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Pályázatok, fejlesztések Cserépfaluban
2016-ban is több nagy volumenű felújításra kerülhet sor Cserépfaluban pályázatok útján. Az alábbiakban ezen célokról, beadott pályázatokról szeretném
tájékoztatni Önöket.
Dél-bükki települések belterületi
vízelrendezése
A pályázatot konzorciumban kívánjuk megvalósítani Szomolya, Cserépfalu, Bükkzsérc, Tard, Répáshuta és
Bükkszentkereszt Községek Önkormányzatának részvételével.
A projekt a település belterülete
észak-keleti részének csapadékvízkárok
elleni védelme érdekében valósul meg
a Hór-patak medrének Bem úti szakaszának rendezésével. Tekintettel arra, hogy a
patak a falu teljes keleti felét átszeli, több
lakóutcát érintve, ezért a Hór-patak nem
megfelelő vízszállító képességgel rendelkező szakaszának rendezése a település kapujában az egész település árvízi veszélyeztetettségét csökkenti. A beavatkozások a település észak-keleti részeit érintik, így a Bem úti lakóházakat is,
melyek az elmúlt 10 évben több esetben
voltak érintve a Hór-patak áradásakor.
Igényelt támogatás - Cserépfalu:
60.320.781 Ft (100%-os támogatás)

Mezőkövesd – Bükkzsérc kerékpárút
kialakítása és a Mezőkövesdi
közösségi közlekedés fejlesztése
Konzorciumban megvalósuló pályázat Mezőkövesd Város, Bogács, Cserépfalu, Bükkzsérc Községek Önkormányzatainak és a Magyar Közút Nonprofit Zrt.,
valamint az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ részvételével történik.
A támogatási kérelem két fő építési elemre épül. Egyrészt a kerékpáros
közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése a Mezőkövesd-Bogács-CserépfaluBükkzsérc településeket összekötő térségi jelentőségű kerékpáros útvonal
megépítésével, másrészt Mezőkövesd,
mint járási székhely közösségi közlekedési infrastruktúrájának a fejlesztése tervezett új pályaudvar kialakításával, az
intermodalitás erősítésével, valamint ezzel összefüggésben a város közlekedési kapcsolatainak és forgalmi rendjének
részbeni átalakításával.
Pályázat összköltsége: 1.708.370.181
Ft, ebből Cserépfalura vonatkozó támogatás 302.251.663 Ft 100%-os támogatási intenzitással.

szükséges védekezéssel összefüggő kiadások megtérítése.
Cserépfaluban 2016.02.10. napján rövid idő alatt jelentős esőzés miatt a Váraljai úton beömlő nagy mennyiségű csapadék kárt okozott az út minőségében.
Ennek megfelelően bejelentést tettünk
vis maior eseményre. Az illetékes hatóságok helyszíni szemléjét követően beadásra kerültek a következő helyreállítási
munkálatok tervei: A Kácsi út és a Szállásalja út közötti 100 m-es szakaszon részben burkolt árok , valamint a Szállásalja
utca és a település határa közötti 150 m-es
szakaszon a földmedrű árok helyreállítása és a Váraljai út teljes szakaszának felújítása.
A pályázatot megnyertük, a helyreállítás tervezett időpontja: 2016. 07. 01-től
– 09. 30-ig
Betervezésre került összköltség: bruttó
7.683.285 Ft.
Igényelt támogatás : 6.653.956 Ft.

Cserépfalu, Váraljai útban időjárás okozta károk helyreállítására vis
maior jellegű támogatás

Településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítés

A vis maior támogatás célja az egyes
természeti károkból adódó, indokolt és

Ezen pályázat keretén belül az Erdei iskola energetikai felújítását ter-

3

vezzük. Ennek köszönhetően egy gazdaságosabban működtethető és vonzóbb megjelenésű szálláshelyen fogadhatnánk az idelátogató vendégeket. Az
előzetes műszaki vizsgálatokat és felméréseket követően a pályázat beadása megtörtént. Pályázat 85%-os támogatottságú.

Kedvencünk a nyár

Igényelt támogatás: 14.154.016 Ft
Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése
Tervezzük a Közös Önkormányzati Hivatal és a Hórvölgye Tagiskola épületének energetikai korszerűsítését. A
műszaki vizsgálatok és felmérések folyamatban vannak. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein
belül 100%-os támogatással finanszírozott pályázatot szeptember végéig van
lehetőségünk benyújtani.
Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása
Az energetikai korszerűsítésen felül
lehetőség nyílik az önkormányzati
irodák átalakítására, a tetőcserére, ill. a
Hivatal által ellátott munkák hatékonyságát fokozó eszközbeszerzésre is. A pályázati támogatás összege előreláthatólag mintegy 29.000.000 Ft.
Emellett a Bethlen Gábor és Berezd
alja utak rendbetételére, aszfaltozására
is benyújtottuk pályázatunkat, melynek
összege közel 18.000.000 Ft.
Ravatalozó felújítása
Nem pályázati úton, hanem 100% önerő felhasználásával kerül sor az „Új temető” ravatalozójának felújítására. Egy
ideje sajnos már tarthatatlan állapotban
lévő épület és előterének felújítása időszerűvé vált. A teljes tetőszerkezet cseréjét az előtér teljes átdolgozását, nyílászáró cseréket, külső homlokzatjavítást,
teljes belső felújítást valamint vizesblokk
kialakítását is magába foglaló felújításra
idén nyáron kerülhet sor (lásd: 1. kép).
Bízom benne, hogy a fent említett
felújítások, korszerűsítések mind hozzájárulnak Cserépfalu lakosságának és az
idelátogató turisták komfortérzetének
javulásához, illetve vonzerőként is hatnak majd, és így egyre több turista választja településünket úti célul.
Csendes Péter
polgármester

