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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

2018. JÚLIUS 17-ÉN SORON kívüli önkormányzati ülést tartott 

a testület: az önkormányzati konyha felújítására nyújtottunk be pá-
lyázatot:  

A projekt összköltsége:  27.741.608 Ft, 

Az igényelt támogatási összeg:  26.354.527 Ft, 

Saját erő összege: 1.387.081 Ft. 

A Képviselő-testület a támogatási igénylés benyújtásához szüksé-

ges 5 %, vagyis 1.387.081 Ft önerő mértékét a Csépa Községi Ön-
kormányzat 2018. évi költségvetés terhére biztosítja. 

Az önkormányzati konyha helyben és vidéken is kiemelten fontos 

tevékenységével Önkormányzatunk alappillérét képezi. Napi 450 

adag ételt készít, melynek jelentős hányada a gyermekétkezést te-

szi ki Csépa és Szelevény községekben, illetve az idősek otthoná-

nak bentlakói és gondozottjai napi ellátását fedezi. Jelentősebb be-

ruházásra viszont közel 20 éve nem kerülhetett sor szerény anyagi 

körülményeink következtében.  

A testület hozzájárulását adta, hogy a Tiszazugi Ivóvízminőség-

javító Önkormányzati Társulás 2018. 07.31-én megszűnhessen. 

2021. június 30-ig Öcsöd gesztorsága alatt folytatódhasson tovább 
a program. 

A testület hozzájárulását adta a Körös-Tisza menti Önkormányza-

tok Hulladékrekultivációs Társulása 2018. július 31. napjával tör-

ténő megszüntetéséhez, ezért a társulás jóváhagyja és elfogadja a 

társulás megszüntetéséről szóló megállapodást, pályázat fenntar-

tási idejére 2021.03.31. vonatkozóan, hogy a gesztor önkormány-

zat Öcsöd Nagyközség. 

2018. július 27-ei soron kívüli ülésen a szociális célú tűzifa pályá-

zat benyújtásáról döntött a testület. 

2018. augusztus 3-án közbeszerzési pályázat kiírásáról határoztak 

a képviselők. 

2018. szeptember 9-én a testület módosította szociális és költség-
vetési rendeletét. A szociális rendeletben a rendkívüli települési 

támogatás egy főre eső jövedelem százalékai növekedtek.. 

A települési lakásfenntartási támogatást emeljük meg 2000 Ft/hó 

összegre. (2018 október 01-ét követő hónaptól). A gyógyászati se-

gédeszköz vásárlásnál egy főre jutó jövedelem módosul, és szem-

üveg vásárlásra is kiterjesztenénk. A szándék az, hogy a jogosultak 

körét egyre inkább szélesítenénk. A rendelet kifüggesztve a hivatal 

hirdetőtábláján, a művelődési házban és a honlapon megtekint-

hető.  

Az ülésen Önkormányzati Konyha beszámolt munkájáról. A 

gyermek és diákétkeztetés alapvetően meghatározza a jövő táplál-
kozási szokásait, ezen keresztül a felnövekvő nemzedék szokásait, 

egészségi állapotát.  

Ezért is nagy a felelőssége a szolgáltatásban résztvevőknek, hiszen 

tevékenységük alapvetően befolyásolja ennek a generációnak a to-

vábbi életminőségét. 

Az Önkormányzati konyha személyi feltételei: 

Az önkormányzati konyha ezen feladatát 10 fő dolgozóval oldja 

meg, melyből 6 fő közalkalmazotti jogviszonyban, 1 fő megbízá-

sos jogviszonyban, 1 fő bértámogatott munkaviszonyban, míg 2 fő 

közfoglalkoztatási jogviszonyban áll alkalmazásban. 

Az étkeztetettek köre, létszáma: 
A gyermekétkeztetés kapcsán mintegy 251 gyermek részére bizto-

sítunk napi háromszori étkezést  a csépai óvodában 70 fő , a csépai 

általános iskolában 126 fő gyermekek mellett a szelevényi óvodá-

ban 22 fő és a szelevényi általános iskola 33 fő részére. 

Felnőtt étkeztetés kapcsán az „Őszikék” Egyesített Szociális Intéz-

ményében lakó 22 fő napi ötszöri étkezését biztosítjuk, a szociális 

étkezők száma 60 fő a vendég étkezők száma 70 fő, így átlagosan 

150 adag felnőtt ebédet készítünk, összességében ~ 400 adag na-

ponta. 
A nyári szünidei nyári gyermekétkeztetést 2018. június 18-

2018.augusztus 15-ig (43 nap) Szelevénnyel együtt 187 gyermek 

vette igénybe.  

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Csépai Ön-

kormányzati Konyha tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadta. 

Egyben elismerte és megköszönte a konyhai dolgozók munkáját. 

A testület a 2018. évi falunap lebonyolításának tapasztalatairól 

szóló szóbeli tájékoztatót, valamint a pénzügyi elszámolást elfo-

gadta. Elismerte, és megköszöni a rendezvény szervezőinek, és le-

bonyolításban részvevőinek munkáját. 

2018. október 15-ei soron kívüli ülésén jóváhagyja a testület a 
csépai Önkormányzati Konyha valamint a Tiszaug Község Önkor-

mányzata és Berecz Skolasztika Szociális Intézmény közötti köz-

szolgáltatási szerződést, melynek értelmében 2018 október máso-

dik felétől a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Tiszaugi Tagintézmé-

nye számára óvodai intézményi és szünidei gyermekétkeztetést, a 

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény számára intézményi  és 

szociális étkeztetést biztosít a csépai Önkormányzati Konyha. 

