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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Csépa Községi Önkormányzat 2016. május 19-ei ülésén  

A településen élők szociális helyzetének felmérését követően új 

rendeletet alkotott a testület a helyi szociális gondoskodásról. 

 

7/2016. (V.20.) rendelet a szociális rászorultságtól függő 

pénzben és természetben nyújtott támogatásokról, valamint a 

személyes gondoskodásról: 

A települési lakásfenntartási támogatás feltétele, csak annyiban 

módosul, hogy a kérelem benyújtását követő hónap első napjától 

jár a támogatás. 
A gyógyászati segédeszköz vásárlási támogatás iránti kérelem 

beadási határidejét szeptember 30. időpontra módosítottuk. 

A felnőtt képzés, továbbképzés támogatás egy új támogatási 

forma. Létrejöttét indokolja, hogy a településen élők helyhez 

kötése munkahely függvénye. A felnőtt szakmai képzés részben 

megoldott a munkaügyi központ tanfolyamai által, azonban az 

önkormányzati intézményekben dolgozók szakmai utánpótlása 

érdekében gondoskodni célszerű a képzéseken való részvétel 

ösztönzésében.  

A lakásfelújítási támogatás egy új támogatási forma. 

Létrejöttét indokolja, hogy a településen idősek és egyedülállók, 
valamint nehéz körülmények között élő, hátrányos helyzetű 

szegény családok élnek. A lakókörnyezetük rendben tartását 

szeretnénk ezzel ösztönözni. A támogatás utófinanszírozott, 

beadási határideje: szeptember 30. 

 

A környezetvédelmi támogatás iránti kérelem beadási 

határidejét május 31-re módosította a testület. A beadható 

kérelmek száma évente: 10. 

 

Az elhanyagolt ingatlanok rendbetételére vonatkozó 

támogatás új támogatási formaként, szintén a településkép 

javítását eredményezi. Azokat az ingatlanokat, amelyeket a 
Környezetvédelmi és Közrendvédelmi Bizottság romos,  

 

elhagyatott, életveszélyes épületként felderített eredményesen 

nem tudjuk felszámolni anyagi eszköz mozgatása nélkül. 

A tulajdonos nem ismert, illetve a felkutatása esetén sem 

együttműködő, ezért évek alatt egyre több romos épület dől össze, 

ezzel elősegíti a rágcsálók szaporodását, a településkép romlását. 

A szociális támogatási formák többsége természetbeni, azért hogy 

a kérelemben megfogalmazottak valósuljanak meg 

önkormányzati támogatással. 

A települési lakásfenntartási támogatása a kérelmezőt a 

lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás a kérelem 
benyújtását követő hónapjának első napjától illeti meg. Pénzügyi 

technikai okai vannak.  

Szociális rendeletünk nemcsak a nehéz helyzetben lévők 

élethelyzetén kíván javítani, hanem hozzásegíti településünk 

lakóit az élet minőségükben való javításához. 

(a rendelet teljes terjedelmében a www.csepa.hu honlapon, ill. az 

önkormányzatnál elhelyezett rendelet-tárban is megtekinthető.) 

 

Csépa Községi Önkormányzat 2016 május 17-én és június 9-én 

soron kívüli ülést, 2016. május 17-én és június 23-án 

munkatervben meghatározott soros ülést tartott. Az ülésen hozott 
döntésekről röviden: 

 

 Az önkormányzati tulajdonban lévő két balatonszárszói 

ingatlant üzemeltetésre átadta az önkormányzat 1 évre a 

Csépáért Alapítvány részére, (amely egy önkormányzat által 

létrehozott közhasznú alapítvány) 

 Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Tiszakürti 

Körzeti Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézményének 

működéséről, tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.  

 Az Önkormányzat Képviselő testülete 2016. június 01. 

napjától a Művelődési Házban tartott rendezvények bérleti 

díját az alábbiak szerint állapítja meg: 

Rendezvény 
Nagyterem Kisterem 

Fűtés nélkül Fűtve Fűtés nélkül Fűtve 

Lakodalmak, ballagás, keresztelő stb., 

magánrendezvények, profitorientált rendezvények 
20.000,- 30.000,- 10.000,- 15.000,- 

Vásárok 5.000,- 10.000,- 5.000,- 10.000,- 

Profitorientált bemutatók, tájékoztatók 5.000,- 10.000,- 3.000,- 5.000,- 

Vallási felekezetek gyülekezetei, igehirdetés 5.000,- Nincs lehetőség fűtve bérelni 3.000,- 3.000,- 

Civil szervezetek belépődíjas rendezvényei 10.000,- 10.000,- 5.000,- 5.000,- 

Önkormányzat és intézmények, civil szervezetek 

nem belépő díjas rendezvényei 
ingyenes ingyenes ingyenes ingyenes 

Nem profitorientált bemutatók, tájékoztatók ingyenes Nincs lehetőség fűtve bérelni ingyenes ingyenes 

 

 Az Önkormányzat Képviselő testületének határozata értelmében 

a Művelődési Ház és Könyvtárból asztal és szövetes szék 

bérbeadására nincs lehetőség. 45 db műbőr szék bérbeadására 

van lehetőség három napra 100 Ft/db, 4. naptól 100 

Ft/db/napáron. Elveszett, vagy súlyosan megrongálódott szék 

kártérítési ára 4.500 Ft/db. 

 Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a 
gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 

beszámolót elfogadta. Elismeri és megköszöni az e területen 

tevékenykedők munkáját. 

 Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete védőnői 

álláshely pályázatot írt ki. A jelenlegi védőnőnk 2016. 

augusztus 31-el nyugállományba vonul. A védőnői szolgálat 

ellátása eredményes pályázat benyújtásáig helyettesítéssel 

megoldott, Nagy Éva tiszakürti védőnő vállalja ezt a feladatot. 

  

http://www.csepa.hu/
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 Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rászoruló 

gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének 

nyersanyagértékét 283,- Ft-ban, térítési díját 570,- Ft-ban 

állapítja meg. 
 2014. július 1-jétől a megszűnt a papír alapú anyakönyvezés, a 

jelenlegi négyféle (születési, halotti, házassági, bejegyzett 

élettársi kapcsolati) anyakönyvet egyetlen, személyhez kötött 

nyilvántartás váltotta fel. 

A házasságkötési eljárás – beleértve az első ízben kiállításra 

kerülő házassági anyakönyvi kivonatot is – illetékmentes. 

Településünk Önkormányzata Csépa, Rákóczi utca 24. szám alatti 

házasságkötő termekben biztosítja a házasságkötések 

lebonyolítását.  

Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a házasulók külön 

kérelme alapján a jegyző engedélyezi. A házasságkötési 

szertartások színvonalának és ünnepélyességének emeléséhez 
igény szerint, térítési díj ellenében szolgáltatások vehetők 

igénybe, melyekről a házasulók a házasságkötési szándék 

bejelentésekor kapnak tájékoztatást.  

