
 

Szent István napi megemlékezés 

  

  

 
 

 
A 2017./18. tanév kezdetén a 8. osztályosok átkísérik az elsősöket az Iskolába 

 

2017. október 13-án /pénteken/ 14 órától Idősek napjára hívja a Művelődési Házba a 65 év feletti csépai  

lakosokat az Életet az Éveknek Alapítvány és a Vöröskereszt Helyi Szervezete! 

XIX. évfolyam 4. szám 2017. október 05. 

Csépai Napló 
Közéleti  lap  



2 CSÉPAI NAPLÓ – 2017. OKTÓBER 05. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

augusztus 16-án módosította 

a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyúj-

tott támogatásokról, valamint a személyes gondoskodásról 

szóló 7/2016. (V.20.) önkormányzati rendeletét az alábbiak 

szerint: 

 „ Elhagyatott telkek rendbetételére vonatkozó támogatás 
10. § (1) A támogatás Csépa község közigazgatási területén el-
helyezkedő elhanyagolt, gondozatlan ingatlanon lévő romos 

épület elbontására, romeltakarításra igényelhető. 
(2) Támogatásra jogosult az a csépai lakóhellyel, vagy tartóz-
kodási hellyel rendelkező természetes személy, aki az (1) bekez-

désben meghatározott ingatlan tulajdonosa, illetve az ingatlan-
nyilvántartásban bejegyzett használati jog jogosultja és a ház-
tartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 

120.000 Ft-ot. 
(3) Az esetenként nyújtható támogatás mértéke legfeljebb 
400.000.-Ft. 

(4) A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület a Környezet- 
és Közrendvédelmi Bizottság előzetes véleménye alapján dönt. 

(5) A támogatás kifizetésének feltétele, hogy az arra jogosult a 
támogatással érintett ingatlanon lévő romos épületet igazolt 

módon elbontotta és a rom eltakarítása megtörtént. A bontási 
és romeltakarítási munka elvégzését helyszíni szemle keretében 
a Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzi.  

(6) A jogosult a kapott támogatás összegét a Képviselő-testület 
döntésének közlését követő két hónapon belül használhatja fel. 

E határidő elmulasztása esetén a támogatás részére nem folyó-

sítható.  
(7) Az elhagyott telkek rendbetételére irányuló kérelmeket e 
rendelet 5. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani. A 

kérelemhez mellékelni kell az ingatlan 30 napnál nem régebbi  

hiteles tulajdoni lapját.  
(8) A hiánytalanul benyújtott kérelmet a Képviselő-testület an-

nak beérkezését követő soros testületi ülésén bírálja el. 
2017. augusztus 25-én soron kívüli ülésen Csépa Községi Ön-

kormányzat hozzájárult, hogy Tiszazugi Hagyományőrző 

Egyesület a Törvényszék előtt az Önkormányzat tulajdonában 

lévő Csépa, Béke utca 133/a szám Művelődési Ház és Könyvtár 

ingatlant székhelyként bejegyeztethesse.  
 

A településarculati kézikönyv elkészítését törvény írja elő min-

den településnek. Az arculati kézikönyv elkészítése megkezdő-

dött, amelyhez lakossági fórumot is szerveztünk szeptember 8-

ra, ahol a lakosaink közül csekély létszámban vettek részt. A 

településkép kialakításában javaslataikra, ötleteikre számítunk, 

kérjük, figyeljék lakossági fórumaink időpontjait és témáját!  
 

A településfejlesztési koncepció tartalmazza a település jövő-

képét, a településfejlesztési elveket, célokat. El kell készíttetni 

a kötelező kulturális örökségvédelmi hatástanulmányt, régész 

szakértő bevonásával. A koncepció elkészítése szakembert igé-

nyel, melynek költsége van. Lehetőségünk van pályázat be-

nyújtásra az önkormányzatért felelős miniszterhez. 2017. 

szeptember 6-án soron kívüli ülésen pályázat benyújtásáról 

döntött testületünk. 
 

Pályázatok benyújtása: 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 

célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támoga-

tásról szóló belügyminiszteri pályázat keretében 320 m3 ke-

mény lombos tűzifa vásárlásához igényel 320m3*15.000 

Ft/m3*1,27= 6.096.000,- forint támogatást. 

Önkormányzata pályázatot nyújt be az önkormányzatokért fe-

lelős miniszterhez, a „Kistelepülési önkormányzatok alacsony 

összegű fejlesztéseinek támogatására”. 
 

Csépa Község közigazgatási területének 

belterületén illetve külterületén történő 

településrendezési eszköz tervezésével 

érintett településrészeken a lakosság, az 

érdekképviseleti, civil és gazdálkodó 

szervezetek, valamint a községben mű-

ködő, elismert egyházakkal, mint „Part-

nerekkel” egyeztetni kell azért, hogy a te-

lepülésfejlesztési és településrendezési 

dokumentumok, valamint a településar-

culati kézikönyv és településképi rende-

let megalkotása során biztosított legyen 

az érintett partnerek tájékoztatása, véle-

ményezési lehetősége és az elfogadott te-

lepülésrendezési eszközök nyilvános-

sága. Ezért Csépa Község Önkormány-

zata megalkotta 11/2017.(IX.21.) rende-

letét a partnerségi egyeztetés szabályai-

ról. 

Csépa Községi Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének II. negyedévi előirány-

zat módosításáról szóló 

112/2017.(IX.21.) rendeletét elfogadta. 

A rendelet jelenlegi módosításával az 

Önkormányzat költségvetésének főösz-

szege 445 251 e Ft-ban kerül  megállapí-

tásra. 

A testület a 2017. I. félévi gazdálkodásról 

szóló tájékoztatót követően megállapí-

totta, hogy a bevételek és kiadások fel-

használása időarányos. Az első félévben 

a beruházások között az Önkormányzat-

nál a kamerarendszer 1.612 e Ft, az Ön-

kormányzati konyhánál üst és annak be-

üzemelése 3.353 e Ft, az Egyesített Szo-

ciális Intézménynél elektromos hálózat 

korszerűsítés és festés 1.129 e Ft, az Óvo-

dánál étkészlet 81 e Ft értékben került be-

szerzésre. Az orvosi rendelő felújítására 

15.000 e Ft –ot kapott az Önkormányzat, 

melyből 6.545 e Ft került felhasználásra 

2017. június 30-ig. 

Tájékoztató hangzott el a szeptember 20-

ai ülésen a 2016. évi könyvtárellátási 

Szolgáltató Rendszer működéséről. Ta-

kács Béla igazgatóhelyettes megkö-

szönte a fenntartó önkormányzat vállalá-

sát, a Nemzeti Kulturális Alap pályázat-

hoz az önerőt biztosította. A Verseghy 

Ferenc Könyvtár részéről és a képviselők 

tolmácsolásában elismerés hangzott el a 

könyvtár működéséről, a vezető által 

szervezett programokról. 

 

Őszikék Egyesített Szociális Intézmény 

tájékoztatójából az önkormányzat átfogó 

képet kapott az intézmény éves működé-

séről, szakmai feladatairól és az ellátot-

takra vonatkozó információkról. A testü-

let elismerte az intézményben dolgozók 

szakmai munkáját. 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő 

testülete 2017. évben is a Falunap meg-

tartása mellett döntött. A hagyományos 

programok ez évben ismét frissültek, a 

településen élők minden rétege talált ér-

deklődésének megfelelő szórakozási le-

hetőséget. A gyermek programok elő-

térbe kerültek, így a családok a délutánt 

és az estét együtt töltötték el a falunapon. 

A pénzügyi elszámolást elfogadta a tes-

tület. Elismeri, és megköszöni a rendez-

vény szervezőinek, és lebonyolításban 

részvevőinek munkáját. 

Antal András Diakónus Úr tájékoztatott a 

Csépai Szent Jakab katolikus plébánia 

gazdasági helyzetéről, mely eredménye-

képpen a Képviselő-testület a kritikus 

helyzet enyhítésére 300. 000 Ft vissza 

nem térítendő támogatást biztosít a Plé-

bánia számára.
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Felsőoktatásban résztvevő tanulók tá-

mogatása 

Az Általános Szerződési Feltételekben 

foglaltak szerint a Bursa Hungarica Ösz-

töndíjrendszerben részt venni kívánó te-

lepülési önkormányzatok a Minisztérium 

által kidolgozott eljárásrendnek megfele-

lően legkésőbb 2017. október 3 -án kiír-

ják a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási 

hallgatók („A” típusú pályázat), illetve 

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kí-

vánók („B” típusú pályázat) számára. 

Csépa Község Önkormányzatának Kép-

viselő-testülete 2018. évre kiírja a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallga-

tók számára.Az „A” és „B” típusú pályá-

zat kiírásának határideje:  

 2017. október 3. 