2018. október 24-ei soros ülésen módosításra került az Önkor-

mányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) rende-

lete. 

A Belügyminisztérium Csépa Községi Önkormányzat részére 

3.486.150 forint vissza nem térítendő egyszeri támogatást ha-
gyott jóvá, melyet az önkormányzat 183 erdei m3 keménylombos 

tűzifa vásárlásra használ fel. A szállítási költséget saját erőből kell 

fedezni, ennek várható költsége kb. 1.470.000 ezer forint. Csépa 

Községi Önkormányzat Képviselő testülete további 100 m3 nyárfa 

vásárlását hagyja jóvá, a 2019. évi szociális keretünk terhére, 

melynek összege 1.400.000 Ft. A tűzifa kiosztása a 

9/2018.(IX.20.) szociális rendeletünk alapján történik. A képviselő 

testüket megalkotta a természetben nyújtott szociális célú tűzifa 

támogatás helyi szabályairól szóló rendeletét, amely célja hogy 

a Csépa község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának 

a téli fűtéssel kapcsolatos kiadásai mérséklődjenek. A rendelet ol-
vasható a www.csepa.hu weboldalon, a tűzifa támogatás iránti ké-

relem 2018. november 15 napjáig nyújtható be. 

Beszámolt tevékenységéről az "Alapítvány Csépa Községért" ala-

pítvány, amely alapító okirata szerint elsősorban a község hagyo-

mányainak, történelmi értékeinek megóvása miatt hozták létre 

1991-ben. Az Alapítvány Csépa Községért társadalmi szerepvál-

lalása önkormányzatunk és a lakosság kapcsolatának kiszélesítését 

segítését szolgálja. Az Önkormányzatunk támogatja a civil szerve-

zeteket, a Csépa Községért Alapítványt is Tapasztaljuk, ez egy jól 

működő alapítvány, Csépa község rendezvényein aktívan részt 

vesz. A település hírnevének öregbítése, az elért eredmények, ha-

gyományok megőrzése célkitűzéseinek eleget tesz.  
A temető üzemeltetési feladatokat az utóbbi években a Végső 

Nyugalom Kegyeleti és Szolgáltató Kft. végezte. A Kft bejelen-

tette, hogy a tevékenységét megszünteti 2018. szeptember 20. nap-

jával. Az önkormányzattal kötött megállapodás 2018. 12.20. nap-

jáig tart. A testület jóváhagyta, hogy pályázati eljárást folytat le az 

önkormányzati tulajdonú köztemető kegyeleti közszolgáltatási 

szerződés keretében történő fenntartására és üzemeltetésére. A pá-

lyázat községünk honlapján megtekinthető. 

Örömmel értesültünk október végén, hogy az önkormányzati ét-

keztetési fejlesztések támogatására benyújtott pályázatunk pozitív 

elbírálásban részesült. Ennek eredményeként 26.354.527 Ft-ot 
kapott önkormányzatunk, melyből 15.773.503 Ft építési célra, 

10.581.024 Ft eszközbeszerzésre fordítható. 
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Tájékoztató a kéményseprés igénybevételéről 

 

Itt a hűvös idő, célszerű a kémények ellenőrzését elvégeztetni, hogy el ne maradjon ez a valóban életbevágóan fontos tevékeny-

ség. 

A katasztrófavédelem kéményseprőipari tevékenysége jelenleg tizenhét megyében összesen 2593 településre terjed ki, ezen belül Jász-

Nagykun-Szolnok Megye egész területére. A szolgáltatást a gazdálkodó szervezeteknek kötelező megrendelni egy kéményseprő cégtől 

– szilárd tüzelőanyaggal való fűtés esetén évente, gázfűtést használóknak kétévente, a munkáért pedig díjat kell fizetniük. A társashá-

zakba a kéményseprők hívás nélkül kimennek, a lakóknak a vizsgálatért nem kell fizetniük (kivéve, ha egy lakás valamely vállalkozás 

bejelentett telephelye). Szintén ingyenes a szolgáltatás a családi házban élő magánszemélyek számára, de szükség van időpontfoglalásra 

– tehát ha valaki úgy dönt, hogy a kémény rendszeres tisztíttatásával is gondoskodik biztonságáról, még azt is eldöntheti, mikor szeretné 

azt. 

Aki az online ügyintézést választja, a www.kemenysepres.hu honlapon előre megadhat két-három, kéményellenőrzésre megfelelő na-

pot – ebben az esetben a kéményseprők telefonon felveszik az ügyféllel a kapcsolatot és közösen megállapodnak az ellenőrzés pontos 

dátumáról és idejéről. A katasztrófavédelem kéményseprői gyakran tájékoztató levelekkel járják végig a településeket. Ilyenkor lehető-

séget biztosítanak az ellenőrzés azonnali elvégzésére is, de ennek igénybevétele ekkor sem kötelező. 
A kéményseprők célja a füstelvezető épségének, valamint a fűtésrendszer jó és biztonságos működésének ellenőrzése; az esetleges 

problémák kiszűrése, a balesetetek megelőzése, de semmiképpen sem a bírságolás. A vizsgálat során kívül-belül megnézik az égéster-

mék-elvezetőket, ellenőrzik azok műszaki állapotát, vizsgálják, hogy a fűtés biztonságos működéséhez van-e az adott helyen elég le-

vegő, illetve biztosított-e a levegő utánpótlása, emellett elemzik a tüzelőberendezésből távozó égéstermék összetételét. Ha problémát 

tárnak fel, fontos, hogy saját érdekében mindenki mihamarabb intézkedjen a javításról. 

