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Petőfi Sándor: Ősz elején 

 

Üres már a fecskefészek 

Itt az eszterhéj alatt, 

Üres már a gólyafészek 

Tetejében a kéménynek... 

Vándor népe ott halad. 

 

Ott a messzeség homályin, 

Ott az égnek magasán. 

Látom még, mint kis felhőket, 

Vagy már nem is látom őket? 

Csak úgy képzelem talán. 

 

Elröpűlnek, elröpűlnek, 

Tavasz s nyár vendégei, 

És őket már nemsokára 

A kertek s mezők virága 

S a fák lombja követi. 

Mint szeszélyes hölgy, a mennybolt 

Majd borul, majd kiderűl. 

Ajka még mosolyg, s szemébe 

Könny tolúl... ennek sincs vége, 

S ajkán ujra mosoly űl. 

 

Bús mosolygás és vidám könny! 

Csodálatos keverék. 

Észrevétlen karon fogja 

És egy más világba vonja 

A merengés emberét. 

 

Órahosszat elmerengek, 

És ha egy elejtett tárgy 

Vagy harang, amely megkondul, 

Fölriasztott álmaimbul: 

Elmém, nem tudom, hol járt? 
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Önkormányzati hírek 

 

A Képviselőtestület június 9-

én rendkívüli ülést tartott, ahol 

meghatározták az óvoda felújí-

tására a közbeszerzési ajánlat-

tételi felhívás tartalmát, egy-

ben kijelölték azon kivitelező-

ket, (Bódi Művek Kft., Béla 

Bau Kft., Felsőtárkányi Non-

profit Kft.) melyek részére az 

önkormányzat az ajánlattételi 

felhívást ajánlattételre meg-

küldi. 

 

2015. június 24-én a Képvise-

lőtestület a zártkerti ingatlanok 

eladása mellett döntött, vala-

mint elfogadta a lakossági víz 

és csatornaszolgáltatás támo-

gatására benyújtott pályázatot.  

 

A munkatervben szereplő so-

ros testületi ülést 2015. július 

6-án tartott a képviselőtestület. 

A képviselők megtárgyalták és 

elfogadták a II. félévi munka-

tervüket. Beszámolót hallgat-

tak meg Virág Tiborné tagin-

tézmény-vezető által a 

Hórvögye Tagiskola munkájá-

ról. Csendes Péter polgármes-

ter tájékoztatta a Képviselő-

testületet a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról. A 

képviselők közösen megvitat-

ták a leendő falunapi rendez-

vények programját, a szüksé-

ges tennivalókat.  

A Képviselőtestület döntött az 

óvoda felújításával kapcsolat-

ban a kivitelező személyéről, a 

Bódi Művek Kft. (3324 Felső-

tárkány, Szüret út 5.) lett a 

nyertes pályázó. 

A Képviselőtestület zárt ülésen 

döntött arról, hogy 2015-ben 

nem adnak kitüntető címeket 

(díszpolgári, tiszteletbeli pol-

gári cím). 

 

A 2015. augusztus 6-ai testü-

leti ülésen a képviselőtestület 

tájékoztatót hallgatott meg a 

helyi közfoglalkoztatás ered-

ményeiről Csendes Péter pol-

gármester és Benson Attila 

ügyvezető igazgatótótól. 

Ugyancsak megvitatták az 

általános iskolában beindítan-

dó főzőkonyha üzemeltetésé-

vel kapcsolatos teendőket.  

Önkormányzati rendeletet ke-

rült elfogadásra a településképi 

véleményezési eljárásról. 

ANYAKÖNYVI HÍREK 

 

Házasságot kötöttek 

Kósik Krisztina – Réti Zoltán 

Ambrus Veronika – Frikk Richárd 

Virág Angelika - Banka László 

Nagy Kitti – Gerebenics András 

 

 

 

 

Született 

Kósik Levente és Tóth Bernadett szülőknek 

Sára nevű gyermekük  

 

Elhalálozott 

Mizser Andrásné Bethlen G. út 21. szám alatti  

lakos 

Derda Istvánné József A. út 5. szám alatti lakos 

Nagy Sándorné Bethlen G. út 5. szám lakos



 

 

Iskola 

 

Itt van az ősz. itt van újra…” El-

indult az új tanév 

Minden tanévet nagy várako-

zással kezdünk. Bármilyen 

körülmények vesznek is körül, 

a sok kis csillogó szemű gye-

rek mindig tud új lendületet 

adni munkánknak. Az idén 58 

tanulóval köztük 10 elsőssel 

nyitotta kapuját az iskola. 