Vége felé közeledünk a 2015/16os nevelési évnek. A nyár az óvodában a szabad játékról szól, de ne
higgyék kedves olvasók, hogy ekkor
lazíthatnak az óvónők. Igaz, hogy
sok udvari játéklehetőség kínálja magát, de a gyerekek is olyanok,
mint a felnőttek. Szeretik, ha érdekes, újszerű ötletek, eszközök, élmények inspirálják a tevékenységeiket. Nekünk kell gondoskodni arról, hogy a tizenötödik kánikulai napon is jól érezzék magukat az udvaron, ne a birkózás, egymás bosszantása, játékainak elkobzása legyen a
program. Elcsépelt szólam, de egyre
igazabb, hogy a mai gyerekek annyi
új ingerrel, történéssel találkoznak
nap, mint nap, hogy azok feldolgozására nincs elég idő. Azért is olyan
impulzívak, aktívak, mindent azonnal szeretnének. Az elmélkedés, valamilyen cselekvésben elmélyülés,
hosszan tartó játék egyre ritkább.
Az óvó néni legtöbb energiája a gyerekek lassítására, a játéktevékenységek iránti vágy felkeltésére, fenntartására, arra, hogy próbáljon minden-

hol „képben lenni”, megy el. Nagyon
igénylik a gyerekek a személyes foglalkozást, mondandójuk meghallgatását, szívesen kisajátítanák az óvó
nénit. Legnehezebb a kicsiknek azt
elfogadni, hogy rajtuk kívül más
gyerekekre is ugyanúgy figyel, másokkal is játszik, foglalkozik az óvónő és ezt ki kell várni.
Május végén megtartottuk az évzáró ünnepségünket. A videókat
visszanézve, tudatosult bennünk,
hogy mennyire kedvesen, összeszedetten, „jól akarva” szerepeltek a
gyerekeink. Reméljük mások is így
látták, mert mi óvónők végtelenül
büszkék voltunk rájuk, és nagyon
jó érzés azt látni, hogy a sok évközi „munka” meghozta a gyümölcsét.
Az Óvónők

4

Önkormányzati hírek
Az újság legutóbbi
megjelenése óta:

gatott meg a helyi adóigazgatással kapcsolatban a pénzügyi előadó előterjesztése alapján.

A Képviselőtestület 2016. március 3-ai rendkívüli testületi ülésén módosította a Helyi Építési Szabályzatát, a
technikai jellegű szabályzat kiigazítására a helyi református templom védetté
való nyilvánítása kapcsán volt szükség.

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését módosította, mely szerint bevételi előirányzatait 120.327 e Ft-tal, 340.355 e Ft-ra, a
kiadási előirányzatait 120.327 e Ft-tal,
340.355 e Ft-ra megemeli.

A 2016. április 14-ei rendkívüli testületi ülésen a Képviselőtestület pályázat benyújtásáról döntött, a budapesti
Puskás Ferenc Stadion bontása kapcsán
kérvényezhető 200 db ülőhelyek igénylésével kapcsolatban.

Elfogadásra került az Önkormányzat
elmúlt évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, a testület a zárszámadást 325.136
e Ft bevétellel,316.564 e Ft kiadással jóváhagyólag elfogadta.

A képviselők döntöttek a belvízrendezés kapcsán konzorciumi szinten benyújtott pályázattal kapcsolatban, a települési szakaszt érintő tervező cég kiválasztásáról, a döntés értelmében a
tervező cég a miskolci Rezgőkör Kft- lett.
Cserépfalu, Cserépváralja, Bükkzsérc
községek Önkormányzatának képviselő-testületei 2016. május 2-án együttes ülést tartottak, melyen elfogadták a
Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámolót, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi zárszámadását 38.263.000
Ft bevétellel és 37.420.000 Ft kiadással.
A Képviselőtestület 2016. május
3-án tartotta soros rendes ülését. A
képviselők tájékoztatót hallgattak meg
a település alapellátásának helyzetéről,
a háziorvos és a védőnő előterjesztése
alapján.
A testület megtárgyalta a helyi Községi Sportegyesület eddigi tevékenységéről szóló tájékoztatót, a jelenlegi elnök, valamint a korábbi csapatvezető
beszámolójában.
A Cserépfalu Nonprofit Kft. ügyvezetője ismertette a képviselőkkel a Látogatóközpont üzemeltetésével, illetve a
Nonprofit Kft. tevékenységével kapcsolatos munkájukat, a hasznosítást egyéb
lehetőségek tekintetében.
Fehérvári István a Helyi Értéktár Bizottság elnöke tájékoztatta a Képviselőtestületet a helyi értékek B-A-Z Megyei
Értéktárba történő felvételéről.
A Képviselőtestület tájékoztatót hall-