A szakember a kéményvizsgálatról tanúsítványt állít ki. Ezen fel kell tüntetnie az utolsó műszaki vizsgálat évét, valamint az ellenőrzés 

során elvégzett műszeres mérések eredményét. A katasztrófavédelem kéményseprői készpénzt nem kezelhetnek, nem fogadhatnak el. 

Végeznek díjköteles munkát is, azonban ezeket előre, írásban meg kell rendelni és a munka elvégzése után, számla ellenében, átutalással 

kell a díjat megfizetni. 

A katasztrófavédelem minden kéményseprője végzett szakmunkás, arcképes igazolvánnyal rendelkezik, egységes munkaruhát visel és 

a munkavégzéshez biztosított autójuk is jól megkülönböztethető, a katasztrófavédelem feliratai, színei jól láthatóak rajta. Felszerelésük 
korszerű és teljes, minden szerszámuk, mérőműszerük biztosított. 

Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

Felsőoktatásban résztvevő tanulók támogatása 

Az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkor-

mányzatok a Minisztérium által kidolgozott eljárásrendnek megfelelően legkésőbb 2018. október 5 -én kiírják a pályázatot a jelenlegi 

felsőoktatási hallgatók ( „A” típusú pályázat ), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók ( „B” típusú pályázat ) számára. 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatot felsőoktatási hallgatók számára. 

Az „A” és „B” típusú pályázat kiírásának határideje:  2018. október 5. 

Az „A” és „B” típusú pályázat benyújtásának határideje:  2018. november 6. 

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkez-

hetnek, akik a felsőoktatási intézményben ( felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében ) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot 

és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan kép-

zésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018. szeptembe-

rében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, 

akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, 

hogy a 2018/2019. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen. 

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakó-

hellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű ( a 2018/2019. tan-
évben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felső-

fokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvé-

telt még nem nyert érettségizett ) pályázók jelentkezhetnek, akik a 

2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes 

idejű ( nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget ered-

ményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 

szakképzésben kívánnak részt venni. 

A ”B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhet-

nek ösztöndíjban, akik 2019/2020. tanévben először nyernek felvé-

telt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2019/2020 tan-

évben ténylegesen megkezdik. 
A települési önkormányzat a határidőn belül benyújtott, formailag 

megfelelő pályázat elbírálása alapján a pályázót minimum 4.000,-

Ft havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét 

elutasítja. 

Berényi Veronika kirendeltség vezető 

  

Anyakönyvi hírek 
 

Születések 

Kolompár Viktória gyermeke Linett Alina 

Rostás Alexandra  Nataniel Lajos 

Cselédes Lilla   Hanna 

 

Házasságkötés 
 

Jordán Tamás – Farkas Júlia 

Haláleset 

Solymosi Józsefné (Sánta Teréz)  61 

Kövér Andrásné (Kókai Julianna)  80 
Hund Zoltán Benedekné (Sasadi Irén) 79 

Mara Vasile    59 

Szombathelyi Andrásné (Kocsis Anna) 92 

Szelei Jánosné (Bíró Franciska)  91 

 

 

https://webmail.katved.gov.hu/owa/redir.aspx?REF=8yUGJcVorirceNlng6LBkbexAOHmoCCn2ookIy2XJ-2VyEJRYRLWCAFodHRwOi8vd3d3LmtlbWVueXNlcHJlcy5odS8.
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ÓVODAI HÍREK 

Kedves, vidám évzáró ünnepséggel zártunk a sok feladatban, já-

tékban, tartalmas programokban bővelkedő nevelési évet. Sajnos 
az emlékekből képet már nem tudunk közzé tenni, mert egy kelle-

metlen tolvaj ellopta a fényképező gépünket, 8-10.000- forintot, 

megrongált néhány tárgyat, és biztosan elégedetten távozott. A tet-

tes persze azóta is ismeretlen, de reméljük, majd egyszer a nyomok 

alapján fennakad a rendőrség hálóján. 

-Az iskolába induló gyermekeknek a vízhez szoktató program 7 

napig tartott. A Cserkeszőlői Gyógyfürdőbe jártunk úszás előké-

szítő tanfolyamra, melynek költsége 180.320 Ft,-ba került, melyet 

az óvoda költségvetéséből finanszíroztuk; így kisgyermekeink 

szülői hozzájárulás nélkül, ingyenesen ismerkedhettek meg az 

úszás alapjaival. 
-A nyári időszak gyorsan telt, a gyerekek szinte egész napjukat az 

udvaron tölthették. 

A takarítási szünet kivételével a nyáron is várta a gyermekeket az 

óvoda. Az idén is biztosítva volt a lehetőség: a tízórai, ebéd, és az 

uzsonna elvitelére. Ezzel is igyekeztünk segíteni a szülők hétköz-

napi gondjain.  

Köszönjük a dolgozó szülők megértését a nyári zárva tartással kap-

csolatban. 

- Az iskolára hangoló program keretében az idén 23 kisgyermek 

készült óvó nénijével az iskolai életre. Az 1. osztályosokat már az 

évnyitón nagy szeretettel fogadta Szebellédi Anita tanító néni. A 

kicsiket, azóta is és mindenben segíti, támogatja, hogy minél köny-
nyebben és gyorsabban  be tudjanak illeszkedni az iskolai életbe. 

Az első két tanítási napon az óvó nénik, és daduska nénik is segí-

tették a kisgyermekeket az új környezetben. 

-Az óvodások a családdal töltött pihenés után megerősödve, kipi-

henten kezdték az új nevelési évet. 

Szeptember 3-án gyönyörű rend és tisztaság fogadta a gyerekeket, 

ami a daduska nénik nyári munkáját dicséri. 