Az anyakönyvi törvény módosulása következtében az anyakönyvi 

események díját módosítani szükséges. Az anyakönyvi 

eseményeken a hivatali munkaidőn kívüli közreműködésért az 
önkormányzat részére többletszolgáltatási díjat kell fizetni az 

alábbiak szerint: 

 

Homoköntés szolgáltatás 2.000 Ft 

Asztaldísz (Hivatal által biztosított) beszerzési 

ár: 

számla 

alapján 

Emlékek ládája, emléklap (Hivatal által 

biztosított) 
4.000 Ft 

Munkaidőn kívül történő házasságkötés, névadó 

esetén 
5.000 Ft 

Külső helyszíni esküvő, szertartás 20.000.Ft  

 

CSÉPA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

2016. év II. félévi munkaterve 

2016. szeptember 14. (szerda) 15 óra /  
 

1./ Polgármesteri tájékoztató 

 Előterjesztő: Fialka György polgármester 

2./ Előterjesztés a 2016. évi költségvetés I-II. negyedéves előirányzat módosítására 

 Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 

3/ Beszámoló Csépa községi önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról 

 Előterjesztő: Fialka György polgármester 

 a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 
 előkészítésért felelős:  jegyző és pénzügyi előadó 

4./ Beszámoló a Falunap lebonyolításának  tapasztalatairól  

 felelős: Havrilla Sándorné alpolgármester  

16. október 19.  (szerda) 15 óra 
 

1./ Polgármesteri tájékoztató 

  Előterjesztő: polgármester 

2./ Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

  Előterjesztő: Fialka György polgármester 

3./ Tájékoztató a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság  

 2016. évi munkájáról 

  Előterjesztő: Földi Zsolt tü. szds. 

4./ Tájékoztató a Csépa Községi Önkormányzat tulajdonában lévő  
 Temető üzemeltetési feladatainak ellátásáról, annak tapasztalatairól 

  Előterjesztő: Fialka György polgármester és a temető üzemeltetője  

  (Végső Nyugalom Kft) 

2016. november 16.(szerda) 15 óra  
 

1./ Polgármesteri tájékoztató 
 Előterjesztő: Fialka György polgármester 

2./ Előterjesztés I-III. negyedéves előirányzat módosítására 

 Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 

 a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 

 előkészítésért felelős:  jegyző és pénzügyi előadó 

3./ Beszámoló Csépa Községi Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról 

 Előterjesztő: Fialka György polgármester 

4./ Előterjesztés 2017. évi költségvetési koncepcióra 

 Előterjesztő: Fialka György polgármester 

2016. december 14. (szerda) 14 óra (KÖZMEGHALLGATÁS) 
 

1./ Polgármesteri tájékoztató 

 Előterjesztő: Fialka György polgármester 

2./ Polgármesteri tájékoztató a költségvetés jelenlegi állásáról, a községben lévő utak, intézmények felújítási munkálatainak üteméről 

 Előterjesztő:  Fialka György polgármester 

3./ Javaslat a képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervére 

  Előterjesztő: polgármester 

A nyílt üléseken és közmeghallgatáson meghívó nélkül is részt vehetnek, várjuk lakosaink aktív részvételét! 

  

ANYAKÖNYVI HÍREK 

 

Születés 
 

Szelei András 
an: Mészáros Erika 

Kolompár Ketrin Tifani   

an: Percze Mónika Aranka 

Cselédes Boldizsár Márk    

an: Cselédes Lilla 
 

 

Házasságkötés 

Czifra Zoltán 

Tóth Nelli Klaudia 

Rostás Károly Tamás 

Burai Andrea Zsanett 

Gyebnár János 

Lakatos Gabriella 

Pintér Tamás László 

Varga Tünde 

Halálozás 
 

Molnár Róza   87 év 

Kiss Sándorné (IllésiSzidónia) 68 év 

LaczkóSándorné (Polom Anna) 45 év 

Bódogh Lászlóné (Palotai Rozália)  88 év 

Takács Györgyné  

(Fábián Erzsébet)  90 év 
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Varjasi Ferenc Tanácsnok Úr beszámolt az az ivóvíz-minőség 

javító program településünket érintő adatairól  

Az ivóvíz-minőség javító program munkálatát az AQUA PROFIT 

Zrt. és a HÍD Zrt. végzi. 

Az AQUA PROFIT Zrt. a vízmű-telep építéséért, a HÍD Zrt. a 
nyers víz és ivóvíz csőhálózat kiépítéséért felelős. 

Két alvállalkozó cég 2+2 kútfúrásra kapott megbízást. A kutak 

elkészültek, rendszerbe állíthatók. 

A jelenlegi helyzetet Pekár Csaba építésvezetővel tekintettük át. 

Kellemes meglepetés fogadott a vízmű-telep elkészültségi fokával 

kapcsolatban. Az elmúlt hónap problémái, amik visszavetették a 

munkát, mára megoldódtak. 

Végignézve a telepet, minden műszaki berendezés elkészült, a 

kutak rá vannak kapcsolva a rendszerre. 

Elkészültek a szűrő, gáztalanító, tisztító berendezések, kiépült a 

hálózatra való kapcsolódás rendszere. Elkészült a régi víztározók 

építése és a régi víztározók felújítása. Elkészült a vízmű-telep 

kerítése. A legfontosabb, hogy megkezdődött a próbaüzem, és 

minden probléma nélkül működik. Jelenlegi tervek szerint június 
25-ig fut a próbaüzem, ha addig nem lép fel probléma, júliusban a 

rákötés megtörténik a fogyasztói hálózatra. 

Így a több települést érintő program gyakorlatilag működésbe lép. 

A HÍD Zrt. a vízvezeték kiépítésével időben és minden lakosságot 

érintő nagyobb probléma nélkül elvégezte. Kiépítette a 

csatlakozói pontokat és helyre állította az úthibákat, bár ezzel 

kapcsolatban vannak aggályaim. 

Jelenlegi állás szerint végre hamarosan befejeződik a beruházás, 

és egészséges ivóvízzel látja el a településeket. 

Cseh Lászlóné v.ftan.

A CSÉPAI TEMETŐ RENDJÉRŐL 

Csépa Községi temető rendjével kapcsolatos jelzés hangzott el 
Képviselő testületi ülésen: „nem kívánatos, hogy illegális 

szeméttelep létesüljön ott, ahol a szeretteink sírjánál 

kegyeletünket rójuk le. 

”Évek óta tapasztaltuk, hogy a síremlékeket ismeretlen tettes 

megrongálta, az ültetett virág „eltűnik”… 

Újabban azt látjuk, háztartási hulladékokat raknak le temetőbe. A 

mennyiséget és a szemét nagyságát tekintve arra 

következtethetünk, hogy az ismeretlen személyeknek 

gépkocsival, traktorral kellett odaszállítania a szemetet, hiszen a 

használt gumitól, a régi televízió készüléken, kenyérpirítón át, a 

használt pelenkáig mindent leborítanak a temetői hulladék 
tetejére.  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy rövidesen a temetőkapuk felszerelését 
elvégezzük, és zárva tartását napnyugta után betartjuk. A 

temetőben elhelyezett kamerák pedig remélhetőleg visszatartó 

erőként hatnak. Településőreink gyakrabban tartanak szolgálatot 

a temetőben a rend érdekében. 

