
 

  

XIX. évfolyam 1. szám 2017. március 28. 

Csépai Napló 
Közéleti  lap  

 

Kellemes Húsvéti 
Ünnepeket 

kívánunk! 

Jakab Vivien Éva, Kővári Mirella Stefani, Kolompár László Achilles, Rostás Gusztáv 

Manuel Térségi Ovis versmondó délutánon vett részt Havrilla Sándorné, Kiss Magdolna 

és Bozsik Ibolya óvónők kíséretében 

„Emeld fel a fejed büszke nép”- a 7. osztályosok 1848-as ünnepi műsora 

A Petőfi-szavalóverseny résztvevői 

 

A megkoszorúzott 1848-as emlékmű 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

2017. január 25-én Csépa Községi Önkormányzat Képviselő 

testülete megtárgyalta és továbbtárgyalásra alkalmasnak tartotta 

Csépa Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés-rendelet 

tervezetét. 

 

Befogadta a civil szervezetek 2016. évi támogatásáról szóló 

elszámolását, a 2017. évi támogatás mértékéről a 2017-es 
költségvetési rendelet elfogadásával dönt.  

A községben működő klubok, egyesületek színesítik a településen 

élők életét, közösségformáló szerepük vitathatatlan. A képviselő 

testület elismeri ezt a tevékenységet, és támogatja is. Megalakult a 

Tiszazugi Természetbarátok Turisztikai Egyesülete. Csépa 

Községi Önkormányzat hozzájárul, hogy a Törvényszék előtt az 

Önkormányzat tulajdonában lévő Csépa, Béke utca 133/a szám 

Művelődési Ház és Könyvtár ingatlant székhelyként 

bejegyeztethesse.  

 

Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével 
kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásra került.  

A csépai Vackor Művészeti Óvodában nem jelentkeztek a 

korábbiaktól eltérő igények az intézmény heti nyitva tartására 

vonatkozóan, ezért a köznevelési intézmény nyitva tartási 

rendje az óvoda SZMSZ-ben rögzítettek szerint: hétköznapokon 

(hétfőtől-péntekig) 06,30 órától 16,30 óráig tart. A 

csépai Vackor Művészeti Óvoda nyári zárva tartásának ideje: 

2017. július 31-től 2017. augusztus 30-ig tart. 

A hosszabb nyári óvodai zárva tartás oka, az Önkormányzati 

Konyha 2017. augusztusi zárva tartása, mely időszakban az 

intézményben felújítások, javítások történnek.  

2017. január 26-án a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati 

Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása történt együttes 

ülés keretében Kunszentmárton Város Önkormányzatánál. 

 
2017. február 23. Csépa Községi Önkormányzat Képviselő 

testülete újra tárgyalta Csépa Községi Önkormányzat 2017. évi 

költségvetés-rendelet tervezetét. 

Ezt követően elfogadta 1/2017. (II.24. ) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről. 

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését: 

393 584 E Ft Költségvetési bevétellel 

393 584 E Ft Költségvetési kiadással 

0 E Ft 

0 E Ft 

0 E Ft 

Költségvetési egyenleggel 

-ebből működési 

            felhalmozási 

állapítja meg. A rendelet teljes szövege a hivatal folyosóján 

elhelyezett rendelet-tárban, ill. a www.csepa.hu honlapon 

megtekinthető. 
A testület februári ülésén megtárgyalta a Csépai Napló és a csépai 

honlap működtetéséről szóló tájékoztatót és azt elfogadja. 

Megköszöni a szerkesztőbizottság munkáját, és további 

feladatokat határozott meg. 

 

 

 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 

 
Haláleset: 
Eszes Péterné (Tóth Eszter) (80 év) 
Kanyó Sándor (68 év) 
Vincze István (65 év) 
Veres Lajosné (Fejes Piroska) (87 év) 

Berényi Pál (80 év) 
Kalcsú Károlyné (Oberna Klára) (93 év) 
 

Születés: 
Szalai Márk 
an: Szalai Nikolett 
2016. 12.14, 
 

Raffael Jázmin 
an: Raffael Renáta Vivien 
2017.01.12. 
 

Lantos Leila Katalin 

a.n.:Lantos Mónika 
2017.01.10. 
 

Berszán Jenő 
a.n.:Berszán Karolina 
2017.02.16. 
 

Rostás Elizabet Hanna 
a.n.:Rostás Henrietta 
2017.02.18. 
 

Veres Botond 
a.n.:Cselédes Dóra 
2017.03.11. 
 

Kiss József 

a.n.:Varga Anikó 
2017.03.13. 
 

 

Házasságkötés 
Jordán István Imre 
Tóth Ágnes Etelka 
 

Cseh József Jenő 
Kóczán Irén 

Julianna 
 

Rab Gábor 
Szerényi Zita 
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http://www.csepa.hu/
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Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 22-én megtartott önkormányzati ülésén elfogadásra került az 

intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj megállapításáról szóló önkormányzati rendelet.  A rendelet módosítását a 
nyersanyagárak emelkedése eredményezte, valamint hogy az Egyesített Szociális Intézménynél napi három fő és két kisétkezést kell 

biztosítani, tehát a bentlakásos ellátásánál tízórait és uzsonnát is adni kell. 

