
Cserépiek 
Újságja

Cserépfalu  Önkormányzatának  lapja 2016. márCIus

Március 15. - felvonulás

A megújuló természet csodája újra ámu-
latba ejt minket. Rügyek pattannak, ágak 
hajtanak, vetések serkennek, a madarak 
újra vidáman dalolnak. Az emberi szívek-
ben is moccan valami, új kezdet hevülete 
lendíti a gondolatokat, vágyakat, tetteket.

A következő oldalakon az elmúlt ne-
gyedév eseményei szerepelnek, melyek 

betekintést nyújtanak az önkormány-
zat, óvoda, az egyház, a házi segítség-
nyújtáson túl a sport világába, valamint 
a polgárőreink életébe is.

Kívánok minden Kedves Olvasónak jó 
szórakozást az újsághoz!

Virág lászló

Kedves Cserépiek!
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Önkormányzati hírek

Óvoda
 Dolgos hétköznapok

A Képviselőtestület 2016. 
január 12-én rendkívüli ülést 
tartott, ahol megtárgyalták a 
kéményseprő-ipari közszol-
gáltatás további működteté-
sét. A Képviselőtestület úgy 
döntött, hogy ezen szolgál-
tatást 2016. július 1-től átad-
ja a B.A.Z. Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság kere-
tén belül felálló új kémény-
seprő-ipari szervnek.

2016. február 8-án kö-
zös testületi ülésre került sor 
Cserépfalu, Cserépváralja és 
Bükkzsérc községek képvi-
selő-testületei részvételével 
Bükkzsércen. A közös testü-
leti ülésen megtárgyalásra 
és elfogadásra került a Cse-
répfalui Közös Önkormányza-
ti Hivatal 2016. évi költségve-
tése 42.173 e Ft bevétellel és 
42.173 e Ft kiadással.

Az Önkormányzat képvise-
lő-testülete 2016. február 

15-én tartotta soros rendes 
testületi ülését, melynek leg-
főbb napirendi pontja az Ön-
kormányzat 2016. évi költ-
ségvetési rendeletének elfo-
gadása volt. Az Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság által elő-
zetesen megtárgyalt költség-
vetést a képviselők 178.242 e 
Ft bevétellel és 178.242 e Ft 
kiadással elfogadták.

Ugyanekkor döntöttek a 
képviselők a helyi civilszer-
vezetek, egyesületek idei tá-
mogatásáról is. A képvise-
lő-testület beszámolót hall-
gatott meg a polgármester 
előterjesztésében az önkor-
mányzati intézmények 2016. 
évi karbantartási feladatai-
ról, valamint az idei közfog-
lalkoztatási tervekről.

Cserépfalu állandó lakói-
nak száma: 998 fő (2016. ja-
nuár), tavaly még ez 1011 fő 
volt. 

Elhaláloztak:

Nagy József 
 Kossuth út 42.

Dr. Tóth Ildikó Valéria  
Kossuth út 109.

Tóth Lajosné  
Kossuth út 78.

Mizser Bertalanné  
Kossuth út 46.

Gulyás Attila 
Váraljai út 2.

Kéméndi Lajos  
Alkotmány út 31.

Murányi Zoltánné  
Alkotmány út 1.

Születtek:

Lakatos Mónika és  
Makai Csaba szülőknek 
Bence nevű gyermekük

Virág Veronika és  
Ittes László szülőknek
Noel nevű gyermekük

A téli szünet után valóban a dolgos hétköz-
napok köszöntöttek ránk. A kicsik már otthon 
érzik magukat a közösségben, jut elegendő 
idő közös játékra, kirakózunk, konstrukciós já-
tékot játszunk, társasozunk, közben jókat le-
het beszélgetni. Az óvodai ismeretanyag, a 
foglalkozások témái folyamatosan bővülnek, 
tudnunk ismételni, felidézni a korábban ta-
nultakat. A gyerekek fejlesztése differenciál-
tan történik, az adottságokra építünk, készsé-

geket fejlesztünk, közben az is kiderül, hogy 
egy fél év alatt mennyit ügyesedtek gyereke-
ink. 