Érthetetlen miért kell a temetőbe virág helyett szemetet vinni, oda, 

ahol talán annak az embernek is a hozzátartozói nyugszanak, aki 

a szemetet odavitte? A háztartási hulladékot minden ingatlantól 

hetente elszállítják, az elektronikai cikkeket, pedig az 

önkormányzat udvarára behozhatják, ahonnan a feldolgozóba 

ingyenesen elszállítjuk. 

Kérjük, segítsenek környezetünk tisztaságának megőrzésében! 

Köszönjük! 

Cseh Lászlóné v.ftan. 

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTŐ RENDSZER 

Közvilágítási hibákat 2016. év júniusától nem az E-on-hoz kell bejelenteni(bejelentő nevének, címének és a hiba pontos helyének 

megjelölésével), hanem a: KOVIKA rendszerbe, amely a www.kovika.hu internetcímről érhető el. Természetesen, ha igénylik a hivatal 

segítségét a hiba bejelentéséhez, szívesen állunk rendelkezésükre. 

KONZULTÁCIÓS FÓRUM 

Konzultációs fórum volt 2016. június 9. Csépán a Polgármesteri Hivatalban a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Simon Imre r. 

alezredes, mb. kapitányságvezető és Szántó Imre r. őrnagy vezetésével. Csépa, Szelevény és Tiszasas önkormányzati vezetői, valamint 

a helyi lakosság különböző életkorú csoportjaival, munkájukkal, hivatásukkal, egyéb közcélú tevékenységükkel összefüggésben 

gyakran találkozó, a helyi konfliktusokat, problémákat ismerő személyek részvételével. 

25 ÉV A KÖZSZOLGÁLATBAN 

A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 

részéről Dr. Péter Zsuzsanna Aljegyző Asszony és 

Havrilla Sándorné Alpolgármester Asszony köszöntötte 

Matyi Ferencnét a közszolgálatban eltöltött 25 év 

alkalmából. Mónika mind a 25 évet a Csépai hivatalban, 

ugyanazon irodában, pénzügyi számviteli feladatok 

ellátásával töltötte. 

Az önkormányzati költségvetési szervekkel, 
önkormányzat költségvetésével, a pénzellátásával, az 

önkormányzatok gazdálkodásával, központi támogatások, 

pályázatok igénylésével és elszámolásával kapcsolatos 

feladatokat maradéktalanul látja el. Folyamatosan segíti 

önkormányzati intézményeink működését, az 

intézményvezetőkkel jó kapcsolatot ápol. 

A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 

részéről sok sikert és további jó egészséget kívánunk a 

jövőbeli munkája végzéséhez! 

Berényi Veronika kirendeltségvezető 
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ÓVODAI ÉLET NYÁRON 

A nyár kezdetén nagy esemény zajlott 

óvodánkban. A Pillangó csoportból 10, a 

Méhecske csoportból 3 kisgyermek 

ballagott el. Május 27-én délután 

gyönyörű ballagási műsorral búcsúztak az 

óvodától. Búcsúztak, hiszen az életükben 

egy korszak lezárult. Vége az óvodai 

létnek, megnyílik előttük az iskola 

kapuja. Várja őket a nagy épület, a kedves 

tanító nénik, az osztálytermük, a régi 
óvodás kispajtásaik. - Reméljük, azért 

még vissza- visszajöttök a kedves kis 

óvodátokba meglátogatni minket! - 

 Június 10-én már tettünk egy próbát, a 

nagycsoportos gyermekek Évike óvó 

nénivel és Erzsike daduska nénivel 

ellátogattak az iskolába, ahol részt vettek 

a madarak és fák napi akadályversenyen. 

Nagyon-nagy örömmel teljesítették az 

ügyességi versenyek feladatait. A 

gyermekek elfáradva, de élményekkel 
telve jöttek vissza az óvodába. 

Augusztus utolsó hetében a leendő első 

osztályosoktól egy iskolára hangoló héttel 

búcsúzunk végleg, ahol egy kicsit 

játékosan ismerkednek a rájuk váró 

iskolai feladatok egy részével; miközben 

felidézzük majd az elfelejtett napirendet, 

a szokás szabályrendszert és gyakoroljuk 

az oly bonyolult csendben ülést mese 

közben. 

A nyári óvoda megkezdésével 
elkezdődött a nagycsoportosok vízhez 

szoktató programja Cserkeszőlőben. 8 

napon keresztül nagy örömmel és 

aktivitással ismerkedtek a vízzel. Molnár 

Zsuzsa óvó néni vezette a programot, akit 

nagyon megkedveltek a gyerekek, 

segítségével az úszás fortélyaiba is 

beletanultak a bátrabbak. Aki az elején 

még félve ment a vízbe, a végére már 

önfeledten játszott a medencében. 

Eközben az óvodában is zajlott a nyári 
élet. Érdekes és élmény dús programokon 

vettek és vesznek részt a gyermekek. Sok 

játékos tevékenység várja a őket nap, mint 

nap. A foglalkozásokon szép meséket 

hallgattak a kicsik; sok egyéni rajz és 

közös munka is készült, melyek 

gyermekeink kézügyességét dicsérik.  

A környezeti sétákon a nyár varázslatos 

szépségét is felfedezték gyermekeink. 

A gyönyörű időjárás is kedvezett, hiszen 

már kora reggeltől lehetett az udvaron 

játszani. 
Legkedveltebb játék továbbra is a 

trambulin volt, de a homokozás sem 

marathatott el. A nagy nyári melegben 

nagyon élvezték a gyerekek a pancsolós 

játékokat: a locsolást, a csigahéj úsztatást, 

papírhajó készítést, a fürdést.  

Az óvodai dolgozók nevében kívánom, 

hogy Mindenkinek kellemesen, 

balesetmentesen teljen a nyara, sok 

élménnyel gazdagodva, pihenten, 

megerősödve kezdjük a következő 
nevelési évet! 

Szabóné Bódi Dorina óvónő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szegeden 2016. július 16-17-én rendezték meg az Országos Horgász Csapatbajnokságot (OHCSB). A MOHOSZ regionális csapatai 

(megyei szövetségek) képviseltették magukat. A megyénket 9 tagú válogatott képviselte. Vezetője Fialka György megyei elnök és 

Szénási Béla edző. A 9 tagú megyei válogatottnak a 15 éves korosztályban Szvoboda Máté csépai horgász a tagja volt. 
A megye csapata az országos bajnokságon 2. helyezést ért el.  

Fialka György 

  

 
A nagycsoportosok részt vesznek a vízhez szoktató programban 

Foto: Hérán Imréné 

 
Gyermeknap a Pillangó csoportban  Foto: Kiss M. 

 
A Méhecske csoport tánca a ballagáson Foto: Kiss M. 

 
A kis – és nagy Pillangók mesejátéka Foto Kiss M. 
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ISKOLAI HÍREK június 

A Petőfi Sándor Általános Iskolában a 

tanévet sűrű programokkal zártuk. 

Május első hetében minden osztályban 

rövid kis műsor keretében köszöntöttük az 

édesanyákat. Május 18-án az Országos 

Idegen-nyelvi Mérésben, 25-én az 

Országos Kompetenciamérésen vettek 

részt 6-os és 8-os tanulóink.  

