
 

Tisztelt Csépaiak! 
 

Az év végi ünnepekre való készülődés mindig valamilyen módon, de összegzésre késztet. 

      A családok szeretteikre gondolnak a díszített fa alatt. Örömmel azokra, akik megszülettek, kegyelettel azokra,  
akiktől búcsút kellett venni. 

Készül egy összegzés arról is, hogy mit sikerült megvalósítani ebben az évben, milyen szellemi értékkel (érettségizett, 

diplomázott a gyerek), és milyen vagyoni értékkel gyarapodott a család.  

Így van ez az önkormányzatnál is. Visszatekintünk, és összegezzük munkánk eredményét. Szépült településünk, középüle-

teinket felújítottuk, történtek lépések a romos ingatlanok felszámolásában is.  

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 32 alkalommal - 18 munkaterv szerinti és 14 rendkívüli ülés keretében - került 

összehívásra.  

Napi rendszerességgel figyelemmel kísértem az önkormányzat gazdálkodását, a számlákon lévő összegek alakulását, melyről tájékoz-

tattam testületi ülésen a képviselőket. Az önkormányzat gazdálkodása eredményes és stabil. 

Ennek kapcsán értesültem olyan pénzügyi változásokról, amelyek alapvetően negatív irányban befolyásolták éves gazdálkodásunka t 

(korábbi évek könyveléséből adódó visszafizetési kötelezettségek rendezése, ütemezése és annak anyagi fedezetének előteremtése).Be-
adványokkal, kérelmekkel fordultam az illetékes hatóságokhoz, ezen gazdálkodási anomáliák csökkentése céljából. Az év folyamán 

nagy figyelmet fordított képviselő-testületünk arra, hogy ebből adódóan egyet-

len intézmény, egyetlen önkormányzati dolgozó ne érezze, hogy az igen súlyos 

problémák megoldásában mikor és milyen mértékű gazdálkodási feladatokat 

kellett megoldani. 

Nagy figyelmet fordítottunk a beadandó pályázatok célszerűségére, szükségsze-

rűségére, és azok, sikerre vitelére. Ennek eredményeképpen ebben az esztendő-

ben 200 millió forintot meghaladó pályázati támogatásban részesültünk, mely-

nek önerejét ebben a számunkra nehéz gazdasági helyzetben is sikerült előte-

remteni.  
Fokozottan és célirányosan figyeltünk mindazon területekre, ahol bevételi forrá-

saink jelentősen javulhattak, és könnyítették a gazdasági helyzetből adódó ne-

hézségek megoldását. 
 

Hatékonyan közreműködött testületünk a lakosság szociális helyzetének javítá-

sán, különösen a téli tüzelő tél előtti beszerzésében és szétosztásában. 

Előkészítettük a karácsonyi ajándékok technikai, műszaki és anyagi feltételeit, a 

kiosztása zökkenőmentesen folyik. 
 

A lakossággal nemcsak a fogadónapokon, hanem a hét bármelyik napján élő a 

kapcsolatom, kérdéseikkel, felvetéseikkel megkeresnek. 

Továbbra is forduljanak hozzám bizalommal, mert eddig senkit nem utasítottam 
el.  

Arra kérem Önöket, hogy az előttünk álló években legyenek partnerek és tole-

ránsak egymással is! 

A békétlenség, a harag nem szolgálja Csépa jövőjét. A széthúzás sem viszi előre. 

Jó úton haladunk, mert azt tapasztaljuk, hogy az önkormányzat és az intézmények gazdálkodásához, hathatós segítséget nyújtanak 

különböző szinteken. Kormányzati segítséggel, az országgyűlési képviselőnk Boldog István Úr közbenjárásával, illetve helyi civil szer-

vezeteink támogatásával szép eredményeket értünk el, melyet köszönök. Köszönöm minden Csépai lakosnak támogatását, munkáját! 

Békés, meghitt Karácsonyt, eredményekben és egészségben gazdag Boldog Új Évet kívánok minden Lakótársunknak! 

       Fialka György polgármester 
 

  

XX. évfolyam 5. szám 2018. december17. 

Csépai Napló 
Közéleti  lap  
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
2018. november 21-én soros önkormányzati ülést tartott a testület. Befejeződött a Művelődési Ház energetikai felújítása, a műszaki átadás-
átvétele megtörtént. A felújítás során az épület külső hőszigetelése, a külső nyílászárók cseréje, az épület akadálymentesítése, valamint egy 

akadálymentes mosdó került kialakításra. Az energiahatékonyság növelése érdekében kettő darab kondenzációs gázkazán került felszerelésre, 
a fűtéscsövek és radiátorok is megújultak.  

A Képviselő-testület döntött a Tiszaug Község Önkormányzattal kötendő feladat ellátási megállapodás megkötéséről. A tiszaugi közétkeztetési 
feladatokat a csépai Önkormányzati Konyha látja el 2018. október közepétől. Az intézményi gyermekétkeztetési támogatás igénylését, keze-

lését, elszámolását megkönnyíti, ha feladat ellátási megállapodást kötünk. A feladat ellátási megállapodás a szünidei gyermekétkeztetésre nem 
vonatkozik, arra a felek külön megállapodást kötnek. 