Az „A” és „B” típusú pályázat benyújtá-

sának határideje:  2017. novem-

ber 7. 

Az „A” típusú pályázatra azok az önkor-

mányzat területén lakóhellyel rendelkező, 

hátrányos szociális helyzetű hallgatók je-
lentkezhetnek, akik a felsőoktatási intéz-

ményben ( felsőoktatási hallgatói jogvi-

szony keretében ) teljes idejű (nappali tago-

zatos), alapfokozatot és szakképzettséget 

eredményező alapképzésben, mesterfoko-

zatot és szakképzettséget eredményező 

mesterképzésben, osztatlan képzésben 

vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szak-

képzésben folytatják tanulmányaikat. Az 

ösztöndíjra pályázhatnak a 2017. szeptem-

berében felsőoktatási tanulmányaik utolsó 

évét megkezdő hallgatók is. Az ösztöndíjra 

pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók 

is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felső-

oktatási intézményben a pályázás időpont-

jában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának 

feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második 
félévére a beiratkozott hallgató aktív hall-

gatói jogviszonnyal rendelkezzen. 

A „B” típusú pályázatra azok az önkor-

mányzat területén lakóhellyel rendelkező, 

hátrányos szociális helyzetű ( a 2017/2018. 

tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 

középiskolás, illetve felsőfokú diplomával 

nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 

felvételt még nem nyert érettségizett ) pá-

lyázók jelentkezhetnek, akik a 2018/2019. 

tanévtől kezdődően felsőoktatási intéz-
ményben teljes idejű ( nappali tagozatos) 

alapfokozatot és szakképzettséget eredmé-

nyező alapképzésben, osztatlan képzésben 

vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak 

részt venni. 

A ”B” típusú pályázatra jelentkezők közül 

csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, 

akik 2018/2019. tanévben először nyernek 

felvételt felsőoktatási intézménybe, és ta-

nulmányaikat a 2018/2019. tanévben tény-

legesen megkezdik. 

A települési önkormányzat a határidőn be-
lül benyújtott, formailag megfelelő pályá-

zat elbírálása alapján a pályázót minimum 

4.000,-Ft havi támogatásban részesíti, vagy 

a pályázó támogatási igényét elutasítja. 

Berényi Veronika 
kirendeltségvezető 

 

Dr. Nagy Lajos nyugalmazott állatorvosunk 1952. október 2-án diplomázott. 
  

Az idén VASDIPLOMÁt vehetett át az Állatorvostudományi Egyetemen 2017. szept-

ember 8-án. 
Akkor kezdte állatorvosi tevékenységét, amikor még minden háznál volt számos házi-

állat és ezeket nem kedvtelésből, hanem a mindennapi megélhetésért tartották. Lova-

kat, teheneket, disznókat gyógyított és sok olyan betegséggel találkozott, amelyek ma 
már szerencsére nem ütik fel fejüket. 

Számíthattunk tudására, segítőkészségére.  Sokan, sokat köszönhetünk neki. 

Kívánjuk, hogy nyugdíjas éveit jó egészségben, jó kedvvel, nyugalomban töltse „élete 

zálogaival”, a gyerekekkel, unokákkal és dédunokákkal! Szeretettel köszöntjük a vas-
diploma átvétele alkalmából! 

      

Csépa Község Önkormányzata és a településen élők 
 

Róka veszettség elleni védekezés 
 

A veszettség gyógyíthatatlan embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelű betegség. A legfőbb terjesztője a RÓKA. 

A védekezés leghatékonyabb módja a vakcinázás. Az oltóanyag településünk illetékességi területén is kihelyezésre került. Ezért  

EBZÁRLAT és LEGELTETÉSI TILALOM került elrendelésre, mely időtartama 2017. szeptember 30-tól október 21-ig tart. 

Ne nyúljon kihelyezett csalétekhez! (ha mégis érintkezésbe került vele, haladéktalanul forduljon orvoshoz) 

Kutyáját ne engedje szabadon és tartsa távol a csalétektől! 

Gyermekeit is figyelmeztesse a fentiekre! 

Figyelje a NÉBIH által a község területén kihelyezett felhívásokat! 

  

ANYAKÖNYVI HÍREK 

 

Házasságkötés: 

Polyák Csaba és Cselédes Lilla 

2017. 08. 19. 
 

Haláleset:  

Fialka József 88 éves 
Kerekes István 62 éves 

Pápai Józsefné 73 éves 

Palotai Lajosné 77 éves 
 

Születés: 

Szabó Amina 

an: Bódi Dorina 

2017.07.30. 
 

Kolompár Noel 

an: Kolompár Vivien 

2017. 07.31. 
 

Rostás Manuel Brendon 

an: Rostás Krisztina 

2017. 09.04. 

 

 

BOLDOG ISTVÁN ORSZÁGGYŰ-

LÉSI KÉPVISELŐ ÚR  

KÖZTERÜLETI  

FOGADÓÓRÁT TART 
2017. november 23. 

A Coop ABC előtt 10 óra. 

Mindennapos fogadóóra: 

E-mail:  

boldog.istvan.fogadoora@gmail.com 
Tel.: 20/380-0709 
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A Szent-István napi megemlékezésen Cseh Lászlóné volt az ünnepi szónok. Az alábbiakban az ő gondolatait 

olvashatják: 

Tisztelt Ünneplő Közösség! 

"Adj emberséget az embernek, adj magyarságot a magyarnak" 

- ezzel a József Attila idézettel kezdem ünnepi beszédem. 

Tiszta szívvel összegyűlni, gondtalanul ünnepelni – nem is 

olyan könnyű. Nem könnyű, hiszen ünnepeink mára gyökere-

sen átalakultak, mi magunk alakítottuk át őket az elmúlt évtize-

dek során. Mi, akik szabadon ünnepelhetjük nemzeti ünnepein-

ket, szégyellősen tesszük. Kevesen vannak azok, akik szívük-

ben is ünnepelnek. Határon túl élő magyarságunk pedig egy le-

rombolt szobor talpazata előtt is összegyűlik és fejet hajt törté-

nelmi múltja előtt. Hangosan, büszkén énekelik a Himnuszt, 

amit ha tiltanak, a templomok ódon falai közt teszik meg. 

Újra kell tanulnunk, hogy az ünnepeket megéljük, ünneplő ru-

hát öltsünk. Ehhez azonban tudni kell, hogy mit ünnepelünk. 

Az elmúlt évtizedekben augusztus 20. többféle megítélést ka-

pott. 

Mit ünnepelünk augusztus 20-

án? István király, államalapí-

tás és kenyér…. 
Tudja-e valaki mi köze van első 

István király életének augusztus 

20-hoz? Netán akkor született? 

Nem. Halálának időpontja? 

Nem. Koronázásának időpontja? 

Nem. Akkor hívta össze az első 

országgyűlést? Nem. Hát akkor 

mi? Semmi. Legalábbis közvet-

lenül semmi. A helyzet az, hogy 

augusztus 20-án Szent István 

életében semmi olyan fontos do-

log nem esett meg, amit a törté-

netírók feljegyeztek volna. Az 

első országgyűlést – amit akkor 

még királyi törvénynapnak ne-

veztek – augusztus 15-én tar-

totta. A római egyház augusztus 

16-án avatta szenté. Augusztus 

20-a tehát sehogy sem stimmel. 

Valaki tévedett volna? Dehogy! 

A dolog úgy áll, hogy Magyaror-

szágon már halála után rövide-

sen szentté avatták első kirá-

lyunkat. Az ünnepi dátumot 

Szent László király tette husza-

dikára, mert István halála után öt 

nappal (1038. augusztus 20-án), VII. Gergely pápa hozzájáru-

lásával oltárra emeltette I. István relikviáit a székesfehérvári 

Bazilikában, ami szentté avatásával volt egyenértékű. Így kap-

csolódik össze tehát augusztus 20-a és Szent István királyunk. 

Az előbbiek fényében viszonylag könnyedén összekapcsoljuk 

az államalapítást és augusztus huszadikát. István államot 

alapít – Istvánt ünnepeljük – az államalapítást is ünnepeljük… 

Ezt diktálja a logika. De hiába, ha egyszer nem így volt. 1949. 

augusztus 20-án kihirdették a Magyar Népköztársaság alkot-

mányát, a napot pedig az államalapítás, jobban mondva az al-

kotmány ünnepének nevezték el…  

Új Kenyér Ünnepe elnevezéssel, nagyobb bajban leszünk. A 

búza ugyanis államformáktól függetlenül nyáron beérik, a gaz-

dák pedig learatják. Emiatt Magyarországon nyaranta évszáza-

dok óta tartanak aratóünnepeket tájegységenként eltérő hagyo-

mányokkal, ahol kenyeret is sütnek. Ez tény. A lényeg, hogy 

már a középkorban is ünnepelték az új kenyeret, csak éppen kb. 

egy hónappal augusztus 20-a előtt. Az augusztus 20-ai ünnep 

kihagyhatatlan része a kenyéráldás. Az aratás után hagyomá-

nyosan Szent István-napra sütötték az új búzából készült első 

kenyeret. Az ünnep jelképe a nemzeti színű szalaggal átkötött 

kenyér. 