Gondos tervező munka előzte 

meg a szeptember elsejét. 

Tanévkezdéskor feladatunk, 

hogy egységes pedagógiai el-

vek alapján részt vállaljunk az 

iskolai közösség munkájából, 

közreműködjünk a nevelő-

oktató munka fejlesztésében, 

az megalakult, nyugodt tantes-

tületi légkör kialakításában, a 

közös vállalások megvalósítá-

sában, az iskolai és községi 

ünnepélyek, megemlékezések, 

vetélkedők, színházlátogatás-

ok, nyári tábor, egyéb rendez-

vények szervezésében és lebo-

nyolításában. Meg kell hatá-

roznunk, hogyan segítjük az év 

folyamán a tanulók felzárkóz-

tatását, tehetségük gondozását, 

hogyan látjuk el az iskolai 

gyermekvédelmi munkát. 

Mindemellett kötelességünk a 

szakmai, pedagógiai tudásunk 

fejlesztése, ezeknek a gyakor-

latban való alkalmazása.  

 Tehát nevelő-oktató munkánk 

hatékonyságának érdekében a 

munkánkat tervszerűen tudato-

san kell végeznünk. Ennek 

érdekében a tanév elején a 

szaktárgy, foglalkozás jellegé-

nek megfelelő programokat 

alaposan ki kell dolgoznunk, 

és az ezzel kapcsolatos admi-

nisztratív teendőket el kell 

látnunk /tanmenet, szakköri 

munkaterv, foglalkozási ter-

vek, éves program, stb. /. 

Munkánknak szerves része 

kell, hogy legyen az egészsé-

ges életmódra nevelés, a higié-

nikus környezet megkövetelé-

se. Ezért ellenőrizzük a tan-

termek. az udvar tisztaságát, 

figyelmeztetnünk kell a tanu-

lókat az esetleges helytelen 

magatartásukra, kellő propa-

gandát kell kifejteni a gyere-

kek körében a káros szokások 

megelőzése érdekében 

/dohányzás, alkoholfogyasztás, 

mozgásszegény életmód stb. 

Ebben az iskolaorvos és a vé-

dőnő nagy segítséget nyújt. E 

feladatott a közösen jóváha-

gyott Egészségvédelmi munka-

terv szerint látjuk el.  

Az év folyamán a munkaterv-

ben meghatározottak szerint 

fogadóórát szülői értekezletet 
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kell tartanunk, mert a tanulók-

kal kapcsolatos tapasztalata-

inkról folyamatosan tájékoz-

tatnunk kell a tanulók szüleit 

is. Ezeket az időpontokat szin-

tén már a tervezéskor rögzítjük 

Mindeközben a digitális naplót 

naprakészen kell vezetnünk. A 

tanulók pontos adatainak felvi-

tele, órarendjének elfoglaltsá-

gainak jelölése, szintén fontos 

területe munkánknak.  

Ezen kívül a pedagógusi mun-

kához kapcsolódó teendőket, 

valamint az önként, vagy a 

tagintézmény-vezetővel meg-

egyezés útján vállalt feladato-

kat maradéktalanul el kell lát-

nia minden pedagógusnak, s 

ugyanígy kell eljárnom nekem 

is az igazgató által delegált 

feladatok esetében. Van bőven 

teendőnk, tervünk az újeszten-

dőre. Reményeim szerint a 

korábbi évekhez hasonlóan, 

sikerül majd teljesíteni azokat. 

Ehhez továbbra is számítunk 

az önkormányzat támogatásá-

ra, a szülők és más pártfogók 

segítőkészségére.

  

Virág Tiborné 

Tagintézmény-vezető 

 

Beruházás 

Kedves újság olvasók, 

Tisztelt cserépi lakosok! 

 

Tisztelettel köszöntöm telepü-

lésünk lakóit a Cserépiek új-

ságjának harmadik számában. 

A folyamatban lévő és a közel-

jövőben induló beruházásokról 

szeretném Önöket tájékoztatni. 
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Az óvoda felújítása befejező-

dött, szeptember 21-től a gye-

rekek egy korszerű, mindent 

igény kielégítő épületben fej-

leszthetik tudásukat és készül-

hetnek az iskolai oktatásra.  