A megválasztott önkormányzati képviselőknek a választópolgárokkal való kapcsolattartási, valamint a képviselő tevékenységről szóló beszá-
molási kötelezettségük van. A jogszabályi kötelezettségnek a képviselők eleget tettek, melyet az írásos anyagban megküldtek. A testület elfo-

gadta az önkormányzati képviselők 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
Döntés született az Ivóvíz-minőség javító Önkormányzati Társulás megszüntetése és a Kőrös-Tisza menti Önkormányzatok 

Hulladékrekultivációs Társulása megszűnéséről. A megszüntetéséről már nyár folyamán hozott a testület határozatot, azonban nem minden 
társulásban részt vevő település döntött. Ezért ismét határozatot kellett hozni és elfogadni, hogy a Társulások 2018. december 31. napjával 

megszűnjenek. 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az avarszállítás időpontjai a következők: 2019. január 25-e és 2019. február 01. 

Az Inno Szolnok 2018 decemberében nem tart ügyfélfogadást településünkön. Várhatóan a következő évben is minden hónap negyedik hétfő-

jén, délután 13-15 óráig állnak a lakosság rendelkezésére hulladékszállítási ügyben.  
Megtörtént a tűzifa kérelmek elbírálása és időközben folyamatosan történik a kiszállítás is a lakosság részére. A 2018. évi tűzifa támogatás 

kapcsán 183 ingatlan, 2017. évi tűzifa támogatás kiegészítéseként pedig 51 ingatlan, valamint a szociális rászorultságtól függő pénzben és 
természetben nyújtott támogatásokról, a személyes gondoskodásról szóló 9/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelet alapján további 24 ingatlan 

részesült támogatásban. 
Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete minden ingatlanra az idén is juttat el karácsonyi csomagot, mellyel az ünnepekre való felké-

szülést szeretnénk megkönnyíteni, kellemesebbé tenni.  
Csépa település lakóinak a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi dolgozója kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog 

új évet kíván!  
Berényi Veronika kirendeltség vezető 

Közmeghallgatás 2018. 12.12. 

Minden évben közmeghallgatás keretében számot adunk a településünk gazdasági helyzetéről, 
az elért eredményeket milyen módon tudtuk megvalósítani. Nehéz megválasztani a közmeg-

hallgatás időpontját, ne essen munkaidőbe, de a sötétedés előtt szeretne mindenki hazaérni. Este 
a hidegben pedig el sem indulnak.  

Több lakosunk érdeklődésére számítottunk. Köszönjük azoknak, akik megtisztelték e fórumot 
megjelenésükkel. Néhány gondolatban összefoglaljuk az elhangzottakat, és felhívjuk a figyel-

müket, hogy a közmeghallgatás jegyzőkönyve a könyvtárban, illetve a honlapon elolvasható. 
Számot adtunk a költségvetésünk állásáról, fizetési kötelezettségeink teljesítéséről. A pályáza-

tainkból megvalósult az orvosi rendelő, a művelődési ház rekonstrukciója, jövőre elkészül a 
Pókaházi út, és felújításra kerül az önkormányzati konyha.  

Elkezdtük a „faluszépítési” programot: a romos ingatlanok felszámolását, melyet a következő 
évben folytatunk. A bankok és az állam tulajdonában lévő ingatlanokkal azonban nem tudunk 

mit kezdeni. A tulajdonos együttműködésével, a szükséges engedélyek beszerzését követően 
lehet csak korlátozott mértékben segíteni. 

A közbiztonsággal kapcsolatban elhangzott, hogy jelentős előrelépés történt a köztéri kamerák 
elhelyezésével, melyek telepítését foly-

tatjuk. A játszótér felújítását követően 
kamerát is helyezünk ki, hiszen bünte-

tőeljárást ezt követően már bizonyíték-
kal tudunk indítani a rongáló ellen. 

Az önkormányzat nagy figyelmet fordí-
tott a családok támogatására. Jelen pil-

lanatban folyik a szociális tűzifa kiosz-
tása, és a karácsonyi csomagot is minden család megkapja.  

Jövő évben mini bölcsőde kialakítását végre kell hajtani.  

Hozzászólás hangzott el, amely a falusi élet egyre romló körülményeiről szólt. A házi-
orvos hiánya, a fiatalok elvándorlása, az elöregedés került szóba. A Takarékszövetke-

zetek helyi fiókjainak megszűnése is aggodalomra ad okot. Egyik lakosunk Trianoni 
emlékmű elhelyezését indítványozta. 

