
 

XIX. évfolyam 3. szám 2017. augusztus 07. 

Csépai Napló 
Közéleti  lap  

   

 
 A Sárkányhajó-verseny győztes csapata  

  Fotó: Berényi V. 

 

 
 A Sárkányhajó-verseny győztes csapata  

  Fotó: Berényi V. 

 
Hazajárók az Őszikék Egyesített Szociális Intézményben 

Fotó: Veres M.  

 
54 éves osztálytalálkozó 

Fotó: Boros Z. 

 Falu napi pillanatképek Fotó: Kovács S. 

Csépa Község Önkormányzata és az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény tisztelettel meghívja Önt és kedves családját  

a Szent István király, az Államalapítás és az Új Kenyér ünnepe rendezvényére!  

Ideje: 2017. augusztus. 18. 10 óra     Helye: Dr Surányi Lajos emlékház, Szent István szobor, Őszikék ESZI 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

2017. június 21-ei ülésén Csépa Község Önkormányzata módosította költségvetési rendeletét és az intézményi ellátottak nyersanyag-

norma, térítési díj megállapításáról szóló rendeletét. 

2017. július 1-től érvényes étkezési díjak:  

Gyermekétkezési térítési díjak 

 A B C D 

  Élelmezési nyers-

anyagköltség 

Egy ellátottra 

jutó összege (Ft) 

ÁFA 

összege 

(Ft) 

Tér.díj 

(Ft)/ adag 

 Óvoda 

1 Tízórai 69 19 88 

2 Ebéd 161 43 204 

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 

b.) Intézményi nyersanyagnorma+ÁFA 

Egyesített Szociális Intézmény 

 A B C D 

  Étkezési nyers-

anyagnorma  

 (Ft) 

ÁFA 

összege 

(Ft) 

Tér.díj 

(Ft)/ adag 

1 Reggeli 143 39 182 

2 Tízórai 30 8 38 

3 ESZI ebéd 321 87 408 

4 Uzsonna 30 8 38 

5 Vacsora   143 39 182 

 Vendég ebéd 

6 Előfizeté-

ses ebéd 

321 87 408 

 

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 

1.  

MEGNEVEZÉS 

Nyugdíjminimum 

150%-a alatt 

 

Nyugdíjminimum 

150%-200%-ig 

 

Nyugdíjminimum 

200 % felett 

 

2. Szociális étkezés Ft/nap  295 390 490 

3. Házi gondozás  

Ft/óra 

235 310 390 

4. Szociális segítés Ft/óra 235 310 390 

  

Anyakönyvi hírek 
 

Házasságkötés: 

 

Németh Lajos és Jakab Szilvia  május 31. 

Fialka Zoltán és Borgula Anikó  június 21. 

Kovács Csaba és Kulcsár Anikó június 27. 
 

Haláleset: 
 

Kurenda László  79 

Hajdú Lajosné  89 
Nagy Ferenc  73 

Kurenda Józsefné 89 

Tóth Sándor  65 

Tercsi Imre István 75 
 

Születés: 
 

Rostás Benett 

a. n.: Rostás Viktória  

szül.: 2017.05.16. 
 

Molnár Adrián 

a. n.: Danyi Kitti Anikó 
szül.: 2017.05.31. 
 

Gödöllei Kamilla 
a. n.: Lantos Aliz Katalin 

szül.: 2017.06.07. 

 

BOLDOG ISTVÁN ORSZÁGGYŰLÉSI 

KÉPVISELŐ ÚR KÖZTERÜLETI  

FOGADÓÓRÁT TART 

2017. szeptember 28. 

2017. november 23. 

Minden alkalommal a Coop ABC előtt 10 óra. 

Mindennapos fogadóóra: 

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

Tel.: 20/380-0709 
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3. Idősek Otthona 2017. évi számított intézményi térítési díja 

 A B C 

  

MEGNEVEZÉS 

Számított té-

rítési díj 

Ft/nap 

 

Számított té-

rítési díj 

Ft/hó 

 

1. Idősek Otthona 2.490 74.700 
 

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 

Gyermekétkeztetés 
A szünidei gyermekétkeztetés időtartama június 16-tól augusztus 

15-ig tart. Azon gyermekek kapják akik rendszeres gyermekvé-

delmi kedvezményben részesülnek és hátrányos ill.halmozottan 

hátrányos helyzetűek. E két feltételnek együttesen kell megfelelni. 