Az Önkormányzat a Belügy-

minisztériumtól 17.320.000 Ft 

támogatást nyert az óvoda kor-

szerűsítésére, emellett 6 fő 

közfoglalkoztatottnak tudtunk 

munkát biztosítani a felújítási 

munkálatok idejére. A kivite-

lező a Bódi Művek Kft volt, 

aki az alábbi munkákat végezte 

el. Cserépfalu nevéhez hűen 

cserép tetőfedést kapott az 

épület, ami eddig palával volt 

fedve. Külső homlokzati szige-

telés és nemes vakolat mellett 

a komplett külső nyílászárók 

lecserélésre kerültek hőszige-

telt műanyagra. Az épületgé-

pészet is korszerűsödött, hi-

szen a radiátorokat és a gázka-

zánt is lecseréltük. Az óvodai 

konyha takarékos működése 

céljából napkollektorokat sze-

reltünk fel az épület tetejére, 

ami a meleg víz előállítására 

szolgál. Az udvaron lévő játé-

kokat a közmunka programban 

dolgozók átfestették illetve az 

óvoda bejárata új térkő burko-

latot kapott.  

A Nemzetgazdasági Miniszté-

rium májusban a gyermekét-

keztetés feltételeit javító fej-

lesztések támogatása jogcímén 

pályázatot írt ki az önkor-

mányzatok részére.  

 

Az Önkormányzat a képviselő 

testület jóváhagyásával a pá-

lyázatot határidő előtt benyúj-

totta, ami július hó második 

felében pozitív elbírálás mel-

lett 9.140.612 Ft támogatást 

nyert 5% önerő vállalásával. A 

beruházás elkezdődött a kony-

hafűtés és világítás korszerűsí-

tése folyamatban van, a csapte-

lepek cseréje megtörtént. A 

bejárati ajtókat hőszigetelt 

műanyag nyílászáróra cserél-

jük. Az épület teljes felújításon 

esik át, ami a külső- belső fes-

tést a nyílászárók felújítását, 

mázolását foglalja magában. A 

pályázat keretein belül lehető-

ségünk van a teljes eszköztárat 

lecserélni. Új ipari sütővel, a 

mindennapi munkák megköny-

nyítése érdekében új konyhai 

gépekkel tudjuk bővíteni a 

konyhai eszközöket. Bízunk 

abban, hogy a közmunka prog-

ram keretein belül, helyben 

megtermelt alapanyagok fel-

használásával és a helyi sza-

kács asszonyok sok éves ta-

pasztalatával minél többen 

választják majd az önkor-

mányzati konyhát. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy 

a 2511 számú belterületi közút 

a szomszéd településekhez 

hasonlóan új aszfalt réteget 

kap a település teljes területén 

belül. A kivitelezést a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. fogja 

végezni. A kivitelezési munká-

latok idején a gépjárműforga-

lom és a saját telekre történő 

bejutás nagy valószínűséggel 

akadályokba fog ütközni, a 

közös cél érdekében mindenki 

türelmét és megértését kérjük, 

hiszen mindannyiunk közleke-

dését komfortosabbá teszi a 

felújítás.

Csendes Péter 

polgármester 
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Megújult a gazdaház 

 

Két hónap telt el azóta, hogy 

Cserépfalu Gazdaháza újra 

nyitott kapuval várja az érdek-

lődőket. A Malvinka néni 

életművét bemutató emlékszo-

ba csodálatos hímzéseivel egy 

szép színfolt a környék és a 

település értékeit ismertető 

kiállítások sorában. 

A ház előtt található informá-

ciós tábla jól betölti funkcióját: 

az autók lassítanak és utasaik 

figyelmesen olvassák tartal-

mát. 

A betérő vendégek szívesen 

időznek az öreg ház falai kö-

zött, legtöbbször egy óra hosz-

szat is itt töltenek. Tárlatveze-

téseim során megpróbálom 

őket visszavinni a múltba; Cse-

répfalu régi- régi paraszti vilá-

gába, az egyenes tartású, dol-

gos ősök mindennapjaiba és 

életük jeles alkalmaihoz is. 

Előadásomat színesítik azok a 

történetek, melyek kötődnek e 

ház berendezéséhez, tárgyihoz, 

az egykoron itt élők életese-

ményeihez. S ehhez első kéz-

ből gyűjtöm az információkat 

Mató Juliannától, aki mindig 

szeretettel és lelkesedéssel 

mesél nekem beszélgetéseink 

alkalmával. 

Nem vagyok cserépi szárma-

zású, de otthon érzem itt ma-

gam. Tanulmányaim és érdek-

lődésem mindig is a történelem 

és a néprajz területéhez kap-

csolódott. 

