
 

  Cserépiek 

  Újságja 

 

Csata a Képszerben – Forradalom és szabadságharc Cserépfaluban 

 

1849. július 23.-án az orosz cár csapatai (helyi 

nyelven: muszkák), megtámadták Cserépfalut. 

Miskolc felől jöttek a Bükk-hegységen keresztül. 

A Képszerben éppen arattak, amikor a muszkák 

kiértek a Hór-völgyből. A cserépiek kaszáikkal 

megpróbálták védelmezni a falut – sikertelenül. 

Az ezredesük a meghalt oroszokért szabad rablást 

engedélyezett a faluban. A falu tanítója, Ádám 

István máramarosi származású volt, megértette az 

oroszok beszédét. Kérte, hogy ne bántsák a falut. 

Ezt ugyan megígérték, de este az Alvéget mégis 

felgyújtották.

  

A hősök, akik 166 évvel ezelőtt vérüket adták Cserépfaluért: (zárójelben az életkoruk) 

 

  

Rajz: Kósik Piroska 

Lukács András (61)  Dósa István (60) 

Hák János (61)  Hivelyes István (50) 

Lukács Péter (28)  Lukács István (26) 

2015. MÁRCIUS 

C s e r é p f a l u  

Ö n k o r m á n y z a t á n a k  

l a p j a  
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Tisztelt Cserépi lakosok! 

 

Tisztelettel köszöntöm a falu lakosait a megújult 

Cserépiek újságja második számában. 

Az Önök bizalmából 2014. október 12-én arra 

kaptunk felhatalmazást képviselő társaimmal, 

hogy munkánkkal Cserépfalu érdekeit 

képviselhessük. Ezúton szeretném megköszönni a 

támogatásukat.  

 

Az önkormányzati választás óta sok minden 

történt a településen, szeretném az elmúlt hónapok 

eseményeit és az elkövetkezendő esztendőre 

kitűzött célokat röviden vázolni. 

A képviselő testület elfogadta a 2015. év első 

féléves munkatervét, majd első ízben üléseztek az 

újonnan megalakult bizottságok. 

 

A Művelődési Ház műszaki átadása megtörtént, az 

ünnepélyes megnyitóra nagy valószínűség szerint 

április hónapban kerül sor. Nagyon fontosnak 

tartom, hogy a településen élő emberek a kor 

elvárásainak megfelelő körülmények között 

művelődhessenek, fejleszthessék tudásukat. A 

helyiségek berendezésénél a korszerűségre 

törekedtünk, amelyet a II. Rákóczi Ferenc Városi 

és Megyei Könyvtár támogatásával sikerült 

megvalósítanunk. A pályázati önerőn túl sajnos 

még egyéb nem várt fizetési kötelezettségek 

terhelik az Önkormányzat költségvetését. 

 

A Bükkaljai Kőkultúra és a Bükk Déli Kapuja 

tematikus út és turisztikai együttműködés projekt 

zárása, a Norda Észak-Magyarországi Regionális 

Fejlesztési Ügynökség által megállapított építési 

 

 

 

és eszközbeszerzési szabálytalanságok miatt a mai 

napig nem történt meg. A Mester Építő Kft, mint 

generál kivitelező a napokban fogja befejezni az 

elmaradt, illetve a Közreműködő Szervezet által 

kifogásolt munkákat. 

 

Az Önkormányzatnak nagy segítséget nyújt a 

Munkaügyi Központ által támogatott Start 

munkaprogram. Az idei évben három 

programelemre adtuk be a pályázatunkat, amely 

összesen 30 főnek biztosít megélhetést a 

településen. A programban szerepel a térkő 

gyártás, út- és járda felújítás, a mezőgazdasági 

területen pedig fő célunk a fólia sátorban történő 

zöldségtermesztés bevezetése. 

 

Az Önkormányzat 2015 évi költségvetése 

elkészült, melyet a képviselő testület elfogadott.  

(januárban mindkét bizottság és a Képviselő 

Testület is tárgyalta), az eddigi számítások 

alapján, bár jelentős hiánnyal, de tudjuk teljesíteni 

a kötelező feladatokat. 

 

Az Önkormányzat eltökélt szándéka, hogy a 

feladatok szakszerűbb és hatékonyabb ellátása 

érdekében, több környékbeli településhez 

hasonlóan Nonprofit Kft-t alakítson, amely 

kommunális, rendezvényszervezési és 

településüzemeltetési feladatokat fog ellátni. Az 

ügyvezető igazgató kiválasztása megtörtént. 

 

Az Európai Unió által biztosítandó 7 éves 

fejlesztési időszakra vonatkozóan beadásra 

kerültek mind kistérségi, mind pedig települési 
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szinten azok a fejlesztési igények, amelyek 

biztosítják a település fejlődését. 

 

2015. március 1-től alapvetően átalakul a 

lakossági segélyezés rendszere. A főbb változások 

érinteni fogják a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatást és a rendszeres szociális segélyt. Ezek 

teljes körű ügyintézése átkerül a Mezőkövesdi 

Járási Hivatalhoz, míg az Önkormányzat által 

biztosított, úgynevezett települési támogatások az 

új szociális rendelet feltétel rendszere alapján 

biztosítják majd a rászorulók részére az egyes 

támogatásokat. 

 

Január végén ünnepélyes keretek között átadásra 

került a Mezőkövesdi Járási Hivatal földszinti 

épületében a Kormányablak, az új szolgáltatás 

révén 265-féle ügytípust egy helyen intézhetnek 

az állampolgárok. 

 

A közösségi szellem és a kulturális élet fejlesztése 

céljából, civil kezdeményezések alapján elindult a 

Csurdóka Táncház, Phono klub, kispályás terem 

torna, FIFA Xbox versenyek, Forraltborozás, 

Adventi koszorú és gyertyagyújtás. Ezúton 

szeretném megköszönni minden résztvevőnek a 

szellemi és fizikai munkáját. 

 

Bízom abban, hogy az idei évben sikerül a 

tervezett célok nagy részét megvalósítani, ehhez 

kérem magam és a Képviselő Testület nevében a 

támogatásukat. 

            

 

Önkormányzati Hírek 
 

A Cserépiek Újsága előző száma óta tartott 

Képviselő-testületi ülésekről: 

 

A 2014. december 16-ai ülésen a 

Képviselőtestület megvitatta az Önkormányzat és 

az ASSUR B.2001 Kft. közötti vitás ügyet. A 

Képviselőtestület határozatot hozott az érintett 

terület jogi rendezésének tárgyalás után történő 

megvalósításáról. 