Hogy valójában mit ünneplünk augusztus 20-án? A rendszer-

váltás óta Szent Istvánt és az ezer évvel ezelőtti keresztény ál-

lamalapítást. 1989 óta ennek megfelelően rendezik meg a Szent 

Jobb-körmenetet. 1991-ben az első szabad választáson létrejött 

Országgyűlés döntése a nemzeti ünnepek közül Szent István 

napját emelte a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe 

rangjára. 

A magyar törzsek fejedelmei között Géza különleges hatalmi 

pozíciót vívott ki magának. Nyu-

gat felé fordult, és megnyitotta az 

ország kapuit a kereszténység 

előtt. Géza felesége, Sarolta cso-

dálatos álmot látott fia születése 

előtt. Egy tündöklő, égi fényben 

megjelent férfi szólt hozzá: bízzál 

Istenben és légy bizonyos benne, 

hogy fiat szülsz, ki először visel 

ebben az országban koronát, és 

majd a népen királyként uralko-

dik. A keresztségben az én neve-

met add neki. Sarolta kérdezte, 

hogy ki ő? Mire a férfi így felelt: 

én vagyok István, a hívők közül 

legelső, ki Jézusért a mártírkoro-

nát kiérdemeltem. 

Istvánt diplomáciai és politikai ér-

zéke korának, sőt mondhatni, az 

egész magyar történelemnek leg-

nagyobb államférfivá avatta. Poli-

tikai, vallási és társadalmi szem-

pontból egyaránt ő teremtette meg 

Magyarországot, ő jelölte ki és 

biztosította a jövőbe vezető utat 

népének. 

A magyar katolikus egyházat is ő 

teremtette meg. István elrendelte a 

vasárnap megszentelését és min-

den tíz falu számára templom építését. 

Ami a keresztény vallással és keresztény törvénnyel nem volt 

összeegyeztethető, annak hadat üzent és büntetéssel sújtotta. 

Istvánt az 1000. év karácsonyán kenték föl és koronázták 
királlyá Esztergomban. Ez egyenlő volt szuverén királyi mél-

tóságra emelésével és apostoli küldetésének elismerésével. A 

pápától kapott előjogra támaszkodva birodalmának szilárd egy-

házi szervezetet adott: Szent István templomában évente letette 

hivatalát annak jeléül, hogy csak kölcsön kapta Istentől, és an-

nak bizonyságára, hogy hatalmát Istennek áldozza. Lelki arcu-

lata az Intelmekben (műfaja szerint „fejedelemtükörben”) is ki-

rajzolódik, amely fiának, Imre hercegnek készült. 

  

 

http://www.unnep.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=154&Itemid=41
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Talán nem maga István írta, de mindenesetre az ő közelében, 

politikai s erkölcsi elvei értelmében szerkesztették.  

Többek között a következő uralkodói szabályok találhatók 

benne: „Uralkodjál szelíden, alázattal, békésen harag és gyű-
lölködés nélkül! A király koronájának legszebb ékszerei a jótet-

tek; azért illő, hogy a király igazságossággal és irgalmasság-
gal, valamint a többi keresztény erénnyel ékeskedjék. Minden 

nép saját törvényei szerint él; add meg az országnak a szabad-

ságot, hogy aszerint éljen!” 
 

Szent István élete alkonyát beárnyékolta, hogy Imre herceget 

1031-ben egy vadászat alkalmával egy vadkan halálra sebezte. 

Szent királyunk közel hetven éves korában, negyvenkét évi 

uralkodás után halt meg, 1038. augusztus 15-én, Mária menny-

bevitelének napján. Halála előtt a Szűzanyának ajánlotta az 

országot. Így vált Krisztus anyja a magyarok nagyasszonyává. 

Ikonográfiai hagyományunkká vált, hogy István királyt leg-

többször úgy ábrázolják, amint az országot és a nemzetet jelké-

pező Szent Koronát a Boldogasszonynak fölajánlja. Ilyen ábrá-

zolás szinte minden katolikus templomunkban látható. 

Amikor unokámmal elhaladunk az utcán a szobor előtt, ő min-

dig köszön: Szia Szobor! Mikor megszületett, már itt állt. Na-

gyon sajnálta, amikor megrongálták. A Szent István szobrunk 

településképünkhöz hozzátartozik. Becsüljük meg, eszmeisé-

gét. Szent István nem engedte eltékozolni országunkat, vigyá-

zott rá. Augusztus 20-a kapcsán lehetőségünk van arra, hogy 

végiggondoljuk, jól sáfárkodtunk-e a ránk bízott javakkal Szent 

István függetlenséget, hitet, rendet és biztonságot akart. Az ő 

vágya most már a mi vágyunk is. 

Nagy költőnk, Ady Endre is megkérdezte: "Mit ér az ember, ha 

magyar?" Válaszoljuk meg közösen. Mit ér? Sokat! Mindent! 

Egy tehetséges népet. Csodálatos nyelvet. Értékes kultúrát. Az 

itt élők munkaszeretetét. 
 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

 

Tartós a barátság a XXI. században is 

Több honfitársammal 1994-ben vonultunk be sorkatonának Budapesten, Ady-ligetre, a Belügyminisztérium határőrségéhez.  

Abban az időben forgatták a Kisváros című filmsorozatot. Attól az alakulattól ahová bevonultunk, választottak ki a filmhez sor-

katonákat statisztának. A sokféle alkatú, arcberendezésű fiúk közül ránk esett a választás.  

Ismeretségünk, ami baráti kapcsolattá alakult, itt kezdődött. 1éven keresztül mi is a filmes stábhoz tartoztunk, s részt vettünk 

minden forgatáson. Venczel Róbert őrnagy volt a sorozat katonai szakértője, s így a forgatás alatt a mi parancsnokunk. Kiváló 

embert ismertünk meg személyében, aki a rábízott emberek irányítását,a gépjárművek és fegyverzeti eszközök megóvását tartotta 

elsőrendű feladatának, és csak utána jött a sorozat szakmai koordinálása. 

Sorkatonai szolgálatunk elején, amikor a statiszta szerepbe csöppentünk, még nem gondoltuk, hogy ez az ismeretség és együvé 

tartozás egy hosszú és mély barátsággá alakul. Az utóbbi pár évben kezdtük el jobban keresni egymást. Azóta egy nagyon jó 

baráti csapatot alkotunk. Úgy gondoljuk, hogy ezt óvjuk! Valamennyien tudjuk, hogy egyre ritkábban fordul elő az érdek nélküli 

őszinte barátság. Mi 22év után még mindig keressük egymás társaságát. Figyelemmel kísérjük társaink életútját. Csapattagok:  

Venczel Róbert, nyugalmazott határőr alezredes, Nemes Tibor, Sinka György, Daróczi János, Oravecz István, Hamza Gábor, 

Fóris Zsolt, Kalmár Zsolt, Balogh Béla, Zurányi András, Zsadon Attila, Nagy Gábor, Keszi Harmat Gergely. /Kép a hátsó borí-

tón!/ 

2017.09.09.én Csépán szerveztük meg a baráti találkozónkat a Csónakázó-tónál, - Fialka György polgármester úr jóvoltából-, 

ahol a bográcsban főtt marhapörkölt falatozása közben felidéztük legemlékezetesebb „filmes” kalandjainkat, az elmúlt években 

bekövetkezett jelentősebb magánéleti változásokat. Annak reményében vettünk búcsút egymástól, hogy a következő összejöve-

telen legalább ilyen jó hangulatban töltünk el egy-két kellemes napot. 

Balogh Béla a baráti társaság csépai tagja 
 

ÓVODAI HÍREK 

 
Nagy örömmel készültünk az új nevelési évre. Időben megva-

lósult a festés, az új kapu is elkészült. Megoldódott nagy nehe-

zen a csőtörés, mely sok kellemetlenséget okozott a nyár folya-

mán.  

Köszönöm a szülők megértését és támogatását a csökkentett 

nyitva tartás és a nyári bezárás ideje alatt. 

Remélem örömteli, vidám napok voltak a gyermekükkel együtt 

töltött idők, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a kisgyermekek-

nek a legfontosabb a családi nevelés, a szülők szeretete, tü-

relme, mosolya, biztató, dicsérő szavai.  