 

 

A téli időszakban szeretném a 

már összegyűjtött ismereteket 

továbbiakkal kiegészíteni. Szí-

vesen beszélgetnék a falu öreg-

jeivel, akik őrzik még emléke-

zetükben a régmúlt történéseit, 

örömeit és nehézségeit is. Kik-

nek tudása örökérvényű útra-

való, kincs, mely életünknek 

rendet és jellemünknek tartást 

adhat. 

 

 

A ház berendezése adott, a 

cserépi emberek adakozásai, 

gyűjtései muzeális értéket  

 

képviselnek. Jó lenne még 

bővíteni ezeket a kincseket!  

A szándék, amellyel 1998-ban 

a Gazdaházat létrehozták: alap. 

Építkezhetünk tovább, mert 

hozzáértő emberek szellemi 

tudásukkal és kezük munkájá-

val szépet és hasznosat alkot-

tak. 

Örömmel fogadnánk további 

használati tárgyakat, munka-

eszközöket, edényeket, hímzé-

seket, képeket, szőnyegeket 

stb…! Így az ide betérők még 

több élménnyel és tudással 

gazdagodnának. 

Szeretném összefoglalni a cse-

répi fafaragás történetét is, 

amely jelentős fejezet a ma-
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gyar népművészetnek. A cifrá-

zás eszközeit őrizzük, ezek 

felújításra szorulnak.  

Régi fényképekkel, eszközök-

kel, motívumok rajzaival, fa-

ragott- cifrázott tárgyakkal 

lehetne teljessé tenni a gyűjte-

ményt.  

A fafaragó családok életét, 

munkásságát bemutatva emlé-

ket állíthatnánk a jellegzetes 

cserépfalvi foglalkozásnak. 

Az őszi hónapokban remélhe-

tőleg még sokan megtekintik a 

Gazdaházat és a Hímzésgyűj-

teményt.  

Szeretettel várom és fogadom 

a cserépi lakosokat is. Segítsé-

gükkel, tudásukkal, ötleteikkel 

tovább gyarapíthatjuk e tiszta 

falu értékeit, őrizhetjük messzi 

idők emlékeit. 

Iszlai Eszter 

Pár kép az idei falunapról: 
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Az ember és a ló 
 

Községünk életében mindig is 

különleges helyet foglaltak el a 

lovak. Cserépfalu országosan 

híres, ismert volt mészégető 

boksáiról, a gyönyörű, hófehér, 

selymes mész pedig majdnem 

aranyat ért az Alföldön, a 

Nyírségben, a Jászságban, de 

keresett volt az ország más 

tájain is. 

Fedeles, sátoros szekerekkel 

szállították szerte Magyaror-

szágon. Volt is ló bőven a fa-

luban, így a mi családunkban 

is. Az állatok köztünk éltek, a 

lovak pedig családtagként vol-

tak tartva – ez így van a mai 

napig. 

Közel 15 éve kezdtük el kitisz-

títani az Ispán szélén a Hór-

patak mellett lévő területet, és 

építettük meg az istállókat, 

melyek fából készültek és ter-

mészetesen fehérre vannak 

meszelve a karámokkal együtt. 

Nagyon sokat köszönhetek az 

édesapámnak, aki elindított 

ezen az úton. A szülői háztól 

hozott ló- és állatszeretet, a 

velük való bánásmód, a lovak 

körüli munkák nagy segítséget 

nyújtottak akkor, amikor 2000-

ben elkezdtük a tanyát építeni. 

2003-ban pedig a lovastábor 

szervezését a gyerekeknek 8-

18 éves korig. A gyerekek a 

lovaglás mellett megtanulják 

az etetést, pucolást, szerszá 

mozást is. Népszerűsége és 

híre már a határokon túlra is 

eljutott, az ide évben voltak 

diákok Ausztriából, Németor-

szágból, Olaszországból, Er-

délyből és természeten ha-

zánkból. 

Évek során nőtt a lovak száma, 

valamint az állatfajták is meg-

szaporodtak. Jelenleg 14 lóval 

dolgozunk. Vannak fogatlova-

ink, ugrólovaink, hobbilovaink 

és a gyerekek kedvencei a pó-

nilovak sem hiányozhatnak. 

Büszkék vagyunk az eddig 

elért eredményeinkre. 

 

 

 

Boldizsár Lovastanya Egyesületként működünk 

és részt veszünk: 

 a megyei ér országos versenyeken fogat-

hajtásban 

 díjugratásban 

 a gyerekek Gyeposz vagy Póniklubos 

versenyein 
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Lehetőségünkhöz képest igyekszünk minden évben megrendezni a Falunapok keretében: 

 a Balogi András Díjugrató Emlékversenyt 

 az Országos Fogathajtó Versenyt „C” és SZLV kategóriában. 