Fél év után elmondhatjuk, hogy a kicsik is 
megtanultak játszani, és ez általában nagy 
teljesítmény. A legújabb „trendek” hogy pici 
gyerekünket folyamatosan szórakoztatni kell, 
aztán három évesen bekerülnek egy teljesen 
idegen közösségbe, ahol erről szó sincs. Szo-
kásokhoz, szabályokhoz kell alkalmazkodni-

uk, ráadásul az óvó néni figyelmét 10-20 má-
sik gyerek óhajtja. Óvó nénis együttjátszással 
kezdjük, aztán fokozatosan egyedül is képes-
sé kell válniuk a játékra, úgy hogy megtalál-
ják a játékban az örömet, a szórakozást, a tár-
sakkal történő együttjátszás élményét. A gye-
rekek a játékban megjelenítik örömeiket, az 
őket foglalkoztató témákat, a bennük lévő fe-
szültség oldására is kiváló, a kicsik gyakorol-
ják a különböző mozgásokat, tevékenységi 
formákat. Nem véletlenül az óvodai nevelés 
egyik alappillére, hogy a gyerekeknek bizto-
sítsunk elegendő időt és eszközöket a játék-
ra, mert annak fejlesztő hatása a leghatéko-
nyabb.

Színház és bábszínház látogatást is tettünk 
Egerben. Azt tapasztaltuk, hogy érdemesebb 
például egy egri bábszínházban megnézni 
egy mesét, mert ott igazán színvonalas, ta-
nulságos, de nem didaktikusan megrendezett 
előadásokat láthatunk

Ebben a téli időben a szabad levegőn tör-
ténő mozgás is elengedhetetlen, és előírás a 

számunkra. A terem elhasznált levegőjében a 
betegségek is jobban terjednek. A városi in-
tézményekben 70-80%-os volt a hiányzás a 
járványos időszakban, nálunk ez maximum 
35%-os. Nagyon fontos, hogy beteg gyereket 
ne hozzanak közösségbe és az orvosi igazo-
lás bemutatása betegség esetén minden in-
tézményben kötelező. 

A farsangon szinte teljes létszámmal részt 
tudtak venni a lurkók. Az idén is a játékos ve-
télkedők aratták a legnagyobb sikert. Öröm 
volt nézni a sok önfeledt, lelkes arcocskát, 
ahogy küzdöttek, drukkoltak egymásnak vé-
geláthatatlanul. 

A tavasz a megemlékezések, ünnepségek 
időszaka az óvodában. Igyekszünk úgy ké-
szülni rá, hogy a foglalkozások mellett legyen 
elegendő idő a játékra, hosszabb sétákra, ki-
rándulásokra, változatos élmények biztosítá-
sára.

Dósa lászlóné
óvodavezető

aNYaKÖNYvI HÍREK
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Gyülekezeti hírek - Ismerjük meg a Bárkát!
Bárka...., ha megkérdezünk 

egy átlagembert, hogy 
mondjon egy bibliai tör-
ténetet, nagy valószí-
nűséggel  „Noé özön-
vizes története” lesz az 
ismerős, már az első-
sök is el  tudják monda-
ni. Mi ebben a történet-
ben a legfontosabb? Noé? 
– aki meghallotta és minden el-
lenére véghezvitte Isten szavát? Esetleg 
az állatok, amik szépen párosával vonultak be 
a hajóba? Vagy az özönvíz, amely 40 napon át 
csak ömlött és ömlött?

Nos, a cserépi fiatal felnőttek egy csoportja 
úgy gondolta, hogy a Noé történetének legfon-
tosabb eleme – bárka. A bárka, ami megvéd, biz-
tonságot ad, közösséget teremt a benne levők-
kel, kibírja a vihart, tud úszni a tarajos hullámok 
felett. És nem utolsósorban maga Isten vigyáz 
rá! Ezért hozták létre 2005 szeptemberében a 
Bárkát, 6-8 alapító taggal és azzal a reménység-
gel, hogy mások számára is vonzó lesz ez a kö-
zösség.