Az értesítő levél mellett szereplő nyilatkozatot vissza kellett jut-

tatni az önkormányzathoz, mivel kérelemre lehet igénybe venni. 

Csépán 125 gyermek részesül ingyenes nyári szünidei étkeztetés-

ben. Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rászoruló 

gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének nyers-

anyagértékét 283,- Ft-ban, térítési díját 570,- Ft-ban állapította 
meg.  
 

A testület elfogadta 2017. II. félévi munkatervét. A nyílt ülése-

ken lakosaink részvételére is számítunk! 
 

2017. szeptember 20. (szerda) 15 óra /  

1./ Polgármesteri tájékoztató 

 Előterjesztő: Fialka György polgármester 

2./ Előterjesztés a 2017. évi költségvetés I-II. negyedéves elő-

irányzat módosítására 

 Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 

3/ Tájékoztató Csépa községi önkormányzat 2017. I. félévi gaz-
dálkodásáról 

 Előterjesztő: Fialka György polgármester 

 a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 

 előkészítésért felelős: jegyző és pénzügyi előadó 

4./ Tájékoztató az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény mű-

ködéséről, az intézményben folyó munkáról 

              Előterjesztő: Dobainé Nagy Éva intézményvezető 

5./ Beszámoló a Falunap lebonyolításának  tapasztalatairól 

Felelős: Havrilla Sándorné Alpolgármester 

2017. október 18.  (szerda) 15 óra 
 

1./ Polgármesteri tájékoztató 

  

Előterjesztő: Fialka György polgármester 

2./ Előterjesztés 2017. évi I-III. negyedéves előirányzat módosí-

tására 

 Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 

 a tervezetet véleményezi: pénzügyi bizottság 

 előkészítésért felelős: jegyző és pénzügyi előadó 
3./ Tájékoztató az Vackor Művészeti Óvoda működéséről, az in-

tézményben folyó munkáról 

            Előterjesztő: Havrilla Sándorné intézményvezető 

4./ Tájékoztató a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnok-

ságának 2016. évi munkájáról 

 Előterjesztő: Földi Zsolt tü. Szds. 

5./ Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szenny-

víz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés felül-

vizsgálatáról (2016. február 17-én elfogadott szerz. alapján 

évente) 

 Előterjesztő: Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
 

2017. november 22.(szerda) 15 óra  
 

1./ Polgármesteri tájékoztató 

 Előterjesztő: Fialka György polgármester 

2./ Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
 

2017. december 13. (szerda) 14 óra Közmeghallgatás 
 

1./ Polgármesteri tájékoztató a költségvetés jelenlegi állásáról, a 

községben lévő utak, intézmények felújítási munkálatainak 

üteméről 

 Előterjesztő: Fialka György polgármester 
2./ Javaslat a képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervére 

  Előterjesztő: polgármester 

 

Romos épületek, gazos ingatlanok 

A Környezetvédelmi és Közrendvédelmi Bizottság a hivatal mun-

katársaival megkezdte a romos, gazos ingatlanok tulajdonosainak 

felszólítását azok rendbetételére. Az Építési Törvény értelmében 

az ingatlantulajdonosokat kötelezni lehet a karbantartás elvégzé-

sére, ill. bontást is el lehet rendelni. 

Ezért kezdeményezzük a tulajdonos felé, az építmény, építmény-

rész állékonyságát, az életet, egészséget, a köz- és vagyonbizton-
ságot veszélyeztető állapot és használat megszüntetését.  

Az építésügyi hatóság, amennyiben a végrehajtható kötelezettsé-

get - annak nem teljesítése miatt a kötelezett terhére hatósági úton, 

a felmerülő költségeket megelőlegezve - maga végezteti el, a költ-

ségek erejéig, azok megtérítéséig az érintett ingatlanra jelzálogjo-

got jegyeztethet be az ingatlan-nyilvántartásba. 