 

A tanyánkon a lovak mellett a 

következő állatok megtekinté-

sére van lehetőség: 

szürkemarha, kecske, szamár, 

rackabirka, juh, házinyúl, cica, 

kutya, malac. 

 

 

 

2014-ben minősült a tanya: két 

patkós minősítést kaptunk, 

valamint 6 lovat vizsgáztattunk 

le iskolai lovas oktatásra al-

kalmasnak. 

Mind a tárgyi és személyi fel-

tételek is megvannak ahhoz,  

 

 

hogy itt, Cserépfaluban szín-

vonalas lovas oktatást kapja-

nak azok, akik szeretnének 

megtanulni lovagolni. 

Fő célkitűzésünk: minél több 

emberrel megszerettetni, elfo-

gadtatni ezt az életvitelt, ezt a 

kötődést. 

 

„ Egy ló lovas nélkül is ló, de lovas ló nélkül csak egy egyszerű ember.” 

 

Befejezésül, szeretném, ha 

minél többen ellátogatnának 

hozzánk, megkóstolnák kecs-

kesajtunkat, innának a forrás-

vizünkből, megsimogatnák az 

állatainkat és pihenés képen 

gyönyörködnének a tájban, a 

Hór-völgye kapuján, a Perpác 

tetőben és a 10 hektáron leg-

elésző lovakban. 

 

 

 

 

Cserépfalu II. fogathajtó versenye 
 

Cserépfaluban, az Ispánszéli 

Lovaspályán 2015. augusztus 

16-án rendeztük meg az Or-

szágos Fogathajtó Versenyt 

több kategóriában („C” és 

SZLV, egyes, kettes, póni és 

négyes fogatok részére). 

Minden lovast és kísérőt már 

reggel 7 órától reggelivel fo-

gadtunk. Nagy segítséget nyúj-

tott a Polgárőr Egyesület, akik 

irányították a parkolást, a for-

galmat és útba igazították a 

versenyzőket. A regisztráció és 

pályabemutató után a technikai 

értekezleten 40 fogat volt je-

len. Ez országosan is kiemel-

kedő létszámú versenyzőt je-

lent, többek között a Jászság-

ból, Ózd környékéről és a kör-

nyező településekről érkeztek 

a fogathajtók. 10 órakor meg-

kezdődtek a versenyszámok. 

Gyönyörű lovakat, szerszámo-

kat, fogatokat és elegáns haj-

tókat láthattak. A közönség 

lelkesen szurkolt minden indu-

lónak, de persze a hazai ver-

senyző kapta a legnagyobb 

biztatást. A délelőtti forduló 

után négyes fogat bemutató 

volt, majd a Cserépfalui Ha-

gyományápolók szórakoztatták 

a közönséget.  
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Ebéd után kezdődtek a dön-

tő futamok. Nagyné 

Hadzsega Zita és Horváth 

István versenybírók dirigá-

lásával az SZLV kettes fo-

gatban lett első helyezett a 

Boldizsár Lovastanya Egye-

sület versenyzője. Földi 

segítője Füles és Bátor vol-

tak. 

Egy jól sikerült napot zár-

tunk, ehhez kellettek a tá-

mogatók, a barátok, lovasok, 

ismerősök segítsége, részvéte-

le. Köszönet az Oázis Szikvíz 

Bt-nek Poroszlón, Fétis Kft-

nek Budapesten, Delikátesz 

Hús Kft-nek Egyekről, az Ön-

kormányzatnak Cserépfaluból, 

a Sebestyén Kft-nek Jászbe-

rényből, a Fagus Bt-nek Cse-

répfaluban, a Polgárőrségnek 

Cserépfaluban, a Horváth Kert 

Étteremnek Bogácson, Kovács 

Róbertnek Cserépfaluban, a 

pályaszolgálatnak, minden 

résztvevőnek, látogatónak.

 

Fridelné Boldizsár Anikó 

 

Sport - siker!  
  

Régen volt, hogy e két tősgyö-

keres cserépi sportember -   

Dósa Ildikó hosszútávfutó és 

Mizser Marcell ökölvívó hoz-

zám járt óvodába, s bár  figye-

lemmel kísérem életüket - csak 

úgy, mint a többi gyermekét -,  

nagyon megható, amikor sike-

reikről hallok, olvasok. 