Fiatal felnőttek bibliaiskolájaként indult, azzal 
a céllal, hogy akik ide tartoznak, szeretnék job-
ban megismerni a Bibliát, és hitben megerősöd-
ni. A Bárka valóban egy meghitt menedéket je-
lent a cserépfalui református gyülekezeten be-
lül.  Biztonságot, közösséget, békességet és fel-
töltődést a mindennapi nyüzsi után, a gondok-
tól, bajoktól, e világ pörgő ritmusától. Itt való-
ban megtapasztalható „csak Istennél csendesül 
el lelkem, Tőle kapok segítséget”

A lelkészünk vezeti a beszélgetést, az általunk 
összeállított témákból, de bármikor hozzá lehet 
szólni, közbevetni, kérdezni, ellenvetni. Bármit 
meg lehet beszélni, csak egy a fontos: a Szentírás 
elsősége. Az Ige fényében kinek-kinek a gondja 
kérdése előjöhet. Akik a Bárkába kezdtek járni, 
szeretnek Isten Igéjével, a Bibliával foglalkozni, 
Istenről egyre többet megtudni. Többen lehet, 

hogy igazán itt vették először 
komolyan kézbe a Bibliát is, 

mint életük egyedüli ve-
zérfonalát. Szeretünk 
énekelni, és alkalman-
ként ezzel szolgálni is.

Szeretnénk, ha minél 
többen csatlakoznának, 

hiszen mindenkinek ott 
van a vágy a szívében valami 

több és jobb után, csak még nem 
ismerte föl, hogy az nem más, mint az Úr Jézus 
Krisztus személye. Ezért is imádkozunk, hogy a 
közösség a gyülekezetünk épülését, gyarapodá-
sát szolgálja. Nagy szükség van a fiatalabb ge-
nerációkra, hogy ne öregedjenek ki gyülekeze-
tünk, ne üresedjenek meg templomunk.

Az indulás óta eltelt 10 év. A Bárka még min-
dig áll. Voltak benne változások, néhányan le-
morzsolódtak, és mindig vannak új érkezők. Je-
lenleg 15 fő a biztos Bárkatag. Még Mezőkö-
vesdről is vannak tagjaink. Az évek során való-
di szeretetközösséggé váltunk, hiszen minden-
ki szívesen osztja meg, akár legmélyebb lelki ér-
zéseit is és azt, hogy éppen hol jár a hit útján, a 
keskeny úton.  Itt lehet sírni, nevetni, csendben 
hallgatni, vagy újra és újra közbeszólni, és a vic-
ces közbeszólásoknak is helye van.

Végül had álljon itt néhány személyes mon-
dat, melyet a Bárka tagjai adtak arra a kérdésre:

 Mit jelent nekem a Bárka?
Egy mindig nyitva álló közösséget, ahol meg-

tapasztalhatom a szeretetet, hűséget, türelmet, 
örömet, jóságot, békességet. Amikor együtt 
énekelünk isten dicsőítésére, „szárnyakat” ka-
pok, az elmélkedések erőt adnak a mindennap-
okhoz, és tudom, ha nem vagyok ott, a többiek 
imádkoznak értem – mizserné katalin

A Bárkában nemcsak énekelünk, próbáljuk 
megérteni a Bibliát, és nemcsak beszélgetünk, 
hanem segítséget kapunk a mai rohanó, zűrös 
világ mindennapjaihoz.  – nagyné Ilonka

A találkozás örömét azokkal, akik hasonlóan 
gondolkodnak Istenről – fekete nándor

Segítőkész emberek közösségét, akik gondo-
lataikat megoszthatják, és lelki erőt adnak egy-
másnak. – koskocsákné Ildikó

Lelki feltöltődést, szeretetet, egymásra figye-
lést, a közösség ereje általi hitbeli épülést jelen-
ti – jakabné zsuzsa

Bibliatanulmányozást, és a folyamatos testvé-
ri közösség imádságos szeretetét! – karcaginé 
aranka

Itt szeretetben összeforrva egy közösség tag-
jai vagyunk, akik egymásért küzdünk, hogy nö-
vekedhessünk – Bálintné erzsike

Beszélgetést, lelki kérdések, élmények meg-
osztását, imádkozást! – tóth Béla

A Bárkában mélyebben megélem Jézus szere-
tetét, erősebbé tesz és nagyon jó, társaságban 
lenni Isten előtt. – nagyné Betti