A képviselők elfogadták az Önkormányzat 2015. 

I. félévi munkatervét. 

Rendeletek módosítására is sor került, mely 

érintette a kéményseprő-ipari közszolgáltatást, a 

kommunális hulladékszállítást, valamint az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatát. 

A Képviselőtestület tájékoztatót hallgatott meg az 

Önkormányzati Nonprofit Kft. megalakításának 

szükségszerűségéről. 

 

A képviselők módosították a Mezőkövesdi 

Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodását, elfogadták az Önkormányzat 

2015. évi belső ellenőrzési tervét, és 

meghatározták a Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselőinek 2015. évi teljesítmény- 

követelmény céljait. 

Csendes Péter 

polgármester 
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2015. január 5-én a Képviselőtestület rendkívüli 

ülést tartott, ahol az Önkormányzat folyószámla-

hitelének megújítása történt. 

 

2015. január 30-án a Képviselőtestület az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetését tárgyalta 

I. fordulóban. Itt kerültek meghatározásra az 

önkormányzati intézmények 2015. évi 

karbantartási feladatai is. A polgármester 

előterjesztésében tájékoztatást kaptak az idei 

közfoglalkoztatás lehetőségeiről. A 

Képviselőtestület tárgyalt a Helyi Értéktár 

Bizottság megújításának szükségességéről. A 

Képviselőtestület csatlakozott a Bükkaljai 

tájegység Értéktár Bizottságához is.  

2015. február 5-én Közös testületi ülésre került 

sor Bükkzsérc és Cserépváralja község képviselő-

testületeivel. Az ülésen elfogadásra került a Közös 

Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése. 

 

A 2015. február 18-ai képviselő-testületi ülésen 

megválasztásra került a Cserépfalui 

Önkormányzati Nonprofit Kft. ügyvezetője, 

Benson Attila személyében. A Képviselőtestület 

újraválasztotta a Helyi Értéktár Bizottságot, tagjai: 

Fehérvári István, Dósa Márta és Méreg Lajosné. A 

képviselők döntöttek az orvosi rendelő 

eszközbeszerzésére érkezett pályázati ajánlatokról. 

A nyertes pályázó a Med - Cad Kft. lett.

 

 

 

 

Anyakönyvi események 

 

Elhaláloztak 

 

Kovács József - Váraljai út 41. 

Mizser Lajos - Kossuth út 75. 

Csorba Istvánné - Berezdalja út 39 

Molnár Bertalan - József A. út 23. 

Jakab István – Bethlen G. út 5/A. 

Tóth Lajosné - Noszvaji út 7. 

  

Farmosi Zoltán  

jegyző 



5 
 

Óvoda 
 

Farsangi kolompos, a te képed maszatos… 

 

Minden évben az egyik legjobban várt esemény az 

oviban - amikor nem a fellépés miatt izgulnak a 

gyerekek, – a farsang. Hetekkel előtte téma már, 

hogy milyen jelmezbe bújjanak, nem számít, hogy 

kölcsönzői, vagy otthon barkácsolt, együtt 

készített – sőt, az utóbbinak még nagyobb a 

becsülete! Az ovi is „felöltözik” a farsangra, 

színes dekorációt, álarcokat, lampionokat 

festettünk, vágtunk, hajtogattunk. Az idén például 

busó álarc volt az egyik feladat – miután a 

nagyobbakkal megismerkedtünk a mohácsi busó 

hagyományokkal.  

Az ünnephez kapcsolódó mondókákat, verseket, 

dalokat tanulunk, az a lényeg, hogy vidám, 

bolondos és kacagtató legyen. 

Például: Első a vezető, második a tekerő, 

harmadik a kolompos, farsangi kolompos, a te 

képed maszatos, negyedik a bolondos, ötödik a 

békanyúzó, kipukkan a leghátulsó! 

A nagy napon tízórai után veszi kezdetét a 

mulatság. A jelmezeket felöltve énekeltünk, 

verseltünk, majd következett a bemutatkozás. 

Ilyenkor lehet illegni-billegni, bohóckodni, 

alakoskodni. A bátrabbak így is tesznek, a többiek 

nagy derültségére. Gyerekeknek szóló dalokra 

táncoltak – az Alma együttes az egyik kedvenc – 

pihenésként vetélkedőkön tehették próbára 

ügyességüket: hami-evés, ki gyűjt többet a 

fészekbe, lufi a levegőben, stb. Ajándék is járt a 

nyerteseknek, persze a végén mindenki kapott 

lufit, amivel egy nagyot játszottunk még 

zárásként. Az ünnepi ebéd utolsó fogása süti és 

fánk volt, ki-mit kért, de lehetett mindkettőt is! A 

délutáni pihenő mindenkinek jól esett, 

álmodhatták tovább a farsangi mulatságot

  

Az Óvónők 
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Iskola 
 

Mögöttünk a 2014/2015-ös tanév I. féléve. 

Személyi feltételek 

Iskolánkban az idei tanévben, öt pedagógus látja 

el a nevelési oktatási feladatokat. Az angol nyelv 

oktatása a tanév első két hetét kivéve megbízott 

nevelő által történt. Az tagiskolánk tanulói 

létszáma 61. Egy magántanulónk van. Bejáró 

tanulónk 33. 

A 2015/16-os tanévben első osztályba várható 

létszám 13 fő. 6 fő Bükkzsércről, 6 fő 

Cserépfaluból és 1 fő Cserépváraljáról kellene, 

hogy érkezzen. A délutáni foglalkozások 

sikeresek. A tanulóink szinte 100%-ban részt 

vesznek az egyéb és a szabadidős 

foglalkozásokon. Az egyéb foglalkozás keretein 

belül a napközit igénybe vevő tanulók száma 42 

fő. Hivatalosan 1 csoport működik 32 fővel. A 

teljes igény kielégítése csak két csoportban 

oldható meg, ami felemészti a pedagógusok 32 

órán felüli óraszámát s így csak túlterheltség árán 

képesek ellátni osztályfőnöki és egyéb 

feladataikat. 

A következő tanévtől a megnövekedett feladatok 

miatt szükséges lenne ebben segítő pedagógus 

létszámra. Megtörtént a pedagógusok átsorolása a 

pedagógus életpálya modell törvényi előírásainak 

megfelelően. Ketten írtunk portfóliót és kaptuk 

meg a rendkívüli átsorolás a pedagógus II. 

fokozatba. 