A nyári szabadság után a gyermekek megerősödve, kipihenten 

kezdték az új nevelési évet. 14-en vettek részt az iskolára han-

goló programunkban, ahol felidézték óvó nénijükkel az eddig 

tanultakat és gyakorolták, hogyan lehet csendben, szépen ülni, 

figyelni, játszani, kulturáltan étkezni. 

Sajnos az iskolába készülő gyermekek sok mindent elfelejtettek 

a nyáron, de ez a pár nap az iskola kezdés előtt segített felidézni 

az elmúl években tanultakat. 

Régi szép hagyomány szerint az évnyitóra a legnagyobbak kí-

sérték a legkisebbeket. Megható volt látni, hogy nem oly rég 

még kicsi óvodásaink nagy nyolcadikossá lettek; és féltőn, ked-

vesen kézen fogva vezetik a kis elsősöket az iskolába. 

Az első tanítási napon Pakayné Péter Krisztina tanító néni várta 

nagy izgalommal és szeretettel a gyerekeket. Ibolya óvó néni, 

Zsuzsika óvó néni és Juditka daduska néni is segítette a beszok-

tatást. 
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Mi is új nevelési évet kezdtünk 76 kisgyermekkel. Szépen meg-

újult az udvar, a bejárat, a hal.  

Gyönyörű rend és tisztaság és gyermekszerető nevelőtestület 

várta a gyerekeket, egy új munkatárssal gyarapodva. Deák Mó-

nika közel 20 évig tanított az iskolában és visszatérve régi mun-

kahelyére, óvónőként folytatja munkáját. Reméljük, hogy jól 

érzi majd magát a kis óvodások körében. 

Remélem, az idén is jó kapcsolatban folytatjuk munkánkat va-

lamennyi szülővel; problémájukra elsősorban az óvodában ke-

ressük a megoldást és nem a piacon.  A facebook helyett vá-

lasszuk inkább a személyes beszélgetést, ha gyermekeink biz-

tonságáról, egészségéről és fejlődéséről van szó.  

Keressük bizalommal kölcsönösen egymást a következő neve-

lési évben is.  

Ez a nevelési év is egy szép ünneppel kezdődött, örömmel kö-

szöntöm szülők nevében is 

Bozsik Ibolya óvó nénit 30 éves jubileuma alkalmából. 

Az ünnep napján sok szeretettel köszöntötte Fialka György 

polgármester úr, nyugdíjas és régi munkatársai, valamint a 

jelenlegi nevelőtestület. Szeretném idézni az ott elhangzott 

gondolatokat. 

Kedves Ibolya, tisztelt Polgármester úr, kedves Munkatár-

saim! 

„Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy  valamit 

másokért, ha még oly apróságot is – valamit, amiért 

fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy 

megtehetted.”            mondja Albert Schweitzer 

 

Ma így teszünk, időt szakítunk az ünneplésre, az emlékezésre, 

időt szakítunk egymásra. 

Felemelő pillanat együtt ünnepelni, visszatekinteni az elmúlt 

30 évre. 

Kiválogatni azokat az éveket, napokat, perceket, amelyek fe-

lejthetetlenné teszik az együtt töltött időt, nem könnyű feladat. 

5 évvel ez előtt köszöntöttelek először, ebből is látszik, hogy 

mennyire röpül az idő.  

Nagyon sokat gondolkodtam, hogy tudnám még űberelni, amit 

akkor Neked írtam.   

Lehet, hogy Ti már nem emlékeztek minden gondolatra, de biz-

tos vagyok benne, hogy Ibolya igen. 

Csak egy rövid részt szeretnék újra felolvasni, ami az elmúlt 5 

év sem változtatott meg. 

Kedves Ibolya! 

 Ma is megbízható, szorgalmas ember vagy. ELKÖTELEZETT 

jó óvónő, aki szereti a gyermekeket, küzd értük, és mellettük 

áll, ha szükség van a segítségre. A tétova édesanyjába kapasz-

kodó síró kiscsoportossal és az iskolába készülő nagycsopor-

tossal is remekül boldogulsz.  Szereted a munkádat. Ugyan úgy, 

mint öt évvel ezelőtt. 

Amit elvállalsz, mindig pontosan teljesíted. Türelmed sem ko-

pott. Felkészülten, pontosan végzed a napi feladataidat, a gye-

rekek és a közösség javára. 

Ahhoz, hogy ma Téged így méltassalak, kell egy jó csapat is. 

Túlzás nélkül állíthatom, hogy nagyon szerencsések vagyunk, 

így veled együtt, az óvó nénikkel és a dajka nénikkel és a segítő 

munkatársainkkal. 

Szerető, elfogadó kollégák dolgoz-

nak nálunk, akik sokat mosolyognak, 

keményen dolgoznak, és akik tényleg 

odafigyelnek a gyerekekre és egy-

másra. 

30 éves jubileumodra természetesen 

ajándékkal is kedveskedünk, amit 

majd kicsit megkésve adunk át. 

Erről jut eszembe egy kis mese: 

Emlékeztek, hogy milyen ajándékot 

vitt Micimackó és Malacka Füles 

születésnapjára? Egy nagy csupor 

mézet és egy hatalmas piros lufit. 

Igen ám, de Micimackó,- aki nagyon 

szereti a mézet - , útközben megdézs-

málta a Fülesnek szánt ajándékot; a 

szeleburdi Malacka pedig, hasra 

esett, és kidurrantotta a lufit. Így, 

mire odaértek az ünnepelthez, már 

egy üres csuprot és egy szakadt lufit 

tudtak oda adni neki. De Fülest bol-

doggá tették, ezek az egyszerű tárgyak, mert tudta, hogy az 

igazi ajándék az, hogy együtt lehet azokkal, akiket szeret. 

 

Aranyosi Ervin: A szeretetről 

Szeretni annyi: – elfogadni, 

kitárt szívedből többet adni! 

Másokban meglátni a szépet, 

s örökre hinni: szép az élet! 

Megértőn nézni a világra, 

ápolni, kinek lelke árva. 

Tudni a rossz is emberi, 

másképpen lát, ki felismeri. 

Keresd a jót, kívánd a szépet! 

Lásd meg másban az emberséget! 

Bocsásd meg azt, amiben gyarló! 

Szeress ha fáj is, legyél kitartó! 

Azért születtél erre a földre, 

hogy szeretni tanulj mindörökre. 

Szívedben szóljon szeretet ének, 

szeretném, hogyha szeretnének! 

Ezt kívánjuk Neked Ibolya sok-sok szeretettel! 

Havrilla Sándorné óvodavezető 
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ISKOLAI HÍREK 

2017. szeptember 1-jén 14 első osztályos tanuló kezdte meg tanul-
mányait a csépai Petőfi Sándor Általános Iskolában. Osztályfőnö-

kük Pakayné Péter Krisztina tanító néni. A második osztályt Pintér 

Gáborné tanítja. Az első és második osztályban összevont 

napköziotthon működik, melynek vezetője Sántáné Solymosi Ber-

nadett. A harmadik osztály osztályfőnöke Kuti Gáborné, a negye-

diké László Istvánné. Itt szintén összevont napközi van, melyet 

Szebellédi Anita vezet. Ebben a két osztályban az ének-zene tan-

tárgyat Brukner Lajosné, a környezetismeretet Otrosinka Ferencné 

tanítja. Az ötödik osztály osztályfőnöke új kolléganő: Légrádi Éva, 

aki az 5. és 6. osztályban tanítja a magyart, illetve Kovácsné Né-

meth Mária tanárnővel együtt az összevont napközi otthont vezeti. 

A hatodik osztály osztályfőnöke Gergely Sándorné, aki matemati-
kát és kémiát tanít. A hetedik osztály osztályfőnöke Maródi Kata, 

ő természetismeretet, biológiát, földrajzot és 7. 8. osztályban er-

kölcstant tanít. Obernáné Nagy Gizella a nyolcadik osztály veze-

tője. Angol nyelvet, hon-és népismeretet, valamint történelmet ta-

nít. További felső tagozatos kollégák: Surányi Zsolt, aki informa-

tikát, fizikát tanít, illetve az összevont 7. és 8. osztályos napközit 

vezeti. A 7. és 8. osztályban a magyar nyelv és irodalom tantárgyat 

Kovácsné Németh Mária tanárnő, az ének-zenét 3.-8. osztályban 

Brukner Lajosné, egész felső tagozaton a testnevelést és technikát 
Csongrádi Béla tanár úr, valamint a rajzot Mészáros Mária igazga-

tónő tanítja. A hatodik és hetedik osztályban az erkölcstan órákat 

Sárai Gyöngyvér Tiszakürtről áttanító tanárnő tartja. Fejlesztő pe-

dagógusunk továbbra is Bárkainé Juhász Éva. A hitoktatást a ka-

tolikus egyház részéről Egediné Lovas Annamária tartja.  