A gyermekétkezés térítési díját a 2. számú melléklet mutatja, még az egyesített szociális Intézményben alkalmazott térítési díjat összegét 

a 3. számú melléklet tartalmazza. 

2. számú melléklet 2/2017.(III.23.) önkormányzati rendelethez 

Intézményi nyersanyagnorma és térítési díj  

  A B C D E F 

  
Nyersanyag 
Ft 

ÁFA 
Tér.díj  
adag 

Nettó 
fogy.ár/ 
adag 

ÁFA 
Bruttó 
fogy. 
Ár/adag 

 ÓVODA 

1 Tízórai 69 19 88    
2 Ebéd 161 43 207    

3 Uzsonna 56 15 71    

 
 

ISKOLA 7-10 ÉVES KOROSZTÁLY 

4 Tízórai 83 22 105    

5 Ebéd 182 49 231    

6 Uzsonna 56 15 71    

 ISKOLA 11-14 ÉVES KOROSZTÁLY 

7 Tízórai 87 23 110    

8 Ebéd 191 62 253    

9 Uzsonna 58 16 74    

 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY (ESZI) 

10 Reggeli 143 39 182 229 62 291 

11 Tízórai 30 8 38 48 13 61 

12 
Ebéd 

Hétfő-
péntek 

321 87 408 515 139 654 

13 Uzsonna 30 8 38 48 13 61 

14 Vacsora 143 39 182 229 62 291 

 ELŐFIZETÉSES EBÉD 

15 
ELŐFIZETÉSES 

EBÉD 
321 87 408 515 139 654 

 

3.sz.melléklet 2/2017.(III.23.) önkormányzati rendelethez 

Térítési díjak 

Idősek otthona, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás 
 

1. A számított intézményi térítési díjak szociális étkezés, házi gondozás 

Szociális étkezés 490 Ft/nap 

Házi gondozás 390 Ft/óra 

Szállítás 110 Ft/nap 
 

2. Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás 2017. évi személyi térítési díjai  

 A B C D 

  

MEGNEVEZÉS 

Nyugdíjminimum 150%-

a alatt 

 

Nyugdíjminimum 150%-

200%-ig 

 

Nyugdíjminimum 200 % 

felett 

 

1. Szociális étkezés Ft/nap  295 390 490 

2. Házi gondozás  

Ft/óra 

235 310 390 

3. Idősek Otthona 2017. évi számított intézményi térítési díja 

 A B C 

  

MEGNEVEZÉS 

Számított térítési díj 

Ft/nap 

 

Számított térítési díj 

Ft/hó 

 

1. Idősek Otthona 2.490 74.700 
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4. Idősek otthona 

 A B C 

 MEGNEVEZÉS Norma Térítés (ÁFÁ-val) 

1. Reggeli Ft/nap 143 291 

2. Tízórai Ft/nap 30 61 

3. Ebéd Ft/nap 321 654 

4. Uzsonna Ft/nap 30 61 

5. Vacsora Ft/nap 143 291 

 

A Képviselő testület jóváhagyta, hogy a balatonszárszói üdülők üzemeltetésének átadását további egy évvel meghosszabbítsa. Tavalyi 

évben adtuk át az Alapítvány Csépa Községért Alapítvány részére első alkalommal. A díjtételek 200 Ft-al emelkedtek az előző évhez 

képest, az eddig biztosított kedvezmények, mentességek továbbra is fennmaradnak. A díjtételek így a következőképpen alakultak: 

 

1.1. Balatonszárszó, Gesztenye u. 15.  

Tiszavirág üdülő „A” épület 
 

(1)Az üdülőt igénybe vevők által fizetendő díjtételek 

a. 0-3 éves korig díjtalan 

b. 3-18 éves korig 1.200 Ft/fő/ éjszaka 

c. 18 év felett 1.700 Ft/fő/ éjszaka+IFA 
 

1.2.Balatonszárszó, Gesztenye u. 12/a Tiszavirág üdülő „B” épület 
 

(1)Az üdülőt igénybe vevők által fizetendő díjtételek az 1-3 szobára: 

a. felnőtteknek (18 év felett)  3.000 Ft/fő/éjszaka+IFA 

b. gyermek 3-18 évig     2.000 Ft/fő/éjszaka 
 

(2)Az üdülőt igénybe vevők által fizetendő díjtételek a 4-18 szobára: 

a. felnőtteknek (18 év felett)  2.500 Ft/fő/éjszaka+IFA 

b. 14-18 éves korig   2.000 Ft/fő/éjszaka 

c. 3-14 éves korig   1.700 ft/fő/éjszaka 

Elfogadásra került Csépa Község Önkormányzatának 2017. évi összesített közbeszerzési terve, mely az orvosi rendelő 

tetőfelújítását, egészségház infrastrukturális fejlesztését, művelődési ház energetikai korszerűsítését, helyi közutak fejlesztését és 

gépbeszerzését nevesíti. Megtörtént az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény szervezeti és működési szabályzatának, házirendének és 

szakmai programjának módosítása, amelynek módosítását törvényi változtatások eredményezték. Elfogadásra került a Vackor 

Művészeti Óvoda csoport létszám és óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása. 