Felhívjuk Lakosaink figyelmét, hogy a Csépa Községben működő 

GAMESZ Szervezet gépi munkával tudja segíteni az életveszélyes 

állapot megszüntetését, illetve a romos, elhanyagolt terület terep-

rendezését. Ennek várható költségéről, szociális rendeletünkben 

biztosított kedvezményekről Pintér László GAMESZ Vezetőnél 

tájékozódhat. 

XIV. Körös Parti Sportnap Sárkányhajó Verseny 

Idén is megrendezésre került Kunszentmártonban 2017. július 22-én a Körös Parti Sportnap és Sárkányhajó Verseny, amelyen "Csépa" 

csapata is részt vett a Sárkányhajó evező- és bográcsos főzőverseny kategóriában. Egy kis község is tud kiemelkedő eredményt elérni, 
ha annak lakói összefognak, együttműködnek, és minden erejüket beleadják, hogy a kívánt célt elérjék. Ezt segítette elő, és valósította 

meg Csépa csapata ezen a versenyen, melynek eredményeképpen az evezőversenyen ebben az évben is első helyezést ért el, amelyért 

köszönetünket fejezzük ki, így utólag is. 

A csapat tagjai: Túri Péter, Túri Bence, Velő Norbert, Berényi Miklós, Papp János, Szanda Tibor, Romhányi László, Gödöllei Krisz-

tián, Törőcsik Attila, Törőcsik Zoltán, Hubai Hunor, Hegedűs Csaba, Balogh Béla, Túri Ferenc, Túri Márk, Kiss József, Fialka István 

ifj., Marsinszky Zoltán, Egedi Péter, Horváth Norbert, Balogh Levente, 

A segítők névsora: Berényi Veronika, Mészárosné Gólya Zsuzsanna, Fialka Mariann,  

A versenyzők jó erőnlétéhez hozzájárult a Horváth László által főzött marhapörkölt, amit neki is köszönünk szépen. Az ellátásról Csépa 

Község Önkormányzata gondoskodott, melyet ezúton is a csapat nevében megköszönök.   Berényi Veronika  
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ISKOLAI HÍREK 

 

A Petőfi Sándor Általános Iskolában a tan-

évet, mint általában mindig, most is sűrű 

programokkal zártuk. 

Május első hetében minden osztályban rö-
vid kis műsorral köszöntötték az édesanyá-

kat a gyerekek. A „Határtalanul” pályázat 

keretében a tiszakürti és a csépai iskolából 

is több 7. osztályos tanuló vehetett részt 

egy közel egy hetes erdélyi 

kiránduláson. Május 17-én a 

6. és 8. osztályosoknak Or-

szágos Idegennyelvi Mérés, 

május 24-én Országos Kom-

petenciamérés volt. A 3. osz-

tályosok 6 napon keresztül a 
Cserkeszőlői Fürdőben in-

gyenes úszásoktatást vehettek 

igénybe. Az évek óta megszo-

kott programokat, a Madarak 

és Fák Napját, az ÖKO-na-

pot, a Gyermeknapot és a Di-

ákönkormányzat Napját jú-

nius elején tartottuk. A kör-

nyezettudatos magatartás, az odafigyelés 

egymásra, valamint a bennünket körülvevő 

világ megóvása, a felhőtlen játék és szóra-

kozás került a figyelem középpontjában 
ezeken a napokon. A gyerekek akadályver-

seny keretében mérhették össze tudásukat, 

ügyességüket, még különféle jutalmakat, 

díjakat is kaptak. A fotókon azok a kreatív 

alkotások láthatók, amelyeket az osztályok 

készítettek az ÖKO-napra az újrahasznosí-

tás jegyében. Itt szeretném megköszönni 

kollégáim és tanulóink nevében a Csépai 

Iskolásokért Alapítvány és a Szülői Mun-

kaközösség támogatását az udvarra felfes-

tett játékok (ugróiskolák, célbadobó, 

Twister, stb.) létrehozásában. Ezeket a já-

tékokat iskolánk karbantartói készítették el 

Gyermeknapra. 