Iskolánkban a 2017/2018-as tanév - hasonlóan az előzőekhez - 

mozgalmasnak ígérkezik. Most is több lehetősége van tanulóink-

nak délutáni foglalkozások igénybevételére. Az iskolai énekkart 

továbbra is Brukner Lajosné tanárnő vezeti, remélhetőleg ebben a 

tanévben is hasonlóan színvonalas előadásokat láthatunk - hallha-

tunk tőlük, mint eddig. Elsősegély, ÖKO szakkör is várja tanuló-

inkat. Az 1.2.3.4. osztályban a tavalyi évekhez hasonlóan a Tábla-
játék oktatás működik. A sajátos nevelési igényű tanulóinkkal 

gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus foglalkozik a meghatározott 

óraszámban. A zeneoktatás az előző évekhez hasonlóan fog tör-

ténni iskolánkban. Továbbra is jó a kapcsolatunk a szentesi SIL-

VER tánciskolával, akik az alsó tagozaton, illetve a tanulók külön 

kérésére 5. osztályban oktatják a táncot. 

A tanév folyamán iskolai és községi szinten is megemlékezünk 

nemzeti és egyéb ünnepeinkről.

A tanévre tervezett iskolai programok és iskolai szünetek időpontjai: 
Szeptember:  25. Összevont szülői értekezlet Február:  10. Farsang 

                  16. Komplex Tanulmányi 

                        Vetélkedő 5.-6. osztály 

                  20.-21. Nyílt tanítási nap 
                  28. Komplex Tanulmányi  

                        Vetélkedő 7.-8. osztály 

Október:     6. Aradi Vértanúk napja 

                   27. Egészségnap 

Március: 14. „Szivárvány” Művészeti 

                        Vetélkedő és Szavalóverseny 

                 26. Családi Nap 

November :  15. Komplex Tanulmányi  

                            Vetélkedő 3.-4. osztály 

                      24. Műsoros Est 

Április:  27. Járási Színjátszó- és  

                      kórustalálkozó  

December:   6. Télapó ünnepség 

                    19. Családi Nap 

                    22. Karácsonyi műsor 

Május:  11. du. ÖKO-nap 

              16.  Országos Idegennyelvi Mérés 

                     (6. és 8. osztály angol nyelv) 

               23.  Országos Kompetenciamérés 

                     (6. és 8. osztály) 

                      2. és 4. osztály helyi mérése 
              30.  hangszer vizsgák 

Január:  26. Az I. félév vége 

 

Február 2.: A félévi értesítők kiadása 

Június:    8. Gyermeknap és DÖK-nap 

               16. Ballagás 

               22.Tanévzáró ünnepség (9 órától) 

Őszi szünet: október 28. – november 5., Téli szünet: december 23. – január 2., Tavaszi szünet: március 29. – április 3., Utolsó taní-

tási nap: 2017. június 15. (péntek) 

A 2017-2018-es tanévhez minden tanulónknak, szüleiknek és a Csépai Napló kedves olvasóinak is eredményes munkát, jó egészséget 

kíván az iskola tantestülete. 

       Otrosinka Ferencné tagintézmény vezető 

SAKK Hírek 
A Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai a 2016/17-es tanévben több előkelő helyezést is szereztek e sportágban: 

Szent István Kupa Sakkverseny Kunszentmárton 

Serdülő I.: 1. Oberna Dominik    2. Sárközi Soma   3. Laczkó Sándor  Serdülő II.: 1. Cseh László   2. Szabó Gergő 

Megyei Diákolimpia (egyéni, csapat) Oberna Dominik országos 11. hely 

A meghívásos versenyeken összesítve 11 első, 10 második és 8 harmadik helyezés született. 

A versenyeken elért eredmények összesítése alapján a lányok közül első Duszka Boglárka, második Őze Anasztázia, harmadik Sárközi 

Adél lett. Fiúk közül első Oberna Dominik, második Sárközi Soma, harmadik Túri Márk. 

A versenyeken való részvételünket a Csépa SE és az Önkormányzat biztosította (utazás, szervezési díj, stb.). Az utazásokon közremű-

ködtek: Bíró József, Pintér Csaba, Tóth Zoltán, id.Talmácsi Béla, Pálné Szabó Nikolett, Papp Beáta, Oberna Zsolt. Köszönet a segítők-
nek! 

Csetényi Mihály 
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20 éves az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény 

/Részlet az ünnepi beszédből/       

Ünnepi megemlékezésünk helyszíne, a szociális otthonunk. Ezen 

intézmény az évek alatt rengeteg embernek adott lakóhelyet, mun-

kát, beleszövődött a múltjába, hisz az szociális gondozóink és az 

óvó nénik közül is sokan dolgoztak ezen a helyen, vagy töltötték 

itt gyakorlati éveiket. 

De hogyan is alakult községinkben a szociális alap és szakellátás 

az évek alatt? Mi a történetünk? 

 

Az alapellátás, mint idősek klubja a régi gyógyszertár épületét ki-
nőve átköltözött ide, ahol most állunk, 50 fős ellátotti létszámmal 

a 80-as évek elején, és bővült a házi segítségnyújtással. 

1997. a szakellátás kezdete és az Egyesített Szociális Intézmény 

létrejöttének éve volt. 

 

4 évvel korábban kezdődött el a munka egy nyertes pályázattal, 

ami 18 fővel induló bentlakásos szárnyat alapozott meg. Idős 

Vitkó Gyula kunszentmártoni tervező támogatásával. Azonban az 

akkor a pályázaton elnyert pénz szűkösen futotta a költségeket, de 

volt egy nyerő , vegyes használatú gépkocsira, amit 1995-ben a 

népjólét i Minisztérium engedélyével átminősítették és felhasznál-
hatták az építkezéshez. 

Ez összesen 6 millió forintot jelentett, ami elég is volt az integrált 

intézmény megnyitáshoz. Sőt, a kerítés is elkészülhetett belőle. 

A tetőszerkezetet Nagy Lajos mérte, vágta ki. A Gamesz dolgozói 

készítették a vízvezeték rendszert valamint a központi fűtést, 

Varga József vezényletével. Dancsó Anti bácsi volt az intézmény 

fűtője, aki képes volt arra, hogy az esti órákban ideérkező szenet 

egész éjszaka őrizte a pincénkben most is megtalálható piros fotel-

ban töltve az éjszakát. 

A beépített szekrényeket Havrilla Sándor készítette, a kárpitozott 

bútorokat Kisújszálláson gyártották le. Nem készült el adott időre, 

így a kötbérből lett a szőnyeg megvásárolva. 
    Varjasi Ferencné vezető szerint minden év új lehetőséget 

adott: 

 

 - állandó, meghívott dolgozókat tudott felvenni,  

Bíró Józsefné,  

Szabó Mihályné, 

Mihaleczki Ferencné, 

Berényi Józsefné, 

 Lucza Gabriella, 

Kovács Mária, 

Vincze Pálné, 
Buczkó Mihályné, 

Talmácsi Judit, 

Cseh Károlyné, 

Tóth Andrásné,  

Lakatos Sándorné. 

 Endrődi Katalin, 

Vincze Istvánné, 

Cselédes Józsefné, 

Zagyi János. 

 

-elindult a szociális szakképesítések megszerzésének útja és lehe-
tősége, 

 -gyakorlati oktatóhely lett az intézmény, 

 - az összevont tanácsi rendszer idején a Tiszaugi és a Tiszasasi 

alapellátási központ is ide tartozott. 

2004-re elkészült a HACCP rendszer is, mely sok újítást várt el a 

konyha felszereltségében: 12 személyre 2db mosogatógép, 

badellák, rozsdamentes felszolgáló kocsik és korszerű, a mai napig 

használatban lévő tárolóedények. 

2003 közepétől az intézmény vezetését Hajdú Gyuláné mentálhi-

giénés tereptanár vette át. Munkáját pontosság és kimértség jelle-

mezte. Mindenkor készen tudott állni, amikor a vezetők pályázta-

tása folyamatban volt. Később, 2011-ben is egy teljes éven át. 

2005-től Cselédes Józsefné került intézményünk élére, aki biztos 

pontot jelentett munkatársainak a szakmai feladatokban, egészség-

ügyi szakápolásban. Munkatársai ma is szeretettel emlékeznek rá.  

 

Az itt töltött éveim alatt nyugodtan ki merem jelenteni, a gondozás 

egyre nehezebbé válik. A gondozási szükségletvizsgálat folyama-
tos szigorítása miatt egyre betegebb időseket tudunk felvenni, akik 

ápolása komoly szakértelmet és gyakorlatot igényel. Az épület és 

felszerelése öregszik, állandó karbantartást és a Gamesz munka-

társainak napi jelenlétét igényeli. Köszönet és hála 

mindannyiuknak rugalmasságukért! 