Tájékoztatás a szolgáltatott ivóvíz minőségéről 

Felhívjuk Tisztelet Lakosaink figyelmét hogy Csépa Községben az Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Projekt megvalósult. 

Az új tisztított víz 2017. március 22-től megjelent a vezetékrendszerekben. A vízvezetékeken keresztül folyó jó minőségű víz, 

várhatóan a csővezetékben lévő lepedék feloldását eredményezheti. 

A fővezetékek tisztítását a Bácsvíz Zrt. munkatársai folyamatosan végzik. 

A fővezetékek és az ingatlant összekötő vezetékek tisztítását szükség esetén a fogyasztónak kell elvégeznie, a vízcsap megnyitásával 

(átöblítéssel). 

Az esetleges átmeneti kellemetlenségekért kérnénk lakosaink megértését és közreműködését. 

Fialka György polgármester 

Óvodai beiratkozás 

VACKOR MŰVÉSZETI ÓVODÁBA a 2017/2018. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket: 

2017. április 20 - 2017. április 21-ig 8-16 óráig 

Csak az újonnan óvodába lépőket kell beíratni, a korábban beiratkozott gyermekek adataiban történt változásokat kérjük folyamatosan jelezni az 
óvodában.  
Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2017. augusztus 31. napjáig betölti, ill. már betöltötte és még nem jár óvodába.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályos a 8. § (2) bekezdése szerint: 
„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson vesz részt.” 
Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles 2017. május 15-ig írásban 
értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.  
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok: 

 a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya) – 3 hónapnál nem régebbi lakcím esetén a területileg illetékes védőnőtől 
származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozat. 

 a gyermek anyakönyvi kivonata 

 a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték,  a szülői 
felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal 

gyámrendelő határozata 

 az óvodaérettségre vonatkozó orvosi igazolás 

 oltási könyv 

 TAJ kártya (a kisgyermeké) 

 gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat 

 térítési díj megállapításához nyilatkozat a család jövedelméről 
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ÓVODAI HÍREK 

Télkergető mulatság az óvodában 

„Rőzseláng és vaslapát, 

télkergető maskarák, 

lobogjatok, zörögjetek, 

fusson a tél előletek!” 
 

Éppen, hogy csak kihevertük a karácsonyi és szilveszteri 

lakomázás, ünneplés fáradalmait, máris itt volt a vízkereszt, 

kezdődött a farsangi szezon. A hagyományok szerint a mulatságok 

végén a telet is elűztük, virágvasárnapon pedig már a tavasz 
közeledtét ünnepeljük.  

  A keresztény ünnepkör szerint január 6-tól a húsvét előtti 40. 

napig tart a farsang. A középkorban azt hitték az emberek, hogy a 

tél utolsó hónapjaiban (amikor még rövidebbek a nappalok, és 

hosszabbak az éjszakák) a nap elgyöngül és a gonosz szellemek 

életre kelnek. Ezeket vigalommal, jelmezes karneváli 

felvonulással akarták elűzni.  

  Mi is megpróbáltuk elkergetni e telet, hiszen „dideregtünk 

eleget”, ezért már a hónap elején hozzáfogtunk a csoportszobák, 

folyosó, tornaterem feldíszítéséhez. Lampionok, bohócok, 

szemüvegek, szalagok segítségével varázsoltuk karneválivá 
környezetünket. Készítettünk, csodás szemüvegeket, álarcokat, 

hercegnős koronákat, ijesztő busó maskarákat. Ezeket magunkra 

öltve, kolompokkal, csörgőkkel, dobokkal vonultunk az immáron 

hagyománnyá vált délelőtti táncházi programunk helyszínére a 

tornaterembe. Már csak a jó zene hiányzott az igazi karneváli 

hangulathoz, ami nem váratott magára sokáig, hisz felcsendült a 

muzsika, és kezdetét vette a farsangi mulatság. Az óvodánkban 

gyakorlatát töltő Kiss Anna óvó néni varázslónak öltözve 

csatlakozott a vidám társasághoz, oldalán egy krampusszal és egy 

bohóccal. Tagadhatatlanul jól érezte magát a körülötte táncoló, 

ugra-bugráló, vigadozó maskarákkal együtt. Míg mi mulatoztunk, 

a konyhás nénik már javában sütötték a finom szalagos fánkot, 
amit mindig nagy örömmel várunk és ezúton is köszönünk.    

  Ebéd után következett az igazi „beöltözős” felvonulás. Nagyon 

sok kisgyermek öltözött szebbnél, szebb, ötletes, egyedi készítésű 

jelmezbe, mely a kedves szülők lelkesedését dicséri. Nagy örömet, 

élményt szerezve ezzel gyermekeiknek. A csoportok előadták 

tréfás, vidám versekből, mondókákból és dalokból álló rövid 

műsorukat. Sok taps, és Kinder bueno volt a jutalmuk. 