Június 1-jén tartottuk a Gyereknapot és a 

Diák Önkormányzat Napját. Érdekes és 
változatos programokat szerveztünk 

tanulóinknak, a nap végén pedig értékes 

jutalmakat vehettek át az első helyezést 

elért osztályok. 

Június 9-én Budapesten az Erkel Ferenc 

Színház „Hófehérke és a hét törpe” című 

táncjátékára utazott ötven tiszakürti és 

csépai iskolás. Egy nyertes pályázat 

eredménye volt ez a program, melyről 

hatalmas élményekkel tértek haza, hiszen 

igazi balett előadást élőben még 
egyiküknek sem volt alkalma látni. A 

monumentális díszletek, színes jelmezek, 

változatos színpadi megoldások nagyon 

tetszettek a gyerekeknek. 

Az évek óta megszokott egyik program az 

ÖKO-nap megrendezésére június 10-én 

került sor. A környezettudatos magatartás, 

az odafigyelés egymásra, valamint a 

bennünket körülvevő világ megóvása 

került a figyelem középpontjában ezen a 

napon. A gyerekek akadályverseny 

keretében mérhették össze tudásukat, 

ügyességüket az előbb említett témákban. 

Az óvodások is elfogadták meghívásunkat 

és ők is végigjárták az akadályok 

állomásait. 
A nyolcadik osztályosok írásbeli és szóbeli 

vizsgán bizonyíthatták, hogy az általános 

iskolában olyan tudásra tettek szert, 

amellyel megállják a helyüket választott 

középiskolájukban. A felső tagozatosok 

matematika és helyesírás versenyére is 

június elején került sor. A magatartás- és a 

füzet szépségversenyt is lebonyolítottuk, a 

tanulók jutalmaikat a tanévzárón vehették 

át. Az osztályozóvizsgát június 14-én 

tartottuk. Ez azokat a tanulókat érintette, 
akik magántanulói státusban vannak, vagy 

a tanév folyamán annyit hiányoztak, hogy 

nem lehetett őket leosztályozni.  

A zene- és tánciskola növendékei ének-, 

hangszer- és tánctudásukat csillogtatták 

meg a záróvizsgákon. 

A nyolcadik és a második osztály 

tanulóinak még egy-egy műsor 

betanulásával is meg kellett birkózniuk a 

tanév vége felé. A nyolcadikosok a 

Nemzeti Összetartozás Napján tartottak 

iskolai megemlékezést Gergely Sándorné 

osztályfőnök vezetésével A másodikosok a 

tanévzáró ünnepségünket színesítették 

igazi vakációs hangulatú műsorukkal, 

melyet László Istvánné osztályfőnök és 
Pakayné Péter Krisztina tanító nénik 

tanítottak be. 

A nyolcadik osztályosokat június 18-án 

ballagtattuk el, tanévzáró ünnepségünket 

június 22-én tartottuk. 

 

Igazán mozgalmas és izgalmas, tevékeny 

tanév van mögöttünk. Iskolánk 

pedagógusai, dolgozói és diákjai nevében 

megköszönöm mindazoknak, akik a tanév 

folyamán bármilyen formában segítették 
munkánkat!  Mindenkinek kellemes nyarat, 

jó pihenést kívánunk! 

 

 

Otrosinka Ferencné 

tagintézmény-vezető 
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Matematika házi verseny 

5. o. I. Túri Márk, II. Őze 

Anasztázia, III. Szalai Renátó 

6. o. I. Szíjártó Hajnalka, II. 

Bertók Ida, III. Sárközi Soma 

7. o. I. Pintér Martin, II. Tóth 

Martin, III. Oberna Dominik 
8. o. I. Palotai Anna, II. 

Marsinszky Beáta 

A matematika házi verseny 

győztese /4 év összesítése 

alapján/ Palotai Anna, aki a tíz 
évvel ezelőtti győztes Fodor 

Bettinától könyvet kapott. 

Helyesírási verseny 

5. o. I. Őze Anasztázia, II. 

Csajbók Bence, III. Lukács Nelli 

6. o. I. Bertók Ida, II. Mészáros 

Borbála, III. Szendrei Lili 

7. o. I. Pintér Martin, II. Oberna 

Dominik, III. Kolompár 

Marcelina 

8. o. I. Marsinszky Beáta, II. 

Szvoboda Máté, III. Rostás 

Lajos 

2016- ban a legjobb helyesíró 

címet Szvoboda Máté kapta a 
/4 év összesítése alapján/. 

 

Sakk hírek 

A csépai Petőfi Sándor Általános 

Iskolában a sakk vádorkupát 

2016-ban Palotai Anna nyerte, 8 

év összesítése alapján. A tavalyi 

győztestől, Oberna Zsolttól vette 

át a kupát. A vándorkupa 

alapítója /1993/ Fialka György, 

kupát adott át Oberna Zsoltnak és 

Marsinszky Beátának  

2016 Falu napi sakkverseny 

A verseny jól szolgálta az 

ismerkedést, barátkozást. A régi 

idők felelevenítését. 

I. helyezést értek el: 

Baranyi Zsigmond 

Oberna Dominik 

Oberna Zsolt 

Duszka Boglárka 

Sárközi Adél 

Sárközi Soma 
Szántó Ildikó 

Szanda Tibor 

II. helyezettek: 

Laczkó Sándor 

Palotai Anna 

Szepesi Sándor 

Túri Márk 

Szepesi Nikolett 

Velő Norbert 

Cseh László 

III. helyezettek 

Tóth Marléni 
Gyóllai Nikolett 

Sipos Katalin 

Sajó Gergő 

Szabó Gergely 

Pál Petra 

Pál Patrik 

KIS CSÉPAI SAJTÓTÖRTÉNET 
 

A következőkben rövid képzeletbeli utazást teszünk 

településünk múltjában, pontosabban annak sajtótörténetében. Azt 

már elöljáróban le kell szögeznünk, hogy Csépán sohasem 

működött nyomda, így a periodikákat döntően más településeken 

nyomtatták. Sajátos és egyedülálló a helyi sajtótörténet abból a 
szempontból is, hogy már igen korán, a XX. század elején 

megjelentek az első helyi lapok. S ez még akkor is igaz, ha mindkét 

dualizmuskori kezdeményezés igen rövid életűnek bizonyult. 

A település első ismert hetilapja a Közvélemény címet viselte, 

melynek az 1905. november 5–december 24. közé eső (43–50.) 

számait ismerjük, bár a lap bizonyára még az év elején indult. A 

felelős szerkesztő Csatár Andor, Domján Jenő, a főmunkatárs Sz. 

Kovách Géza volt, a lapot Bozóky Gábor kunszentmártoni 

nyomdája készítette. A helyi újság a Magyar Könyvszemle (1907.) 

szerint még 1906-ban is megjelent. (Forrás: Arató Antal–Szász 

Andrásné: A Szolnok megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 

(1868–1972). Szolnok, 1976. 81. p.) 
A következő helyi sajtókezdeményezés néhány évvel később a 

Tiszazug című ugyancsak hetilap volt, mely 1910. március 20–

november 27. között jelent meg. A felelős szerkesztő a fönt említett 

Csatár, a kiadó és nyomtatómester egy személyben Róth Dezső 

szolnoki nyomdász volt. Érdekesség, hogy a 12. szám nem jelent 

meg, a 37. szám pedig ugyanazon a napon két alkalommal is 

napvilágot látott. További nyomdahibát találhatunk az 1910. július 

10-i 27. számon, mely valójában csak a 17. száma volt a 

periodikának. Ugyanakkor legalább egy rendkívüli kiadása is volt a 
hetilapnak, amidőn az 1910. szeptember 18-i 37. (valójában 27.) 

számban a következőkről olvashatunk: Robbanás a 

kunszentmártoni községházán. (Arató–Szász, 145. p.) 