 78 kisgyermek vette birtokba ismét az óvodát, a létszámunk azóta 

már 82 főre szaporodott.  
-Az udvari játékok minősítése is megtörtént, a szükséges felújítá-

sok befejeződtek. Udvarunk megfelel a biztonsági előírásoknak.  

A kerítés főutcai oldala hamarosan felszerelésre kerül, ezzel is szé-

pítve az óvoda külső környezetét.  

- Az idén is mind három csoportban fogadják az óvó nénik a pici-

ket, akik, az első napokban édesanyjuk biztonságot nyújtó jelenlé-

tével ismerkednek az óvodai élettel. A 2018-19-es nevelési évben 

várhatóan 24 kisgyermek kezdi meg az óvodát. Sok-sok szeretettel 

és türelemmel várják őket az óvó nénik, daduska nénik és az óvoda 

valamennyi dolgozója.  

Sajnos a nyáron Halmainé Velő Erika daduska néni megbetege-
dett, felgyógyulásáig helyettesítéssel oldjuk meg a dajkai felada-

tokat. Nagyon várjuk vissza és sok-sok szeretettel kívánunk mi-

előbbi gyógyulást. 

- Óvodánkban október 15-én hétfőn tartottuk a már hagyományos-

nak mondható szüreti mulatságot. A Pillangó csoport nagycsopor-

tosai kedves kis műsorral szórakoztatták óvodás társaikat, és a 

vendégeket.  

A legnagyobb sajnálatunkra az idén iskolai kötelezettségük miatt 

elmaradt a Csépai tánccsoport bemutatója az óvodánkban. 

Ezután az óvónők kórusának őszi dalcsokrában gyönyörködhet-

tünk. Közös ének zárta a mulatságot. 

-Az idei nevelési évben is sok színes program és feladat került 
megtervezésre.  

Kollektívánk az eddig megszokott jó kapcsolatban folytatja a mun-

káját valamennyi szülővel, nagyszülővel, társintézménnyel és 

fenntartóval a kisgyermekeink testi és szellemi és érzelmi nevelése 

érdekében. 

Havrilla Sándorné óvodavezető 

 

 

EGYHÁZI HÍREK 

 

2018. október 26-án pénteken a Vackor Művészeti Óvoda rendezvénysorozatának egyik programja a csépai Szent Jakab Római Kato-

likus Templomban volt. „Évszaki koncert” címmel Papp Erzsébet kántornő orgonajátékát hallhatták az ovisok és az érdeklődők. 
 

 

Teli időszakban Szent Liturgiáink: 

- Csépán 

Szerda és Csütörtökön : este 5 órakor (mindenszentek napján csak a temetőben lesz) 

Vasárnap: 9,30-kor 

- Szelevényben 

Péntek: 8 órakor (halottak napján kivételesen csak a temetőben lesz) 

Vasárnap: 8 órakor 

- Tiszaugon 

Vasárnap: de. 11-kor 

- Tiszasason- „Tiszazugi Szentélyben” 

Péntek: du. 5 órakor (mindenszentek napján kivételesen csak a temetőben lesz) 

Vasárnap: du. 5 órakor 

November 1-jén, Mindenszentek napján, csütörtökön,  

a csépai temetőben Istentiszteletet tartunk a halottakért (és a sírok megáldását) délután 3 órától! 

November 2-án, pénteken 

a tiszasasi temetőben Istentiszteletet tartunk a halottakért (és a sírok megáldását) délelőtt 11 órától! 

November 2-án, pénteken,  

a szelevényi temetőben Istentiszteletet tartunk a halottakért (és a sírok megáldását) délután 3 órától! 

November 3-án, első szombat, délután fél 4-től gyóntatás és utána szentmise az elhunytakért a szelevényi templomban! Halottjaink 
nevét egy kis papírkára felírva az oltár előtt elhelyezett kis kosárkába lehet bele tenni! 

2018. szeptember 1-től minden vasárnap, a csépai templomban 9 órától, rózsafüzért imádkozzuk! 
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ISKOLAI HÍREK 

A Petőfi Sándor Általános Iskolában a 2018/19-es tanévben induló osztályok és pedagógusok: 

1.osztály: osztályfőnöke Szebellédi Anita, pedagógiai asszisztens Jordán Tünde. A napközit László Istvánné vezeti. 

2.osztály: osztályfőnöke Pakayné Péter Krisztina. 

3.osztály: osztályfőnöke Pintér Lászlóné. Az összevont 2-3. osztályos napközit Sántáné Solymosi Bernadett vezeti. 

4.osztály: osztályfőnöke Kuti Gáborné. 
5.osztály: osztályfőnöke Surányi Zsolt (fizikát, technikát, informatikát tanít) 

6.osztály: osztályfőnöke Légrádi Éva (magyar nyelv és irodalmat tanít) 

7.osztály: osztályfőnöke Gergely Sándorné (matematikát, kémiát tanít) 

8.osztály: osztályfőnöke Maródi Kata (biológiát, földrajzot, természetismeretet, etikát tanít) 

Az angol nyelvet, hon- és népismeretet, történelmet Obernáné Nagy Gizella, az ének-zenét és az énekkart Brukner Lajosné, a testneve-

lést Veres Irén tanítja. A tiszakürti iskolából két kolléganő áttanít: Bujdosó Szabó Flóra magyar nyelv- és irodalmat, Sárai Gyöngyvér 

történelmet és etikát. A felső tagozatos napközikben a pedagógusok felváltva tanítanak. Fejlesztő pedagógusunk továbbra is Bárkainé 

Juhász Éva. A hitoktatást a katolikus egyház részéről Papp Erzsébet tartja. Táncórákat tart alsó tagozaton a SZILVER tánciskola tánc-

tanára Nagy Mariann. Iskolánkban a 2018/2019-es tanév - hasonlóan az előzőekhez - mozgalmasnak ígérkezik. Most is több lehetősége 

van tanulóinknak délutáni fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások igénybevételére. A tanév folyamán iskolai és községi szinten is meg-

emlékezünk nemzeti és egyéb ünnepeinkről. 