Szociális helyzet 

Étkezési támogatások: Összes étkező 57 fő. 

Közülük ingyenesen étkezik 21fő, 50%-os 

kedvezményben részesül 9 fő. 

A félévben két fő sajátos nevelési igényű tanuló 

kapott fejlesztést. Felülvizsgálatuk ebben a 

tanévben volt előírva. A nevelési tanácsadó által 

bevizsgáltan öt BTM-es tanuló vesz részt fejlesztő 

foglalkozáson. Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény kérelmezésében nyújtottunk 

segítséget, ill. a lejárat időpontjára figyelmeztettük 

a szülőket. 

Védelembe vétel 1 tanulónál történt. Öt igazolatlan 

órával zárta a félévet. A Gyermekjóléti Szolgálattal 

való kapcsolattartásunk jó. A tanév során is a 

tájékoztatási kötelezettség teljesítésére 

korlátozódott. Esetmegbeszélésre csak a már 

említett tanuló érdekében volt szükség. 

A tanév során 2 alkalommal volt szülői értekezlet, 

ahol a szülők majdnem teljes létszámban 

megjelentek. A szoros, szinte napi kapcsolatban 

vagyunk. Nagyban segítik munkánkat. A nagyon 

sikeresen szervezett jótékonysági bál bevételével is 

próbálják támogatni a gyerekeket.  

Tanulói, illetve munkavállalói baleset nem volt. 

Tűzriadó próbát megtartottuk a tanév első napján, a 

tanulók balesetvédelmi tájékoztatást kaptak. 

Közlekedésbiztonsági ismeretekről előadást 

hallgattunk. A munka, és tűzvédelemmel, ill. a 

kockázatértékeléssel kapcsolatos új 

dokumentumokat áttanulmányoztuk, frissítettük. 

Oktató – nevelő munka  

Minden tanuló részt vett hitoktatáson a félévben. 

A munkatársaim amint arról ellenőrzéseim 

alkalmával meggyőződtem szakmai ismereteiket 

igyekeztek maximálisan kiaknázni a félév során is. 

Iskolai tanulmányi átlagunk 4, 68. 
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 1. osztály 

A gyerekek nagyon ügyesek, szépen beleszoktak 

az iskolai életbe. A tanulók szorgalmasak, jól 

haladnak a tananyag elsajátításával. A fiúk nagy 

része igen eleven, ők több fegyelmezést 

igényelnek.  

2. osztály 

Jelentősebb magatartás problémák nincsenek. 

Vannak nagyon szépen, kiemelkedően teljesítő 

tanulók és vannak néhányan, akik gyengébb 

eredményt produkálnak. Jó az osztályközösség, 

befogadták, összekovácsolódtak az év elején 

újonnan érkezett gyerekekkel. 

3. osztály 

A félév folyamán sikerült jó kapcsolatot, kötődést 

kialakítani az osztállyal. A tanulók szorgalmasak, 

nagyon szívesen vesznek részt gyűjtőmunkában, 

pályázatokon, kreatívak. Néhány tanulónak 

nagyobb nehézséget okoz a tanult anyag 

elsajátítása, ők nagyobb odafigyelést igényelnek. 

Kirívó magatartási problémák nincsenek. 

4. osztály 

Kirívó magatartási problémák nincsenek, de 

mostanra teljesen kinyíltak és a kiskamaszkorba 

léptek a gyerekek. Egy tanuló hiányzásaival volt 

probléma, sokszor nem tudtuk hol van a gyerek, 

az anyukával nehéz volt kommunikálni, megtettük 

a szükséges lépéseket. Jeleztünk a Gyermekjóléti 

Szolgálat felé. Szorgalmasak, egy tanuló igényel 

felzárkóztatást, fokozott odafigyelést. 

Összességében elmondható, hogy a legtöbb 

tanulónk szorgalma tartós, egyenletes volt. 

Órákon aktívan dolgoztak, kötelességtudatuk 

magas fokú, munkatempójuk jó, mindig készültek, 

figyeltek. Érdeklődésük a tananyagon kívüli 

ismeretanyagra is kiterjedt, gyűjtő- és  

 

kutatómunkát is végeztek. Felszereléseik 

túlnyomó többségben-rendben volt.  

A tanulók teljesítményének objektív 

megítéléséhez érdekében havonta minimum 

egyszer érdemjeggyel is értékeltünk, a heti egy 

órás tantárgyak esetén legalább havi egy 

érdemjegye megvan a tanulóknak a félévben. Az 

félév során minden tanulót több alkalommal 

szóban is feleltettünk. Nem csak érdemjeggyel, 

szóban is értékeltük a 3. 4. osztályos tanulók 

teljesítményét is. 

Értékeltük a tanulók füzet és munkafüzet 

vezetését. Az íráskép rendezettségét minden 

tantárgy esetén megköveteltük. A végzett 

kutatómunkát, gyűjtőtevékenységet is 

jutalmaztuk. Az év elején végzett felmérések 

osztályozása ismétlést követően egy 

érdemjeggyel, ismétlés nélkül tájékoztató jeggyel 

történt. A tanulók írásbeli méréseit (egységes 

iskolai mérések, felmérő dolgozatok, témazárók, 

írásbeli feleletek) százalékpontosan is értékeltük. 

A százalékos teljesítményeket az anyaiskolával 

egységes határok alapján váltottuk át 

érdemjegyekre. Fontos volt számunkra a 

gyűjtőmunka az új ismeretekhez, az írás és 

fogalmazás gyakoroltatása, a memorizálás, a 

szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése. 

A házi feladatok meghatározásánál ügyeltünk arra, 

hogy a szóbeli és írásbeli házi feladatok megfelelő 

arányban legyenek, a tanulók képességének 

megfelelően mennyiségi és minőségi 

differenciálás érvényesüljön. A feladatkijelölés 

egyértelmű és világos legyen s, hogy mindig 

kövesse ellenőrzés, teljesítésüket. Elmulasztásuk 

esetén minden esetben lehetőség volt a házi 
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feladat pótlására, plusz feladat írásával a tantárgyi 

jegy megállapításánál a mulasztás nem került 

figyelembevételre. Péntekről hétfőre írásbeli házi 

feladat alsó tagozatos tanulóink lévén nem adtunk. 