A külterületen lévő utak veszélyben vannak, hiszen az utak melletti földtulajdonosok 
teljesen kiszántanak, a talajvíz levezetésére saját maguknak sem hagynak vízlevezető 

árkot. 
Összegezve megállapítható, hogy a lakosság élni akarását szépen segítik és példázzák 

civil szervezeteink, melyek jelentős számmal vannak. Pályáznak, a rendezvényeken te-
vőlegesen részt vesznek, kis csoportokban, érdeklődési körnek megfelelően erősítik a 

csépai közösséget. 
Fialka György polgármester 

  

ANYAKÖNYVI HÍREK 

Születés: 
Gere Norbert - Komódi Klaudia: Norbert 

Cseh László - Rostás Szabina: László Dorián 
Csernus Károly - Pintér Ágnes: Bendegúz Károly 

Seres Sándor - Gyökeres Katalin: Sándor Norbert 

 

Házasság:  

Jordán Tamás és Farkas Júlia 
Vaszil Róbert és Barna Gina 

 

Haláleset 

Bobák Attila   47 év 
Varga István   70 év 

Halmainé Velő Erika  46 év 
Galvácsi Józsefné (Kocsi Mária) 81 év 

Kovács Lászlóné (Oláh Mária) 79 év 
Lázár Lászlóné (Roller Gizella) 49 év 

Polyák Istvánné ( Bencsik Piroska) 87 év 
Varga Gábor    61 év 

 
Fialka György polgármester aláírja a Konzultá-

ciós kérdőívet 
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TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

A fűtési szezon és az adventi időszak beköszöntése kapcsán ismét felhívjuk a lakosság figyelmét néhány fontos dologra. 

A fűtési szezonban ügyelni kell a tüzelő- fűtőberendezések biztonságos üzemeltetésére. A tüzelőberendezés az égéstermék-elvezető, 

valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az ne jelenthessen az éghető anyagra gyújtási 
veszélyt. Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, az erre a célra szolgáló edénybe vagy tárolóba szabad kiönteni. Csak enge-

délyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő-fűtő berendezést szabad használni, a gyártó által ajánlott tüzelőanyag felhaszná-

lásával. 

Ne fűtsenek háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával, mert ezek amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki, fo-

kozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását. Az ilyen lerakódások miatt leszűkül a kémény belseje, ami miatt visszaáramolhat 

a füst a lakásba. Ha valaki csak két hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi korom és kátrány rakódik le a kéményben és a fűtőeszközben, 

mint normál fűtőanyag használata esetén egy teljes fűtési szezonban. A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg 

a fűtés hatására izzani kezd és akár meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet. Minden ötödik lakástűz a kéményben keletkezik.  

A kémények megfelelő karbantartása, és időszakos felülvizsgálata mindenkinek érdeke. Az ellenőrzések, tisztítások elvégzése a tüzek 

megelőzésén túl, egyes esetekben megelőzheti a szén-monoxid mérgezéseket és biztosíthatja az energiatakarékos, kevésbé környezet-

szennyező tüzelést. A kéményellenőrzés megrendelhető a 1818-as ingyenesen hívható ügyfélszolgálati telefonszámon. 

Tragédia nemcsak a fűtési rendszer hibájából, de a megfelelő szellőztetés hiányából is bekövetkezhet. A tüzelőanyaggal üzemelő fűtő-
berendezés használatakor győződjön meg arról, hogy a szellőzés elégséges, így megelőzhető a szén-monoxid mérgezés.  

A szén-monoxid (CO) a tökéletlen égéskor keletkező melléktermék. Színtelen, szagtalan, ezért érzékszerveinkkel lehetetlen észrevenni. 

A szén-monoxid mérgezés kezdeti tünetei a hányinger és a fejfájás, azonban szervezetünk nem minden esetben képes a megfelelő 

reakcióra, márpedig a szén-monoxid jelenlétének késői felismerése könnyen tragédiához vezethet. A szén-monoxid a lakás légterébe a 

kéményen keresztül, vagy a tüzelőberendezésen keresztül kerülhet. A nem megfelelően működő kéményből az égéstermék (füstgáz) 

visszaáramlik a lakásba, míg a nem kellően tömör kályhákból, kandallókból, füstcsövekből, az elszennyeződött fürdőszobai átfolyós 

vízmelegítőkből közvetlenül is juthat szén-monoxid a lakótérbe. Amennyiben szén-monoxid mérgezés tüneteit észleli, azonnal ki kell 

szellőztetni a lakást, nyisson ablakot, ajtót, mert a friss levegő segíthet leghamarabb! Ezt követően kapcsoljon le minden fűtőberende-

zést, hagyja el a lakást, és a mérgezési tünetekkel forduljon orvoshoz! 

NE FELEDJÉK A LAKÁSBAN ELHELYEZETT SZÉN-MONOXID ÉRZÉKELŐ ÉLETET MENTHET! Az elkövetkezendő 

időszakban körültekintően használják a karácsonyfaizzókat és fényfüzéreket, a csillagszórókat, illetve a gyertyákat, mécseseket. 

Az adventi koszorút ne hagyják felügyelet nélkül!  

A régi elektromos hálózatok kötései elektromos vezetékeinek keresztmetszete, már nem biztos, hogy a háztartásban újonnan beszer-

zett nagy teljesítményű elektromos berendezéseket üzemszerűen el tudja látni elektromos energiával. A régi elektromos vezetékek 

kötései és a nem megfelelő átmérőjű elektromos vezetékek túlmelegedhetnek és meggyulladhatnak.  

A hosszabbító kábelére nehéz tárgyakat (ágyat, szekrényt, széket) ne helyezzünk, mert a kis szakaszon lévő állandó nagy nyomás mi-

att a hosszabbító kábelszigetelés deformálódik, annak vastagsága és szigetelő képessége lecsökken. 