A tanévre tervezett iskolai programok és iskolai szünetek időpontjai: 

Szeptember:  
21.Pályaválasztási Road-Show  

25.Összevont szülői értekezlet 

28.Zenei világnap és Európai Diáksport Napja 

Február:  
  1.Félévi értesítők kiadása  

  9. Farsang 

19. Komplex tanulmányi vetélkedő (3.-4.o.) 20.-21. 

Nyílt tanítási nap 

Október: 

 1.Hulladékgyűjtés     

 6.Aradi Vértanúk napja 

13.szombati tanítási nap 

19.Megemlékezés 1956.okt.23-ról 

Március:  
14. „Szivárvány” művészeti vetélkedő és 

        Petőfi Sándor szavalóverseny        

19. Komplex tanulmányi vetélkedő (5.-6.o.)                  

November :  

12.Pályaválasztási Nyílt nap 

20.Komplex tanulmányi vetélkedő (7.-8.o.) 

30. Műsoros Est 

Április:   
26. Járási Színjátszó- és kórustalálkozó 

30.Du. ÖKO-nap, Madarak és fák napja  

December:    
 6.Télapó ünnepség 

13.Családinap 

20.Karácsonyi műsor 

Május:   
 6-10. Anyák napi ünnepségek              

13-17.”Határtalanul” pályázattal 7.osztály 

            Erdélybe kirándul 

22.  Országos Idegennyelvi Mérés (6., 8.o.) 

23.  Országos Kompetenciamérés (2.4.6.8.o.) 

27-30. 8.osztály írásbeli vizsgái 

Január: 

21.Osztályozó vizsga   

25.Az I. félév vége 

 

Június:     
 4.Nemzeti összetartozás napja 

 6. 8.osztály szóbeli vizsgái 

11.Gyermeknap, DÖK-nap 

12.Osztályozó vizsga 

15.Ballagási ünnepség 
21.Tanévzáró ünnepség 

 

 

Őszi szünet: október 27. – november 5. (utolsó tanítási nap: október 26.-péntek első tanítási nap: november 6.-kedd) 

Téli szünet: december 22. – január 2. (utolsó tanítási nap: december 21.-péntek első tanítási nap: január 3.-csütörtök) 

Tavaszi szünet: április 17.. – április 23. (utolsó tanítási nap: április 16.-kedd első tanítási nap: április 24.-szerda) 

Utolsó tanítási nap: 2019. június 14. (péntek) 

A 2018-2019-es tanévhez minden tanulónknak, szüleiknek és a Csépai Napló kedves olvasóinak is eredményes munkát, jó egészséget 

kíván az iskola tantestülete. 

Otrosinka Ferencné tagintézmény vezető 
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Az 1956-os nemzeti ünnep  

2018. október 19. 11 óra tartotta Csépa Község Önkormányzata az 1956-os nemzeti ünnep hivatalos megemlékezését a Hősök-emlék-

parkjában. A Himnusz eléneklése után a Petőfi Sándor Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak megemlékezése következett, amelyet 

betanított Maródi Kata és Obernáné Nagy Gizella tanárnők. Néhány gondolattal megemlékezett Csetényi Mihályné nyugd. tanárnő, 

áldást mondott Pathó Gyula evangélikus lelkész. A Templomi kórus előadta dalcsokrát Papp Erzsébet kántornő vezetésével, ezt követően 

áldást mondott Antal András plébánia vezető diakónus. A koszorúzás és a Szózat eléneklésével végződött a megemlékezés. 

Az alábbiakban Csetényi Mihályné ünnepi beszédét olvashatják:  

Én is tisztelettel köszöntöm a megemlékezésre összegyűlt ünnep-

lőket. Külön köszöntöm a diákokat, az őket betanító nevelőket, 

akik átéléssel előadott műsorukkal bemutatták a forradalom ide-

jén zajló eseményeket. 

A fővárosi forradalom híre hamarosan eljutott az egész ország te-

lepüléseire, ahol kisebb-nagyobb mértékben szintén szervezked-

tek, mozgolódtak. Így történt ez a Kunszentmártoni járás terüle-
tén lévő községekben is - köztük Csépán is.  

Az itt zajló események 50. évfordulója alkalmából jelent meg a 

sokunk által ismert Barna Gábor által írott könyve, amely adato-

kat az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárából 

gyűjtötte ki. 

Ebből ajándékozott a helyi oktatási intézményeknek, a könyvtár-

nak, illetve magánszemélyeknek. Ezeket bárki kölcsönözheti, ta-

nulmányozhatja az akkor zajló eseményeket. 

Mi történt ez után? 

„A kommunista diktatúra ellen kirobbant forradalmat és szabad-

ságharcot 1956 novemberében vérbe folytatták a szovjet szuro-

nyokon hatalomra került és brutális elnyomást bevezető Kádári 
szocializmus. 

A forradalomba bekapcsolódó emberekkel szembeni megtorlás 

1957 elejétől vált mind kegyetlenebbé. Folyamatosak voltak a le-

tartóztatások, internálások, előzetes őrizetbe vételek a megfélem-

lítő verések.„ Erről részletesen olvashatnak az érdeklődők Barna 

Gábor professzor úr: 1956 Kunszentmárton A megtorlás doku-

mentumai című könyvében. 