A következő történeti korszakok, úgymint a Horthy-korszak, 

aztán a szocializmus évtizedei sorra helyi sajtótermék megjelenése 

nélkül múltak el. Aztán a rendszerváltozás után még további 

évtizednyi idő telt el, mire az újabb csépai sajtótermék megjelent. A 

Csépai Napló mint közéleti lap 1999 óta kéthavonta lát napvilágot. 

Felelős kiadója Csépa Község Önkormányzata, előállításának helye 

is a helyi polgármesteri hivatal. (Csépai Napló, XVI. évf., 1. és 6. 

sz.) 

 
 

A szerzőről 

Kis Krisztián Bálint – történész, tanár, idegenvezető (Szolnok) 

 

EGYHÁZI HÍREK 

PÜSPÖKI ÚJMISE CSÉPÁN 

A SZENT JAKAB APOSTOL TEMPLOM BÚCSÚI SZENTMISÉJE  

2016. július 31-én, vasárnap de. 9 órakor kezdődik. 

A szentmisét bemutatja Csépa szülöttje, 

DR. PINTÉR GÁBOR ÉRSEK, 

FEHÉROROSZORSZÁG APOSTOLI NUNCIUSA. 

Püspöki jelmondata: GAUDIUM ET SPES! 

= ÖRÖM ÉS REMÉNY! 

Nemzetünknek, községünknek és környékének a történelemben máig egyetlen közös ünneplésére mindenkit 

szeretettel várunk! 

  



8 

ELSŐ TISZAZUGI ÁRVÍZVÉDELMI KERÉKPÁR-EMLÉKTÚRA 

Talán mondhatom bátran, 

hogy 10 éve történt a kis 
Tiszazugban egy olyan eset, 

mely a legkomolyabban 
szólította a lakosokat 

összefogásra. Hatalmas 
kűzdelem, egyre feszültebb 

lélekjelenlét, olykor 
reményvesztett állapot, olykor 

reményekkel teli napok egymás 
utánja. Szakmai gárda, 

honvédelem, polgári védelem, 
önkormányzatok és lakosok 

kűzdelme volt ez a 
természettel. A velünk élő 

lakosok átérzik mire gondolok. 
Tíz éve történt. Idén, június 19-

én a küzdelem sikerére 
emlékeztünk meg egy 

kerékpártúra alkalmával.  
A túra ötlete már két éve 

bennem volt. Tavaly év végén megkerestem 
Fialka György polgármester Urat, aki 

gyakorlatilag még ötletem kicsomagolása 
előtt egyből igent mondott. Innen támogatását 

élvezve elkezdődött az érintett települések 
önkormányzatával való kapcsolatfelvétel, 

ahol kivétel nélkül pozitív visszajelzés jött 

vissza. Elindult a terület vízügyi 
igazgatóságával is a kapcsolatfelvétel, ahol 

szintén pozitív volt a visszajelzés. Szűk 
körben elindult a szervezés az első Tiszazugi 

árvízvédelmi kerékpár-emléktúrával 
kapcsolatban, aminek az eredménye jól 

látható volt az ominózus vasárnapi napon.  
Reggel nyolc órakor volt az első 

gyülekező a Tiszaugi gátőrháznál, ahol egy 
kisebb csapat polgárőri felvezetés mellett 

elindult közúton a Tiszasasi gátőrházig. Már 
itt vegyes korosztállyal indult a menet 

kellemes időjárási viszonyok mellett. 
Második gyülekező helyre érve Tiszasason 

folyadékkal és kávéval vártak minket, majd 
csatlakozott hozzánk még egy csapat. Pár 

szóban köszöntött minket Tényi Imre 
Tiszasas alpolgármestere. 

Elindult a kerékpározó csapat 
töltésen a Csépai verseny-tó 

végére, ahol pogácsával és 
folyadékkal vártak minket. Itt 

Fialka György polgármester 
mondott pár szót a 10 éve 

kialakult helyzetről. A túrát 
folytatva a Csongrádi híd felé 

vettük az irányt, ahol menet 
közben az Ellésparton 

megnéztük a Monostor 
alapjait. A Csongrádi híd 

"lábánál" élveztük a város 

vendégszeretét, miközben 
Cseri Gábor Csongrád 

alpolgármestere köszöntött 
minket. A szendvicsek 

elfogyasztása közben képeket 
nézhettünk az árvízvédelem 

pillanataiból. Miután 
csatlakozott hozzánk egy 

csapat, elindult a túrázó mezőny Szelevény 
irányába, miközben érintettük az akkor 

megcsúszott töltésszakaszt. Ma meg se 
mondaná az ember hol alakult ki vészhelyzet. 

Szelevénynél folyadékpótlásra került sor, 
miközben pogácsából igyekeztünk energiát 

nyerni az utolsó szakaszra, s hallgattuk Lovas 

Attila igazgató Úr szavait a Kötivizig 
részéről. Egy utolsó rövid szakasz megtétele 

után délután egy óra után pár perccel 
érkeztünk meg Kunszentmárton város volt 

strandhelyére, ahol már várták a résztvevőket. 
Wenner-Várkonyi Attila, Kunszentmárton 

polgármestere köszöntött minket, miközben 
kényelmesen leülve, finom babgulyást 

kanalazva fújtuk ki magunkat a 
horgászegyesület jóvoltából. Búcsúzásképp 

minden résztvevő kapott egy kis emléket a 10 
éve sikeresen végbement küzdelem kapcsán. 

Az idő kegyes volt hozzánk, enyhe szellő 
kísért minket az utunkon. A táj szépsége 

feledtette a kilométereket, s jó érzés volt ily 
módon kicsit körül ölelni a Tiszazugot. 

Pozitív volt a fiatal generáció jelenléte, hisz 

az archív fényképeket 

elnézve, szüleink álltak helyt 
10 éve, s vannak, akik már 

nincsenek köztünk hogy 
visszatekintsenek a 

védekezésre. A részt vevő 
kerékpáron túrázók életkora 

4 évestől egészen 74 évesig 
terjedt. A túrázókat 

polgárőrség, kisbusz és 
platós kisteher autó kísérte 

végig, hogy zavartalan célba 
érjen az összes résztvevő ha 

valami műszaki, vagy 
helyben orvosolható 

egészségügyi probléma lép 
fel.  