Az elektromos elosztók használata is tűzveszélyt jelenthet, amennyiben több nagy teljesítményű elektromos fogyasztót egy elosztóba 

csatlakoztatunk, mert az összeadódó elektromos teljesítmények egyetlen dugaszoló aljzat csatlakozását terheli túl, és ez is könnyen 

okozhat tüzet. Felügyelet nélkül, például éjszakára telefontöltő eszközöket se hagyjunk a konnektorban. 

Békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendőt kívánunk! 

Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

Segélyhívószám: 112 

 

Járási konzultációs fórum 

A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság 2018. november 29-én tartotta a Kunszetmártoni Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumát. 

A fórum célja a járás illetékességi területén található települések közbiztonsági helyzetének értékelése, az intézményekkel és hatósá-

gokkal való együttműködésről. Önkormányzatok, oktatási intézmények, az egyházak, civil szervezetek képviselői voltak jelen. A fórum 

főbb témái: közbiztonság, közlekedésbiztonság, a térfigyelő kamerák szerepe, valamint a drogfogyasztás. 

Csépa képviseletében jelen volt Berényi Veronika kirendeltség vezető, Otrosinka Ferencné Petőfi Sándor Ált. Isk. tagintézmény vezető, 

Dobainé Nagy Éva ESZI vezető, Pintér Csaba Gábor képviselő, Antal András diakónus, Deák István polgárőrség elnöke, Kovácsné 

Németh Mária felelős szerkesztő,    

Emlékezünk 

2018. november 22-én a csongrádi temetőben örök nyugalomba helyezték Dr. Surányi Lajosnét. A mindenki által tisztelt és szeretett 

háziorvosunk özvegyét, aki nemcsak társa, segítője volt férjének, hanem aktív részese Csépa település életének. Ügyvédi tevékenységét 
sokan igénybe vettük, szakmai tudását a helyismerete nagyon jól kiegészítette. Jogtanácsosként a polgármesteri hivatalban is tartott 

fogadó órákat, és alpolgármesterként segítette a tanácsi munkát. 

Szerette Csépát, visszavágyott. Szívesen vett részt ünnepségeinken, augusztus 20-án rendszeresen ő adta át a férje által alapított Dr. 

Surányi Lajos ösztöndíjat a pályázatot nyert fiatalnak. 

Örömmel üdvözöltük minden alkalommal őt és a családját. Emlékét megőrizzük. Búcsúzunk és tisztelettel emlékezünk rá. 

Csépa Község Önkormányzata és településünk Lakói 

 
Köszönet 

Köszönöm Csépa Községi Önkormányzatának azon segítségét, hogy az elhunyt testvéremet Bobák Attilát tisztességgel eltemethettük, 

továbbá köszönöm Oberna Anikó segítségét, Antal András diakónusnak a megható búcsúztatóját és mindazoknak, akik részt vettek a 

szertartáson, azoknak, akik egy szál virággal búcsúztak tőle. Köszönöm, hogy nehéz helyzetemben élelmiszerrel segített Kézsmárki 

Edit, valamint Szíjártó Sándor és családja. Kellemes ünnepeket kívánok! 

Bobák Andrea 



4 CSÉPAI NAPLÓ – 2018. DECEMBER 17.  

ÓVODAI HÍREK 

 

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” 

Juhász Gyula 

 

„Fekszem egy álomszép réten 

s körülöttem táncolnak az angyalok...  
szaladnék feléd, sietnék 

hozzád,... de sajnos már nem tudok. 

 

Ha majd leszáll az éj válassz  

magadnak egy szépen fénylő csillagot... 

az a fénypont vigyáz majd rád.. 

ha hiszed azt, hogy ott vagyok.... 
 

Nézz fel, álmok az égen, fénylő csillagok… 

ott él, ki elment, de soha el nem hagyott…” 

1972.11.10 – 2018.11.15.      

 

Halmainé Velő Erika, a Vackor Művészeti Óvoda dolgozója 2018. november 15-én elhunyt. Több évig az óvodai konyhán dolgo-

zott, majd 2008. szeptember 1-től dajkai feladatokat látott el. 10 éven át a Napsugár csoport szeretett daduska nénijeként segítette 

az óvónők munkáját, nevelte, gondozta az óvodás gyermekeket, a csépai szülők legféltettebb kincseit. Nyílt, őszinte magatartása, 

empátiája, segítőkészsége, szorgalma, precízsége, elhivatottsága, gyermekszeretete példaértékű volt. Emlékét örökre megőrizzük.  

 
„Mert elfelejteni Téged soha nem lehet. Csak meg kell tanulnunk ezután élni Nélküled!” 

 

„Küzdöttél, de már nem lehet, 

Csend ölel át és szeretet.  

Csak az hal meg, kit felednek,   

Örökké él, kit igazán szeretnek.” 

Kosztolányi Dezső 

 

A Vackor Művészeti Óvoda dolgozói nevében Kiss Magdolna 

 
 

 

A szomorú napok után igyekeztünk és azon 

fáradoztunk, hogy gyermekeink ne érzé-
keljék a veszteséget. 

December elejétől gyermekeinkkel vidám 

hangulatban készültünk a Mikulás várásra, 

majd az első adventi gyertyagyújtásra. 