  Köszönettel tartozunk a szülőknek a sok finom süteményért, 

tortákért, kincset érő tombola tárgyakért, zsákbamacskákért. A 

mulatság alatt süteményeken kívül fogyaszthattak a kedves 

vendégek szendvicset, üdítőt, nápolyit, habos gofrit.  
  Köszönet a szülői szervezet tagjainak, büfében és a tombola 

árusításban végzett munkájukért, az adományozóknak a 

támogatásokért és az óvoda minden dolgozójának az 

adományokon túl, a színvonalas farsangi mulatság 

megszervezéséért és lebonyolításáért. 
 

TÁMOGATÓK NÉVSORA: 

A 3A Takarékszövetkezet Csépai Kirendeltsége, Cseh Józsefné, 

Csehné Kóczán Irén, Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 

Dobai Attila Hunyadi ABC, Egedi Pálné, Gödöllei Krisztián Kínai 

ruha, cipő, diszkont, Kiss Jánosné, Maródiné Erdősi Katalin, 

Mészáros Mihályné, Önkormányzati Konyha, Szelei Ferencné, 

Szendrei Lászlóné Élelmiszerbolt, Szántó Mátyásné, Talmácsi 

Antalné, Tassy Jenőné, a Vackor Művészeti Óvoda 

nevelőtestülete.   
 

SZÜLŐK: 

Napsugár csoport: Bar Edit, Bodó Anna, Bugyiné Vincze 

Katalin, Csernus Károlyné, Dobos Katalin, Györéné Rostás Erika, 

Szabó Csilla Eszter, Szíjártó Gabriella. 
Pillangó csoport: Bíró József, Ferkovics Hermina, Komódi 

Klaudia, Nagy Gáborné, Siposné Lantos T. Éva, Tóth Nóra, Végh 

Istvánné, Vincze Ágnes. 

Méhecske csoport: Danyi Kitti Anikó, Farkas Márta, Führer 

Erika, Gulicska Katalin, Rostás Terézia, Szendrei Mariann, Tóth 

Nóra, Vaszil Renáta, Váradi Edit, Zarnóczné Balla Ildikó. 
,Az óvodai farsang teljes bevétele: 134 500,- Ft, amit gyermekek 

udvari játékainak bővítésére fogunk felhasználni. 

Nagy örömmel tudatjuk még a kedves Olvasókkal, hogy 2017. 

február 24-én négy kisóvodásunk:  Kővári Mirella Stefani, Jakab 

Vivien Éva, Kolompár LászlóAchilles, Rostás Gusztáv Manuel 
Térségi Ovis versmondó délutánon vett részt az Öcsödi 

Szivárvány Óvodában, ahol jó szereplésükért oklevelet és szép 

kifestőt kaptak jutalmul. Gratulálunk Mindanyiuknak és a 

felkészítő Kiss Magdolna és Bozsik Ibolya óvó néniknek is. 

 

Ha a télnek mégis kedve 

szottyanna a maradásra, 

reméljük, elvettük az 

örömét a Méhecske csoport 

által készített kiszebáb 

farsang farkán történt közös 

elégetésével. 
 

„Kiszebáb, szalmabáb, 

csuda klassz a maskarád! 

Jól nézel ki, remekül! 

A tél biztos menekül. 

Ha meglátja üstököd, 

bokrok alá sündörög. 

Aztán iszkol hanyatt-

homlok, 

megkerülve tavat, dombot.” 

                                                                                                        
Réti Sándorné óvónő 

Ismételten szeretnénk megköszönni, akik az elmúlt évben adójuk 1%-ával támogatták óvodánk alapítványát! 

Kérjük, hogy Aki teheti, adója 1%-ával támogassa óvodánkat 2017-ben is. 

Az Alapítvány a Csépai Óvodásokért adószáma: 18837160-1-16. 

Pénzadományt az alapítványunk részére a 69800023-15200725-ös számlaszámra lehet utalni. 

Köszönjük felajánlásukat!  
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ISKOLAI HÍREK – Január - Március 

A 2016/2017-es tanév első féléve január 20-án zárult. Sajnos több 

tanulónk számára nem túl eredményesen. A tantervi 

követelményeket jó néhányan nem teljesítették. Voltak, akik 

nemcsak egy tantárgyból kaptak elégtelen osztályzatot. A 

pedagógusok több korrepetálási lehetőséget biztosítanak ezeknek 

a tanulóknak, de a szülők fokozottabb odafigyelése is fontos lenne. 
Sok esetben a szülői ellenőrzés teljes hiányával szembesülünk, 

illetve azzal, hogy minden felelősséget az iskolára hárítanak 

gyermekük lehangoló eredményeiért. Reményeink szerint a tanév 

végén sokkal kevesebb tanulónk bizonyítványa lesz elszomorító, 

ha mindenki megteszi azt, ami részéről elvárható, akár diák, akár 

szülő, akár pedagógus… 

Február 9-én a 3. és 4. osztályosok számára a tiszakürti iskolában 

rendezték kollégáink a Komplex Tanulmányi Versenyt. A tanulók 

nemcsak a tantárgyi tudásukról adhattak számot, hanem egy 

igazán jó hangulatú vetélkedőn is részt vehettek. 