A téli szünetre ajánlott szorgalmi feladatok 

elvégzését szintén jutalmaztuk. 

Eseményeink: Nemzeti ünnepeinket méltó 

módon megünnepeltük. Karácsonyi ünnepségünk, 

farsangunk sok örömet jelentett a gyerekeknek. 

Már elkezdtük a nyári tábor szervezését. A 

gyereknapi meglepetés előkészítését. Készülnek a 

pályázatok. Versenyfelhívásoknak teszünk eleget. 

Már a következő tanévet előkészítő munka is 

megkezdődött. 

Diákok és pedagógusok továbbra is lendülettel 

haladnak a kitűzött célok felé.

 

 

 

EGYETEMES IMAHÉT CSERÉPFALUN                

 

2015. január 19 - 25.                                             

„Adj innom!”Jn 4,7 

Gyülekezetünk életében 2012-ben lehettünk 

először együtt egyetemes imahét keretében. 

Nagytiszteletű asszonyunk szervezésének 

köszönhetően ismerkedhettünk meg az 

alkalomsorozat hitbéli ajándékaival, ami a 

következő években már hagyománnyá vált 

számunkra.  

Az egyetemes vagy másnéven ökumenikus imahét 

anyagát mindig más és más ország keresztényei 

készítik el. A 2015 évi anyagot a Brazil 

Keresztény Egyházak Nemzetközi Tanácsácsa 

állította össze. 

Az imahét lényege, hogy minden alkalommal 

különböző felekezetek igehírdetői tartottak  

Istentiszteletet számunkra. Egy közösségben 

lehettünk együtt Szent Ferenc kisnővéreivel, 

baptista, római katolikus és református 

testvéreinkkel. 

A hét mondanivalója és központi üzenete az élő 

víz forrásához vezeti azokat, akik hallgatják Isten 

igéjét. János evangéliumának 4. fejezetéből a 7. 

vers így hangzik: ”Adj innom!” Mit is jelent ez a 

két szó számunkra? Hívást az élő víz forrásához, 

Jézushoz! A bibliai történet Jézus találkozását és 

beszélgetését mutatja be számunkra a samáriai 

asszonnyal. A történet alapja, hogy minden ember 

szomjúzik az élő vízre, még az is, aki azt 

gondolja, hogy számára nem létezik Isten, Biblia 

és a Hit kérdése. Tekintsünk bele a történetbe, 

hogy megérthessük, hogyan változik meg egy 

asszony élete egyik pillanatról a másikra, amikor 

találkozik a megváltóval, aki őt használja fel 

Virág Tiborné 

tagintézmény-vezető 
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eszközévé, hogy a szavaira egy egész város 

lakossága megtérjen. Az asszony a déli órában 

megy el a kúthoz vízért, amikor borzasztó a hőség 

és amikor mindenki más az árnyékban pihen, tehát 

nem kellett attól tartania, hogy valakivel is 

találkozik az úton. Nem is gondolta, hogy életének 

fordulópontjához ér ezen a napon.  Tudnunk kell, 

hogy sokan elitélték életvitele és magatartása 

miatt, hiszen már öt férje volt, és éppen a hatodik 

férfival élt élettársi kapcsolatban. Ez már abban az 

időben is előitéletet és megbotránkozást okozott 

az emberekben. 

A kúthoz érve egy férfivel találkozik, aki 

megszólítja: Adj innom! Jn 4,7 

Az asszony megdöbben a kérésen, hiszen látja, 

hogy a férfi zsidó, és a zsidók nem érintkeztek a 

samáriaiakkal. Jézus azonban tovább beszél hozzá 

„Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az aki 

így szól hozzád: Adj innom! te kértél volna tőle, 

és ő adott volna neked élő vízet.” Jn 4,10 Jézus 

elmondja, hogy a kút vízétől újra szomjas lesz az 

ember, de amit ő nyújt mindenki számára az az élő 

víz, mely örök életre buzgó forrássá válik az azt 

befogadó emberekben. Amikor az asszony 

megérti, hogy ki az aki vele beszél, mindent 

hátrahagyva szalad a városba fellármázva az 

embereket, hogy hallgassák Jézust, erre ők 

elmentek hozzá és szavaira megtértek. Az ige és 

az imahét sokszínűsége, hogy egymást 

gazdagabbá tehetjük, hiszen minden alkalmon 

találkozhatunk, felismerhetjük a másik emberben 

rejlő értékeket, lelki gazdagságot, és közösen 

imádkozhatunk Istenhez, hogy adja meg az egység 

ajándékát. Ahogyan azt már a bevezető sorokban 

említettem, az imahét lényege, hogy különböző 

felekezetek igehírdetői, szolgálattevői egy 

közösséget alkotva hirdetik az alapige 

mondanivalóját más és más megközelítésben, de a 

végeredmény minden esetben a vágy az élő víz 

megtapasztalására. A mi alkalmainkra - a hétfői 

napot kivéve- a gyülekezeti házban került sor. 

Felemelő érzés volt belépve a terembe, az 

összegyűlt testvérek tekintete. Valami olyan érzés 

volt jelen, ami boldogsággal töltötte el a szívemet. 

Az asztalon egy pohár víz és egy üres kancsó volt 

elhelyezve, mintegy jelképezve az élő víz 

jelenlétét. A későbbiekben ezeknek a jelképeknek 

még szerepük lesz az alkalom végén. Közös 

énektanulások, igehírdetés, versek, vidám 

történetek és minden alkalommal egy-egy 

Bárkakör tagjának bizonyságtételét hallgathatták a 

gyülekezet tagjai. Éreztem Isten jelenlétét, amikor 

a bizonyságtételeket hallgattam, a szívemig 

hatoltak az elhangzott szavak és az idézett 

igeszakaszok. Megható volt figyelni a 

megtérésükről, hitükről beszámoló testvéreim 

szavait, hogyan beszélnek terheikről, örömeikről, 

kudarcaikról és arról, amikor felfedezték, 

megismerték, hogy ők is Isten gyermekei, és akik 

vágyakoznak az élő víz forrására, a hit 

megtapasztalására. Az egyik estén én magam is 

lehetőséget kaptam, hogy elmondjam életem egyik 

legcsodálatosabb eseményét, megtérésem 

történetét. Bizonyságot tettem arról, hogy Isten a 

legnehezebb élethelyzetben is megtud szólítani, és 

embereket tud eszközül használni arra, hogy 

hozzáfordulva életünk, életem megváltozzon. 