A Hit, a Remény, az Öröm és a Szeretet 

lángja hetente átmelegíti szívünket és 

egyre fényesebbé teszi a karácsonyi vára-

kozást. Naponta elhangoznak gyönyörű 

versek, énekek. Egyet szeretnék Önökkel is 

megosztani. 

 
„Szálljatok le, szálljatok le 

karácsonyi angyalok! 

Zörgessetek máma este 

minden piciny ablakot! 

Palotába és kunyhóba 

nagy örömet vigyetek, 

Boldogságos ünnepet!„ 

 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok az Óvoda valamennyi dolgozója és a magam nevében  

Áldott, békés, boldog ünnepeket a kedves Olvasóknak! 

Havrilla Sándorné óvodavezető  

 

 

A Mikulás a Pillangó csoportban 
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ISKOLAI HÍREK 

 
A Petőfi Sándor Általános Iskolában tanévkezdés óta mozgalmas hónapokat tudhatunk magunk mögött. A sok eseményt, programot és 

az átélt élményeket oldalakon keresztül lehetne sorolni. Ezért most csak néhány kiemelkedő rendezvényünkről szeretnék pár sorban 

beszámolni. 

 Szeptember 21-én pályaválasztási Road-Show-t tartottak iskolánkban a környékbeli szakképző iskolák képviselői. A különféle 

állomásokon bemutatókat tartottak és játékos, interaktív formában megismertették a különféle szakmákat és továbbtanulási le-

hetőségeket tanulóinkkal. 

 Szeptember 28-án délelőtt megemlékeztünk a Zenei Világnapról, délután az Európai Diáksport Napján közösen tornáztak isko-

lánk tanulói. 

 A harmadik osztályosok 6 napon keresztül úszás oktatásban vehettek részt a Cserkeszőlői Strandfürdőben. 

 Október 5-én az aradi vértanúkra emlékeztünk iskolai ünnepség keretében. 

 Október 17-én az ötödik osztályos tanulók tankerületi szintű diagnosztikus mérésben vettek részt magyar nyelv és irodalom, 
matematika és környezetismeret tantárgyakból. 

 Nyolcadik és hetedik osztályos tanulóink októberben Kunszentmártonban, novemberben pedig Szolnokon rendezett Pályavá-

lasztási Börzén jártak, ahol sok segítséget 

kaptak a jövőjük megtervezéséhez. A to-

vábbtanulást támogatja még, hogy a közép-

iskolák delegált tanárai, szakoktatói isko-

lánkba látogatnak és megismertetik a tanu-

lókkal iskoláik specialitásait, lehetőségeit. 

 November 30-án tartottuk a már hagyo-

mánnyá vált Műsoros Estünket, melyen 

nagy sikert arattak tanulóink a betanult kis 

jelenetekkel, táncokkal. Köszönjük a Mű-
velődési Ház vezetőségének, hogy a pró-

bákra és az előadásra is rendelkezésünkre 

bocsátották a termeket. Tanulóink tanára-

ikkal együtt igen sokat készülnek egy-egy 

ilyen előadásra, örömmel szerepelnek, 

mindig nagyon várják már, hogy megmu-

tathassák magukat szüleiknek, ismerőseik-

nek.  

 December 6-án Mikulás alkalmából a Művelődési Ház gyermekműsorral kedveskedett tanulóinknak. 

 Tanév eleje óta diákjaink különböző iskolai és külsős szervezésű programokon vehettek részt. Voltak Budapesten a Fővárosi 

Nagycirkuszban, üzemlátogatásokon. A Művelődési Ház több alkalommal szervezett számukra gyerekműsort. 

 Az idei Családi Napot december 13-án délután tartottuk a kedves szülők bevonásával. Ilyenkor tanulóink és pedagógusaink a 

szülőkkel együtt különböző kreatív alkotásokat, ajándéktárgyakat készíthetnek a közelgő ünnepekre.  

 Egészségnapot tartottunk december 17-én, melyet sok érdekes feladat, ismeretterjesztő előadás, fogászati szűrés, közös torna, 

zöldség- és gyümölcssaláta készítés tett még érdekesebbé.  

 December 20-án tartjuk a Művelődési Házban 

az iskolai karácsonyi műsorunkat. Szeretettel 

várjuk a kedves szülőket, érdeklődőket, akik kí-

váncsiak gyermekük előadására. Ezen a napon 

délután több tanulónk Budapesten az „Erzsébet 

Karácsony” elnevezésű rendezvényen vehet 

részt, melyet a Papp László Sportarénában ren-
deznek. 

 A téli szünet utáni első tanítási nap: 2019. ja-

nuár 3. (csütörtök, „A” - hét)  

 A 2018-as év utolsó lapszámában szeretnénk 

megköszönni mindenkinek, aki arra törekedett, 

hogy iskolánkban jó hangulatban, szervezetten, 

nyugalomban teljen el az első félév. A Csépai 

Napló minden kedves olvasójának békés, bol-

dog, szeretetteljes ünnepeket kívánnak a Petőfi 

Sándor Általános Iskola pedagógusai, dolgozói 

és diákjai! 
Otrosinka Ferencné tagintézmény vezető 

  

 
Vigyázat vadnyugat című színmű az iskola felsőseinek a Szegedi Miniszínház előadásában 

 

 
Erre jár a Mikulás – mesejáték az óvodásoknak és az iskola alsósainak a Szegedi Miniszínház elő-

adásában 



6 CSÉPAI NAPLÓ – 2018. DECEMBER 17.  

S Z E N T  J A K A B  R Ó M A I  K A T O L I K U S  P L É B Á N I A  C S É P A  

Advent, úton karácsony fele! Mi is ez? 