Az iskolai Farsangot a Művelődési Házban tartottuk február 11-

én. A jelmezesek felvonulása után a pedagógusok vezette 
mozgásos játékokat nagyon élvezték a gyerekek. A programot 

színesítette a szülők tánca, a gyerekek táncversenye is. A Szülői 

Munkaközösség által szervezett farsangi mulatságon a szülők 

gondoskodtak a belépőjegyek, tombolák árusításáról, 

tombolatárgyak beszerzéséről, a büfé feltöltéséről, kiszolgálásról. 

Tavaly a termet nagyon rendezetlenül, piszkosan hagyta maga után 

a mulatozó közönség – erről az akkori aktuális Csépai Naplóban 

be is számoltunk. Az idei mulatságunk szemmel láthatóan 

kulturáltabban zárult, köszönet érte azoknak, akik felvállalták a 

kellemetlen feladatot: a mulatozók figyelmeztetését a tiszta 

környezet megőrzésére, illetve a takarítást. Szeretnénk 

megköszönni azok munkáját, felajánlását is, akik bármilyen 

formában hozzájárultak rendezvényünk sikerességéhez! Az est 

bevételével a Szülői Munkaközösség rendelkezik és gazdálkodik. 
Február 17-én Kunszentmártonban rendezték a járási Zrínyi 

Miklós Matematika Versenyt, ahová iskolánk felső tagozatosai 

közül 17 tanulót tudott elvinni Gergely Sándorné matematika 

szakos tanárnő. 

Február 21-én és 22-én tartottunk Nyílt Napot a szülők számára. 

Nagy örömünkre minden osztályban több szülő érdeklődött 

gyermeke és a tantestület munkája iránt. 

Ebben a félévben a Tankerület által szervezett két ingyenes zenei 

programra is eljuthattak diákjaink. Január 23-án Szentpéteri Csilla 

zongoraművésznő közreműködésével egy komolyzenei koncerten 

vehettek részt, március 3-án pedig a szolnoki Agóra Kulturális 

Központban rendezett „Hangszert a kézbe!” című interaktív 
műsort élhették át többen. Ez utóbbi program útiköltségét a Szülői 

Munkaközösség finanszírozta. 

 

Az 1848-as forradalom- és szabadságharc emléknapját március 

14-én tartottuk. Az iskolában rövid műsorral és a Petőfi emléktábla 

koszorúzásával kezdődött a program. Azután hagyományainkhoz 

híven az alsó tagozatban „Szivárvány” művészeti vetélkedő, a 

felső tagozaton szavalóverseny és történelmi vetélkedő volt.  
 

A „Szivárvány” vetélkedő helyezettjei: 
 

1.-2. osztály: 

MESE kategória      VERS kategória 

1. hely: Fialka Luca 1.o.     1. hely: Vékony Zsombor 2.o. 

2. hely: Varga László 2.o.    2. hely: Pigniczki Nikolett 1.o. 

        3. hely: Sipos Tünde 1.o. 
              

ÉNEK kategória      RAJZ kategória 
1. hely: Mészáros Anna 1.o. és Tóth Hanna 2.o.  1. hely: Borsos Gabriella 1.o. 

2. hely: Gyurik Csenge 2.o.    2. hely: Urbán Rebeka 2.o. 

3. hely: Farkas Dzsúlió 2.o.    3. hely: Kolompár Lolita 1.o. 

  különdíj: Cseh Szimonetta 1.o. és Pakay Imre 1.o. 

A nagycsoportos óvodások közül rajz kategóriában Rostás Dorina kapott díjat. 
 

3.-4. osztály: 

MESE kategória      VERS kategória 

1. hely:  Kolompár Klaudia 4.o.    1. hely: Palotai Kitti 3.o. 

2. hely:  Lukács Tamás 3.o.     2. hely: Polyák László 3.o. 

3. hely:  Urbán Réka 4.o.     3. hely: Sipos Katalin 3.o. 

ÉNEK kategória      RAJZ kategória 

1. hely: Kocsis Miranda 4.o.     1. hely: Jordán Tamás 4.o. 

2. hely: Kolompár Klaudia 4.o.    2. hely: Kolompár Laura 3.o. 
3. hely: Szalai Márkó 4.o.     3. hely: Czinka Benjámin 3.o. 

 

A felső tagozatosok közül a verseket szerető csépai és tiszakürti tanulók a Petőfi Sándor szavalóversenyen vettek részt, melyet a 

Művelődési Házban tartottunk. Iskolánk diákjai az alábbi helyezéseket érték el: 
    

5.osztály       6.osztály 

       1. hely: Szíjártó Virág      2. hely: Szalai Renátó 

       2. hely: Szabó Gergő      3. hely: Túri Márk 

       3. hely: Szvoboda Petra  

7.osztály       8.osztály 

       1. hely: Duszka Boglárka és Mészáros Borbála   2. hely: Laczkó Sándor 
       2. hely: Bertók Ida      3. hely: Vaszil György 
        

A felső tagozatos osztályok egymás közötti történelmi vetélkedőjén a helyezések következőképpen alakultak:  

I. hely: 7. osztály, II. hely: 8. osztály, III. hely: 6. osztály, IV. hely: 5. osztály  
 

Tanév végéig még sok feladat, program várja tanulóinkat, pedagógusainkat egyaránt. Ezekről a Csépai Napló következő számában 

tájékoztatjuk a Kedves Olvasókat. Otrosinka Ferencné tagintézmény vezető 
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’48-AS ÜNNEPSÉG 

Az 1948/49-es szabadságharc és forradalom tiszteletére rendezett 

emléknapokat 2017. március 13-án a Vackor Művészeti Óvodában 
a nagycsoportosok március 15-ei játékfűzése, Kiss Magdolna és 

Lakatos Tímea óvónők vezetésével nyitotta, majd ezt követően az 

óvodások elhelyezték zászlóikat a 1848-as emlékműnél. 