Ahogyan a kagylóba zárt porszem gyöngyszemmé 

válik, úgy formálja, csiszolja Isten az ő 

gyermekeit, hitem szerint engem is igazi ékszerré, 

amilyenné ő teremtett, és amilyenné minden 

keresztény ember vágyakozik. A már említett 
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pohár víznek és kancsónak jelentős szerepe volt az 

alkalom végén, hiszen a záró ének alatt a 

jelenlévők közül minden nap valaki beleöntötte a 

kancsóba a pohár vizet, ezzel elmondva a többiek 

számára, hogy ő valamit kapott, valamit elvisz 

magával az ige szavaiból, a bizonyságtételből. Ez 

is egy olyan érzés volt, amire nehéz szavakat 

találni, talán a felfokozott boldogság érzése. Az 

alkalmak végén a nőszövetség tagjai egy-egy tálca 

süteménnyel és teával vendégelték meg a 

jelenlévőket, szeretetvendégség keretében.  

Hálával és köszönettel gondolok az eltelt 

alkalmakra, melyeknek köszönhetően 

gazdagabban, hitben megerősödve és szeretetben 

összeforrva térhettünk haza otthonainkba.  

Isten Áldását kívánom a szolgálatot vállalók, a 

gyülekezeti tagok és e sorokat olvasók életére! 

                                                                                            

 

Karcaginé Aranka 

gondnok

 

Phono Klub, Csurdóka Táncház 
 

Újra Phono! 2015. január 31-én a Csurdóka 

Táncházzal kiegészülve megtartottuk az idei év 

első hatalmas programját. Több mint 70 

Cserépfalui ropta a táncot, a Pipás zenekar húzta a 

talpalávalót, Dr. Szász Tibor és Siptár Dániel a 

szellemi táplálékunkról, Szabó Ferenc pedig a 

válogatott és minőségi párlatok megízleléséről és 

a pálinkafőzés hagyományainak bemutatásáról 

gondoskodott. Mielőtt azonban belemennék a 

súlyos részletekbe, ejtenék egy pár szót az 

előzményekről. 

 Egy népnek a kultúrájában van az öröksége.  

A természetből vett hasonlat szerint, egy 

hagyománytalan világ olyan, mint a gyökér 

nélküli fa. 

„A századelőn a Fonó volt az egyetlen hely, ahol a 

helyi közösségek találkoztak és színesítették ezzel 

hétköznapi életüket. Az itt összegyűlt falubeliek 

megbeszélték ügyes-bajos dolgaikat, meséket 

mondtak, énekeltek, ezáltal ápolták 

hagyományaikat és nem utolsó sorban 

szórakoztak.” - hangzott el két évvel ezelőtt, 

amikor az első Phono-t megtartottuk, 2013. 

március 1-én. Szitta Tamás az MME Bükki Helyi 

Csoportjának elnöke, Pápua Új-Guinea-i útjáról 
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tartott beszámolót. Néhány hónappal később 

Stoller Antal (Huba) a Magyar Tudományos 

Akadémia tiszteletbeli tagja előadását hallhatták a 

Cserépfalui lakosok, a koreográfus 70-es évek béli 

Borsod megyei gyűjtéseiről. 

Időközben, a Társulás Cserépfalu Jövőjéért 

Egyesület is lerakta voksát az elképzelés mellett 

és 2014-ben is szerveződött egy-egy kisebb 

előadás, de be kell vallani, hogy nem könnyű 

támogatások, pályázatok nélkül előadókat találni.  

A klub lassan feledésbe is merülhetett volna, de 

megtörtént a csoda, hiszen a múlt évben elindult 

az első Cserépfalui Táncház, melynek két fő 

alappillére Balogi Ferenc és Barabás Károly 

voltak. 

Az első próbákra nagyon sokan eljöttek, de lassan 

leredukálódott a létszám a mostani 10-15 főre és 

elkezdődött egy műhely munka, amiből már egy 

kis részletet mindenki láthatott december 21-én 

este, amikor közösen meggyújtottuk a negyedik 

adventi gyertyát a Főtéren. 

Január elején megszületett a Csurdóka név, 

amelyet Dósa Lászlóné talált ki és a csapat “Ön” 

és Köz – felkiáltással el is fogadott.  

A táncházakat minden héten, pénteken vagy 

szombaton este 18:00 órától tartjuk az általános 

iskola aulájában, vagy a Közösségi Házban. Az 

oktatás Nagy Edit, Tóth Zsanett, Veréb András és  

 

általam történik. Általában 2-3 órás összejövetelek 

szoktak lenni, és örömünkre a legtöbbször 

nehezére esik az embernek hazamenni, no’ nem 

csak azért mert jó a közösség, hanem mert 

esetenként kisebb izomláz és torok kiszáradás is 

előfordulhat, de erről mindenki kérdezze meg 

kezelőorvosát, vagy gyógyszerészét. 

Bízunk abban, hogy a Csurdóka Táncház 

látogatottsága a jövőben egyre nagyobb lesz. 

  

Mint már említettem, a Phono szombat esti 

programját Dr. Szász Tibor, címzetes egyetemi 

tanár indította, aki a Fenntarthatóságról szóló 

gondolatait osztotta meg velünk. 

Ne haragudjanak meg mostani okfejtésemért, de 

mivel én 3 évvel ezelőtt egy olyan alapítványnál 

dolgoztam, akik a fenntarthatóságot próbálták meg 

egyetemi és főiskolai hallgatók fejébe beleverni, 

így nem tudom megállni, hogy ne írjam le 

észrevételeimet, hiszen sokan jelezték, hogy 

azokra a globális problémákra, amikről Tibor 

beszélt, lehet-e valami megoldást találni helyi 

(lokális) kereteink között? Mit tehet egy 

hétköznapi ember? Megpróbálok egy kicsit 

segíteni: annyit éljünk fel és használjunk el saját 

szükségleteinkre, hogy ezzel ne veszélyeztessük a 

jövő nemzedékének (gyermekeinknek) a 

szükségletét! Ennél egyszerűbben nem lehet 

elmondani. 

Minden tettünknek meg van a következménye, de  

lehet, hogy már csak a gyermekeink fogják azt 

tapasztalni, és nem biztos, hogy örülni fognak 

neki… De mit tehet egy Cserépfalui lakos? 