A június elejét a vizsgák tették mozgal-
massá. A nyolcadik osztályosok írásbeli és 

szóbeli vizsgán bizonyíthatták, hogy az ál-

talános iskolában olyan tudásra tettek szert, 

amellyel megállják a helyüket választott 

középiskolájukban. A 250 órát meghala-

dóan hiányzó, illetve magántanuló gyere-

kek osztályozóvizsgái június második heté-

ben lezajlódtak. A zene- és tánciskola nö-
vendékei ének-, hangszer- és tánctudásukat 

csillogtatták meg a záróvizsgákon. Június 

elején voltak az osztályfőnökök által  meg-

szervezett osztálykirándulások is. 

A nyolcadik és a második osztály tanulói-

nak még egy-egy műsor betanulásával is 

meg kellett birkózniuk a tanév vége felé. A 

nyolcadikosok a Nemzeti Összetartozás 

Napján tartottak iskolai megemlékezést Su-

rányi Zsolt osztályfőnök vezetésével A má-

sodikosok a tanévzáró ünnepségünket szí-

nesítették igazi vakációs hangulatú műso-

rukkal, melyet Kuti Gáborné osztályfőnök 

és Pakayné Péter Krisztina tanított be. 
Az iskolai ballagás június 17-én volt, ahol 

több végzős tanulót díjaztunk. Pintér Mar-

tin az iskolánk által alapított „Jó tanuló” 

díjjal járó jutalomkönyvet is átvehette több 

más díj mellett. Oberna Domi-

nik a „Jó tanuló, jó sportoló” cí-

met és a vele járó jutalmakat 

kapta. Többen részesültek díja-

zásban kulturális-, sport-, és kö-

zösségi tevékenységükért is. 

A tanévzáró ünnepségünket jú-
nius 22-én tartottuk. Az első 

osztályból 5 tanuló, a harmadik, 

a negyedik, hatodik és hetedik 

osztályokból 1-1 tanuló része-

sült elismerésben példamutató 

magatartásáért és kitűnő tanul-

mányi eredményéért. Több ta-

nulónk jeles eredménnyel zárta 

a tanévet, de sajnos néhány gyermeknek az 

augusztusi pótvizsgára való készüléssel fog 

telni a nyári szünet, illetve páran, akik nem 

teljesítették a tanév végi követelményeket, 
évet fognak ismételni. 

Igazán mozgalmas és izgalmas tanévet zár-

tunk.  

Iskolánk pedagógusai, dolgozói és diákjai 

nevében köszönetet mondok azoknak, akik 

segítették iskolánk munkáját!  

Mindenkinek kellemes nyarat, sok pihenést 

kívánunk! 

Otrosinka Ferencné 

tagintézmény-vezető 

ERZSÉBET TÁBOROSOK A FINA VB-N (is) 

Idén nyáron első alkalommal került meg-
szervezésre iskolánkban az Erzsébet tábo-

rok napközis változata. Ez a lehetőség 

nagyjából arról szól, 

hogy napközis keret-

ben, 8-16 óráig prog-

ramokat szervezünk a 

gyermekeknek öt na-

pon keresztül. A pá-

lyázat benyújtásánál 

arra törekedtünk, hogy 

minél több, a sport és 
egészséges életmód, a 

környezettudatosság, 

a hagyományőrzés és 

kézművesség, az önis-

meret és közösségépí-

tés témájához kapcso-

lódó színes progra-

mok között válogat-

hassanak a tanulóink. 

Nagy izgalommal, várakozással és kíván-
csisággal vágtunk bele ebbe a júliusi hétbe. 

Hétfő reggel a tábori menetrend és a szabá- 

lyok ismertetése után a csapatok kialakítása 
következett, akik játékos ügyességi felada-

tokban mérték össze tudásukat. Ebéd után 

már a második napra ké-

szültünk transzparen-

sek, szurkolói zászlók 

gyártásával foglalatos-

kodtunk.  

Kedden reggel a nyári 

szünetben nem meg 

szokott 4.30-as keléssel 

nyitottuk a napot, 
ugyanis a Duna Aréná-

hoz vettük az irányt a fő-

városban megrendezett 

vizes vébé úszó selejte-

zőjének megtekintésére. 

Csodálatos volt átélni az 

együtt szurkolás hangu-

latát, világ-és olimpiai 

bajnokainkat látni a me- 
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dencében. Ezután egy másfél órás dunai 

hajózáson vettünk részt, ahol a vízről cso-

dálhattuk meg Budapest nevezetességeit. 