„Belépni az igazságosságba” 

A fenti különös megfogalmazást XVI. Benedek pápa említi az egyik nagyböjti levelében. Arra utal, hogy keresztényként túl kell emel-

kednünk azon az alapon, amit a 3. sz-i római jogász, Ulpiánus így fogalmazott meg: „Az igazságosság az, amikor mindenkinek megad-
juk azt, ami neki jár.” Mert ki mondja meg, hogy mi az „ami jár”? A pápa azt feleli erre, hogy amire az embernek a legnagyobb szüksége 

van, az törvény által nem biztosítható számára. Valami bensőségesebbre van szüksége, amit Isten szeretete adhat meg. Isten szeretete 

az, ami minden embernek „kijár”! És ez ajándék, ami ingyen jár! Mert az Úr így adja. Ezt kellene nekünk is feltalálnunk és megtanul-

nunk Tőle. Továbbá, a pápa idézi Izrael népének tapasztalatát, amelyben az igazságosság egyszerre jelentette Isten szabadító könyörü-

letességének elfogadását és a felebarát (a kiszolgáltatott) iránti igazságosságot, amit a Törvény írt elő. Egy izraelita számára a szegény-

nek adni nem más, mint az Istennek járó viszonzás, azaz törlesztés a szabadító jóságért. Ezért a Sinai-hegyi Törvényadás a Vörös-

tengeren való átkeléshez kapcsolódik. Ahhoz, hogy belépjek Isten igazságosságába, ki kell lépnem abból az illúzióból, hogy független 

vagyok az Úrtól, és független az embertársaktól. Ezt sikerült megélnünk az elmúlt hetekben, azokon a napokon, estéken, amikor együtt 

lehettünk, amikor részesei lehettünk az összefogásnak és az együvé tartozásnak. Nem vagyunk függetlenek egymástól, még inkább 

Istentől. Ha elgondolkodunk létezésünk értelmén és a 

meghívásunkban rejlő lehetőségben, akkor mélyebb 

„kivonulásra”van szükségünk, a szív megszabadulá-
sára! Jézus születésével Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy 

nem független a két személy egymástól. Már megaján-

dékozott. El kell fogadnom rászorultságomat másokra 

és Istenre. Így Isten szeretetét megismerve a „legna-

gyobb” igazságosságba léphetek be, és mindig inkább 

adósnak, mint hitelezőnek érezhetem magam, mert töb-

bet kapok annál, mint ami járt volna. Erre hív meg ben-

nünket, ez az idei advent, karácsony!  

Áldott ádventi készületet kívánok mindenkinek!             

Az úr esztendőjének, 2018 éveben, karácsony havában, 

Tisztelettel Antal András 

Kedves Testvérek, kedves csépai lakosok!   
 

Hálásan köszönöm az Úrnak, és Nektek a 

2018-as év minden pillanatát. Különösen hálával tartozom azoknak, akik munkájukkal, adományaikkal, imáikkal hozzájárultak ahhoz, 

hogy az idei éve Isten dicsőségét szolgálta. Hálámat és köszönetemet fejezem ki az iskola vezetésének, tanárainak, az idősek otthona 

vezetésének és dolgozóinak, valamint mindazon nagylelkű és áldozatkész pedagógusoknak, akikkel együtt egy szebb és jobb, sikeresebb 

jövőt építhetünk gyermekeitek által. Ők a jövő büszkeségei, akik nem csak korban és kedvességben, hanem tudásban, bölcsességben is 

növekednek ember és Isten előtt. Köszönöm a bizalmat azon szülőknek, akik ránk bízták gyermekeiket, hogy segítsük, neveljük, vala-
mint, hogy szerethetjük Őket. 
  

Kedves testvéreim az Úrban! Kedves, drága, jó Emberek! 
 

Az életünk boldogabbá és szebbé tétele érdekében megragadunk minden alkalmat arra, hogy a település vezetésével, egyre 

hatékonyabban és szélesebb körben megismerhessék Jézust, aki együtt élt, él ma is az emberekkel. Részt vett az emberek életében. 

Örült, ha az apostoloknak volt sikerélményük, úgy a halászatban, mint az evangélium hirdetésében. A nap kemény munkájának meg 

volt a gyümölcse. Örült, ha az apostolok bementek a faluba és ennivalót tudtak vásárolni. Azt gondolom, hogy mindenkinek fontos, 

hogy segítséget adjon és kapjon. Egymás életének élhetőbbé, gazdagabbá tétele az is, ha helyben oldunk meg dolgokat. A közös Isten-

tiszteletek alkalmat adnak arra is, hogy egymás segítségére lehessünk.                
 

Őszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel: Antal András s.k. 