Odafigyelünk a fogyasztásra, nem veszünk meg 

semmit feleslegesen, nem spanyol, olasz vagy 

kínai zöldséget vásárolunk, hanem amit a 

közelünkben termesztettek. Szelektíven gyűjtjük a 

szemetet. Vigyázunk a vízre, hiszen az az éltető 

elemünk, gondolom, mindenki tudja, hogy testünk 

70% -a víz! Kedvenc mondásom egy Indián 

embertől származik; 

“Ha kivágtuk az utolsó fát, kifogtuk az utolsó 

halat, beszennyeztük az utolsó folyót, akkor rá 
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kell jönnünk, hogy a pénz nem ehető!” 

Soraimat egy hatalmas köszönetnyilvánítással 

zárnám. A helyi civil szervezetek, és a táncház 

tagjai bizonyították, hogy működik az a 

Cserépfalui közösség, akik együtt dolgozták ki a 

programot, díszítették ki, takarították fel a 

Közösségi Házat, sütöttek, főztek azért, hogy ez 

az este létrejöhessen. 

Köszönöm a Társulás Cserépfalu Jövőjéért és a 

Szalakóta Egyesületnek azt a pénzadományt, 

amiből kifizethettük a Pipás zenekart. 

Köszönöm azoknak a fellépőknek, akik ingyen 

eljöttek és szórakoztattak minket, és nem utolsó 

sorban köszönet illeti Polgármesterünket és a 

testületet, amiért rendelkezésünkre bocsátották a 

Közösségi Házat és a fellépő vendégek 

szálláshelyét. Búcsúzóként pedig csak annyit 

mondanék: folytatjuk. 

  

Sándor Csaba 
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I. Hór-völgye Kupa 

 

2015. február 7.-én került sor az I. Hór-völgye 

Kupa elnevezésű teremlabdarúgó tornára. 

Régebben volt hasonló teremlabdarúgó kupa 

februárban, de egyre jobban kezdett elhalványulni 

a dolog, pedig voltak és vannak is rá sportkedvelő 

mindenre elszánt fiatalok a faluban és a 

szomszédtelepüléseken. Előzetesen annyit, hogy a 

cserépi tornateremben péntekenként össze 

szoktunk gyűlni 2-3 óra erejéig, megállás nélkül 

rugdossuk a labdát. Úgy gondoltuk, hogy mielőtt 

beköszönt a jó idő és elkezdődik a kinti 

nagypályás foci, lezárjuk egy teremfoci tornával 

ezt a téli sorozatot. Így meghívást küldtünk a 

szomszédtelepülésen lévő barátainknak, 

cimboráknak, hogy jöjjenek el Cserépfaluba 

focizni, mérjük össze az erőinket, persze 

mindezeket kultúrált és barátias hangulatban. A 

tornán Cserépfalut 4 csapat képviselte, de érkezett 

csapat Cserépváraljáról, Bükkzsércről, Bogácsról 

és Noszvajról is. Célunk első sorban az volt, hogy 

ismerősökkel, barátokkal töltsük ezt a napot, ahol 

mindenki ismeri a másikat, ápoljuk a falvak 

közötti összetartást. Úgy gondolom, hogy 

sikeresen végrehajtottuk ezt a feladatot. A kupát 

egyébként Cserépváralja szerezte meg, második 

helyen végzett Cserépfalu és Bükkzsérc csapata 

állhatott fel a dobogó harmadik fokára. A 

visszajelzésekből következtetve jól sikerült 

rendezvényről beszélhetünk, így szeretnénk 

folytatni ezt a munkánkat jövőre is. De ki tudja, 

talán nyáron is sikerül valamit összehoznunk! 

Téli Szezonzáró FIFA15 Bajnokság 
 

Lassan vége van a télnek. Ahogy a jó idő 

közeledik, mindenki a szabad levegőre vágyik, 

egyre kevesebb idő jut majd a konzolok hajtására. 

Megtartottuk a téli szezon utolsó FIFA 

bajnokságát február 15.-én a Látogatópark 

konferencia termében. Reggel mindenki frissen és 

izgatottan megjelent, pakolással és 

játékbeállítással sok időt nem töltöttünk, így terv 

szerint el tudtuk kezdeni a csoportok és a csapatok 
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kisorsolását. Az előző kupához képest már 27 fő 

mérte össze tudását, akik Mezőkövesdről, 

Egerből, Bükkzsércről és természetesen helyből, 

Cserépfaluból érkeztek. 21 fő felnőtt és 6 fő junior 

kategóriában kezdett neki az izgalmasnak 

ígérkező bajnokságnak hogy végül megszerezzék 

a bajnoknak járó kupákat. A csoportmeccsek 

többsége izgalmas, helyenként szoros eredményt 

hoztak, de láthattunk sima, többgólos győzelmeket 

is. A Remete Étteremben egy finom ebéd mellett 

pihentünk rá a folytatásra. Miután megvolt a 12 

továbbjutó, lehetett sorsolni a párokat a kieséses 

szakaszhoz. Kemény küzdelmes meccseket 

láthattunk és nagy meglepetésre a címvédő 

Kovács Roland már az első körben búcsúzott. A 

végén hármas döntőt rendeztünk, hatalmas 

csatában döntötték el egymás között ki legyen a 

szezon utolsó bajnoka. A végeredmény: 1. Török 

Ádám (Cserépfalu) 2. Baranyi Richárd (Eger) 3. 

Papházi Viktor (Mezőkövesd). 

 

A Junior kategória egycsoportos küzdelem volt, 

amit abszolút fölénnyel nyert meg Sugár Péter 

(Eger), 2. Orosz Roland (Cserépfalu) és 3. Heim 

József (Cserépfalu) lett.  

 

A visszajelzések alapján mindenki jól érezte 

magát, ha tudnak legközelebb is eljönnek. Bízunk 

a folytatásban, a folyamatos fejlődésben és ha 

minden jól alakul, megpróbálunk összehozni egy 

igazán különleges nyári éjszakai bajnokságot is!

 

  

Virág Bandi /\ Virág Laci 
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Az Ínyencklub 8 éve és tervei 
 

2007 januárjában, Fila József kezdeményezésére 

megalakult Cserépfaluban az Ínyencklub.  

Célja volt a társasági élet szélesítése, a 

gasztronómiai ismeretek bővítése, kultúrájának 

mélyítése, a falusi turizmus támogatása – de 

mindenekelőtt az, hogy érezzük jól magunkat! 