A mozgalmas nap délutánját egy állatkerti 
sétával zártuk.  

A szerdai nap sem kíméltük magunkat, 

Csongrádra, a Fahídi tanyához mentünk, 

kerékpárral. Mindenki kitartóan, hősiesen 

tekert, és az időjárásnak is hálásak lehe-

tünk, a szuper hőmérsékletért. Tisza Sán-

dor fafaragó fogadott bennünket segítői-

vel. Sok-sok régi használati tárgyat porol-

tunk le egy bemutató erejéig, majd 

lovaskocsikáztunk és régi játékokkal ját-

szottunk A csütörtöki és pénteki napokat 
az iskolában töltöttük. A negyedik nap dél-

előttjét sorversennyel töltöttük, nagyon jó 

feladatokkal, remek hangulatban. Az ebé-

det követően a Boglárka Hagyományőrző  

Egyesület népi játékaival ismerkettünk, és 

küzdöttünk az érmekért. Sokunkat megtré-
fáltak az egyszerűnek tűnő, mégis bonyo-

lult eszközök. 

Az utolsó napon gyümölcssalátát és ananá-

szos-kókuszos koktélt készítettünk. Min-

denki kivette a részét a hámozásból, aprí-

tásból, mosogatásból. Az utolsó ebéd elfo-

gyasztása után megköszöntük a konyhás 

nénik munkáját, a finom falatokat. Délután 

a művelődési ház meghívásának tettünk 

eleget, értékes katasztrófavédelmi, 

balesetmegelőzési tanácsokat kaptunk, va-
lamint tűzoltó technikai és eszközbemuta-

tót láttunk.  

 

A hét zárásaként összegeztük ezt a pár na-

pot, és a:  

Jövünk jövőre is! csatakiáltással vonultunk 

ki. 
 

Mikor kikísértük a gyerekeket a kapuhoz, 

egyikőjük azt kérdezte, hogy miért nem 

tart ez a tábor még négy hétig? Azt hiszem 

ez a bizonyíték arra, hogy ő jól érezte ma-

gát. Köszönjük mindenkinek, aki segített 

bennünket, a helyi vállalkozóknak, az is-

kola dolgozóinak, a szülőknek, akik egy-

egy közösségi oldalon történő megosztás-

sal, kedveléssel jelezték, örülnek annak, 

gyermekük részese lehet ennek a program-
nak. 

Maródi Kata 

 
 

 

54. házi Matematika verseny eredményei 
 

5. o. I. Farkas Hajnalka, II. Szvoboda Csanád, III. Demeter Dorina 

6. o. I. Túri Márk, II. Szalai Renátó, III. Őze Anasztázia 

7. o. I. Bertók Ida, II. Szíjártó Hajnalka, III. Sárközi Soma 

8. o. I. Pintér Martin, II. Oberna Dominik, III. Tóth Martin 
 

A tíz évvel ezelőtti győztes, Zarnócz István könyvet adott az idei nyertes Pintér Martinnak. 
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HAZAJÁRÓK AZ ŐSZÍKÉK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYBEN 

2017. június 16-18-ig HAZAJÁRÓ hétvége keretében, mint a kerékpár- és gyalogtúra útvonal egyik állomása a Csépai Őszikék ESZI-

t is meglátogatta, újra bakancsot húzott Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor csapata. 

Vasárnap délután egy kellemes élménybeszámolót kaphattunk túráikról, küldetésük céljáról, a magyar haza történelmi, földrajzi és 

turisztikai látványosságairól. 

A műsor, mint tudjuk, a Duna Tv-n igazi ritkaságnak számít, kulturális kincs, ami nem csak a turistáknak készül, minden magyart meg 

akar szólítani, legyen az Kárpátalján, Erdélyben, Felvidéken vagy Őrvidéken. Az érzelmekre is ható zenei és képi televíziós munka 

valamint a kiválasztott interjúalanyok is a magyarságtudatot erősítik bennünk. 

Lakóink; Dósa Lászlóné, Deli Gábor, Szarvák Jánosné, Tóth Sándorné, Négyesi Andrásné, Dér Istvánné állandó nézői és személyes  

rajongói e csapatnak. Éppen ezért köszönjük a szervezést a Veres Imrének és Csehné Manyikának, akik a Lakiteleki Népfőiskoláról 
Csépa felé invitálták Őket! 