2017. március 14-én délelőtt a Petőfi Sándor Általános Iskolában 

folytatódott az ünnepségsorozat a névadó Petőfi Sándor 
emléktáblájának megkoszorúzásával. Ezt követően az iskolában 

Szivárvány művészeti vetélkedőn vehettek részt az alsósok, „Ki 

tud többet 1848-49-ről” vetélkedőn a felső tagozatosok, és a Petőfi 

Sándor szavalóversenyen a csépai és tiszakürti felső tagozatos 

tanulók a Művelődési Házban. 

Este a községi ünnepségen a Művelődési Házban a 7. osztályosok 
„Emeld fej a fejed büszke nép” című műsorát követően Bíró József 

mondott beszédet végül az ünneplő közönség fáklyás felvonulása 

és az 1848-as emlékmű megkoszorúzása zárta az ünnepséget. 

Az alábbiakban Bíró József ünnepi beszédét olvashatják: 

Tisztelt ünneplő közönség! 

Tisztelettel köszöntöm Önöket! Köszönöm, hogy áldozva a 
szabadidejükből eljöttek és együtt emlékezzünk hőseinkre. 

Engedjék meg, hogy személyes élményeimmel kezdjem a 

megemlékezésemet. 

Kisgyermek koromban lelkesen hallgattam a forradalom történetét 
és készültem erre az ünnepre. Emlékszem Petőfit rajzoltam, 

próbáltam a fekete-fehér rajzot minél pontosabban lemásolni, 

fáradhatatlanul, újra és újra. Hiszen Petőfi Sándor ikonikus alakja 

lett a márciusi ifjaknak és a forradalomnak.  

„Ezt a napot Petőfi napjának nevezze a magyar nép; mert ezt a 
napot ő állítá meg az égen, hogy alatta végigküzdhesse a nemzet 

hosszúra nyúlt harcát szabadsága ellenségeivel” – emlékezett 

Jókai. 

A mai napig őszinte csodálattal vagyok az akkori események, 
hősök iránt, és szeretem ezt az ünnepet. Számomra ez az igazi 

nemzeti ünnep. Ha megkérdezzük itt vagy a világ bármely részén, 

hogy melyik a magyarság legnagyobb nemzeti ünnepe, szinte 

minden esetben gondolkodás nélkül március 15. a válasz!  Ezt az 

ünnepet minden magyar, minden rendszer, minden politikai 

irányzat és párt, a legkülönbözőbb gondolkodású ember vallja 

magáénak. 

S mintha az élet is ezt szeretné bennem megerősíteni 4 éve március 
15-én született meg a fiam – mostanában már mondja is, hogy egy 

egész ország ünnepli a szülinapját!  

A mi kis házi forradalmárunk is Petőfi rajongó! Az időszámítás 

kezdete Petőfi kora, előtte már csak a dínók voltak, és ami most 

van abból nem minden volt Petőfi korában! Tőle tudjuk, hogy 

Petőfit ágyúval, vagy ágyúból lőtték ki – ez még tisztázandó! 

De mióta is ünnepli a magyarság a forradalmat? 

Két nappal a forradalom kitörése után Jókai Mór, a következőket 
mondta:  

„Míg magyar él, míg szabad ember él e honban, kegyelettel fognak 

visszagondolni ez évre, annak történelmére s történetalkotó 

alakjaira” 

Kossuth Lajos március 15-e első évfordulóján a feleségének írt 
levelében bagatellizálta az egy évvel azelőtt történteket, sokkal 

fontosabbnak tartva a hadsereg szabadságharcát. De azért 

engedélyezte a rezesbandás ünnepséget. "Hogy tulajdonképen mit 

ünnepelnek martius 15-kén, midőn egy kis pesti lármánál egyéb 

nem történt, azt nem tudom, de hogy azon a napon, mellyen a 

hadsereg megmenti a hazát, lesz mit ünnepelni, azt tudom." – írta 

feleségének. 

Az 1867-es kiegyezést követően a Monarchián belül hivatalosan 

nem tiltották a 48-as megemlékezéseket, de nem is nézték jó 
szemmel. Csak a forradalom 50. évfordulóján 1898-ban hoztak 

jogszabályt, de akkor még az 48-ra emlékezés sokáig egyet 

jelentett az 1848. április 11-én elfogadott ún. áprilisi törvények 

ünneplésével.  

1927-ben törvénymódosítást követően március 15-e eseménydús 
napja, emléke és hagyománya lett hivatalosan a nemzeti ünnep. 