Köszönet és hála illeti az 
érintett település 

önkármanyzatait, 
polgármestereit, a Kötivizig 

embereit, a Kunszentmártoni és Csépai 
polgárőröket, a szervezésben résztvevőket, a 

túra kerékpárosait, a felajánlást tevő 
vállalkozókat, hogy munkájukkal, 

támogatásaikkal, résztvételükkel családiassá, 
barátivá tették az emléktúrát, s köszönettel 

tartozunk a Tiszazug élővilágának, 

természetének, hogy jó idővel támogatott 
minket, szinesítve növény-és állatvilágával a 

déltályban már kissé perzselő napot, s 
kiszakítva minket, embereket az olykor 

szürkének tűnő hétkoznapokból. Mint Csépai 
lakos, külön köszönöm Fialka György 

polgármester emberi hozzáállását az álmom 
megvalósításához, köszönöm a Csépai 

szervezők szabadidejének feláldozását, a 
konyhánk dolgozóinak a finom pogácsát, a 

Csépai polgárőrség helyszíni biztosítását a 
túra alatt, a támogatóink felajánlását, s a 

résztvevők kitartását, hisz a 6 éves kortól való 
gyermek, sportembereket meghazudtoló 

kitartással tekert, s a 61 éves lakosunk is 
olyan lendülettel tekert, mint ha csak a sarki 

boltig akarna eljutni. Innen is látszik hogy 
nem kell 

versenyszellemben élni 
ahhoz hogy jelenlétével 

bárki ösztönözze a másikat 
a küzdelemben. Sem most, 

sem 10 éve. Csak 
megköszönni tudom, 

meghálálni talán sohasem. 
Mégis bízom benne hogy 

ezen az úton egyre több 
embert tudunk 

megszólítani a jövőben, s 
egyre többen csatlakoznak 

eme természeti szépséget 

átölelő rendezvényhez, 
megemlékezve egy 

térséget összefogó 
küzdelemről. 

 

Pigniczki Árpád 
képviselő-szervező
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FALUNAP 2016. 
 

Az idén 2-ára esett július első szombatja, így ekkor került 

megrendezésre a Csépai Falunap. 
 

A programok kora reggel kezdődtek: 

- 6 órakor a Csónakázótónál az Alapítók Kupája Horgászverseny 

résztvevői kezdték a horgászatot. 

-7 órakor indult a Szelevény felőli Csépa táblától a Tiszasas felőli 
Csépa tábláig tartó futás, amelyen szép számmal futottak a fiatalok 

és a kevésbé fiatalok is. 

-9 órától a Műv. Ház melletti parkban készítették a csapatok a 

bográcsaikba a marhahúsos ételek alapanyagait, amelyet az 

önkormányzat bocsátott a rendelkezésükre. Közben a csapattagok 

és az érdeklődők biztatása mellett folytak a vetélkedők is. 

-10 órától a Műv. Ház nagytermébe lehetett vinni a süteményeket, 

a zsűri és a közönség véleményezésére. 

12 órakor Dobainé Nagy Éva az Őszikék Idősek Otthona vezetője 

megnyitotta a Műv. Házban a kiállításokat, melyek az idén a 

következők voltak:  

- A kis teremben ismerősként köszöntöttük Szamecz Béla 
Kunszentmártoni festőt, akinek gyönyörű olajfestményeivel a 

korábbi kiállításokon már találkoztunk.  

-Varga Ilona Cserkeszőlői nyugalmazott tanárnő festményei és 

grafikái is voltak már nálunk. A művésznő jelen volt a kiállításon 

és szívesen válaszolt az érdeklők kérdéseire; rögtönzött órát tartott 

a portrékészítéshez szükséges anatómiáról. Több látogató egy-egy 

grafikáról készült másolattal távozott a kiállításról, - mivel, akinek 

nagyon tetszett valamelyik kép - a művésznő megajándékozta a 

másolatával.  

- Megcsodálhattuk még néhai Vincze Pálné Rozika keze munkáját 

dicsérő kis horgolt tárgyakat, csipkéket, angyalkákat is. Elnézve 
ezeket a finom kis munkákat, jövünk rá, hogy évtizedeken át itt 

élünk egymás mellet és nem is tudjuk, hogy kiben milyen tehetség 

lakozik. 

- A nagy teremben községünk volt lakója Gúth Gyula hagyatékát 

képező 27 szép festményt tekinthették meg az érdeklődők. Gyula 

bácsitól sok csépai lakosnak van kisebb, nagyobb festménye, 

melyet ajándékba kapott tőle valamilyen segítségért cserébe.  

A későbbiek folyamán a festményekből állandó kiállítást 

tervezünk a Műv. Ház kistermébe. 

- Az előtérben az idősebb csépai lakosok által őrzött régi csépai 

fényképekből készült összeállítást nézegetve próbáltuk meg 
kitalálni, hogy hol is készült, kit vagy mit ábrázolnak a képek.Sok-

sok látogatója volt a kiállításoknak, és úgy láttuk, hogy szinte 

mindenkinek tetszettek a látottak. 

- A sütemény kóstolás olyan jól sikerült, hogy szinte fél órán belül 

elfogyott a sok finomság. Az idén a mákos és kókuszos 

süteményekkel lehetett indulni a versenyen, melyre 8 féle 

süteménnyel neveztek a résztvevők. 

-14 óra 30 perctől - 19 óra 30 percig üzemelő ugrálóvár, óriás 

csúszda és trambulin kihasználtságára igazán nem lehetett panasz. 

A gyerekek nagy örömére minden évben lehetőségük van 

térítésmentesen igénybe venni ezeket az eszközöket. 
-16 órától - a meghirdetett 18 óra helyett - 20 óráig folyt az 

ingyenes arcfestés és „tetoválás”. Nemcsak a kicsik, hanem a 

nagyok is és a már majdnem felnőttek is sorba álltak, ültek, hogy 

a fáradhatatlanul festő óvó nénik kezei alá kerülhessenek. 

-A színpadon a Dalma Dance Klub tánc bemutatójával kezdődött 

a délutáni műsor. Az óvodások és kis és nagyobb iskolások egész 

évben szorgalmasan gyakorolták táncaikat. 

 Több helyi és vidéki rendezvényen vettek részt, jó szereplésükkel 

öregbítve településünk hírnevét. 

-Az Inti Raymi Együttes indiánjainak Dél –Amerikai népzenei 

összeállítása is elnyerte a nagy melegben hősiesen kitartó nézők 
tetszését. Az együttes a nap folyamán a másik helyszínen: a 

Csónakázótónál is mulattatta a közönségét. 

-A kunszentmártoni Szent Márton Társulat vendégjátékában 

előadott operettek és a szereplők korhű ruhái nagy sikert arattak 

az idősebbek körében, de sok fiatalabbaknak is tetszett a műsoruk. 

- Sajnos a technika ördöge betette a lábát és emiatt a nap folyamán 

többször csúszás volt a műsoridőben, amiért ezúton is elnézést 

kérünk a fellépőktől is és a közönségtől is. 

- Szandi közvetlensége, bája magával ragadott időset, fiatalt és a 

lelkes közönség együtt énekel, táncolt a még mindig fiatal 

énekesnővel. 

Önkormányzati kitüntetések egy részének átadása és a versenyek 
nyerteseinek kihirdetése és jutalmazása is e napon történik.  