Ezúton mondok köszönetet az önkormányzat dolgozóinak is, akik 

a mindennapi pénzügyi, igazgatási, munkaügyi és egyéb fenntartói 

feladatokat végzik! 

 

Munkánban a mottóm: 

A múlthoz  nem szolgaian ragaszkodva,, ábrándozva, visszate-

kintve, hanem a jelenhez tartást és önbecsülést, merész vágyakat 

is megvalósítani képes, alkotó módon kell viszonyulnunk!!! 

 

 

Nem könnyű példamutatóan élni! Ne feledjük, hogy a túl gyakran 

siránkozó, panaszkodó ember valahol a mindennapokban gyenge 

és hamis. Nem sugall erőt, energiát, ellátottjaink nem bíznak 

benne, nem tudja hitelesen képviselni intézményünket. 

 

Nekünk dolgozóknak lelkünk megnyugtatására kell törekednünk, 

a magán és közéletben egyaránt, mert a lélek gyümölcse a szeretet, 

öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség. Kö-
zösségi és etikai normák őrzése, ünnepeink meghitt ünneplése….a 

felülről való bölcsesség…. 

 

Igen-igen, a felülről való bölcsességet az idősektől tanuljuk. Mert 

én nem igen találok olyan nyugdíjast, akinek nincs dolga vagy 

gondja. Van, aki a nyugdíja beosztásával küszködik, van, aki a be-

tegséggel, van, aki nem győz a gyerekein segíteni és van, akit az 

egyedüllét gyötör és sorolhatnám tovább…. 

Hasonlíthatjuk az életünket a 4 évszakhoz, de talán a legszebb, ha 

egy fa szimbolizálja sorsunkat. Először még kis magonc, csepe-

redve csemete, majd sudár lesz a termete, tele lesz zöld levelekkel, 
rügyekkel, termést hoz, aztán lehullajtja, a sárguló leveleit, majd 

téli álmot alszik. 

Minden jubileum felméri a megtett utat, megállásra késztet és 

megköszöni a gondviselés állandó jelenlétét, és megóvja a feledés-

től azokat az eseményeket, amelyek megtörténtek-, bármilyen hi-

hetetlenek is. 

 

Ezen a napon, különleges módon emlékezem meg elődeimről, 

fenntartóinkról, a nővérekről, akik szociális otthonunkban dolgoz-

tak és ápolnak ma is.  Valamint azokról az idősekről, akik hónapo-

kat, éveket töltöttek nálunk! Köszönet a hozzátartozóknak, akik 
bizalommal fordulnak felénk.  

20 éves születésnapunkon köszöntöm a község vezetőit és önkor-

mányzatunk, intézményünk minden lakóját és dolgozóját! Jó étvá-

gyat kívánok a hidegtálakhoz, húsokhoz és salátákhoz, amit a Csé-

pai Konyha dolgozói készítettek, desszertként pedig fogadják sze-

retettel Mihaleczki Ferencné tortakülönlegességeit! Köszönet a 

Táncosoknak a szórakoztatásért! 

Erőt, egészséget kívánok mindannyiuknak! 

Dobainé Nagy Éva int vez.
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EGYHÁZI HÍREK 

 

MEGHÍVÓ 
Október a rózsafüzér hónapja egyházunkban, október 7. Rózsafüzér Király-

nője (Regina Rosarii), az „Olvasós Boldogasszony” emléknapja: hálaünnep 

Mária közbenjárásáért, Isten segítségéért. 

 
Könyörögjünk: Kérünk téged, Úristen, a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, 
hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és 
keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik 
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen  

 

Szeretettel hívom és várom a kedves testvéreket 2017. október 14-én, a Csépai Római 
Katolikus templomba egy közös hálaadásra és az azt követő közös ebédre, amely a templom-
kertben kerül megszervezésre! 12 órától a „mise” utána közös együttlét, főzés, beszélgetés, 
estig!  

 
A húst, krumplit, kenyeret a plébánia adja! 
 
Ez az együttlét, Jézusi cselekedet. Ő mondotta, „példát adtam nektek, amint én 

tettem, ti is azt tegyétek”! Lukács evangélista leírja, Jézus az embereket leültette, 
megetette, tanította! Én sem szeretnék mást, mint Jézus nyomában járni! 

 

 

 
Ferenc pápával való találkozásom nagy élménye éppen ez volt a 72 darab füstölt sonka 

átadásakor, hogy ő maga is leülteti és megeteti a rábízottakat! 
Örülök, hogy itt lehetek Veletek, Önökkel Csépán és hogy segítetek nekem, hogy egy-

szer én is eljussak a Mennyországba! 
 

Őszinte tisztelettel és szeretettel András atya
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Csépai Lányok a XXIV. 

Női Horgász Világbajnokságon 

Ez évben az a megtiszteltetés érte a MOHOSZ Közép-Tisza-Vi-

déki Horgász Egyesületek Szövetségét (Szolnok megye), hogy 

ezen világversenyt szervezze meg. 

A szervezés már 2017. februárjában elkezdődött azért, hogy 2008 

után ismét egy színvonalas minden igényt kielégítő világverseny 
tegye emlékeze-

tessé valamennyi 

résztvevő szá-

mára Szolnokot és 

a megyei szövet-

séget. 

Többek között 

igen nagy feladat 

volt a megnyitó 

megszervezése, 

amelyről most bő-

vebben írni sze-
retnék. Én, mint a 

megyei szövetség 

elnöke vettem 

részt az előkészítő 

munkában. A 

megnyitó Szolnok 

város főterén ke-

rült lebonyolí-

tásra. Ilyenkor az 

a szabály, hogy a benevezett csapatok felsorakoznak a dísztribün 

előtt és kulturális műsorok és köszöntők után elvonulnak a tribün 
előtt, majd ott megállva meghallgatják országuk himnuszát, és 

máris visszaállnak eredeti helyükre. Ezt a procedúrát 7-10 éves fi-

atalok vezetik fel úgy, hogy ők tartják az illető ország csapatának 

névtábláját. A világbajnokságra 17 csapat (Anglia, Franciaország, 

Hollandia, Portugália, Spanyolország, Németország, Szlovákia, 

Szlovénia, Cseh Köztársaság, Szerbia, Lengyelország, Magyaror-

szág, Olaszország, Oroszország, USA, Belgium, Horvátország) 

nevezett így adva volt, hogy erre a feladatra arra érdemes és ezt a 

feladatot megoldani képes fiatalokat kell válogatni. Nyilvánvaló-

nak tűnt, hogy saját környezetemből válasszam ki azt a 8 kislányt 

/1 mikrobusz/ , aki e feladatot meg tudja oldani. Senki ne gondolja 

hogy ez ilyen egyszerű, mert ezres nagyságrendű közönség előtt 
kell ezt precízen és pontosan végezni. Büszkén mondhatom, hogy 

a kislányok mintaszerű fegyelemmel és komolysággal végezték 

dolgukat. Köszönet a szülőknek, akik első szóra készséggel fogad-

ták a megkeresést és készítették fel gyermekeiket e feladatra. Úgy 

gondolom, hogy sok más közt a lányok megérdemlik, hogy a fény-

képük az újság lapjaira kerüljön. 
A rendezvényre 

műsorfüzet ké-

szült, melyben 

magam is helyet 

kaptam egy üd-

vözlő cikk erejéig. 

Ezt most megosz-

tom az újság olva-

sóival is. 

A VB 2017. 2017. 

augusztus 21-én 

kezdődött 5 napos 
edzéssel. Erre 

azért van szükség, 

hogy a VB 17 or-

szág résztvevői 

feltérképezzék az 

Alcsiszigeti Holt 

Tisza Halállomá-

nyát, a fogható 

mennyiséget, az 

alkalmazott módszereket, és a bedobható csalik fajtaságait. 

 
A tényleges Verseny 26-án és 27-én volt, amely igen nagy érdek-

lődésre tartott számot. 

A rendezvényt 6000 ember látogatta meg, mint néző ez óriási 

szám. Különösen akkor, amikor a foci NB 1- es találkozón néhány 

százan lézengtek a lelátón. 

A sikeres lebonyolítást eredményhirdetés követte, ahol a győzte-

sek és helyezettek díjazásban részesültek. 

Ez Szolnokon, a Főiskola Campusán történt. Nem elhallgatva, 

hogy szép magyar sikerrel körítve. A magyar lányok csapatban III. 

helyezést értek el, és egyéniben is kovács hajnalka bronzérmes lett. 

Zárásképpen a világszövetség elnöke elismeréssel szólt a rende-

zésről az eredményekről, s előre vetítette, hogy Szolnok számíthat 
rá, hogy a közeljövőben ismét világversenyt rendezhet. 