Jelenleg 19 tagunk van. Minden hónap 2. 

csütörtökén este találkozunk egy jó vacsora 

erejéig, melyet mindig más és más csapat készít 

el. Télen zárt helyen – általában az Erdei 

Iskolában -, nyáron a tagtagság valamelyikének 

pincéjénél, vagy a Borpajtánál gyűlünk össze. 

Saját szórakoztatásunkra sütünk-főzünk, jókat 

eszünk-iszunk és sokat beszélgetünk, viccelődünk, 

egyszóval társasági életet élünk. Került már az 

asztalunkra sok helyi jellegű étel, ismerkedtünk 

nemzetek konyhájával, volt mesterszakács 

vendégünk, akivel hidegtálakat kreáltunk. 

Bográcsoztunk, grilleztünk, kemencéztünk, de 

ugyan ilyen jókedvvel sütöttünk szalonnát is egy-

egy pincénél. Az együttlét a fontos, a 

kikapcsolódás, a testi-lelki elégedettség, amely 

feltölti az embert, erőt ad a továbbiakhoz. 

Igyekeztünk részt venni a környező települések 

rendezvényein: Tápiószentmártonban és Tardon a 

Hurkatöltő fesztiválon, Bogácson a 

Polgármesterek főzőversenyén, Noszvajon a 

Kemencés napokon,  Váralján  a térség 

főzőversenyén, s mindenhol szép eredményeket 

értünk el. Igyekszünk változatosan ínyenckedni, 

mindenféle alapanyagból sütöttünk, főztünk már a 

nyúltól a vad és szárnyas ételeken át a saját 

disznótorunkon készült finomságokig. 

Kitekintettünk másfelé is, Torkos csütörtökön 

felkerestünk sok éttermet, de kirándulást tettünk 

Noszvajra a Máté – pincéhez, Zsércen a 

Baglyosban – a Molnár családnál 

vendégeskedtünk, Tiszabábolnán halételeket 

fogyasztottunk és Lillafüreden pisztrángoztunk. 
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Ebben az esztendőben, – folytatva a tavaly 

megkezdett sorozatot – igyekeztünk még 

változatosabbá tenni az együttléteinket, nehogy 

unalmassá váljon!  Kisorsoltuk a főző csapatokat 

és a menü alapanyainak listáját a húsoktól a 

fűszerekig, mindent. Próbára tesszük a 

kreativitásunkat, igazi csapatmunka eredménye 

egy-egy vacsora. Községünkben tevékenykedünk 

legnagyobb kedvvel: hívtak már bennünket főzni a 

Falunapokra, a Majálisra, a Fincsi napra, 

ínyenckedtünk az ovisok jótékonysági bálján, a 

Szüreti mulatságon, Pálinka mustrán, s az Idősek 

napján. Ebben az évben sem tétlenkedünk. 

Amellett, hogy havi rendszerességgel találkozunk, 

ahová felkérnek bennünket, szívesen megjelenünk 

és főzünk. Mindent megteszünk, hogy ahogyan 

mi, mások is jól érezzék magukat! Ha üres a 

kondér, az azt jelenti, hogy finomra sikerült az 

étel, sokan elégedettek, s tele hassal jobban fogy a 

jó bor is, vidámabb a vendég is! 

 

Méreg Lajosné Zsóka

 

 

A gyógynövényekről 
 

Nyugdíjas koromra megadta az ég azt a 

boldogságot, hogy ma már saját kezemmel 

gyűjthetek gyógyító növényeket, sőt megtaláljam 

azt a tündérszép falucskát, ahol saját kertemben is 

ültethetem, amit a réten nem találok. Egy kedves 

Cserépfalun lakó ápolónő kicsalogatott otthonába 

és fél óra alatt bele is szerettem a falucskába. Ettől 

fogva nem kellett már a városi bolt, mikor a Hór-

völgye maga az Isten patikája. Másfél év alatt 

megtapasztaltam azt a szeretetet, segítőkészséget, 
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becsületet, egymásra figyelő gondoskodást, ami az 

itt lakó dolgos embereket jellemzi. Örömmel 

vettem észre, hogy itt köszönnek egymásnak, 

nekem is, a szomszéd átugrik a frissen sült kalács 

kóstolójával, a kapu nyitva maradhat, a környék 

békés, jó itt lenni! Mivel az itt élők, a szakmám 

iránt érdeklődést mutatnak, boldogan nyitom ki – 

újságunk segítségével – virtuális gyógynövényes 

boltomat, szeretném, ha szerény tudásommal 

segíthetnék az itt lakóknak abban, hogy 

egészséges, boldog életük legyen még sokáig. 

Feladataink közé tartozik az egészségünk és 

boldogságunk megtartása. Oda kell figyelnünk 

testi-lelki épségünkre, saját magunkra, 

családunkra, környezetünkre, munkánk 

mennyiségére, a pihenés és a szórakozás arányára, 

mit eszünk és mit iszunk, mert a bennünket ért 

betegségek, problémák általában nem a sors 

csapásai, hanem a figyelmetlenségeinkből fakadó 

bajok. Ennek érdekében forduljunk a 

gyógynövények használata felé.  

Már az ősember is rákényszerült a természethez 

fordulni, tapasztalok során ráébredni, mit kell 

tenni, ha valamiféle baja történik. Később a 

pásztorok, a vándorló cigányok, egyszerű, de 

sokat tapasztalt asszonyok ismerték fel melyik 

növény mit gyógyít. 

Mit nevezünk mi drognak? Ó, nem a 

kábítószert, hanem a növények, állati vagy 

ásványi anyagoknak azt 

a részét, amely 

gyógyhatású elemeket 

tartalmaz, pl.: a kamilla 

virága, a macskagyökér 

gyökere, a csipke bogyója. Vagyis az a rész, ami 

számunkra értékes. 

Hol gyűjtsük? Soha ne az országút mentén, mert 

ott sok szennyeződés rakódhat rá! 

Mikor kell gyűjteni? Abban az évszakban, mikor 

a legtöbb hatóanyagot tartalmazza, Általában a 

virágokat tavasszal, gyökereket a télies 

hónapokban, kérgeket mikor a fa szunnyadozik, 

általában korán reggeli órákban. 

Hol tároljuk? Szellős, árnyékos helyen szétterítve 

szárítjuk, majd papírzacskóban vagy tüll zsákban 

tároljuk. 