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEINK KARÁCSONYKOR 

2018.12.24. Délután 3 órakor pásztorjáték lesz a csépai templomban! 

2018.12.24. Éjfélkor 24h-kor Csépán 

2018.12.25. Karácsony napja ½ 10h-kor Csépán 

2018.12.30.  Szent Család vasárnapja ½ 10h-kor Csépán 

2018.12.31.  Szilveszteri hálaadás du. 17 órakor délután 5 órakor 

Éjféli Szent-

ségimádás  

Az Ó esztendő búcsúztatása és az 

új év köszöntése pezsgővel 
24h csépai templom 

2019. 01.01. Január első napján, Isten Anyaságának ünnepén  

délelőtt ½ 11-kor, csak CSÉPÁN lesz Istentisztelet! 

H-5475 Csépa, Rákóczi út 9.   Tel./Fax: +36-56-323-155 /+36-30-577-1414 

E-mail: antal.andras@vaciegyhazmegye.hu

Fausztina, az irgalmasság apostolának naplójá-

ból, részlet:  

„Boldogok, akik az Úr irgalmasságához folya-

modnak, mert meg fogják tapasztalni, amit az Úr 
mondott, hogy megvédi őket, mint saját dicső-

ségét, és ki merne harcba szállni Istennel! Min-

den lelkek! Az irgalomba vetett bizalmatok által 

dicsőítsétek az Úr (63) irgalmát egész életetek-

ben, de főként halálotok óráján! Ne félj semmi-

től, drága lélek, bárki is vagy, mert minél na-

gyobb a bűnöd, annál több jogod van az Úr ir-

galmára. Ó, felfoghatatlan jóság! Isten elsőnek 

hajol le a bűnöshöz.  

 

 
A Művelődési Ház és a Tiszazugi Természetbarátok Turisztikai Egyesülete 2018. decem-

ber 9-én megvendégelte a gyimesbükki vendégeket és a műsoron résztvevőket  

mailto:antal.andras@vaciegyhazmegye.hu


 CSÉPAI NAPLÓ – 2018. DECEMBER 17. 7

Harmincéves osztálytalálkozó 

„Beléptem a régi iskolámba, 
hol diák voltam egykoron. 

Meghajoltam a Múlt és Jelen 
emlékét őrző udvaron.” 

Aki már átélte ezt az érzést – harminc év telt el a ballagás óta –, az 
azt mondja: „Ez hihetetlen!”  

Hiszen mintha most lett volna, hogy… és már az iskola udvarán dől-
tek belőlünk az emlékek:  

„Emlékszel, amikor harmadikban osztályfőnöki figyelmeztetést kap-
tunk cigizésért?” 

„Emlékszel, amikor technika-
órán kapáltunk az iskola gya-

korlókertjében?” 
„Emlékszel, mit főztünk Mada-

rak és fák napján a Fertőn? 

Nagy izgalom már a 

készülődés is egy osztálytalál-

kozóra: vajon megismernek és 
én is megismerek mindenkit? 

Szerencsére ilyen probléma 
nem volt. Nagy ölelkezések, 

kedves élcelődések – „jól van, 
nem csak nekem lett pocakom!” 

– után az iskola bejáratánál 
kissé hiányos osztálykép ké-

szült rólunk.  
Hátramentünk az ud-

varra, ami mintha most kisebb 
lett volna, a fák viszont jóval 

nagyobbak, mint egykoron. Megkoszorúztuk elhunyt tanáraink és 
egykori diáktársaink emléktábláját. 

Osztályfőnökünk, Csetényi Mihály tanár bácsi egészségügyi 
okok miatt sajnos nem tudott velünk ünnepelni, így felesége, Amálka 

néni vezette az osztályfőnöki órát, gondos felkészülés után, nagy sze-
retettel. Egy szép vers, emlékező mécsesek, elgondolkodtató köszön-

tés után – ahogy szokás – ábécérendben ki-ki elmesélte mi történt vele 
az elmúlt időszakban. 16 ember, 16 sors. Kinek kevesebb, kinek több 

vargabetűvel. Volt, aki a faluban maradt, volt, aki a fővárosba, a Jász-
ságba, Szombathelyre, esetleg külföldre került. Nem számít. A gyö-

kereink közösek. Igen, sokat változott a falu az elmúlt évtizedekben, 
sokan meghaltak, sokan születtek. De az érzés nem változott: amikor 

ritkán hazamegyünk – különösen mi, akik messzire kerültünk – na-
gyot dobban a szívünk, amikor a Csépa táblát meglátjuk. 

A kötetlen beszélgetést ízletes vacsora mellett folytattuk a Kultúrház-
ban. Előkerültek múltidéző régi fényképek, Pajtás újságok, sőt még 

egy régi „időszalag” is. 

Tanáraink közül nagy örömünkre alsós osztályfőnökeink, Pataki 
Györgyné, Erzsike néni és Kocsis Lajosné, Piroska néni is velünk töl-

tötte az estét. Sokat köszönhetünk nekik. Rengeteg türelemmel, sze-
retettel, odafigyeléssel segítettek bennünket. 