 

    
Deim Blanka Duszka Csenge Fialka Luca Kovács Nóra Brigitta 

    
Mészáros Anna Pigniczki Nikoletta Zarnócz Lilla Zarnócz Noémi 
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ÉLETKÉPEK 

AZ ŐSZIKÉK ESZI 20 ÉVES ÜNNEPSÉGE /cikk a 8. oldalon/ 

 
Dobainé Nagy Éva ESZI vezető 

 
Tóth Imréné 

 
Dózsa Lászlóné 

TARTÓS A BARÁTSÁG A XXI. SZÁZADBAN IS /cikk az 5. oldalon/ 

  
A „statiszták” A baráti társaság 

 

 

 

 

  

 

13:30 Gyülekező a Művelődési Ház parkolójában 

14:00 Fogatok indulása Szelevényre 

14:45 Tánc a szelevényi körforgóban 

15:45 Tánc a Nagygödörnél 

16:10 Tánc az Idősek Otthonánál 

16:35 Tánc a Petőfi-Rákóczi u. kereszteződésében 

17:00 Tánc a Május 1. – Jókai u. kereszteződésében 

17:30 Tánc a Somogyi-Béke u. (Presszó) kereszteződésében 

A helyszínek, időpontok változhatnak, rossz idő esetén a felvonulás elmaradhat! 

  

Szüreti felvonulás  
Csépa, 2017. október 7. 



 

Hagyomány községünkben, hogy augusztus 20-án ünnepélyes keretek között kerül sor az önkormányzat által alapított díjak  
és kitüntetések átadására. 

A 2001-ben felállított Szent István - szobor országunk, községünk jelképe. Azóta jeles ünnepünk meghatározó helyszíne a 

csépai Szent István park.  

2017. augusztusában a Szent István napi ünnepségen kiemelkedő szakmai munkájáért Cseh Lászlóné „Csépa Községért” 
kitüntetést vette át. A kitüntetést Fialka György polgármester adta át. 

2007. augusztus 20-án került sor az Egészségház névadójára, ekkor Dr. Surányi Lajos főorvos úr emlékére és tiszteletére 

az Ő nevét vette fel az intézmény. Az Ő kezdeményezésére, de már a felesége által létrehozott ösztöndíj átadására minden 
évben ezen a napon kerül sor. 2017-ben Török Ádám vehette át a „Dr. Surányi Lajos ösztöndíjat”. 

XIX. évfolyam 4. szám 2017. október 05. 

 

Csépai Napló 
Közéleti  lap  

MELLÉKLET 

 

Cseh Lászlóné 

„Csépa községért kitüntető díj” 

 

Török Ádám 

Dr. Surányi Lajos ösztöndíjas 

szüleivel és Fialka György polgármesterrel 
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Mészáros Mária a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója köszöntötte és méltatta a nyugdíjas pedagógusokat. 

TASI OSZKÁR 

Tasi Oszkár tanár úr 1957-ben szerzett orosz-magyar szakos általános iskolai tanári oklevelet, az Egri Pedagógiai Főiskolán.  

1957-1959-ig a tiszaugi általános iskolában tanított, majd 1959-ben a felsőbb vezetés elfogadta áthelyezési kérelmét szülőfalujába, 

Csépára.   

1959-től egészen nyugalmazásának évéig a csépai iskolában végezte pedagógusi tevékenységét. Az orosz nyelv tanítása során, töreke-

dett a nyelv gyakorlati alkalmazásának elsajátítatására. Segítségével széles körű levelezési kapcsolat alakult ki szovjet gyermekek és 

iskolánk diákjai között.   
1962-től az iskola csapatvezetője az úttörőmozgalomban. A számos szabadidős tevékenység szervezésén túl, évről-évre nyári táboro-

zásra vitte az iskola diákjait.  Úttörővezetői tevékenységéért 1973-ban kiváló csapatvezetői kitüntetést, 1977-ben úttörővezetői érdem-

érmet kapott. 

Szabadidejében bekapcsolódott a falu életébe, több területen is sikereket ért el. Betöltötte többek között a Horgászegyesület elnöki 

tisztségét. A sport szeretete és művelése egész életén végigvonult Tanár Úrnak. Több éven keresztül edzője volt a Községi Sportkörnek, 

de a hivatalos tisztségek betöltésén túl személyes példaadással próbálta a mozgás szeretetére felhívni a figyelmet. 

Az egri Eszterházy Károly Egyetem Tasi Oszkár Tanár Úrnak hatvan éven át kifejtett értékes szakmai tevékenysége elismeréséül  gyé-

mántoklevelet adományoz. 

Magam és a tantestület nevében gratulálunk a díszoklevélhez, kívánunk jó egészséget. 

 

PATAKI GYÖRGYNÉ 
Pataki Györgyné Erzsike néni 1957-ben, Kiskun-

félegyházán végezte a tanítóképzőt, majd a 

szelevényi iskolában kezdett el tanítani. 1959-ben 

került a csépai iskolába, ahol egészen nyugdíjba 

vonulásáig tevékenykedett. 

Alsó tagozatos tanítóként elsősorban kisfelmenő 

rendszerben az 1-2. osztályos korosztály nevelése 

töltötte ki pályájának jelentős részét. Munkája so-

rán óriási figyelmet fordított a hátrányos helyzetű 

és veszélyeztetett gyermekek felzárkóztatására, 

valamint a tehetséges diákok képességeinek kibon-

takoztatására. Minden energiájával azon dolgozott, 
hogy diákjai jól érezzék magukat az iskolai közös-

ségben. Játékokkal, kirándulásokkal, bábozással, 

tanulmányi sétákkal gazdagította életüket. Életét, 

tanítói munkáját a humánum felé mutatott teljes 

tisztelet jellemezte.  

Az iskolai közösség életében kisdobos vezetői 

tisztséget töltött be, mely munkájáért a Magyar Út-

törők Országos Szövetségének elnöksége elismerő 

oklevéllel jutalmazta. 

Hosszú éveken keresztül a szülői szervezetben mint összekötő tevékenykedett. Aktív részt vállalt a rendezvények megszervezésében, 

lebonyolításában. Hozzáértő pedagógiai tapintattal segítette a szülők munkáját. A település életébe a Községi Vöröskereszt tagjaként 
vállalt társadalmi munkát. 

Az egri Eszterházy Károly Egyetem Pataki Györgyné hatvan éven át kifejtett értékes szakmai tevékenysége elismeréséül gyémántokle-

velet adományoz. 

Magam és a tantestület nevében gratulálunk a díszoklevélhez, kívánunk jó egészséget. 

 

NAGY FERENCNÉ 

Nagy Ferencné Julika 1967-ben kapott tanítói oklevelet a Jászberényi Tanítóképző Intézetben.  

1967-ben a Tiszasasi Általános Iskolában kezdte tanítói munkáját. 1969-ben került a csépai általános iskolába, ahol egészen nyugalma-

zásáig tevékenykedett. Kezdetben napközis nevelőként, majd 1-4. osztályig nagyfelmenő rendszerben tanított. 

Munkáját mindig céltudatosság, lelkiismeretesség, gondosság és dinamizmus jellemezte. Nagy szerepet kapott fejlesztő tevékenységé-

ben a differenciálás, az egyéni képességekhez igazított fejlesztés. Szívesen alkalmazott új módszereket pedagógusi gyakorlata során, 
színes pedagógiai eszköztárral rendelkezett. A fiatal, pályakezdő tanítókat odaadással és teljes körültekintéssel segítette. Ötletgazdag-

sága, a közösség érdekében tett áldozatos munkája példa értékű. 

Az iskola ifjúságvédelmi felelőseként próbált minden problémás gyermek ügyében eljárni, segítséget adni a nehéz helyzetbe került 

családoknak.  

A szabadidős tevékenységek szervezésében több területen is alakította a diákok életét. Bábcsoportot vezetett, mellyel a rendezvényeken, 

fellépéseken ért el sikereket. A Julika által vezetett tánccsoportok seregszemléken, versenyeken is elismerést kaptak. Hosszú éveken 

keresztül készítette fel a szüreti felvonulásra a fiatal, felnőtt táncosokat.  A település kulturális és társadalmi életét mindig figyelemmel 

kísérte, aktívan bekapcsolódott a különböző tevékenységekbe. 

Az egri Eszterházy Károly Egyetem Nagy Ferencné ötven éven át kifejtett értékes szakmai tevékenysége elismeréséül aranyoklevelet 

adományoz. 

Magam és a tantestület nevében gratulálunk a díszoklevélhez, kívánunk jó egészséget. 
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Cseh Lászlóné „Csépa községért kitüntető díjat” kapott 
 

CSEH LÁSZLÓ ISTVÁNNÉ, aki a Kunszentmártoni Közös Önkor-

mányzati Hivatal Csépai Kirendeltségének vezető főtanácsosa. 
Budapesten, majd Csépán járt általános iskolába, a középiskolát Me-

zőtúron végezte, igazgatás ügyviteli tagozaton, mely az államigazga-
tási munkára készítette fel.  