Tárgyalásra került, de elnapolták a
képviselők a letelepedést támogató lakásépítési és lakásvásárlási támogatásról szóló rendelet elfogadását, ugyanakkor módosították a település szociális rendeletét és új étkezési térítési díjrendelet is megalkotásra került, valamint visszavonták a kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról szóló korábbi önkormányzati rendeletet.
A polgármester előterjesztésében a
képviselőtestület tájékoztatást kapott
az idei pályázati lehetőségekről, valamint a soron következő önkormányzati rendezvények szervezésének előkészületeiről.
Elfogadásra került az önkormányzat
új közbeszerzési szabályzata és a 2016.
évi közbeszerzési terve is.
A képviselők egyhangúlag támogatták Virág Tiborné tagintézményvezető pályázatát a Hórvölgye Tagiskola intézmény-vezetői álláshelyének
betöltésére.
2016. május 18-án rendkívüli testületi ülés keretében a képviselők elfogadták a korábban elnapolt letelepedési támogatásról szóló önkormányzati
rendeletet, melynek szabályai 2016. június 1-jén léptek hatályba.
Elfogadásra került az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési jelentése, mely leltározás, selejtezés témakörében történt.
A képviselők döntöttek „településképet meghatározó épület külső rekonstrukciója” ügyében pályázat benyújtásá-

ról, mely az Erdei Iskola energetikai felújítására vonatkozik.
2016. május 26-án tartott rendkívüli testületi ülésen a Képviselőtestület
döntött arról, hogy egyedi kérelem alapján módosítja a helyi településszerkezeti tervet, illetve ezzel kapcsolatban az eljárás lefolytatására a Provincia-Táj Kft-t
bízza meg.
2016. június 2-án újabb rendkívüli
ülésen a Képviselőtestület határozatban
döntött a cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal belső felújításával kapcsolatos BM pályázat benyújtásáról, illetve
ugyanezen pályázat kapcsán a Bethlen
Gábor és a Berezdalja utak felújításának
szükségszerűségéről.
Döntés született a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatásával kapcsolatos pályázat idei
első ütemének benyújtásáról is.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötöttek:
Derda Nikolett – Rusz József
Papp Csilla – Bagi Béla
Elhaláloztak:
Murányi Zoltánné
Alkotmány út 1.
Tóth Lajos
Kossuth út 131.
Csorba András
József A. út 18.
Kéméndi Istvánné
Berezdalja út 43.
Lovász Károly
Berezdalja út 1.
Dósa Lajos
Kossuth út 120.
szám alatti lakos
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Hórvölgye Tagiskola
A 2015/2016-os tanév rövid értékelése
utáni kézműves foglalkozások is igen
kedveltek voltak a gyerekek körében.
A táncszakkör fő célja a játékosság
központi szerepének megtartása mellett a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a ritmusérzék és a
mozgáskoordináció fejlesztése volt.
A színjátszó szakkör a tanulóknak
lehetőséget biztosított a különböző
színjátszó technikák megismerésére és elsajátítására. Jó hangulatú műhelymunka folyt, sokféle kapcsolódási lehetőséggel zenéhez, díszlet- és
jelmeztervezéshez, irodalomhoz. Készült előadás a karácsonyi ünnepségre, a jótékonysági bálra, a március 15-i
ünnepségre, anyák napjára.
Tanulóink magatartása és szorgalma és ennek következtében tanulmányi eredménye ebben a tanévben is
igen jónak mondható. Ehhez nagyban
hozzájárult, hogy a szülőkkel folyamatosan egyeztettünk viselkedésükről és
tanulmányi előmenetelükről. Útmutatást adtak kollégáim, hogy milyen módon tudják a szülők támogatni gyermekeiket abban, hogy mind az iskolai, mind az otthoni elvárásoknak az
életkoruknak megfelelő módon eleget tudjanak tenni.
Az egységes követelményrendszer,
a biztonságos környezet is jól segítette fejlődésüket.
Sok tanulónk a tantárgyi követelményeken felül többlettudást nyújtott és nincs egyetlen tanulónk sem,
aki ne teljesítette volna a minimum
szintet. A tanórákon az aktív mun-

ka, kötelességtudat, jó munkatempó
és felkészültség jellemezte tanulóinkat. Magatartásukra pedig a közösségi munkákban való tevékeny részt vétel és felelősségtudat, kezdeményező
készség volt jellemző. Legtöbb gyermekünk a felnőttekkel és társaival
szemben is udvarias és tisztelettudó
volt. Nagyban hozzájárult ehhez a hittan órákon kapott útmutatás és megerősítés is. A tanulóink a színház, múzeum, mozi látogatások, a kirándulások alkalmával iskolánk hírnevéhez
méltóan viselkedtek.
Igyekeztünk minél több szabadidős
tevékenységre felhívni a figyelmüket.
A délutáni foglalkozások sikeresek
voltak. A tanulóink szinte 100%-ban
részt vettek a napközis és egyéb szabadidős foglalkozásokon. A napközis tevékenységek főleg a péntek dél-

A könyvmoly szakkörösök külső
helyszínen a felújított községi könyvtárban tartották foglalkozásaikat. Az
információkat a könyveken kívül az
interneten is kereshették. Egyre többet és gyorsabban olvastak, nem szakkörös társaikat is inspirálva a könyvek
kölcsönzésére, az olvasásra. Ismereteiket jól alkalmazták az órai munkában
is. A tömegsport foglalkozásokon sok
játékos feladatot tanultak a gyerekek.
Fontos, hogy szabadon és felhőtlenül
a játék öröméért játszottak.
Több fiúgyermek jár rendszeres futballedzésre is a bogácsi csapathoz.
Nagyon jó továbbra is a kapcsolatunk a Hórvölgye Alapfokú Művészeti
Iskolával. Gyerekeink 95%-a jár zeneiskolába és eredményesen teljesítik a
követelményeket ott is. A hangszertudásukat ünnepségeinken is megmutatták.
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Az idén is rendeztünk versmondó
versenyt a Megyei II. Rákóczi Ferenc
Könyvtár támogatásával.