Dobainé Nagy Éva 
 

54 éves osztálytalálkozó 
 

A csépai általános iskola 1963 évben végzett tanulói 2017. július 22-én az önkormányzat ebédlőjében tartottuk meg az 54 éves osztály-

találkozót.  

Sokan megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt. Volt aki egyedül, volt aki férjével/feleségével érkezett. Nagyon örültünk egymásnak. 
Sajnos több osztálytársunk egyéb elfoglaltság miatt nem tudott megjelenni.  

Itt köszönnénk meg Szabó János osztálytársunknak a találkozókra felajánlott birkát. Köszönet Buczkó Rozáliának a találkozók meg-

szervezéséért.  

Tíz osztálytársunk halálozott el, név szerint: Bíró József, Botka Sándor, Galvácsi Mihály, Móna Sándor, Olajos Erzsébet, Óberna László, 

Palotai Sándor, Szántó Antal, Szín József, Tercsi Irén. 

A megjelöltekről kép a címlapon! A képen balról: Nagy István, Lakatos Sándor, Ákhim Julianna, Pataki Györgyné Erzsike, Cseh Ibolya, 
R.Nagy Erzsébet. A második sor balról: Kurenda Eszter, Túri Éva, Almási Viktória, Buczkó Rozália, Lovas Irén, Varga Marika, Kalcsú 

Margit, Nagy Mária, Sajó Ilona, Szabó János. Harmadik sor balról: Szombathelyi András, Horpácsi László, Kecskés László, Óberna 

István, Boros Zoltán.  

   Lejegyezte: Boros Zoltán 

 (született Baumann Zoltán) 

 FALUNAP 2017. 
2017. július 15-én került megrendezésre a falunap. A reggel a Versenypályán kezdődött az Alapítók kupája – meghívásos horgászver-

sennyel (eredménye: I. Csépa 1, II. Tiszasas, III. Csépa 2), majd folytatódott a Petőfi Sándor Általános Iskolában a Falunapi sakkver-

sennyel.  

A délutáni programok helyszíne a megszokottól eltérően a Művelődési Ház és Könyvtár parkolójában és parkjában volt. Az új helyszín 
szervezés és infrastrukturális szempontból is jól bevált, az elkövetkező években további terveink is vannak a területtel.  

A meghirdetett Tortaversenyre két jelentkező volt: Palotai Kitti Tiramisu tortával és Sipos Katinka és Tünde Piramis tortával nevezett. 
Minkét torta díjazva lett. 

A parkban az fák árnyékában állították fel a légvárakat és a trambulint, Nokedli bohóc közel 400 db lufit hajtogatott meg a gyerekeknek, 

az épület előterében az óvónénik arcfestéssel és csillámtetkóval várták a kicsiket.  

A kisteremben Banka Andrásné keresztszemes lakásdekorációit, Csetényi Mihályné népviseletes babáit, Gortva Zoltán írógép és dará-
lógyűjteményét, Szabóné Pölös Eszter hagyományőrző klub fényképeinek gyűjteményeit és saját festményeit, Zámbó Nikolett origami 

díszeit, Vincze Imre festett strucctojásait és famunkáit nézhették meg a látogatók.  

A színpadon eközben a Dalma Dance Klub táncosai kezdték a műsorokat, majd a frissen alakult Néptánccsoport debütált, őket Nokedli 
bohóc színpadi előadása követte. Az este sztárvendége Bodnár Rita és Tihanyi Tóth Csaba volt operett és magyarnóta-műsorral.  

„Szép otthon, példás porta” Önkormányzati elismerést kapott Palotai Mihály, Sajó Lajosné, Sánta József, Talmácsi Béla és Zarnócz 

Gábor. Az elismerések átadását követően a színpadon a Szilver Tánciskola táncosai szórakoztatták a jelenlévőket, ezalatt a fáklyás 
falufutáson vettek részt a kihívást kedvelő fiatalok. Az estét tűzijáték és disco zárta. 

Köszönjük a szervezők, a segítők, a fellépők a Hivatal, a Konyha és a Gamesz dolgozóinak munkáját. 