Idézem az 1927. évi 31. törvényt a március tizenötödikének 

nemzeti ünneppé nyilvánításáról: 

A magyar nemzet balsorsában, súlyos megpróbáltatásai közepette 

hálás kegyelettel emlékezik meg az 1848. esztendő március 

tizenötödikéről. Izzó hazaszeretetükben e napon tettek hitvallást a 
nemzet dicső fiai az alkotmányos szabadság és jogegyenlőség 

fenkölt eszméi mellett és szent lelkesedésükkel áthatva az egész 

nemzetet, az ezeréves hazának az új idők szellemében való 

fejlődéséhez irányt jelöltek. 

E nap szellemében valósultak meg azok a korszakot jelentő 

törvényhozási alkotások, amelyek az alkotmányos jogokat a 

nemzet minden osztályára kiterjesztették. 

Abból a célból, hogy a nemzet e nap dicső hagyományaiból 

merítsen hitet, erőt és reményt egy jobb kor bekövetkezéséhez. 

1951-től újra munkanap lett március 15-e. 1973-tól 1988-ig a 
központi ünnepségeket egyre eseménydúsabb megemlékezések, 

tüntetések követték, majd 1987. december közepén egy politikai 

határozat újra munkaszüneti nappá nyilvánította március 15-ét. 

De mit is ünneplünk? 

Jól ismerjük az akkori eseményeket a történelemkönyvekből és 

órákról, könyvekből, versekből, filmekből és a régi ünnepségek 

színdarabjaiból, hangzatos beszédeiből, melyek dicsőn méltatták 
1848. március 15-ét, a magyar történelem talán legbátrabb napját. 

Petőfiék elindulnak a Pilvaxból, ahogy lefoglalják a Landerer-

nyomdát, kinyomtatják a 12 pontot, ahogy az elnyomó Habsburg 

hatalom ellen a néhány óra alatt több tízezer lelkesre duzzadt 

tömeg skandálja, hogy „a magyarok Istenére esküszünk, 

esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk”.  

48 hősei megmutatták, hogy bármennyire is véglegesnek és 

szilárdnak tűnik egy ország uralkodó hatalmi berendezkedése, ez 

változhat, tenni kell a változásért… Ők tettek!  

Ünnepeljük a magyarok harcát a szabadságért! 

De mi is az a szabadság? Mi az a magasztos eszme, amely 
mindennél, a családjuknál, saját életüknél is fontosabb volt!? 

Az akkori ifjak egyike, egy 25 éves férfi. Házas, nem túl gazdag, 

de sikeres, már életében a legnépszerűbb költő, ígéretes jövő áll 

előtte, nyugodt és biztos élet várja. Hamarosan, 1848. december 

15-én fia születik, aki lehet épp e forradalmi éjszakán fogant. Ez a 

fiatalember – nevezzük Petőfi Sándornak - mindezt valami 

megmagyarázhatatlan dologtól hajtva eldobja magától. Harcba 

száll a szabadságért. És meghal érte! 

Az ilyen ünnepségeken mindig elgondolkodom: Vajon nekem 
lenne erőm, lenne olyan motiváció, ami hasonló tettekre sarkallna? 

Feláldozni mindent! A jelen lévők közül tenné bárki? A 

szabadságért!?! 

De mit is jelent nekünk ma a szabadság? 

Szabadon választhatok lakhelyet, vannak emberi jogaim, melyeket 

jobb esetben tiszteletben tartanak, demokráciában élek és számít a 

véleményem!? Ha van pénzem, úton útfélen hozzáférhetek az 

internethez, elérhetem a nagyvilág híreit, beszélhetek a világ 

bármely pontján élő ismerősömmel? Választhatok több tv 
csatorna, vagy iskola közt? Sorra járhatom a plázákat és 

választhatok több ezer termék közül? Elköltözhetek külföldre,
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ahol olcsóbb az élet, vagy én érek többet? Tudhatom a jogaimat és 

elfelejthetem a kötelességeimet?  

Sorolhatnám még, de valóban nekünk már csak ez a szabadság? 

Így lesilányítottuk!? 

Többségünk nem élt meg fenyegetést idegen hatalmaktól, a zúgó 

repülők, robbanó bombák, ropogó gépfegyverek hangját, a 

beszolgáltatási kötelezettséget, az ügynökök ténykedését, az 

ideológiák kényszerét. Szüleink egész életükben azon voltak, hogy 

nekünk minél szebb, nyugodtabb, nélkülözéstől mentes gondtalan 

életünk legyen.  

Az én korosztályom örökségbe kapta a szabadságot. Nem kellett 

az életünkkel fizetni érte, nem is tudjuk, hogy mi az valójában, 

mennyit ér, milyen fontos.  

Felelőséggel jár élni és nem visszaélni ezzel a szabadsággal, ami 

annyi életet követelt! A szabadság kötelesség. Tartozunk 48 

hőseinek, hogy ne legyen áldozatuk hiábavaló és kötelességünk 
minden tehetségünkkel azon munkálkodni, hogy mindez 

gyermekeinknek és unokáinknak is méltó öröksége legyen!  

 

Köszönöm a figyelmüket!

 

HIRDETMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL 

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: NKT.) 50. § (7) 

bekezdése alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal az alábbiak szerint határozza meg. 