Díjnyertes pályázat:
I. helyezés Iszlai Csaba András
VI. helyezés Boldizsár Kitti

Tanulóinkkal folyamatosan részt
vettünk pályázatokon.

A magyar költészet napja
versmondó verseny

Ebben a negyedik osztályosok, nekünk a legnagyobbjaink jártak élen.

I. helyezés Csengeri Zsófia
III. helyezés Iszlai Csaba András

Takarék Szövetkezet:
„Ez a vágyam, erre gyűjtök”
rajzpályázat

Janikovszky Éva
országos meseíró pályázat

4. osztály: Boldizsár Kitti, Csengeri
Zsófia, Hák Anett, Iszlai Csaba András, Kovács Tímea, Lénárt Luca, Papp
Patrik, Selmeci Roland, Tóth Márk
Benjámin,
3. osztály: Ferencz Regina Zsanett,
Szabó Péter,
1. osztály: Kohán Borbála Etelka
Bio király meseíró pályázat
Szatmári-Ízek Kft.
Lénárt Luca, Tóth Márk Benjámin,
Csengeri Zsófia
I. helyezés Tóth Márk Benjámin
K&H pénzügyi vetélkedő
Tóth Márk Benjámin, Lénárt Luca,
Guba Tünde Mária, Boldizsár Kitti,
Csengeri Zsófia
Regionális döntőbe jutás
K&H „Vigyázz, kész, rajz!”
rajzpályázat
Mire gyűjtök és hogyan?
Boldizsár Kitti, Csengeri Zsófia,
Guba Tünde Mária, Iszlai Csaba András, Lénárt Luca, Tóth Márk Benjámin

Boldizsár Kitti, Lénárt Luca, Guba
Tünde Mária, Hák Anett, Tóth Márk
Benjámin, Csengeri Zsófia,
díjazott: Tóth Márk Benjámin
Az én templomom rajzpályázat
folyamatban Csokoládé és
Fesztivál rajzpályázat
I. helyezés: Szekeres Emma
II. helyezés: Farkas Patrik
III. helyezés: Tóth Márk Benjamin
Részt vettünk a Guinness kézmosási rekordkísérletben az iskolai védőnő és az önkormányzat dolgozóinak támogatásával.
Kaptunk a központi iskola informatikai fejlesztési pályázatának segítségével 11 új modern számítógépet.
Elkezdtük a TANTAKI számítógépes
oktatóprogramok használatát a tantárgyi ismeretek elmélyítésére. A pályázat keretein belül több százezres
értékben bocsátottak ingyenesen rendelkezésünkre az ország tíz iskolájának egyikeként a mi kis iskolánknak
digitális anyagot matematika, magyar és környezetismeret tantárgyakból.

Jelentkeztünk a „Boldog iskola”
programba.
Volt színházbérletünk az Egri Gárdonyi Géza Színházba. Több alkalommal is megajándékozta a Cserépfalui
Önkormányzat gyerekelőadásokkal a
tanulóinkat.
Az idei tanévben két alkalommal
tartottak sikeres, tanulságos, interaktív előadást nálunk az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársai.
A szülői munkaközösség gumilabdákkal, futballokkal, ugráló kötelekkel, tollaslabda készletekkel, csúszkákkal bővítette a sporteszköztárunkat.
Jótékonysági bált szerveztek a gyerekek javára, fedezték a Felsőtárkányi kirándulás költségei
Az iskolai alapítványnak a nyári
debreceni táborozás támogatását és
a sok-sok jutalomkönyvet köszönhetjük.
Folyamatosan támogatott bennünket az év folyamán a terveink megvalósításában az önkormányzat. Fontos
volt számukra az iskola és az itt tanuló kisdiákok.
A külső partnereink és az itt dolgozók összefogásnak köszönhetően tudtuk boldoggá tenni gyerekeink mindennapjait. S, mint az Thomas Bray-től
tudjuk
„A boldogság az a légkör, ahol a
szeretet kifejlődik.”
Virág Tiborné
Tagintézmény-vezető
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Gyülekezeti élet gondnoki szemmel
Ahogyan elmúlt a tél és megérkezet a tavasz, megújulva, zölddé
varázsolva környezetünket, újra
elkezdődtek a munkák a gyülekezethez tartozó ingatlanok körül és
a temetőben is. Istennek legyen
hála, a szorgos kezek következtében szép rendben van a parókia a
templom környezete, és a temető is folyamatosan szépül. Többször meglátogatom közfoglalkoztatott munkásainkat, akiknek mindenkor megköszönöm, hogy szívügyüknek tartják azt, ami a közösség tulajdonához tartozik. Hálával gondolok az elkészült útra is,
ami lehetővé teszi, hogy kedves
elhunyt szeretteink sírjait méltó
körülmények között tudjuk megközelíteni. Ebben nagy segítségünkre voltak a falu vállalkozói,
akik munkagépekkel, kővel, és fizikai munkásaikkal hozzájárultak
az út elkészítéséhez. Isten Áldja
Mindazokat, akik valamilyen módon segítettek a munkálatok elvégzésében.
Gondnokként
lehetőségem
volt az elmúlt időszakban több településen is látogatást tenni, volt
ahol a gazdasági helyzetbe is betekintést nyertem, de a parókiák
és templomok állapotát mindenesetben megtekintettem. Örömmel és hálával éltem meg, hogy a
gazdasági helyzetünk, ingatlanjaink és azoknak a környezete mindegyiket felülmúlta. Ezért becsüljük meg azokat, akik ezért naponta szorgalmasan munkálkodnak.
Fontos esemény volt számomra
az április hónapban történő Presbiteri továbbképzés, aminek helyszíne Pénzpatak volt. A gyülekezet elöljáróinak létfontosság kell,
hogy legyen az életében a folyamatos Biblia tanulmányozás, közös gondolkodás, és a közös beszélgetések. Akik részt vettek ezen
az alkalmon azok mindannyian ré-