 Az írást összeállította: 
a Bárka közösség

Polgárőrség

Kiemelt támogatóink voltak:
• Terméskő Kft. Cserépfalu
• Renk Épvill Kft. Eger
• Dósa Sándor egyéni vállalkozó
• Bükkalja Takarékszövetkezet Bogács

Adományozók:
• Tóth Szabolcs és Tóth Albertné
• Donoan-Hák Kft. Cserépfalu
• Kovács Róbert, Cserépfalu
• Hangácsi Róbertné, Cserépfalu
• Mizser Lajosné, Cserépfalu Kácsi út
• Lengyel Szabolcs, Budapest
• Kompa József, Cserépfalu
• Jakab László és neje, Cserépfalu
• Dósa Ágnes, Cserépfalu
• Mizser Lajosné, Cserépfalu Kossuth út
• Dósa Gyuláné, Cserépfalu
• Lovászné F. Mária, Cserépfalu

Tisztelt Lakosság! 

A Polgárőr Egyesület Cserépfalu civil szervezet ezúton szeretné meg-
köszönni az alábbi támogatóknak a 2015 évben nyújtott pénzügyi és fizi-
kai segítségét a Polgárőrség irodai és gépkocsi tároló helyiségének kiala-
kításában.

Kérjük, hogy adója 1%-val 2016-ban támogassa a Polgárőr Egyesü-
let Cserépfalu civil szervezetet annak érdekében, hogy településünk 

közbiztonsága továbbra is az Ön megelégedését szolgálja! 

Adószám: 18511323-1-05

• Bodnár Marianna, Cserépfalu
• Molnárné R. Zsuzsanna, Cserépfalu
• Vámos János, Mezőkövesd
• Mályi József, Cserépfalu
• Iszlai József, Cserépfalu
• Lukácsné Tóth Margit, Cserépfalu
• Hák Gyuláné, Cserépfalu
• Tóth Lajosné, Cserépfalu

Fizikai munkában segítettek:
• Mizser Krisztián „Sugár”, Cserépfalu (gipsz-

kartonozás)
• Szabó Imre „Mókus”, Cserépfalu (burkolás)
• Fodor Sándor, Püspökladány (villanyszere-

lési anyagok)
• Selmeci György, Cserépfalu (festés)
• Kiss Csaba, Cserépfalu (kőműves munka)
• Valamint mindazok, akik bármilyen úton-

módon segítették az egyesület munkáját.
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Cserépi focihírek
Kedves Sporttársak! Szurkolók!
Engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket az el-

múlt néhány hónapban a cserépi sportéletet érintő 
jelentősebb változásról.

A Cserépfalui Községi Sport Egyesület (CSKSE) ve-
zetőségének elmúlt év decemberében történő le-
mondását követően 2016. januárjában, megtartott 
tisztújító közgyűlés új tisztségviselőket választott, 
meghatározta a célokat egyben megköszönte a le-
köszönő elnökség munkáját, melyet az elmúlt évek-
ben végzett. 

A közgyűlést levezető elnökeként Dósa László („Fő-
edző”) beszámolt a 2015/16. évi őszi idény labdarúgó 
eredményeiről, a kialakult helyzetről, mely során tájé-
koztatta a közgyűlést, hogy a többség akarata váltást 
szeretett volna a labdarúgó-csapat élén, így a tavaszi 
szezont már nem a korábbi edzővel (Ágó Ferenc) kez-
di meg a csapat. Elkezdődött a csapat újjászervezése, 
mely során a vezetőség Sivák Sándor edzőt kérte fel, 
hogy a tavaszi szezonra felkészítse Cserépfalu csapa-
tát. A felkérést az edző elfogadta, meghatározta a cé-
lokat, a felkészítés folyamatát. Közös célként került 
megfogalmazásra, hogy a megyei II. osztályban min-
denképpen a minimális cél a kiesés elkerülése, és a 
jövő csapatának építése. Persze ehhez minden szem-
pontból szükséges a biztos háttér, körülmény meg-
teremtése, erkölcsi és anyagi támogatás. 