Cseh László Istvánné, Manyika 1979. augusztus 01-én állt munkába 
Csépa településen. A szervezeti forma folyamatosan változott, Járási 

Hivatal Kunszentmárton, Nagyközségi Közös Tanács Csépa, Községi 
Tanács Végrehajtó Bizottsága, illetve Polgármesteri Hivatal Csépa, 

azonban Manyika mindvégig igazgatási feladatokat látott el, az igaz-
gatási ágazat minden szakterületén, valamint az ügyviteli feladatokba 

is besegített.   
1991. augusztus 01-től 2000. 03. 31-ig a Kunszentmártoni Rendőrka-

pitányságon bűnügyi osztályán ügyviteli feladatokat látott el. 
2000. április 01-től áthelyezéssel ismét Csépa Község Önkormányza-

tának Polgármesteri Hivatalához került ahol titkársági és igazgatási 
feladatokat végzett. 

Anyakönyvvezetőként 2007-től kezdett el dolgozni. 
2008-ban lediplomázott a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 

főiskolai karán, pedagógia szakon. Államigazgatási szakvizsgát 2009-
ben tett Szolnokon a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási 

Hivatalnál. 
Jelenleg az alábbi feladatokat végzi, a teljesség igénye nélkül: 

A Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testület és bizottságai mű-
ködésével kapcsolatban ellátja a testületi ülések jegyzőkönyveinek el-

készítését, nyilvántartását, kezelését, a jegyzőkönyv és a határozatok 

érdekeltek részére történő megküldését. 
Szervezési feladatok vonatkozásában nyilvántartások vezetése, sta-

tisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat végez. 
Ellátja a Közös Önkormányzati Hivatal csépai kirendeltségének ikta-

tási, ügyirat kezelési, anyakönyvi és egyéb igazgatási feladatait, mű-
ködteti a hivatal irattárát. 

Feladatai ellátása a jogszabályi ismeretek széleskörű ismeretét és al-
kalmazását feltételezi, ami Manyikánál megvalósul.  

Személyisége és munkaköre sokoldalú, gyorsan tud reagálni az új 
helyzetekre. Jellemző a munkához való alázatossága, ahogy csendben 

és gyorsan előkészíti felettesei iratait, megkönnyítve ezzel feladatai-

kat. 
Kiemelkedő emberi hozzáállása az anyakönyvi ügyek tekintetében. 

Hagyatéki eljárásnál tapintatossága, együttérzése figyelhető meg. Míg 
házasságkötés esetén, együtt készül a fiatal párokkal életük legszebb 

pillanatára, a házasságkötésük napjára. A szerelmespár felidézi meg-
ismerkedésüket, az együtt töltött idők legszebb eseményeit, a legna-

gyobb nehézségeket, amelyeket együtt éltek át. Manyika mesteri mó-
don belefűzi beszédébe a megismert történeteket, így egyedivé, sze-

mélyesebbé teszi a nagy napot. Soha nem néz az órájára, csak a fel-
adataira figyel. Gyakran munkaidőn kívül is erre koncentrált, sokszor 

türelmes családját háttérbe szorítva. 
Mindezek mellett kedves, emberséges, segítőkész hozzáállása előse-

gíti, hogy az ügyfelek szívesen mennek hozzá, elmesélik élményeiket, 
kikérik tanácsát, segítségét. 

Munkatársaival kitűnő kapcsolatot ápol, ha valaki szomorú, akkor ő 
azt mindig észreveszi, és megpróbál segíteni. Ha kell, meghallgatja, 

ha kell tanácsot ad, ha kell ölelést, és ha semmi nem használ, akkor 
akár érces humorát is előveszi, és így próbálja elűzni a rossz kedvet. 

Mindezen értékeket nemcsak mi vettük észre, hiszen egy héttel ezelőtt 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal is felkérte Manyi-

kát, hogy vegyen részt a megyei anyakönyvi szakvizsga megszerve-
zésében és lebonyolításában. Ez a feladat szakmai munkájának elis-

meréseként is szolgál. Hiszen nem gyakori, hogy a kistelepülések ön-
kormányzatai közül választanak erre a feladatra szakembert.  

Manyika egész életében borotvaélen táncolt a sok családi és munka-

helyi feladatai megoldása között. Fizikai és szellemi erejét nem kí-
mélve, igyekezett olykor erőn felül megfelelni a rá háruló nehéz fel-

adatoknak. Nem volt ez könnyű. 
De ahogy telnek az évek, meg kell találnunk a család és a munkahely 

közötti arányokat, hogy bírjuk erővel. 
Mióta tündéri unokái bearanyozzák napjait, van, hogy észrevesszük, 

hogy Manyika is igyekszik rátalálni a helyes középútra.  
Munkáját mindig felkészülve, lelkiismeretesen látta el hosszú, több 

évtizeden keresztül, melyet ezúton is megköszönünk, és éppen ezért  
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete „Csépa községért 

kitüntető díjat” adományozott szakmai munkája elismeréséül.

A kitüntető díj átvételét megelőző méltatás számomra zavarba ejtő. Hiszen azon szerencsés emberek közé tartozom, akiknek van munkája, és 

olyan munkatársai, akikre nemcsak kollégaként, barátként gondolok. Nemcsak a munkám ellátása során számíthatok rájuk, magánemberként 
is mellettem álltak a hosszú évek során. Segítségükre mindig számíthattam. Az önkormányzat támogatásával végeztem el a főiskolát, vizsga-

időszakban a kollégáim helyettesítettek.  

Köszönettel tartozom Főnökeimnek is, akik jól felkészültek, szakmailag támaszkodhatom iránymutatásaikra, és amikor nehéz élethelyzetben 
voltam, csak annyit kérdeztek, „mit segíthetünk?” 

Kivételes szerencse, hogy a családom jó tűrőképességű. Tanulmányaim időszakában, a munkám ellátása során eltűrték, hogy gyakran háttérbe 
kerültek. Segítettek a céljaim elérésében, feladataim teljesítésében. 

A csépai lakosok pedig megtiszteltek azzal, hogy anyakönyvvezetőként családi ünnepeiken részt vehettem, osztozhattam örömükben, és 
bánatukban. A hétköznapokon bizalommal fordulnak hozzám. 

Ilyen háttérrel, és ennyi támogatással úgy érzem, nekem csak egy feladatom volt, dolgoznom kellett. Lelkiismerettel, a jogszabályok ismere-
tével, az ügyfelek tiszteletével. Köszönöm a kitüntető díjat, melyet én vettem át, de úgy érzem nagyon sok ember segítsége és munkája benne 

van.  
Köszönettel: Cseh Lászlóné 

Török Ádám - Dr Surányi Lajos ösztöndíjas 

Általános Iskolai tanulmányait Csépán és Cserkeszőlőben végezte. 

Nem csak jó tanuló hanem jó sportoló is volt. Aktívan részt vett a Bo-

zsik programban, majd később fokozatosan az U19 – korosztályig vett 
részt a Csépai futballcsapat sporttevékenységében. Emellett 2001-től 

9 évig a Szegedi Virtus Wado-Ryu karate klub aktív versenyzője volt. 
Megszerezte a második barna öv fokozatot (2 kyu). Országos bajnok-

ságon második helyezett, 2 alkalommal harmadik helyen végzett. Ez 
a sport erősítette akaratát, kitartását melyet középiskolai tanulmánya-

iban is kamatoztatott. 2008 és 2012 között a Kunszentmártoni Gimná-
zium és Szakképző Iskolában Kereskedelem és Marketing szakon 

Érettségit szerzett, majd 2012-2014 között Kereskedő Technikusi 

képzésen vett részt. Ezt követően az Önkormányzatnál közmunka 

program keretében 9 hónap munkatapasztalatot szerzett.  

Rövid kihagyás után folytatta jelenlegi tanulmányait a Neumann Já-
nos Egyetem Gazdálkodási Főiskolai karán, Szolnokon, ahol alapkép-

zésben kereskedelmi szakon közgazdásznak tanul. Az első félévet 4.0 
átlaggal, a másodikat 4.26-os átlaggal zárta, mellyel évfolyamelsőként 

zárta az évet. Szülei nagy örömére, akik mindenben támogatják Ádá-
mot. 

A tanulmányok befejeztével ismereteit szeretné a községünk társa-
dalmi, illetve gazdasági fejlesztésére fordítani. Tanulmányi előmene-

tele segítése érdekében a testület érdemesnek tartotta a dr. Surányi La-
jos ösztöndíj elnyerésére. 
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