szesültek Isten kegyelmi ajándékában, a közösség szeretetének
megélésében.
Az egyház egyik alappillére a
diakónia, vagyis egymás segítése,
ebben jelentős segítséget nyújtanak nekünk asszonyaink, akik minden alkalommal szolgálatukkal támogatják a gyülekezet életét. Legyen az imahét, özvegyasszonyok
délutánja, csigakészítés, csendes
nap. Hála és köszönet érte!
A napokban missziói közgyűlésen voltunk Nagytiszteletű Úrral, és nagyon jóleső érzéssel hallgattuk, ahogyan elnök úr beszámolójában megemlítette azt a töltött káposztát, melyet ügyes as�szonyaink készítettek számukra a
finom süteményekkel együtt, a településünkön megrendezett csendes nap alkalmával. Ezek az alkalmak lehetőséget nyújtanak arra,
hogy mindannyian lélekbe gyarapodjunk, épüljük és emellett a
hozzánk érkező vendégek elvigyék a cserépfalui gyülekezet tagjainak jó hírét. A diakóniai szolgálat egy másik része a látogatás, melyet a lelkészházaspár és én
magam is folyamatosan végzünk.
Mindig felemelő érzés számomra,
ha Igét olvashatok, énekelhetek és
közösen imádkozhatom időseinkkel, betegeinkkel, akik állapotuk
és koruk miatt már nem tudnak eljönni a templomba. Jó lenne, ha
ebben a szolgálatban a presbiter
testvérek is segítenének, hiszen
ha többen végezzük a látogatásokat, akkor sokak számára okozhatunk örömöt, lelki felüdülést. Ami
viszont örömmel tölt el, hogy vasárnaponként a kisbusz elszállítja
azokat a nehezen mozgó időseinket, akik vágyat éreznek Isten Igéjének hallgatására, ebben a szolgálatban a presbitérium férfitagjai vannak segítségünkre. Köszönet érte!

Örömöt jelent számomra, amikor egy-egy esküvőn a Bárkakör
tagjai énekelnek, hiszen ez is egy
szolgálat, amit a fiatal felnőttek
közössége végez.
A konfirmálók felkészítésben
néhány alkalommal személyes betekintésem is volt. Csöndesen figyeltem fiataljaink tekintetét,
amikor lelkipásztorunk egy- egy
kérdést felolvasott, elmagyarázott számukra. Bizakodom benne,
hogy nem múlnak el nyomtalanul
a tanultak az ifjúság gondolataiból, és időnként ellátogatnak az
Istentiszteletekre.
Ezért folyamatosan kell imádkoznunk, hiszen ez mindannyiunk
felelőssége.
Nagytiszteletű asszonyunkkal
történő beszélgetéseink alkalmával betekintés kapok az óvodában,
iskolában végzett hitoktatásról, a
közöttük végzett szolgálatról. Sajnos ebben a tanévben személyesen nem látogattam meg őket, de
a közelgő szabadtéri Istentiszteleten ízelítőt kaphatunk, kaphatok
abból, amit megtanultak gyermekeink.
Az év további részében sok tennivaló vár még ránk. Szeretnénk
a parókia kapuját lefesteni, és a
szolgálati lakás tetőszerkezetének
javításait elvégezni.
Minden munkálathoz kérjük
Mennyei Atyánk kegyelmének segítő erejét! Ámen!
„Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.” 1Péter4,10
Testvéri köszöntéssel!
Karcaginé Aranka
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Befejeződött a szezon
Március elején találkoztunk itt az újság hasábjain, azóta
elszaladt néhány hónap, véget ért a 2015/16-os futballbajnokság, melyben Cserépfalu az őszi gyenge szereplés után
(14.) megszerezte az előkelő 9. helyet a 16 csapatos bajnokságban a B.-A.-Z. Megyei II. osztály Közép-csoportjában.
Javában folyik a kontinenstorna, épp a foci EB-re 44 év
után kijutó magyar nemzeti válogatott osztrákok feletti győzelmét ünnepli az egész ország és a magyarság szerte a világban, de néhány gondolat erejéig szeretném értékelni a
tavaszi szezonban nyújtott teljesítményt mint felnőtt, mind
az U-19-es csapat tekintetében.
A felnőtt csapatunk fordulóról-fordulóra kezdett ös�szeérni és jobb teljesítményt nyújtani, melyet mutat, hogy
volt egy két hónapos széria, amely alatt csapatunk veretlen
maradt. A tavaszi fordulókban összesen 26 pontot gyűjtöttünk, összességében 35 ponttal végeztünk az igen kiegyenlített csoport középmezőnyében! Ha csak a tavaszi összevetést vesszük figyelembe, 5. helyet érő pozícióban végeztünk, mely által éppen 5 helyet tudtunk előrelépni a tabellán. Gratulálunk csapatunknak,
s minden játékosnak, aki a 2015/16-os szezonban cserépi színekben futballozott!
Az újjászervezett együttes igazi csapatot alkotva tette a dolgát szívvel-lélekkel,
küzdött, hajtott, átérezte a felelősséget,
törekedett a minél jobb játékra és eredményre. Ahogy korábban említettem, a
sok munka gyümölcse szépen beérett. A
tények és számok magukért beszélnek.
A tavaszi 15 fordulóban 8 győzelem, 2 döntetlen és 5 vereség volt a mérlegünk, ami nagyon dicséretesnek értékelendő. A bajnokság tavaszi fordulóiban pozitív gólkülönbséggel zártunk (31-24, össz-gólkülönbség:
48-64), a 26 tavaszi találaton 8 játékosunk osztozott – Mizser
9, Nagy 6, Badalik 5, Török 2, Urbancsik, Kecskés, Kis, Mohácsi 1-1 gól -, ami mindenképpen dicséretet érdemel. Kapusaink, illetve a gólt nem szerző játékosaink nagy része is bizonyították, hogy a cserépi csapatban van a helyük. Köszönjük.
A következő szezonban nagyon fontos lesz a csapat egyben tartása, szükség szerint néhány poszt megerősítése.
Néhány gondolatot az utánpótlásról. Itt a helyzetünk tavasszal nem volt rózsásnak mondható, túlzás nélkül állíthatom. Energiáink teljes kiaknázásával is nehezen sikerült abszolválni a tavaszi fordulókat. Maradtunk az őszön elért 14.
helyen, mondhatjuk, hogy sokszor örültünk, ha létszámban
ki tudtuk állítani a csapatot. Nem volt könnyű. A jövő évnek
az utánpótlásról is kell szólnia. Még nehezebb lesz, mint eddig volt, de úgy gondolom, hogy a csapatért tévő emberek
továbbra is itt lesznek az ifjak mellett. Kiemelt feladatunk
lesz, hogy ütőképes csapatot sikerüljön összerakni, sajnos a
tavaszi győzelmek elmaradtak, csoda volt, hogy a játékosok
egyáltalán végigjátszották a szezont. Új és ütőképes csapat-