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy idén 100 éve történt az I. vi-

lágháború befejezése. Engedjék meg, hogy néhány gondolatban 

megemlékezzek az I. világháborúról is: 
 

1914. június 28. 
- Szerb merénylők Szarajevóban megölték Ferenc Ferdinánd trón-

örököst és feleségét. 
1914. július 28. 

- Az Osztrák-Magyar Monarchia háborút indított a merényletért, an-

nak ellenére, hogy Szerbia egyetlen ponttól eltekintve elfogadta a le-
alacsonyító ultimátumot, amelyet a vizsgálatok kapcsán kaptak. 

1914. augusztus 1. 
- A háborúba belépett Németország és Oroszország. 

1914. augusztus 4. 
- Németország belépett Belgiumba, amivel megsértette függetlensé-

gét. Ez provokálta ki a britek háborúba lépését. 
1914. szeptember 11. 

- A francia seregek a kezdeti sikertelenségek után megállították a né-
met seregeket Márnánál. Az év végére a háború állóháborúvá válto-

zott. 
1914. november 

- Törökország belépett a háborúba a központi hatalmak oldalán. 
1915 tavasza 

- A központi hatalmak nagy keleti offenzívája. A németek és az oszt-
rákok elfoglalták Lengyelországot és Litvániát. A front nem válto-

zott sokat 1917-ig. 
1915. április 22. 

- A német hadsereg Ypres-nél, Belgiumban először használt vegyi 
fegyvereket, klórgázt. 

 

1915. április 23. 

- Olaszország, a hármas szövetség tagja belépett a háborúba az an-
tant oldalán. Ez ugyanis nagyobb hasznot ígért neki a háború után. 

1915. július 
- Bulgária a központi hatalmak oldalán belépett a háborúba. 
 

1915. október 
- A kezdeti sikertelenségek ellenére végre a központi hatalmak elfog-

lalták Szerbia nagy részét, beleértve Belgrádot is. 
1916. február 21. 

- Elkezdődött a csata Verdunnél, mindkét félen összesen 900 000 
ember vesztette életét. Az 1916. december 18-án végződő csata sem-

mit nem változtatott a nyugati front állásán. 
1916. július 1. 

- Megkezdődött a somme-i csata. A brit-francia offenzíva novembe-
rig nem tudott áttörni, a csatában 1,3 millió ember vesztette életét. 

1916. augusztus 27. 
- Románia az antant oldalán hadba lépett. 

1916. szeptember 15. 
- Az orosz cár, II. Miklós lemondott a trónról, ideiglenes kormányt 

neveztek ki. 
1917. április 6. 

- Az USA belépett a háborúba. Az ok 5 amerikai kereskedelmi hajó 
elsüllyesztése német tengeralattjárók által. 

1917. november 7. 
- Oroszországban átvették a hatalmat a bolsevikek. 

1917. december 23. 
- A németek békét kötöttek a szovjet kormánnyal, ezáltal a nyugati 

frontra összpontosítottak. 

1918. február 1. 
- Az Osztrák-Magyar Monarchia hajóin lázadás tört ki, közel 6000 

tengerész ellázadt. A lázadást elfojtották. 
1918. március 3. 

- A breszt-litovszki béke keretében Oroszország békét kötött a köz-
ponti hatalmakkal. Németország komoly területeket szerzett Ukraj-

nában és Fehéroroszországban, beleértve a Krím félszigetet. 
1918. június 13. 

- Elkezdődött a második piavei csata, az osztrák seregeket tíz nap 
alatt visszaverték. A csépai temető egyik síremlékre írott hősi halott 

neve mellett olvasható 1918. június 13. - tehát Ő is itt halt meg a pia-
vei csatában. (Csetényi Mihály) 

1918. július 15. 
- A második márnai csatában megkezdődött az utolsó német offen-

zíva, amelyet novemberben vertek vissza. 
1918. szeptember 15. 

- Az antant sikeres offenzívát hajtott végre a balkáni fronton, novem-
ber 1-jén felszabadították Belgrádot. 

1918. szeptember 26. 
- Megkezdődött a brit, francia és amerikai egységek offenzívája a 

nyugati fronton. 
1918. szeptember 30. 

- Bulgária kapitulált. 
1918. november 3. 

- Az Osztrák-Magyar Monarchia békét kötött az antanttal. 
1918. november 11. 

- Háromnapos egyeztetés után a németek is békét kötöttek. Az I. vi-
lágháború hivatalos vége. 
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2018.09.07-én nyílt napot tartottunk az Őszikék Egyesített Szociális Intézményben 

A rendezvény célja az volt, hogy az érdeklődők személyesen is meg-

tapasztalják az itt folyó munkát, és egy kellemesen eltöltött nap kere-
tein belül ismerkedjenek meg az otthonnal és életével. 

A programot Antal András diakónus lelkipásztor nyitotta meg. A la-
kók és hozzátartozók örömmel hallgatták a köszöntőből áradó szere-

tetet és az idősgondozási tevékenység elismerését. Az általános isko-
lások elhozták műsorukat, jelezvén hogy ezen a héten még egy fontos 

dolog történt a faluban, elkezdődött a tanítás. Köszönjük szépen az 5. 
osztályosoknak, hogy jó hangulatot teremtettek. 