 

Elgondolkodtam, mennyi érté-

kes, szép sporteredmény szüle-

tett az elmúlt időkben, s ezeket 

is a mi falunk gyermekei sze-

rezték.  

E sorozat őket szeretné bemu-

tatni. 

  

Miért választottad ezt a 

sportágat, milyen indíttatás-

ból kezdtél sportolni? 

Marci:   2010-ben "kicselez-

ve" a szülőket, a tesómmal 

Lacival, - aki versenyszerűen 

bokszolt - "ütögettük" egymást 

fent a szobában, mert anyukám 

úgy gondolta, elég egy öklöző 

a családban ezért titokban. De 

7 hónap múlva már "legálisan" 

elkezdhettem az edzést, beletö-

rődött a család is. 

Ildikó: Évek óta, saját egész-

ségem érdekében edzettem, de 

húztam, halasztottam a verse-

nyeken való indulást. Aztán 

találkoztam egy futótárssal, 

akivel egymást ösztönöztük, 

biztattuk, s így nekivágtunk az 

első félmaratonnak. 
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 Hogyan, mennyit edzel? 

Marci:   Heti 3x2 óra az 

edzésadagom, de komolyabb 

versenyek előtt 5x2 órára nő az 

adag. Nemzetközi szintű 

megmérettetés előtt Tatán ké-

szülünk, ott minden nap há-

romszor gyakorolunk. Az első 

héten selejtező meccseket ví-

vunk, de cseh és szlovák edző-

partnerekkel is öklözünk. Futó, 

technikai, súlyzós edzések 

váltakoznak. 

Ildikó: Minden nap előírt 

edzésterv szerint futok, általá-

ban egyedül. Egerben a város-

ban, a parkokban, vagy a kör-

nyező falvakban futok.  

Legjobban Cserépfaluban, a 

Hór-völgyében szeretek edzeni 

- Hollóstető 36 km oda-vissza. 

Minél több hegymenetet ikta-

tok be, hogy az erőnlétem, 

ellenálló képességem fejlőd-

jön. Biciklizés, súlyzózás, erő-

sítő edzés egészíti ki mindezt. 

  

Melyek a legjobb eredmé-

nyeid? 

Marci:  2013-ban országos 

bajnokság megnyerése - utána 

sajnos sérülés miatt 1 év kiha-

gyás következett 

2015-ben országos diákolimpia 

megnyerése, magyar váloga-

tottba való bekerülés Ukrajná-

ban Európa-bajnokságon az 

első 8-ban zártam a versenyt. 

Ildikó: 2014-ben félmaraton 

II. helyezés 2015-ben Debre-

cenben maraton - korosztályos 

I. helyezett, Kékes - Csúcsfu-

tás - 700 méter szintkülönb-

séggel 11,6 km - hőségben 

Szeptember 19-én 10 km-es 

futás Tiszakeszin - II. helye-

zett. 

Büszke vagyok rá, hogy a Cse-

répfalu KSE-n belül megala-

kult futószakosztály tagjaként 

részt vehettem és betekintést 

nyertem a falunapok idején a 

Ro-Ly Bau kupa szervezésébe 

és lebonyolításába, sokat tanul-

tam belőle. 

 

Mik a terveid? 

Marci:  Minél több nemzetkö-

zi versenyen részt venni és 

minden hazai versenyt meg-

nyerni! 

Ildikó: Szeretnék harmad ma-

gammal versenyezni  az 

Ultrabalaton 210 km-es verse-

nyén, s nagy álmom még, hogy 

triatlon versenyen vehessek 

részt. Legközelebb a Less 

Nándor túra 26 km-es terepfu-

tó túráján indulok. 

  

Legkedvesebb történeted: 

Marci:  A legelső megnyert 

bajnokság: az elődöntőben 

megvertem az addigi bajnokot. 

Volt bennem félsz, de az 

edzőm végig biztatott és győz-

tem! Másnap a sportcsarnok 

felé bicegve hallottam egy 

"Hajrá Cserép!" kiáltást. Hát-

rafordultam és meglepetésemre 

a  családomat láttam!  

Ez öntött belém még több erőt! 

Ildikó: Rábeszéltem a tesómat 

- aki egyébként akrobatikus 

rock"and roll edző -, hogy fus-

suk le Budapesten a Városli-

getben, esti kivilágításban a 

félmaratont váltóban. Én kezd-

tem, ő folytatta, jó időt futot-

tunk és III. helyezést értünk el. 
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Kinek, minek köszönheted a 

sikereidet - természetesen a 

rengeteg, általad befektetett 

munka mellett? 