ra lesz szükség, akik néhány év múlva alapot adhatnak a felnőtt csapatba történő beépítéshez is.
A tavaszi felkészítésért és tevékenységért köszönetemet
fejezem ki Nagy Józsefnek, Tóth Bélának és Kis Gábornak,
akik önzetlen munkájukkal, szabadidejüket feláldozva segítették az utánpótlás csapatot. Köszönjük Cserépfalu Önkormányzatának az ifi csapat mérkőzésekre történő szállításában nyújtott segítségét, ehhez nyújtott munkáját Hegedűs
Jánosnak!
Az alábbi sorok is csupa köszönetnyilvánításról szólnak.
Jó dolog ezt megtenni.
Ahogy a szlogen is mondja: A foci a szurkolókért van. Ebben osztozom. Továbbra is törekednünk kell a sportszerű és
korszerű szurkolásra, csapatunk buzdítása és biztatása elengedhetetlen, mindig nagy lökést ad a játékosainknak. Köszönjük minden szurkolónknak, hogy a csapat mellett állva
minden meccsen megmutatták, milyen is a cserépi virtus!
Ezúton szeretném minden, Cserépfaluért szurkoló
cserépi és nem cserépi embernek megköszönni az egész évi biztatást, buzdítást, a sok-sok
szeretetet – melyet a csapat mindig szívesen fogadott -, de a kritikát is meghallgatta.
Köszönetemet fejezem ki elsősorban
Csendes Péternek, Cserépfalu polgármesterének, Cserépfalu Önkormányzatának, Dósa Laci Főedzőnek, Sivák Sándornak és segítőjének.
Külön kiemelten köszönjük minden cserépi és nem cserépi vállalkozónak, akik egész szezon során anyagi és erkölcsi támogatásukról biztosították csapatunkat!
Tisztelettel köszönjük a hazai mérkőzések lebonyolítása
során rendezőként vagy segítőként szolgálatot teljesítő személyeknek, valamint Cserépfalu polgárőrjeinek a nyújtott
segítséget; Köszönjük azon személyek támogatását is, akik
akár a mérkőzésről készült sajtóanyaggal vagy más egyéb
információval segítették a cserépi foci népszerűsítését!
Tovább kell dolgozni azon – csapat, egyesület, önkormányzat, támogatók - , hogy Cserépfalu csapata az elkövetkezendőkben is sikeres legyen és minél jobb eredményt
tudjon elérni a következő bajnoki kiírásban. Ehhez célok, elkötelezettség, önzetlen munka, idő és anyagi forrás is szükséges.
Az egyesületben végzett munka nem könnyű, sok-sok
ember, áldozatos munkáját követeli meg napról-napra. A
nyár elmúltával új szezon kezdődik, új reményekkel.
A feltételek adottak, utánpótlás és felnőtt szinten is fejlődünk, a csapat épül, a pálya szépül, az eszközök, létesítmények szolgálják a korszerű labdarúgás létét kis falunkban.
CSKSE! Nincs itt mese.
Kovács Zoltán
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Töretlen a siker!
Május 28.-án ismételten megmutatta Cserépfalu,
ez a kis Bükkaljai falucska, hogy nyitott a jóra, a közösségi életre, a játékra, mely a Pálinkamustrát jellemezte. Ugyan is ez egy játék. Egy közösséget építő,
kapcsolatokat teremtő játék, melynek alap és kiegészítő eszköze a pálinka. Egy ilyen eseményen beszélgetéseket indít el a pálinka, mely nagyon sok esetben nem csak szakmai, de baráti is.
Településünk joggal lehet büszke a „Térség legjelentősebb pálinkaversenye” címre, mely az idén is bebizonyosodott. Az idei versenyre összesen 139 (!) nevezés érkezett. Nagyon sok Cserépi nevező volt, mely
nagy öröm, mivel a helyiek sajátjuknak érzik a versenyt és büszkék rá. Sok szép minta érkezett a környező településekről, Bogács, Szomolya, Bükkzsérc,
Cserépváralja, Mezőkövesd, de nevezés érkezett
Mezőszemeréről, Füzesabonyból, Emődről, Mályiból
és Miskolcról is. Hosszú lenne felsorolni minden települést, de kiemelném még a legtávolabbiakat, mely
Budapest, Gyermely, Báta, Szeged. Nagyon jó érzés,
hogy ilyen széles földrajzi körből érdeklődnek a Cserépi Pálinkamustra iránt.
A pálinkák zsűrizését igen magas szakmai színvonalon hajtotta végre ez évben is a Bükki Pálinka Lovagrend. A szakmai munka a Látogatóközpontban
zajlott, mely igen szép és elegáns megjelenést adott
a versenynek. A szakmai munkát Csendes Péter Polgármester úr nyitotta meg.
Idén az időjárás is kegyes volt a rendezvényhez
és verőfényes napsütésben folytak az események a
Pást-gödörben, ahol a környékbeli települések ha-