- Polgármester úr 2016-ban a „Szép otthon, példás porta „címet 

Galvácsi József és családja, Hegedűs-Tóth Istvánné és családja, 

özv. Légrádi Péterné, Németh Ferenc és családja, Mészáros Mária 

és családja részére adta át, akik házuk, kertjük és környezetük 

rendben tartásával példát mutatnak lakosságunk számára. 

- Évek óta a falunapon kerül átadásra a jubiláló véradók 

kitüntetése is.   

Tóth Lenke a Kunszentmártoni Járási Vöröskereszt titkára 

köszönte meg az önkéntes véradóinknak, hogy önzetlenül 

felajánlják vérüket embertársaik életének és egészségének 
megmentéséhez. A 25-szörös véradását Dobákné Deák Évának és 

dr. Gulyás Tamásnak emlékéremmel ismerték el, valamint 10-

szeres véradásért Zarnócz Zoltánné emléklapot kapott.  

Külön köszönjük dr. Gulyás Tamás gyógyszerész Úrnak, hogy 

hosszú évek óta a csépai véradók táborát gyarapítva, nálunk ad 

vért.  

Szeretnénk, ha újabb, lelkes véradók is csatlakoznának kis 

csapatunkhoz; bátor fiatal és kevésbé fiatal véradókra mindig  
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szükség van. Bármelyikünk családjában, baráti körében elő- 

fordulhat betegség, vagy baleset, amikor közvetlen közelről is 

megtapasztalhatjuk, hogy milyen fontos, hogy legyen vér a 

műtéthez, a betegség leküzdéséhez; az pedig csak akkor van, ha 

van, aki önként ad. 
Minden évszakban 1-1 alkalommal van lehetőség Csépán vért 

adni, melyre előzetesen plakátokon hívják fel a figyelmet. Van aki 

nem tud helyben vért adni, mert a munkája máshová köti, az  ő 

számukra is van lehetőség a véradásra, mivel vért adni bármely 

településen lehet.  Tehát szeretettel várjuk az új véradókat!  

-Fialka György polgármester úr ismertette az Alapítók Kupája 

Horgászverseny eredményét: I. MACS - Martfű-Csépa vegyes 

csapata, II. Tiszasas csapata, III. Csépa csapata 

-A falunapi főző és süteménysütő versenyen és ügyességi 

vetélkedőn 4 bátor csapat indult. Szép eredményt érve el a 

futással, finom marhapörköltet vagy babgulyást főzve, jobbnál-

jobb süteményt készítve és az ügyességi vetélkedőn is jól 

szerepelve. 

-Már évek óta a Falunap előtti szombaton van a Sakkverseny, 

melyen szinte minden korosztály képviselteti magát az óvodástól 

a nyugdíjas bácsiig.  

Az idén is jó eredmények születtek. Az ezüst és a bronz érmek a 
verseny után kerültek átadásra; az első helyezettek kupáit 

ünnepélyes keretek között a központi ünnepségen nyújtotta át 

Csetényi Mihály tanár bácsi. 

Gratulálunk a kitüntetetteknek, a versenyek nyerteseinek és 

valamennyi résztvevőjének. Jövőre is várunk vissza Mindenkit! 

-Tápai Tomi motoros kaszkadőr Show-ja minden évben a 

legnézettebb Falunapi programunk. A környező településekről 

sokan elsősorban őt megnézni jönnek át hozzánk. Mostani 

műsorával sem okozott csalódást a közönségének. 

-A United együttes slágereivel nagy tetszést aratott az időközben 
szépen megszaporodott közönség körében. 

-A Szentesi Szilver Tánciskola két táncos párjának fellépése 

szintén minden évben az est egyik legkedveltebb eseménye. Ilyen 

fokú tudás, elhivatottság láttán, csak csodálni lehet, szemet 

gyönyörködtető, művészi táncukat. 

-Az est fénypontjaként a Leskovics Pirotechnika - ők szolgáltatják 

az augusztus 20-ai budapesti tűzijátékot is – színvonalas, minden 

évben új elemekkel gazdagodó tűzijátékot biztosít lakosaink 

számára. 

-A napot, mint mindig, most is disco zárta. 

A 2016-os Falunapon jó, „meleg” idővel ajándékozott meg 

bennünket a természet; szép számú közönség volt jelen; jó 
programok voltak, ami közül reméljük, hogy találtak kedvükre 

való műsorszámot. 

Köszönjük polgármester Úrnak és az Önkormányzatnak, hogy 

több mint 10 nyáron át lehetővé teszi a Falunap megrendezését! 

Köszönjük a szervezők és a segítségeik sok-sok munkáját, mellyel 

éveken át biztosítják a Falunap színvonalát!  

Várjuk a közönség ötleteit a következő falunapi programokhoz, 

kiállításokhoz! 

 

Havrilla Sándorné, Dobákné Deák Éva szervezők 

Kedves csapattársaim (Vegyes csapat) és segítőim! 

Szeretnék nektek köszönetet mondani a segítésért és a csapatban nyújtott teljesítésetekért, amivel 2016. július 2-án megtartott „Csépai 

Falunapon” a csapatok között a 3. helyezést értünk el a „Vegyes csapattal”. 

Külön szeretnék köszönetet mondani a szakácsunknak Talmácsi Antalnénak (Rozikának) és segítőjének Bíró Józsefnének (Ilának), hogy 

a csapatok közötti főzőversenyben az ő általuk főzött marhapörkölt az 1. helyezést érte el, amihez szívből gratulálok! 

Köszönettel: Romhányi Lászlóné a „Vegyes csapat” vezetője 

Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket; mindenkit, nézőt, 

kollégát, jó barátot, versenytársat, aki a Művelődési Ház és 
Könyvtárban a kiállított kincsekre kíváncsi és eljött nézelődni. 

Ez a találkozó egyben lehetőség is arra, hogy a környékünkön élő 

művészek és a falu szülötteinek alkotói bemutatkozzanak, 

megemlékezzünk néhányukról. 

A Kultúrotthon minden terme életre kelt, sok-sok élőkészületről 

árulkodik, amit a héten végeztek a falunap érdekében 

tevékenykedők. 

A mögöttünk az előtérben látható CSÉPAI ÉLETKÉP ÉS 
FOTOSOROZAT lehetőséget ad annak számba vételére, hogy a 

falunk az eltelt évtizedek alatt mekkora utat járt be, hogyan 

változtak intézményei, terei, milyen volt a Hősök szobrának 

avatása 1934-ben, az akkor élők ruházata ,és az első csépai autó. 

 A három templom a vallási sokszínűségről mesél, felidézi az 

1900-as éveket. Nosztalgiázhatunk a képek nézegetése közben. 

A kisteremben SZAMECZ BÉLA kiállítása látható. ” A természet 
látványa által keltett benyomásait, impresszióit a fény rajzolja és 

formálja képpé.” 

Csodálatos műveit rakosgatva, pakolgatva a terem falára, az a 

gondolat futott át az agyamon, hogy egy közösségi szolgáltatás 
részesei lehetünk éppen, hiszen elénk tárul a Tisza és Körös vidék, 

ide hozva élő környezetünket, ki sem kell érte mozdulnunk. 

Szinte beszélnek hozzánk a színek és a formák, felszabadítva 

emberi érzéseinket. 