Marci:  Elsősorban a tesóm-

nak Lacinak, az edzőmnek 

Barna Tibornak, a családom-

nak, akik anyagilag is és ér-

zelmileg is támogatnak, vala-

mint Klaudiának, a barátnő-

nek, aki a legnagyobb drukke-

rem. Engem a boksz megtaní-

tott a küzdésre, a kitartásra, a 

fegyelemre, a siker és a kudarc 

kezelésére. Mindenre, amire az 

életben szükségem lesz! Sok 

barátot szereztem, s megtanul-

tam, hogy a könnyű ellenfélnél 

a babért könnyebb learatni, de 

a nehéz ellenfél legyőzése az 

igazi siker! 

Ildikó:  Sportszerető család-

ban nevelkedtem, mindig fon-

tos szerepet játszott   a mozgás 

az életünkben. Felnőttként 

találtam meg az igazán nekem 

való sportot. A sok "munkáért" 

egészséget, fittséget  kapok, 

fegyelmezettségre nevel, me-

lyet beépítek az életem minden 

területébe. Soha nem késő el-

kezdeni futni, sportolni, mo-

zogni, mert nincs még egy 

olyan dolog a világon, amely 

ennyi jót tesz az emberrel!

Méreg Lajosné 

Gyülekezeti hírek 
 

A legutóbbi Cserépi újság 

megjelenése óta eltelt hónapo-

kat gyakran nevezik a közélet 

„uborkaszezonjának”. Való-

ban, a nyár a pihenés, szabad-

ságok vagy éppen a kertekben 

végzett hajrá munkák idősza-

ka. A Református gyülekezet 

életében azonban most is sok 

minden történt. 

Alig fejeztük be a hittan tan-

évet a gyerekek kedves műso-

rával, máris ünneplőbe öltöz-

hettünk újra, hogy az idén kon-

firmált- hitükről bizonyságot 

tevő- 5 ifjúval együtt izgulhas-

suk végig vizsgájukat, majd 

örülhessünk az elhangzó foga-

dalmaknak: Istent el nem fe-

ledve a gyülekezethez szeret-

nénk tartozni! E lap hasábjairól 

is bátorítom őket, sikerüljön 

fogadalmukhoz hűnek lenni. 

Mindig öröm az is, ha felnőt-

tek, saját érett döntésük alap-

ján tesznek bizonyságot hitük-

ről. Június utolsó vasárnapján 

három fiatalember kérte a ke-

resztség sákramentumát, hité-

ről vallást téve. 

A nyáron a Bárka-kör is „sza-

badságra” megy, ezért június 

végén közös kerti sütkérezés 

mellett köszöntük meg Isten-

nek az eltelt időszak áldásait. 

Gyerekek, felnőttek együtt. 

Hálás öröm volt körünkben 

látni gyülekezetünk gondnoká-

nak sok izgalommal várt első 

unokáját a kis Dancs Botondot, 

akinek első hosszabb útja kö-

zénk vezetett. 

Júliusban a Nőszövetség kül-

döttsége Sárospatakon vett 

részt az Országos Nőszövetsé-

gi Találkozón. A több száz 
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asszony között szívet melenge-

tő volt a határon túlról érkezett 

csoportok jelenléte, közöttünk 

végzett szolgálata. Megtekint-

hették a résztvevők a Nagy-

könyvtárat, a Sárospataki Re-

formátus Kollégium Múzeu-

mát, a várat. 

Gyülekeztünk külső építése is 

folytatódott a nyáron. A temp-

lomkertben levő II. világhábo-

rús szobor köré új tujákat ültet-

tünk az egyik presbiterünk 

jóvoltából. Megszépült a paró-

kia udvara is, hiszen végre 

lerakták a kövezetet, amely 

nagyon széppé varázsolta a 

gyülekezet tulajdonát képező 

lelkészlakást. A munkát a 

Terméskő Kft. végezte. Össze-

sen mintegy 200m2 felület 

került burkolásra.  

Különösen is örvendetes az a 

hír, hogy egy, a Vidékfejlesz-

tési Minisztérium által kiírt 

pályázat keretében a gyüleke-

zet egy mikrobuszhoz jutott.  

A 9 személyes kisbusz hama-

rosan begördül a templom elé, 

hogy használatba vehessük. 