gyományőrző csoportjain kívül a Dumaszínház sztárja, Bruti nevettette meg a nézőket.
Az eredményhirdetést már mindenki nagy izgalommal várta. Polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, valamint Tállai András Államtitkár urat is.
Államtitkár úr is értékelte a Mustrát, majd Orosz János Nagymester úr eredményt hirdetett és átadta az
okleveleket. Átadásra került Cserépfalu Önkormányzatának két különdíja is, melyet Gyurcsán Attila és
Vasas Csaba érdemelt ki, „Év Pálinkája” minősítést elért pálinkáikkal.
Az eredményhirdetés után két helyszínen folytatódott ez este, a Pást-gödörben Retro Disco, a Közösségi Házban pedig a Tekergő zenekar húzta a talpalávalót a Táncházban.
Ezúton szeretném megköszönni a támogatást
Cserépfalu Önkormányzatának, Polgármester úrnak, a Testületnek, és a Társulás Cserépfalu Jövőjéért
Egyesületnek.
Nagy köszönet illeti a segítőket, akik a jegyzőkönyvvezetés, a kiöntés, a raktár kezelés, illetve a
mosogatás feladatát látták el. Név szerint meg kell,
hogy köszönjem a munkáját Csendes Szonjának és
Szívós Ádámnak az oklevelek pontos és gyors elkészítéséért.
Külön köszönet illeti Cserépfalu lakosságát, akik
nevezésükkel, szimpátiájukkal is a rendezvény mellett állnak.
A Cserépi Pálinkamustra sikere továbbra is töretlen.
Szabó Ferenc
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V. Cserépi Pálinkamustra cserépfalui nevezései
Dósa Sándor
Csendes Péter
Csendes Péter
Tóth Rudolf
Tóth Rudolf
Patvaros János
Patvaros János
Patvaros János
Kósik Attila
Garai Dezső
Garai Dezső
Mizser Lajos
Mizser Lajos
Dósa László
Dósa László
Nagy József
Nagy József
Nagy József
Kompa József
Kompa József

Málna
Törköly
Meggy
Törköly
Szilva
Birs
Meggy
Törköly
Szilva
Cseresznye
Alma-Birs
Körte
Cserszegi Törköly
Törköly
Meggy
Golden Alma
Meggy
Szilva
Bor-Birs
Törköly

Arany
Bronz
Bronz
Ezüst
Ezüst
Bronz
Ezüst
Ezüst
Bronz
Bronz
Oklevél
Bronz
Nagyarany
Ezüst
Ezüst
Arany
Ezüst
Ezüst
Bronz
Bronz

Szabó Ferenc
Szabó Ferenc
Szabó Ferenc
Szabó Ferenc
Gyurcsán Attila
Mizser Tamás Sándor
Mizser Tamás Sándor
Mizser Tamás Sándor
Mizser Tamás Sándor
Mizser Tamás Sándor

Kajszi
Meggy
Cseresznye
Körte
Berkenye
Vegyes
Szőlő
Törköly
Szilva-Som
Birs

Ezüst
Bronz
Nagyarany
Bronz
Év Pálinkája
Arany
Ezüst
Nagyarany
Nagyarany
Ezüst

Cserépfalu egyetlen ükmamája
Ezt a beszélgetést, hogy papírra vessem időpontot kértem Vadászi Ilona nénitől. A megbeszéltek alapján másnap 10 órakor
megjelentem nála, de nem találtam sehol. Gondoltam hátranézek a kertbe (mert tudtam , hogy
nem olyan asszony, aki keresztbe
tett lábbal ül a tévé előtt) hátha
ott találom! Így is volt, éppen virágokat ültetett. Jó napot!- köszöntem, ő fogadta, jöttem tudja, amit
megbeszéltünk tegnap. Jaj fiam
én most nem érek rá társalogni látod sok a dolgom. Segítek én Ilona néni! - mondtam. Nem kell, neked is van elég, gyere vissza holnap! Már a kapunál jártam mikor
kiabált „ Gyere vissza fiam, mondok egyet, oszt kettő lesz belőle!
Csináljuk meg most ezt a beszélgetést oszt le van tudva , ki tudja
holnap is mibe fogok.”
Így indult Jakab Lajosné Vadászi Ilona nénivel a beszélgetésünk,
aki született 1920 nov.14.-én Cse-