Elkezdődött tehát a munka, heti két edzéssel, sok-
sok teendővel, új játékosok is kerültek szép számmal 
át- vagy leigazolásra. Mindenképpen egyik elsődle-
ges célkitűzés volt, hogy a más csapatokban játszó 
cserépi fiatalok hazakerüljenek, saját szurkolóikat ör-

vendeztessék meg jó játékukkal, nem utolsó sorában 
góljaikkal.  Nagyon örvendetes, hogy immáron Kiss 
Ramón, Mizser Norbert, Török Ádám, Balogi Máté is 
cserépi színekben focizik nálunk, örömünkre a ko-
rábbi csapat többi cserépi tagja is maradt. Több hé-
ten át tartó kemény edzések után megkezdődött 
a tavaszi bajnoki szezon, melyet rögtön az éllovas 
Tiszakeszivel történő csata fémjelzett, reméljük leg-
közelebb jobban meg tudjuk az ellenfelünket szo-
rongatni és sikerül a győzelem. 

Amit előre is tudtunk, minden kezdet nehéz, de a 
munka gyümölcse be fog érni, összefogással, hittel, 
reménnyel, szorgalommal, lelkesedéssel. Örök igaz-
ság, a futball csapatjáték, gondolva itt a futballistá-
ra, edzőre, segítőkre, támogatókra, s legfőképpen a 
szurkolókra! Hisz a foci értük, értünk van.

Reméljük, hogy minden sportot szerető cserépi 
megelégedésére jól sikerül a tavaszi szezon, számít-
va mindenki támogatására, buzdítására, észrevételé-
re.

Ajánlom figyelmükbe a különféle internetes olda-
lakon közzétett tudósításokat (facebook, mlsz adat-
bank, bazfoci, kövesdisport, egyéb saját blogok), 
ahol minél több publikációt olvashatnak hétről-hét-
re, legyen az hivatalos vagy nem hivatalos tudósítás.

 Ezúton szeretném megköszönni támogatóinknak, 
legfőképpen Cserépfalu Önkormányzatának, Polgár-
mester Úrnak, vállalkozóinknak, magánszemélyek-
nek az anyagi és erkölcsi segítségét!

Jó szurkolást! Hajrá Cserép!
kovács zoltán

elnök

Hátsó sor: Molnár B., Komlósi Á., Kecskés T., Erdős D., Tóth D., Derda I., Kucserák T., Balogi M., Gáspár T., Kiss R.
Első sor: Polgár Sz., Berzeviczi Á., Mizser N., Török Á., Kiss G., Nagy T., Urbancsik M., Mohácsi Z.

Házi segítségnyújtás   
A házi segítségnyújtás, mint 

kötelezően ellátandó alapszol-
gáltatás, településünkön 2009-
ben kezdte meg működését a 
Baptista Tevékeny Szeretet Misz-
szió szolgáltatásaként. 

Akkor még csak Cserépfalu-
ban, majd később Bükkzsércen, 
Bogácson és Mezőnyárádon 
is igényelték segítségünket. A 
szolgálat célja, hogy idős és be-
teg ellátottaink, napi rendsze-
rességgel szociális  segítségben 
és állapotuktól függően szemé-
lyi gondozásban részesüljenek. 
Örömömre szolgál, hogy kol-
léganőim egészségügyi vagy 
szociális végzettséggel rendel-
keznek, hiszen ez a mi munkán 
végzéséhez nélkülözhetetlen a 
mindennapok terhei mellett sok 
szeretetet és lelki ajándékokat 
is kapunk, hiszen időseink bölcs 
gondolataikat és a régi idők tör-
téneteit, történéseit is megoszt-
ják velünk. Felemelő érzés hall-
gatni verseiket, énekeiket és 
imádságaikat, melyekkel boldo-
gabbá teszik a gondozási időt. 
Istennek legyen hála ellátottain-
kért és e szolgálatban tevékeny-
kedő gondozónőimért!  