Remélhetően így azok is eljut-

hatnak az istentiszteletekre, 

akik eddig mozgáskorlátozott-

ság, vagy betegségből éppen 

felgyógyulóban nem tudták ezt 

megtenni. Szeretnénk gyak-

rabban kisebb kirándulásokat 

tenni, más gyülekezetekbe 

különféle alkalmakra köny-

nyebben eljutni, vagy a gyere-

kekkel kimozdulni a faluból. 

Várjuk a jó ötleteket a Ford 

mikrobusz kihasználására. 

Augusztus elején a már meg-

szokott Szilvásváradon tartott 

szabadtéri istentiszteleten ve-

hetett részt gyülekeztünk , ahol 

Molnár Róbert Kübekháza 

polgármestere tett bizonyságot 

Jézus Krisztusban való hitéről. 

A hónap utolsó vasárnapján 

pedig Poroszlón volt Presbiteri 

Konferencia, ahol elöljáróink 

is képviseltették magukat. A 

találkozón elhangzott Benke 

György előadása az ünnepnap 

megszenteléséről,  

Újra szeptember van. Megkez-

dődött az iskola és benne a 

hitoktatás is. Ettől a tanévtől 

már 3 osztályban van kötele-

zően választott hitoktatás. Per-

sze „hitet tanítani” nem lehet, 

az órákon a bibliai története-

ken keresztül időt álló értéke-

ket szeretnénk a gyermekek-

ben erősíteni, és azt, hogy Is-

ten szeret minden gyermeket 

(is). Most 7 református hittanra 

járó elsős kisgyermekkel kezd-

tük az évet. Elindult a konfir-

mációi felkészülés is. Három 

ifjú kezdte el, de még nem 

késő csatlakozni! Azokat a 7. 

osztályos - vagy esetleg idő-

sebb - fiúkat és lányokat vár-

juk ezekre az órákra, akik sze-

retnének Istennel jobban meg-

ismerkedni és a református hit 

alapelveit elsajátítani. 

Új kezdeményezésként a 14 év 

felettiek számára szombat dél-

után 4-től rendszeres találko-

zás lesz, ahol fiatalokat érdek-

lő témákról szeretnénk beszél-

getni, a Bibliát jobban megért-

ve, sokat énekelve és persze 

játékkal, sporttal is fűszerezve 

ezeket a „talikat”. Érdeklődni 

lehet Nagy Patríciánál, de ha-

marosa lesz facebook oldalunk 

is. 

Minden gyülekezeti alkal-

munkra szeretettel hívjuk Cse-

répfalu lakóit! 

  Szilágyi Zoltánné 



 

 

BESZÉL A FÁKKAL A BÚS ŐSZI SZÉL... 
 
  
 

Beszél a fákkal a bús őszi szél, 

Halkan beszélget, nem hallhatni meg; 

Vajon mit mond nekik? beszédire 

A fák merengve rázzák fejöket. 

Dél s est között van idő, nyujtózom 

A pamlagon végig kényelmesen... 

Keblemre hajtva fejecskéjét, alszik 

Kis feleségem mélyen, csendesen. 

Egyik kezemben édes szendergőm 

Szelídeden hullámzó kebele, 

Másik kezemben imakönyvem: a 

Szabadságháborúk története! 

Minden betűje üstököscsillagként 

Nyargal keresztül magas lelkemen... 

Keblemre hajtva fejecskéjét, alszik 

Kis feleségem mélyen, csendesen. 

Arany csal s ostor kerget tégedet 

A zsarnokért megvíni, szolganép, 

És a szabadság? egyet mosolyog, 

S mind, aki híve, a harctérre lép, 

S érette, mint a szép lyánytól virágot, 

Sebet, halált oly jókedvvel veszen... 

Keblemre hajtva fejecskéjét, alszik 

Kis feleségem mélyen, csendesen. 

Hány drága élet hullt már érted el, 

Oh szent szabadság! és mi haszna van? 

De lesz, ha nincs: tiéd a diadal 

Majd a csatáknak utósóiban, 

S halottaidért bosszut is fogsz állni, 

S a bosszuállás rettentő leszen!... 

Keblemre hajtva fejecskéjét, alszik 

Kis feleségem mélyen, csendesen. 

Vérpanoráma leng előttem el, 

A jövendő kor jelenései, 

Saját vérök tavába fúlnak bé 

A szabadságnak ellenségei!... 

Egy kis mennydörgés szívem dobogása, 

S villámok futnak által fejemen, 

S keblemre hajtva fejecskéjét, alszik 

Kis feleségem mélyen, csendesen. 

Petőfi Sándor
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