répfaluban. Sajnos a sors úgy hozta, hogy 10 éves korában elveszítette édesanyját, akit betegsége
alatt ápolt így nem tudott iskolába
járni ezért a 4.-dik osztályt megismételte (akkor még az ált. iskola 6
osztály volt). Édesapja nem velük
élt, ezért a nagyszülők nevelték
tovább őt és húgát.
13 évesen cselédnek állt az akkori cserépi malom gazdájánál
Vígh úréknál. Nem volt jó helye
majd Paczek Pálékhoz került szintén cselédnek. 2 év után húga vette át a helyét, Ilona néni pedig Mezőkeresztesre került, mert ott sok
tehén volt a gazdának és ő tudott
fejni míg húga nem. 20 hónap elteltével summásnak állt egy kis faluban, „a vértályog tudja már minek hívják”(llona néni szavaival
élve). Aztán Egerbe került ismét
cselédnek, ahol 4 hónapig volt.
Karácsonyra haza jött másik év
februárjában (1937) férjhez ment
Jakab Lajoshoz, majd másik évben megszületett első lány gyer-

mekük, 1941-ben pedig fiúk született. Nevelte gyermekeit, mellette végezte a házi munkát, földjük
volt azt művelte és a jószágokat
gondozta. A gyerekek mikor már
felcseperedtek újra munkába állt
akkor már a cserépi varrodában
vasalt „ mert nem volt nekem türelmem varrni”- mondta, 6 év után
pedig nyugdíjba vonult.
Ilona néni gyermekként mivel
játszottak?
- Árokba ugráltunk, szaladoztunk, bigéztünk meg rongybabám
volt, de 5-dik osztályos voltam mikor nagyapám már befogott kapálni.
Milyen ételeket ettek?
- Habart bab, krumplileves, kalácsok, krumpli lángos, palacsinta,
lúdnyak (másképpen szegény as�szony tortája)”Miket ettünk még
várjál csak legalább egy évvel jöttél volna hamarabb még akkor is
jobban fogott az agyam.”
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A háborút hogy élte meg emlékszik rá?
- Hú, várjál csak 1944-be volt
a háború, novemberbe jöttek be
az oroszok. Mindent kihordtak az
emberek a pincébe, mert ugye lőttek, mint a nem tudom micsoda.
Oszt így hogy ne hordják el az oroszok az értékeinket, elhordták helyette a magyarok a pincéből. Én
nem tudtam kimenni a pincébe,
mert ugye itthon voltam a gyerekekkel, mert az uramat elvitték.
Mikor vitték el?
- Hát ugye ő nem volt katona,
csak olyan tartalék, mert Lajos
olyan teli talpú volt, oszt nem tudott volna gyalogolni.
Mi az a teli talp Ilona néni?
- Hát nem volt a talpa alatt hajlék (lúdtalpas volt)
Ezek mindent elvittek amit tudtak, volt itthon 12 mázsa árpánk,
mind egy szálig elvitték. Levágtunk egy hízót annak is a negyede
maradt meg. Volt két csikónk azt
is elvitték. Lövöldöztek, a kert végtől-végig volt ágyúval. Egy embert
tudok aki meghalt, annak még a
csizmáját is lelopták az oroszok.
Rettenetes volt ezt átélni jobb erről nem is beszélni.
A háborút leszámítva akkor
volt jobb élet vagy most?
- Azt mondom, hogy az se volt
jó meg ez se! Nekem egyik se,
mert rengeteget kellett dolgoznom. A férjem meszes volt, eljárt,
mindent nekem kellett csinálni,
krumplit kapálni, házimunka, lovunk, hízónk volt, na meg a gyerekek.
Mióta él ebben a házban?
- Amióta férjhez mentem itt lakom 1937 óta
Mivel telnek a mindennapjai?

- Mikor mivel, látod, most ehhez
fogtam takarítok, mosok is de kézzel, főzök. Mindig van mit csinálni.
Még szokott főzni?
- Hogyne majdnem minden nap
nézd meg most is tele a hűtőm.
Ilona néni gondolta volna,
hogy ilyen szép kort megél, hogy
ükmama lesz?
- Oh, nem, csak tudod azon izéltem, hogy Gábor dédi nagyanyám
96 éves volt mikor meghalt. Mikor megéltem a 85 évet- 85 évig
élni Úr Isten gondoltam. Oszt akkor vették ki az epekövemet. Bekerültem a kórházba, de ott az orvos úgy szeretett, Jakab néninek
hívott.
„Én nem tudom, akar hova
méntem a beszédemé vagy miért,
azé e amiér ilyen paraszt vagyok,

de mindenütt szerettek. Én nem
forgatom a szót ha é akkor é ha la
akkor la. „
Az tényleg igaz, hogy még
szemüveg nélkül olvas?
- Igaz, megműtötték a szemem
azóta is jó.
Még egy utolsó kérdés - Mit
üzen az olvasóknak?
- Mindenkinek nagyon jót kívánok, sok örömet, egészséget, boldogságot!
Ilona néni én nagyon szépen
köszönöm, hogy rabolhattam a
drága idejét és megosztotta velem dióhéjban az életét. Én is
nagyon jó egészséget kívánok
magának.
Vojtkóné Nagy Emőke
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