„Ki milyen lelki ajándékot ka-
pott, úgy szolgáljatok azzal egy-
másnak, mint Isten sokféle kegyel-
mének jó sáfárai.” (1Péter4,10)

karcaginé aranka  
vezető gondozó

***
 Munka és szolgálat  

gondozónői szemmel: 
Nagyné Kósik Dóra vagyok 

és 2009. Szeptemberétől, azaz 
20 éves korom óta dolgozom a 
cégnél! Nagyon fiatalon kezd-

tem el foglalkozni az idősekkel, 
kicsit furcsán is éreztem magam 
eleinte, de most már teljesen 
természetesnek veszem azt, ha 
egy idősnek segíteni kell. Nem 
volt szociális végzettségem, de 
amikor mostani vezetőm „ke-
zei” alatt kezdtem el dolgozni ő 
ragaszkodott hozzá, hogy min-
denki, aki ezen a területen mun-
kát végez, annak rendelkeznie 
kell szakirányú végzettséggel. 
A képzés mellett segítségem-
re volt abban is, hogy a napi te-
vékenységeket is szakmai szem-
mel és gyakorlattal tudjam vé-
gezni. Az elmúlt években, több 
esetben is megtapasztaltam, 
hogy mennyire igaza volt, hi-
szen egy - egy helyzetben, ha 
nem tudtam volna, hogy mit 
kell tennem vagy nem ismertem 
volna fel a rosszullét okát akkor 
az akár az idős ember életébe is 
kerülhetett volna.

Karcaginé Aranka, mint he-
lyi vezetőnk nagyon összetartja 
ezt a kis csapatot, így egy olyan 
légkörű munkahelyet biztosít-
va ahol öröm dolgozni! Nincs 
olyan hónap, hogy ne hozna 
össze minket egy jó beszélge-
tésre ahol mindenki elmond-
hatja jó és rossz tapasztalatait! 
A kollégákkal szinte egy nagy-
családnak érezzük magunkat, 
hisz mindent megosztunk egy-

mással és próbálunk segíteni 
mindenkinek! Bár minden kollé-
gám szinte az édesanyám lehet-
ne, de ez nem akadály, hisz na-
gyon jól érzem magamat velük. 
Az irodánk (amiért nagyon há-
lásak vagyunk az önkormány-
zatnak) mindig nyitott ajtóval 
vár minket és persze az ellátot-
takat és azok hozzátartozóit is. 
Mióta nem Cserépfaluban la-
kom, hanem Egerben (lassan 3 
éve) kicsit fárasztóbb a napom, 
hiszen egész nap utazom, mivel 
3 településen gondozok (Bog-
ács, Cserépfalu, Bükkzsérc). Ezt 
sem bánom, hisz nagyon szere-
tek Cserépfaluban lenni. Immár 
6,5 év tapasztalat után elmond-
hatom, hogy nagyon sokat ta-
nultam az idősektől! Szinte hi-
hetetlen hogy az elején még azt 
is furcsának találtam, hogy egy 
idős emberrel ott kell ülnöm az 
orvosnál, most pedig el sem en-
gedném őket egyedül sehová! 
Mint ember is nagyon sokat ta-
nultam és változtam. Az a fiata-
los lendület egy kicsit visszább 
hagyott, inkább megfontoltan 
intézek mindent!

Aranka ebben is sokat segí-
tett nekem, mivel egy ilyen fia-
talt az ellátottak is egy kissé ne-
hezen fogadtak el! Szívem sze-
rint sok fiatalt beállítanék egy 
ilyen munkahelyre, hogy tanul-
ják meg tisztelni az idős embe-
reket és azt is, hogy mi az, hogy 
alázat!

De amit egész életre megta-
nultam: 

„Minden napnak meg van a 
maga terhe, a többivel majd csak 
utána foglalkozunk.”    



8

Tisztelt olvasó!
amennyiben ötlete vagy észrevétele van az újsággal kapcsolatban, kérem keres-

sen meg vagy írjon a következő e-mail címre: cserepiekujsagja@cserepfalu.hu
Virág László

Impresszum
Cserépiek Újságja

Kiadja Cserépfalu Önkormányzata - Cserépfalu Kossuth út 125. Tel/fax: 49/423-132
Eng.sz: 2.24/871/2003

Főszerkesztő: Virág László
Felelős kiadó: Csendes Péter

E-mail: cserepiekujsagja@cserepfalu.hu
Tördelés és nyomdai munkák: Pető Nyomda, Mezőkövesd Tel.: 49/414-000

2016. március 15.

Méreg Ágnes fotói