A 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor: 

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 – 19.00 között 

2017. április 21. (péntek) 8.00 – 19.00 között 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé 

válik. 

A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2011. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 
szerinti illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. 

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni: 

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint 

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. 

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet. 

A szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet 

a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az iskola fenntartójához, a Klebelsberg Központ által fenntartott intézmények esetében 

az illetékes tankerületi igazgatóhoz. 

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasító döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre emelkedését követő 5 
napon belül köteles a gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. 

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola 

körzetében lakik. 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja 
be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődést biztosító nevelésben, nevelés-

oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala által felülvizsgált és közzétett kötelező felvételt biztosító 

intézmények jegyzéke, illetve az egyes általános iskolák körzetébe tartozó utcák nevét tartalmazó Tájékoztató megtekinthető a 
Kormányhivatal honlapján (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/hirek/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-

2017), továbbá valamennyi települési önkormányzat polgármesteri hivatalában és az általános iskolákban. 

 

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN 

Ha családja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken. 

Alapítványunk több, mint 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során. 

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra? 

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek 

állapota semmit sem változott, vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az 

alapítványtól ingyenes tájékozató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában. 

 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06 1 342-6355, 06 70 330-5384 

E-mail: panasz@cchr.hu 

Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk! 

  

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/hirek/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-2017
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/hirek/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-2017
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EGYHÁZI HÍREK 

   

„A CIGÁNY EMBER – és az egész cigányság – SZÁMÁRA IS CSAK EGYETLEN EGY IGAZI, GYÖKERES 

BOLDOGSÁG-MEGOLDÁS LÉTEZIK: JÉZUS KRISZTUS!” – mondta a Csépai Templomban Dr. Székely János püspök atya, 
aki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kinevezett cigányságért felelős püspöke, esztergomi segédpüspök. 

 A cigány testvérek püspök-lelkipásztora az esztergomi cigány imaközösség tíz tagjával Csépára látogatott 2017. február 19-

én, és a vasárnap de. 9 órai ünnepi szentmisét ő mutatta be József atya koncelebrálásával (együttmisézésével). A szentmise nagy része 

két nyelven hangzott el: cigányul és magyarul. A püspök atya már korábban írásban is meghívta a tiszazugi összes cigány testvért, hogy 

együtt ünnepelje velük is a szentmisét, sőt mise után közvetlenül ismerkedhessen velük. Örömhírének lényegi tanítása volt, hogy Isten 

előtt minden ember egyenlő, nincs görög, romai, német, cigány vagy magyar…. Senkinek sincs joga azt mondani, - ha Jézus Krisztust 

elfogadta -, hogy miért születtem én magyarnak, németnek, vagy akár cigánynak… De Jézus Krisztus nem egy babonás varázsszó, 

hanem az ő tanításának és életének teljes megismerését, elfogadását és a mindennapokban életre váltását jelenti. 
 

 Ezt a megélt örömöt énekelték meg a cigány testvérek, erről beszéltek a Missziós Házban a személyes érdeklődésük, 

megtérésük, tanúságtételének elmondása, megosztása által. Valamint ez az öröm sugárzott a bemutatott cigány táncukból is. 

 

   
 

 Végül Püspök atya felajánlotta és javasolta, hogy Csépán is alakuljon cigány imacsoport Biblia-magyarázattal minden 

szombaton – jelenleg – 17 órakor a Róm. Kat. Templom Hittantermében. Ezekre az alkalmakra a kunszentmártoni cigány testvéreket is 

meghívta, akik egyre nagyobb lelkesedéssel járnak át. Imádkozzunk azért, hogy az a mag, amit a Szentlélek Úristen Jézus Krisztus 

apostolainak utódja által – Székely János püspök atya által elhintett mielőbb megeredjen, kicsírázzon, minél nagyobb fává 

terebélyesedhessen és teremje a szeretet és békesség gyümölcseit!  

József atya 

 
BOLDOG ISTVÁN ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ ÚR KÖZTERÜLETI FOGADÓÓRÁT TART 

2017. március 23. 

2017. május 25. 

2017. július 27. 

2017. szeptember 28. 

2017. november 23. 

Minden alkalommal a Coop ABC előtt 10 órától. 

Mindennapos fogadóóra: 

E-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com 

Tel.: 20/380-0709 
  



ÉLETKÉPEK 
 

 

 

 

 
 

A 2017. május 1-jén megrendezésre kerülő Majális főzőversenyére civil szervezetek és munkahelyi közösségek 15 fős 

csapatainak jelentkezését várjuk! A jelentkezési határidő: 2017. április 21. a Művelődési Ház és Könyvtárban.   

Koszorúzás a Petőfi Sándor emléktáblánál az iskolában Az ünnepi megemlékezésen a 7. osztály tanulói 

A Vackor Művészeti Óvodások télbúcsúztatója 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete az ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos lakossági fórumot hív 

össze, melynek időpontja 2017. március 30. 16 (csütörtök) óra, helye a Művelődési Ház kisterme. 

Önkormányzati költségvetésből és EMMI pályázatból megújult a Művelődési Ház és Könyvtár könyvtári része és a kisterem. 

Fáklyás felvonulás az 1848-as emlékműhöz 