Szamecz Bála munkája egy beteljesült életre vall; 

alkotótáborokban való fejlődés, majd a 2000-es években az 

Alkotók Szabad Társaságának és a Kunszentmártoni 

Művésztelepnek alapítása, valamint kiállítások sorozata 

országszerte. Gratulálunk, és örülünk, hogy gyönyörködhetünk 

mindezekben itt a Csépai kultúrházban. 
 

Amikor a zöld terítős asztalokon, a fehér, pihekönnyű 

horgolásokra nézek, az Idősotthonból nyugdíjba vonult 

kolléganőnkre, VINCZE PÁLNÉRA gondolok, aki az idén elment 

közülünk. 

No és eszembe jut az dialógus, amit 5. osztályos koromban az 

akkor alakult Idősek Klubjában mondtam, de nem igazán értettem 

még akkoriban gyermeki ésszel, hogy Csetényi Mihályné 

osztályfőnököm miért is illusztrálja az itt folyó munkát Palotai 

Boris Tündérkérdés című művével: 

„A tündérek, hm… szóval a tündérek szépek és jók. Főleg jók. 

Csak az lehet tündér, aki nagyon jó. 
- És mit csinálnak egész nap? A harmatos réten táncolnak? 

- Kívánságokat teljesítenek. Mert őket olyan kívánságokkal bízták 

meg, amire különben nincs máshonnan keret.” 

Vincze Pálné Rozika élete erről szólt. Gondozott, ápolt, közben 

hímzett, horgolt, kötött, s ezeket a munkákat ajándékozta 

rokonainak, barátainak. Köszönjük Tünde lányának, hogy 

rendelkezésünkre bocsájtotta ezt a gyűjteményt.  

VARGA ILONA nyugdíjas művésztanár 1941-ben született 
Szelevényen, Csépa határában, és oda járt iskolába 5. osztályig. 

Tanított 4 helyen az országban, 30 évet dolgozott pedagógusként, 

a legnagyobb részét Martfűn. A Szolnoki Gyermekvárosban 

Nevelési szakfelügyelői feladatot is kapott. Nyíregyházán Rajz 

szakos tanári diplomát is szerzett. Festmények, grafikák 

illusztrálják azokat az érzéseket, amelyeket élete során átélt.  
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Kisgyermek korában felfedezték tehetségét, így kerülhetett Pestre 

gimnáziumba. Az emberi kultúra és a természet benyomásait 

tükrözik az alkotások. Spanyolországtól Hong Kongig. Jellemző, 

hogy mindent meg akart örökíteni, amit értékesnek talált a 

tekintete. Német és Olaszország meghatározta éveit. Az utóbbiban 
lányának gyermekeit segített nevelni. 

 

2015-ben Milánóban az ARTE SENCE CON FINI /a művészet 

határok nélkül/ kiállításon vett részt. Itt a SALUTO című képe 

bekerült a 100 legjobb közé. Ezúton gratulálunk, nagyon örülünk, 

hogy elhozta a munkáit és személyesen tehetjük fel a kérdéseinket. 

Nagyon-nagyon gazdag anyagot kaptunk! 

    Az emberek általában nincsenek tisztában azzal, hogy mennyit 

érnek a megörökölt, a lakásukban, az intézményekben lógó képek. 

2006-2008-ig az Őszikék ESZI lakója volt GÚTH GYULA bácsi. 
Munkáit az egész falu ismeri, sokat ajándékozott a lakosságnak és 

27 darabot intézményünkre hagyott. Itt láthatják őket sorban a 

nagyteremben kiállítva. 

Ha végignézzük a kis tárlatot, általában tájképeket és harmonikus, 

szépen megfestett csendéleteket láthatunk. Az életútját 

végigolvasva talán azt is megértjük, hogy édesapja az első 

világháborúban, ő pedig a második világháborúban vált 

hadirokkanttá, s ez nyomott hagyott életén és egészségén. 

A szomorúságot nem festette bele műveibe, azt elrejtette mások 

elől. Mert –elmondása szerint -, az emberek a józan dolgokra 

vágynak, azt szeretik, ha nyugtatja, gyönyörködteti őket a látvány. 

Igaz,” a fájdalom, a hű kutya velem van reggel, este”, de abból 
mindenkinek jut elég. Így az a szívében maradt, a képein nem 

jeleníti meg. 

Hála, köszönet neki ezért a hagyatékért! 

 

A SÜTEMÉNY VERSENYEN végigkóstolhatják a sok szép, 

beérkezett finomságot. Igaz, az elmúlt évekhez képest kevesebben 

versenyeznek. 

Mindenkinek kellemes napot kívánok, köszönöm figyelmüket.  

 

Dobainé Nagy Éva
 

VERSENYEK ÉS EREDMÉNYEIK: 

 

Falunapi futóversenyen résztvevők és időeredményeik: 

  
Török Ádám - 14:31 

Szabó István Ádám - 15:24 

Sánta Patrik - 16:15 

Szalai László - 16:45 

Lakatos Dániel - 16:55 

Oberna Benjamin - 16:55 

Sajó Gergő - 17:14 

Balogh Béla - 17:17 
Kiss József - 18:14 

Horváth Varga Zsolt - 19:05 

Szalai Renátó - 20:17 

Oberna Lionel - 24:12 

Szalai Márkó - 24:12 

Szabóné Bódi Dorina - 25:07 

Nagy Adrienn - 25:11 

Bódi Bernadett - 25:25 

Palotainé Molnár Emma - 26:00 

Diószegi Réka 

  

Falunapi sütemények versenye 

zsűri helyezések: 
1. Gortva Zoltán - Finom mákos 

2. Váradi Barbara - Rafaelló szelet 

3. Török Imréné –  

 Kókuszos rafaelló kocka 

4. Sajó Józsefné - Sós-sajtos rúd 
5. Tóth Sándorné - Barát meggyes 

6. Sípos Tündi –  

 Kókuszos tündérsüti 

7. Tóth Rubina Szofi - Rubi álma 

8. Palotai Anna - Kókuszos keksz 

  

Falunapi sütemények versenye lakossági helyezések: 
1. Váradi Barbara –  

 Rafaelló szelet 

2. Török Imréné –  

 Kókuszos rafaelló kocka 

3. Sípos Tündi –  

 Kókuszos tündérsüti 

4. Palotai Anna –  

 Kókuszos keksz 

5. Tóth Sándorné –  

 Barát meggyes 

6. Sajó Józsefné –  
 Sós-sajtos rúd 

7. Gortva Zoltán –  

 Finom mákos 

8. Tóth Rubina Szofi –  

Rubi álma 

  

Falunapi főzőverseny 

helyezései: 
1. Vegyes csapat - Marhapörkölt 

2. Sofőrök- Marhapörkölt 

3. Tiszazugi Hagyományőrző 

Egyesület - Marhapörkölt 

4. Papírhajó - Babgulyás 

  

Falunapi csapatverseny 

helyezései: 
1. Sofőrök - 285 pont 

2. Papírhajó - 280 pont 

3. Tiszazugi Hagyományőrző 

Egyesület - 280 pont 

4. Vegyes - 270 pont 

  



 

FALUNAPI KÉPEK – 2016. 
 

    

    

 

                                                                   
Falunapi fotók: Kovács Sándor 

 