Bíró József 

Falunapi sakkverseny eredményei: 
 

A hagyományosan jó hangulatú versenyen 18-an mérték össze tudásukat, 5 korcsoportban. Ismerkedés a régi versenyek, sakktáborok 
felidézése tette tartalmassá az összejövetelt, amit következő években fokozni kellene. 
 

Első helyezettek 

Oberna Dominik 

Cseh László 

Sajó Gergő 

Sárközi Adél 

Szántó Ildikó 

 

Második helyezettek 

Szanda Tibor 

Palotai Anna 

Sipos Katalin 

Lantos László 

Sárközi Soma 

 

Harmadik helyezettek 

Szvoboda Petra 

Tóth Martin 

Szabó Gergő 

Velő Norbert 

Oberna Zsolt 

Duszka Boglárka 

 

 Csetényi Mihály
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IFJ. FIALKA GYÖRGY EMLÉKVERSENY 

Tisztelt Horgásztársak! Kedves Megemlékezők! 
 

Tíz éve annak, hogy ezen a helyen fiatal horgásztársunk ifj. Fialka 

György életét vesztette. Horgászat közben érte a végzet, 2007. jú-

nius 21-én 0 óra 5 perckor. A közeli ba-

rátai, horgásztársai a 10 éves évfordulóra 

készítette ezen kis emlékhelyet. A rövid, 

de igen termelékeny és eredményes tevé-
kenysége tiszteletére. 

Gyurika 1986-ban született. Korán meg-

ismerkedett a horgászat csodálatos ese-

ményeivel. Sajátos és rendhagyó életút 

volt az övé. Azon kevesek közé tartozott, 

aki első komolyabb versenyén rögtön vi-

lágbajnok lett csapatban 1997-ben 

Varazsdinban a nemzeti válogatott tagja-

ként. 
 

Külön említésre méltó, hogy a Magyar 

Horgászsport könnyűszerelékes úszós 
szakágban már az első világbajnoki 

aranyérem volt. 

Ezt követte további sok szép siker. 
 

1999-ben:  

- Kadett megyei bajnok 

- Ifjúsági megyei csapat II. helyezet 
 

2000-ben: 

- Világjátékokon Firenzében világbaj-

noki csapat II. helyezet 

- Szövetségi Ifjúsági bajnok 

- A Tisza legjobb horgásza ifjúsági egyéni bajnok 
 

2001-ben: 

- Maros Mix kupa ifjúsági egyéni I. 

- Szolnok város ifjúsági bajnoka 

- Megyei ifjúsági csapat bajnok 

- Megyei ifjúsági egyéni I. hely 

2002-ben: 
- Megyei ifjúsági egyéni és csapat bajnok 
 

2003: 

- Alfa Kupa III. helyezet 

- Megyei ifjúsági egyéni bajnok 

- IX. Zánkai Ifjúsági Országos Horgász 

randevú I. helyezet 
 

2004-ben: 

- Szőke Tisza egyéni III. helyezés 

- KTV Horgász Egyesület Szövetség csa-

pat III. helyezés 
 

2005-ben: 

- OHCSB csapat I. helyezés 
 

2006-ban: 

- Szőke Tisza III. helyezés 
 

 

 
És 2007. június 21-én véget ért a sor, az 

52 órás Maratoni horgászverseny 7. órá-

jában. 

 

 

Tisztelt Megemlékezők! 

 

Gyurika személyében egy olyan sport-

embert veszítettünk el, aki barátságos, 

segítőkész, jó kedélyű fiatal volt. A sors kiszámíthatatlan. Ver-

seny közben érte a végzet itt ezen a helyen. 

Ez a kis emlékhely tiszteletünk, megbecsülésünk tárgyiasult for-
mában jelezze, hogy emlékeinkben örökké megőrizzük. 

Kérem Önöket, kérlek benneteket, hogy 1 perces néma főhajtással 

tisztelegjünk emberi és sportolói múltjának tiszteletére. 

-Horgásztársak- 

CSALÁDI NAP 

2017. július 28-án családi napot rendeztünk a Művelődési Ház és Könyvtárban.  