Hogyan készítsük el? Általában 2 dl forró vízzel, 

egy púpos evőkanál drogot leforrázunk és állni 

hagyjuk. Ízesítés nélkül esetleg mézzel 

kortyolgatjuk. A virágokat forrázzuk, a 

gyökereket és a zsurlót főzzük, a csipkét és a 

fagyöngyöt áztatjuk. Lehet alkoholban, olajban 

áztatni, pl.: orbáncfüvet, fokhagymát. Külsőleges 

alkalmazáskor zokniba tehetjük a beáztatott 

növényt, s így a problémás testrészre erősíthetjük 

azt.  

Melyek a legkevesebb növényeim? A vadon 

termőkből az orbáncfű, a kamilla, a kakukkfű, a 

csalán, a zsurló és a gyermekláncfű. A 

termesztettekből az aloe vera, a levendula és a 

málna levél. Fűszernövények, melyek gyógyítanak 

is: kömény, fokhagyma és a vad majoranna. A 

gyógyterápia mellett, ajánlatos a méhészeti 

termékek alkalmazása, 

melyet apiterápiának is 

nevezünk.  

 

Vass Erzsébet
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A napfény íze 

 

A pálinka végigkíséri az ember életét. Jelen van 

születésünknél, ballagáson, házasságkötéskor, a 

gyermekünk születésénél és végül a halálnál is. 

Kezdetektől a végig, örömben, bánatban. 

Cserépfalun nagy hagyománya van a 

borkészítésnek, minden család rendelkezik borral 

és borospincével. Ennek rendje, s módja szerint 

nagyon finom borok és szép borversenyek is 

vannak a településen. Mivel a borkészítésnek van 

egy mellékterméke, a törköly, ezért a leleményes 

boros gazdák ebből pálinkát készítettek. Nem is 

akár milyen minőségűt. Érdekesség képen jegyzem 

meg, hogy a Törköly pálinka a leg ősibb pálinkánk, 

mely a 17. században jelent meg. Mint 

pálinkakedvelő és készítő személy, úgy gondoltam, 

talán a bor mellett a pálinkának is megvan a maga 

méltó helye ezen a településen. Így történt, hogy 

2012-ben megszerveztem az „I. Cserépi 

Pálinkamustra és Népi Értékek Napja” elnevezésű 

rendezvényt. A várakozásokat felülmúló mértékű 

nevezés érkezett már az első versenyre, mintegy 63 

pálinka mérettette meg magát. Meglepő módon 

kimagasló számú nevezés érkezett Cserépfaluról, 

mely az itt élő emberek igényességét, a jóra való 

fogékonyságát mutatja.  

A 2012-ben Cserépfalun megrendezett 

Pálinkamustra volt a térségben az első 

jelentősebb pálinka verseny, és azóta is az egyik 

legjelentősebb a Bükk-alján. (Szomszédos 

települések is próbálkoztak pálinka verseny 

szervezésével, de nem sok sikerrel). A Cserépi 

Pálinkamustrát évről-évre egyre nagyobb 

érdeklődés kíséri. A 2014.-es pálinkaversenyre 

már 85 nevezés érkezett. Összehasonlítás képen, 

a Mezőkövesden megrendezett versenyre 36 

nevezés történt. A Cserépi Pálinkamustra 

országosan is egyre ismertebb, a legutóbbi 

versenyre nevezés érkezett Makóról, 

Balatonfenyvesről, Hajdúböszörményből, de még 

Tolna megyéből is. Örömmel tölt el, hogy 

Cserépfalu lakossága nyitott a pálinka világára, 

annak kultúrált fogyasztására. Felismerték – a bor 

mellett – a jó pálinka értékeit is.  

A Cserépi Pálinkamustra magas színvonalú 

szakmai munkáját a Bükki Pálinka Lovagrend 

biztosítja, Orosz János Nagymester vezetésével, 

az idén már 4. alkalommal.  

Mi sem mutatja jobban Cserépfalu - jó 

értelemben vett - pálinkához való kötődését, 

minthogy a Lovagrend 2014.-ben Cserépfalun 

tartotta Lovagi avatását. Mivel a pálinka a vidéki 

élet és életérzés hagyományos itala, Hungarikum, 

ezért mi más is lehetne a Cserépi Pálinkamustra 

kísérő programja, mint a népi értékek, 

hagyományok bemutatása, újraélése. Így a 
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rendezvényen nagyszerű és igen tehetséges 

néptáncosok, népzenészek lépnek fel, 

hagyományőrző csoportok mutatják be rendkívüli 

tehetségüket, melyet feltétlenül meg kell őrizni és 

tovább adni az utókornak. Az biztos, hogy aki 

kilátogat a IV. Cserépi Pálinkamustrára 2015. 

május 23.-án, az nem csak jó minőségű pálinkákat 

kóstolhat, de részese lehet dalnak, zenének, 

táncnak, mely testét-lelkét boldoggá teszi és 

kiteljesedik, mint pálinkában a napfény íze. 

     

 

 

 

 

 

  

  

Szabó Ferenc 

Bükki Pálinka Lovagrend 

Pár kép 2014-ből 
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Programajánló 
 

Minden szombat - 18:00 Csurdóka Táncház a Közösségi Házban 

Március 22. Búcsú 

Április 11. 18:00 A katonai repülés c. előadás, Közösségi Ház 

Április 18. XIX. Bükki Borvidéki Verseny 

Május 23. IV. Cserépi Pálinkamustra és Népi Értékek Napja 

A Cserépfalu KSE tavaszi mérkőzései 

Dátum Időpont Otthon Vendég 

2015.03.21. 15:00 Szirmabesenyő Cserépfalu 

2015.03.29. 16:00 Cserépfalu Sajószöged 

2015.04.05. 16:30 Cserépfalu Vatta 

2015.04.19. 17:00 Nyékládháza Cserépfalu 

2015.04.26. 17:00 Sajósenye Cserépfalu 

2015.05.03. 17:00 Cserépfalu Mezőcsát 

2015.05.10. 17:00 Harsány Cserépfalu 

2015.05.17. 17:00 Cserépfalu Mezőnagymihály 

2015.05.24. 17:00 Bükkzsérc Cserépfalu 

2015.05.31. 17:00 Cserépfalu Emőd 

2015.06.07. 17:00 Aszaló Cserépfalu 
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