Treznyák Ferencné Mariska néni régi verseket szavalt a Hazáról, a 
Szőke-Tiszáról, drága édesanyjáról , és megtudhattuk tőle, miként őrzi 

a haza iránti szeretetét a  Magyar vagyok,magyarnak születtem című 
verse. A közösen elfogyasztott ebéd után vetítéssel illusztráltuk az ér-

deklődőknek az elmúlt évek eseményeit, az itt élők ünnepeit és hét-
köznapjait, az épület változó környezetét, és a nálunk folyó munkákat. 

Zenészünk Lukács András volt, aki jól ismerte ízlésünket, hiszen az 

évek alatt többször muzsikált rendezvényeinken.  A délutánt éneklés-
sel, tánccal, mulatással töltöttük. 

Nagyon jól telt a napunk, ami nem is csuda, hiszen az intézmény dol-
gozói sokat fáradoztak, dekoráltak, ételt szállítottak, rendeléseket bo-

nyolítottak, takarítottak, kertet rendeztek. 
Az ebéd cigánypecsenye volt, ami mindenkinek nagyon ízlett. Köszö-

net érte a Csépai Konyha dolgozóinak!  Minden felajánlás nagyon jól 
esett, így a sok üdítő Vinis Józsefnétől, az iskolások műsora László 

Istvánné és Surányi Zsolt pedagógusoktól, a kerti munkák a Gamesz 
dolgozóitól, és a rendezvény anyagi biztosítása a Csépa Községi Ön-

kormányzat vezetésétől. 
Köszönjük a Vendégeinknek, hogy eljöttek és velünk töltötték ezt a 

napot! 
Dobainé Nagy Éva intézményvezető 

IDŐSEK NAPJA 

2018. október 19-én került megrendezésre az Idősek napja, melyet az Életet az Éveknek Alapítvány és a Vöröskereszt Helyi Szervezete közösen 
szervezett. Köszöntőt mondott Pintér Csaba Gábor képviselő, majd a Vackor Művészeti Óvoda óvodásai kedveskedtek műsorral a szép korú-

aknak (Betanította: Kiss Magdolna óvónő). A Petőfi Sándor Általános Iskola Dráma szakköre Janikovszy Éva: Kire ütött ez a gyerek előadása 
következett (Betanította: Légrádi Éva tanárnő), amelyet a Miraculum énekkar dalcsokra (Betanította: Brukner Lajosné tanárnő) követett. Fialka 

György polgármester köszöntötte a vendégeket és tájékozatott a község életének fontosabb kérdéseiről, őt követően Boldog István országgyű-
lési képviselő is méltatta településünk időseit. A megvendégelést követően Sülyi Károly nóta és operett művész, Bárkányi Adrienn énekesnő 

és Kállai Gábor zongorista énekes-zenés műsorukkal szórakoztatták a jelenlévőket. 
 

 

A KINIZSI HORGÁSZEGYESÜLET 2018. évi hírei 
 

Az egyesület a 2018-as évet óvatos optimizmussal és bizonyos 

várakozásokkal indította. A jó hírt elsősorban a hal ÁFA 
csökkenésének híre jelentette. A hír beigazolódott azonban év közben 

jött a kellemetlen valóság, hogy a hal ára viszont megközelítőleg 30%-
kal emelkedett. Ez rendkívül kellemetlenül hatott az egyesület 

gazdálkodásában. Miután a telepítendő halat eddig is őstermelői ÁFÁ-
val vásároltuk, így ez jelentős változást nem idézett volna elő. A hal 

árának növekedése azonban igen kellemetlen helyzetet teremtett. 
Ugyanis ugyanannyi pénzért kevesebb halat tudunk vásárolni. Így a 

választmánynak - aki év közben a döntéseket hozza –, össze kellett 
ülnie és bizonyos szabályokat be kellett vezetnie. 

A kérdés egyszerű: 
1. Vagy csökkenti a kifogható darabszámot 

2. vagy a kifogható hal maximális súlyát 
3. vagy növelni kell a területi jegy árát. 

A választmány olyan döntést hozott, hogy egyelőre nem növeli a jegy 
árát, inkább bizonyos szigorítás mellett visszük végig az évet. 

Megjegyezném, hogy a hal árának emelkedése olyan külső tényezők 
miatt következett be, amely a szomszédos országok haltermelőinek 

orvos egészségügyi gondjai miatt keletkezett. Az összes szomszédos 
ország Magyarországról kívánta beszerezni a telepítendő halát. 

Nyilvánvaló, hogy a kereslet élénkülése árfelhajtó hatást von maga 
után. A másik kardinális kérdés az volt, hogy ezt a helyzetet a tartalék 

pénzállomány (3 millió Ft) felhasználásával vészeljük át. Nos ezt a 
lehetőséget elvetette a választmány. Ugyanis Leader pályázati 

lehetőség elnyerésére beadott pályázatunk van, közel 5 millió Ft 

nagyságrendben. 
Egyesületünk rendben lebonyolította az évre kitűzött feladatait. 

- Alapítók kupája 8 csapat részvételével, ahol az első helyet a Csépa 
Kinizsi első csapata szerezte meg. A csapat tagjai: Bugyi Zoltán, 

Kovács Ferenc, Serfőző Ádám voltak. 
- A házi verseny 11 fővel zajlott, I. helyezett Talmácsi Béla lett, 8, 

750 kg fogott hallal. 
- A települések 4-es körversenye Kunszentmárton , Csépa, Tiszasas és 

Tiszaug csapatai között került lebonyolításra, amely egy fordulójának 
Csépa adott helyszínt. 