9 órától a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság munkatársa – Jordán Katalin címzetes rendőr őrnagy– tartott bűn-, és baleset-megelő-

zési, drog prevenciós előadásokat, vetítéseket és játékos vetélkedőket a megjelent gyerekeknek. 

Eközben a Barátság klub és a Tiszazugi Természetkedvelők Turisztikai Egyesületének tagjai tarhonyás-kolbászos paprikás krumplit és 

palacsintát készítettek a résztvevőknek.  

Az ebéd után – melyen a palacsinta nagyobb népszerűségnek örvendett, mint a paprikás krumpli – a Kunszetmártoni Tűzoltóság mun-

katársai érkeztek egy tűzoltókocsival. A délelőtti szerényebb részvételt követően a tűzoltó bemutató nagyobb érdeklődést váltott ki. 

Megérkeztek az Erzsébet tábor gyerekei és az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény néhány lakója is, így a létszám már meghaladta 

a 80 főt. 

Túri Ferenc tűzoltó őrnagy szolgálatparancsnok kommentálásában katasztrófavédelmi, baleset megelőzési elődadást, valamint tűzoltó 

technikai és eszközbemutatót láttak a résztvevők. A Fehér Zoltán által felajánlott autóroncson bemutatták a sérült kiszabadításához 
használható eszközöket és módszereket. Az érdeklődők megnézhették a tűzoltóautó belsejét, kipróbálták a védőfelszereléseket, az iga-

zán bátrak ”zuhanyozhattak” a fecskendő sugarában. 

Bízunk abban, hogy legközelebb a résztvevő gyerekek családtagjai is el tudnak jönni a rendezvényünkre. 

Köszönjük a támogatást a Kunszentmártoni Rendőrkapitányságnak, a Kunszentmártoni Tűzoltóságnak, Csépa község Önkormányzatá-

nak, az Önkormányzati Konyhának, a Vackor Művészeti Óvodának, valamit a segítő munkájukat a Barátság klub, a Tiszazugi Termé-

szetkedvelők Turisztikai Egyesületének tagjainak, a Gamesz dolgozóinak.   

Bíró József 

Tisztelt Lakosaink! 

Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a Csépa Községi Sportegyesület pályázatot nyújtott be és pályázatunk pozitív elbírálást kapott, 

melynek keretében a Sportpálya és a játszótér a 2016/17-es évi TAO pályázaton belül automata öntözőrendszer került kivitelezésre.  

Ezt az időszakot is próbáltuk kihasználni arra, hogy ha már zárva kell tartanunk a kerítést, munkatársaink picit szépítsék a játszótér 

környezetét, hogy nyitás után a gyermekek kulturáltabb körülmények között élvezhessék a játszótér minden játékát. 
Ezen munkálatok miatt sajnos néhány napig zárva tartottunk. 

Az okozott kellemetlenségekért ezúton is szíves elnézésüket kérjük! Kómár Károly 

 SE elnök 

  

 
Fotó: Hérán I.        



 

ÉLETKÉPEK 

  

Tisztelt Csépáról elszármazottak és Csépán élők! 

Többek kezdeményezésére elszármazottak találkozóját tervezünk Csépára. 
Ideje: 2017. szeptember 30. 18 óra 

Helye: Művelődési Ház és Könyvtár 5475 Csépa, Béke u. 133/a. 

Zene: TanáRock 

Vacsora: Birkapörkölt 

Belépő: 3.500 Ft 

Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb 2017. szeptember 1-ig jelezze az 56/323-015-ös telefonszámon, vagy a 

muvhaz.konyvtar@csepa.hu e-mail címen! 

Valamint kérjük, hogy jelezze ezt a kezdeményezést a Csépáról elszármazott ismerőseinek is! 

Remélve, hogy Önt is vendégeink között köszönthetjük, tisztelettel: Fialka György polgármester, Rozmis János, Szabó János szervezők 

 

 

 
 Tűzoltó bemutató a Családi napon Fotó: Molnárné Z. E. 

 

 
 A Néptánccsoport Fotó: Kovács S. 

 
 Erzsébet táborosok a Fina VB-n Fotó: Maródi K. 

 
 Emlékhely építése Fotó: Hérán I. 

 Pillanatképek a Családi napról Fotó: Bíró J. 