Fájdalmas megélnünk, hogy azért sem lehetett teljes az osztálylétszá-
munk, mert Tódor Pista már nagyon fiatalon meghalt. A sírjánál em-

lékeztünk róla. 
Szívből remélem, hogy sokszor találkozunk még. Vigyáznunk kell, 

hogy az életünk ne csak egy merő rohanás legyen, hanem legyenek 
benne állomások, megállók, 

amikor ünnepelünk, emléke-
zünk. Ez a mostani is egy ilyen 

alkalom volt. 
Az 1988-ban végzettek névsora: 

Balogh Judit, Cseh Dezső, 
Csépe Mónika, Endrődi Andrea, 

Fialka Henrietta, Gortva Zoltán, 

Gólya Tünde, Jakab János, Ka-
sza Erzsébet, Kocsis Mária, Ko-

vács Attila, Kovács Gabriella, 
Palotai László, Polyák Erzsébet, 

Szentesi Szilárd, Szira Henri-
etta, Szvoboda Julianna, 

Szvoboda Tibor, Tódor István, 
Váradi Edit, Végh István, 

Zarnócz Sándor, Zámbó Alíz, 
Zólyomi András 

Osztályfőnök: Csetényi Mihály 
 

„…Szunnyad a csend a folyosókon, 
hol sok-sok tabló néz le rám, 

s a diák-arcok kérdik tőlem: 
tényleg ez volt az iskolám? 

Igen, ez volt ! Én itt tanultam. 
Nemcsak a Magyart, a Fizikát. 

Ember lettem ! És hittel vallom: 
szeretni kell az iskolát, 

mert szentély ez. Akár az ember, 
ki most a Múltat kéri fel 

igazolni egy örök tételt: 
HOGY ÉLNI JÓ. ÉS ÉLNI KELL !” 

 
Vántsa Zoltán: Iskolában  

 
Zsidó Zoltánné, Szvoboda Julianna 

 
Országosan ismert és elismert sportriporter – Szepesi György – elhunyta alkalmából, iránta érzett tiszteletünk jeléül közöljük a következő 

cikket.: 
A Góliát-McDonald’s Futball Club Országos Diáksport Egyesülete 19 megyében és Budapesten összesen 87 körzetben 561 általános iskolában 

1393 csapat működését támogatja, így 21.038 fiú és leány sportolását, a labdarúgás utánpótlásának szélesítését segíti elő. 

Az 1988 óta működő egyesület ez évben is elismerte azokat a szervezeteket, melyek kiemelten segítették munkáját.  
A Tiszazugi Diáksport Bizottság, mely most ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját, kezdettől fogva szervezi, irányítja a kistérségben a 

diáklabdarúgást. A Góliáttal együttműködik a gyerekek körében az egészséges életmódra nevelésben, a labdarúgás népszerűsítésében, az után-
pótlás nevelés segítésében. A több mint egy évtizedes eredményes tevékenységet ismerte el a Góliát-McDonald’s FC, amikor Szepesi György 

díszelnök átnyújtotta a Díszoklevél kitüntetést! 

Csetényi Mihály TDSB elnök a Magyar Diáksport Szövetség közgyűlésén, Budapesten vehette át a „Diáksportért” kitüntetést, a Tiszazug 
diáksportolóinak szervezésében végzett két évtizedes eredményes munkájáért. Gratulálunk! 

(Kunszentmártoni Hír-lap 2007.május 31.) Csetényi Mihályné 
 

FELHÍVÁS 

2018. december 8-án Nagy István agrárminszter meghirdette a Nemzeti Húsgalamb Programot. A galambászat hagyományai Magyarországon 

évszázadokra nyúlnak vissza, a szaktudás mellett a takarmánytermelő területek is adottak, így ez a tevékenység újabb jövedelem-kiegészítési 
lehetőséget jelenthet a vidéken élők számára. Akit érdekel ez a fajta bevételi forrás kérem keressen meg, hogy bővebb tájékoztatást adhassak 

a jövő tavasszal induló lehetőségekről. 
Üdvözlettel: Pintér Csaba Gábor önkormányzati képviselő 

  

 



ÉLETKÉPEK 

 
Az ezeréves határról, Gyimesbükkről érkező csángó vendégek  

 
Betlehemi műsor a gyimesbükkiek előadásában 

 
Antal András diakónus átadja a vendégek ajándékait, a Józsefbotot és a 

Betlehemeket Fialka György polgármesternek 

 
A szervezők örömére a szép számban megjelentek a környező településekről is 

 
A Tiszazugi Természetbarátok Turisztikai Egyesületének tagjai mézeskalácsot 

készítenek a gyimesbükki vendégeknek és az Idősek Otthona lakóinak 

 
Lórán Barnabás „Trabarna” műsoros estje a Művelődési Házban 

 
Tormási Attila vidám zenés-verses műsora az óvodásoknak, kisikolásoknak a 

Könyvtárban 

 

 
Nosztalgia kabaré a Könyvtárban 

 

 

 

Szüreti Felvonulás és Bál 2018. 
 

Az előző számból sajnálatos módon kimaradt a tombolatámogatóink közül a Szelevény-Csépa Vadásztársaság őz suta felajánlása, 

melyet most pótolunk, és ezúton is köszönjük a támogatásukat! 

 