A végső eredmény kiértékelése után az alábbi véleményben 
összegezhető a sorozat. Az összesített végeredmény alapján 

I. helyezést ért el Csépa I. csapata Bugyi Zoltán, Serfőző Ádám és 
Fialka György. 

II. helyezett Kunszentmárton 
III. helyezett Tiszasas csapata lett. 

Színhelyek közötti értékelésen a csépai versenypálya végzett az élen 
az egy horgászra eső kifogott hal mennyiségi átlagát illetően. Az egy 

horgász által bármelyik helyszínen fogott hal értékelésében is a csépai 

versenypálya végzett az első helyen, miután Ifj. Balla József 4 óra 
alatt 16,8 kg halat fogott összsúlyban. 

A teljes versenysorozat szervezője és lebonyolítója Berényi József, a 
Kinizsi HE vezetőségi tagja volt. 

Kilépve közvetlen régiónkból is szép eredményeket értek el 
sportolóink. A megyei csapatversenyen 32 év elteltével a megye 

bajnoki címét ismét Csépa Kinizsi HE verseny csapata szerezte meg. 
Nyilván az akkori sajtó az első bajnoki címről nem tudott tájékoztatni, 

így ezt most pótolnám. 
Az első bajnokcsapat tagjai: Ifjúsági: Ifj. Varjasi Ferenc, női: 

Zarnócz Lászlóné, felnőtt férfi: Barta Sándor, Kómár Károly, 

Faragó Ferenc, Fialka György. 

A második bajnoki címet Bugyi Zoltán, Fialka György, Gortva 

István, Serfőző Ádám, Talmácsi Attila szerezték. 

Egyesületünk részt vett a megyei egyesületi vezetők versenyén 
Kunhegyesen. A Berkes Mihály, Berényi József, Fialka György 

összeállítású csapat 23 csapatból a 3. helyen végzett. 
Először vett részt egyesületi csapatunk az Országos Klubcsapat 

Bajnokságon. A Szolnokon megrendezett 3 fordulós országos 
versenyen a Bugyi Zoltán, Serfőző Ádám, Talmácsi Attila, 

Harmatos László összetételű csapat Fialka György tréner 
csapatvezető irányításával országos 12. helyezést ért el. 

Gratulálunk a régi és új bajnokoknak és további szép sikereket 
kívánunk! 

Lassan az év a vége felé közeledik, de ez nem jelenti azt, hogy le lehet 

engedni. A különböző médiákból tudjuk, hogy a papír alapú horgász 
igazolványt plasztik kártya fogja felváltani. A plasztik kártya 

igénylésének eljött az ideje. Ezért kérem a horgásztársaimat, hogy 
mielőbb igényeljék ezt a kártyát, mert az elintézésének 3 hónap az 

átfutási ideje. Aki tehát 2019. február 1-től horgászni szeretne, az 
mielőbb tegye meg az igénylést. Ezzel kapcsolatban kérnék olyan 

csépai lakost (aki számítógép kezelésben járatos és ideje is van), aki 
ezen munkában ellenszolgáltatás fejében részt tud venni, hogy 

jelentkezzen az egyesület elnökénél Fialka Györgynél a 30/ 228-8910 
vagy a 56/323-152 telefonon vagy személyesen. 

Örvendetes az egyesület létszámának alakulása is. Addig, amíg 2017-
ben 193 tagja volt az egyesületünknek, addig 2018-ra ez a létszám 233 

főre emelkedett. 
Végezetül, de nem utolsósorban szeretném megköszönni az egyesület 

vezetőinek, aktivistáinak az éves munkáját. Az év hátralévő részére jó 
fogást, a közelgő KARÁCSONYI és ÚJ ÉVI ünnepekhez békességet, 

boldogságot és sok erőt, egészséget kívánok. 
Fialka György HE elnök

 



ÉLETKÉPEK 

  
Nyílt nap az Őszikék Egyesített Szociális Intézményben a 6. oldalon 

  

Sportnap az iskolában Pillangó csoport az Óvoda szüreti mulatságán 

  

Iskolába kísérik a 8. osztályosok az új elsősőket az Óvodából A csépai néptánccsoport a Szüreti felvonulásra indulóban 

  
  

 

 

Szüreti Felvonulás és Bál 2018. 
 

Támogatóink: Csépa Község Önkormányzata, Fialka György polgármester, Havrilla Sándorné alpolgármester, Fejedelmi Pékség Tisza-
kécske,  

Tombolatámogatóink: Lantos Éva és családja, Lovas Sándor és családja, Fialka József és családja, Banka Andrásné, Török Imre és családja, 
Palotai Zoltán és családja, Fialka György és családja 

Néptánccsoport: Mészáros Mária, Bertók Ida, Mészáros Borbála, Palotai Tamás, Sárközi Adél, Sárközi Soma, Szendrei Lili, Szíjjártó Virág, 
Szvoboda Petra, Túri Márk, Varga Dóra,  

Segítőink: Barta Sándorné, Berényi Veronika, Bertalan Elemér, Bertus Tünde, Bíró József Lászlóné, Bíró-Szöllősi Györgyi, Hegedűs Csaba, 
id. Oberna Istvánné, Kocsis Brigitta, Lantos Éva, Marsinszky Zoltán, Marsinszkyné Cseh Tímea, Oberna Zsolt, Pálné Szabó Nikoletta, 

Palotainé Molnár Emma, Pintér Csaba Gábor, Révészné Szelei Henrietta, Török Ádám, Török Imre, Török Imréné Zsuzsika, Türkéné Polyák 
Marianna, Önkormányzati Konyha, Gamesz, Csépai Polgárőr Egyesület 

Fogatosok: Fialka János, Fialka József, Mihály Szilvia, Pintér Attila, Pintér Mihály, Szvoboda László 

 


