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Oh szabadság, hadd nézzünk szemedbe!
Oly sokáig vártunk rád epedve,
Annyi éjen által, mint kisértet,
Bolygott lelkünk a világban érted.

Kerestünk mi égen-földön téged
Egyetlenegy igaz istenséget,
Te vagy örök, a többi mind bálvány,
Mely leroskad, egy ideig állván.

S mégis mégis számkivetve voltál,
Mint a gyilkos Kain bujdokoltál,
Szent nevedet bitóra szögezték,
Érkezésedet hóhérok lesték.

Megszünt végre hosszu bujdosásod,
Sírba esett, ki neked sírt ásott,
Bevezettünk, s uralkodás végett
Elfoglaltad a királyi széket.

Te vagy a mi törvényes királyunk,
Trónusodnál ünnepelve állunk,
Körülötted miljom s miljom fáklya,
Meggyúlt szíveink lobogó lángja.

Oh tekints ránk, fönséges szabadság!
Vess reánk egy éltető pillantást,
Hogy erőnk, mely fogy az örömláztól,
Szaporodjék szemed sugarától.

De, szabadság, mért halvány az orcád?
Szenvedésid emléke szállt hozzád?
Vagy nem tettünk még eleget érted?
Koronádat a jövőtül félted?

Ne félj semmit, megvédünk... csak egy szót,
Csak emeld föl, csak mozdítsd meg zászlód,
S lesz sereged ezer és ezernyi,
Kész meghalni vagy diadalt nyerni!

S ha elesnénk egy szálig mindnyájan,
Feljövünk a sírbul éjféltájban,
S győztes ellenségednek megint kell
Küzdeni... kisértő lelkeinkkel

Petőfi Sándor: 

A szabadsághoz
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2018-ba lépve egy újabb esztendőt hagytunk magunk mö-
gött, mely kiértékelésre került. Az alábbiakban ezt az értéke-
lést, összesítést olvashatják.

Néhány fontosabb statisztikai adat 2017-re vonatkozóan:

Cserépfalu lakosságának száma 2017.01.01 adatok alapján 
972 Fő.

Az évben 6 gyermek született, és sajnos 16-an hunytak el 
a településen, emellett 10 pár mondta ki a boldogító igent.

Cserépfalu Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 
ebben az évben 14-szer ülésezett, melyen 208 határozatot ho-
zott és 14 rendeletet alkotott. 

A munkaügyi helyzet adatai szerencsére továbbra is pozi-
tív irányú elmozdulást mutatnak Cserépfaluban. A települé-
sen élő aktív korú személyek száma 632 fő, ebből 28 fő (tavaly 
34 volt) regisztrált munkanélküli, ami 4,09 %-os arányt mu-
tat. Összehasonlítás képpen a járásban 11,6%, BAZ megyé-
ben 12,35%, országos viszonylatban pedig 5,6% ez az arány. 
Tavalyi évhez képest minden tekintetben csökkenő tendenci-
át mutatnak a számok.

Fontos pillére településünknek a közmunkaprogram is, így 
lássunk néhány adatot e kapcsán is.

A tavalyi év elején elkészítettük a 2017.évre vonatkozó pá-
lyázatainkat, ami 2017.03.03.-2018.02.28. időszakra terjed ki, 
és 26 fő közfoglalkoztatott további foglalkoztatását tette le-
hetővé. Ebben az időszakban a járási start minta illetve ráépü-
lő programok esetében támogatták a bérköltség 100%-át va-
lamint a létszámnak megfelelő fajlagos költséghatárig elszá-
molható dologi költségeket is.

A beadott pályázatainkat a Belügyminisztérium támogat-
hatónak bírálta el, így sikerült mind a 26 fő dolgozó közfoglal-
koztatását 2017.03.03. napjával megkezdeni.

Mezőgazdasági programként folytattuk az előző évekhez 
hasonlóan a fóliasátorban történő gazdálkodást, az itt megter-
melt zöldségek szintén a saját üzemeltetésű konyhánkban kerül-
tek felhasználásra. A Garázda dűlőben befejeztük az 1ha terüle-
ten a gyümölcsfák ültetését és a terület bekerítését. A gyümöl-
csös gondozásához idén sikerült támogatásból vásárolni egy na-
gyobb teljesítményű traktort 3.800.000 Ft értékben, mellyel tud-
juk támogatni a talajmunkákat, a fűkaszálást, gondozást. Ugyan-
csak a program kiegészítő támogatásaként volt lehetőségünk 
pályázni gyümölcslékészítéshez és aszaláshoz komplett gépsor-
ra közel 4.000.000 Ft összegben (gyümölcsdaráló, préselő, pasz-
törizáló, töltő gép, aszaló szekrény, vákuumozó gép).

A helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program 
keretein belül folytattuk a térkőgyártást a falu elején lévő 
üzemben. Az itt legyártott térköveket használtuk fel a Bem 
utca elején kialakított téren. 

Ugyanígy, a tavalyi évhez hasonlóan folytatódott a tészta-
gyártás is. 

Új elemként terveztük a kültéri bútorok fapadok, faasztalok 
készítését, melyek a falu több pontján kerültek kihelyezése, 
biztos nagy örömére szolgál a megpihenni vágyó emberek-
nek. Ehhez a szükséges alapanyagokat, fa fűrészáru, keretvas, 
sarokvasalat, valamint 1 db szalagfűrészt vásároltunk meg.

Fontos feladat a belterületi közutak karbantartása is. 2016.
évben megkezdődött a járda felújítás ezen program keretén 
belül, melyet a tavalyi évben folytattunk az Arany János és  
Széchenyi út közötti szakaszon.

Emellett a közfoglalkoztatottak látták el a település és kör-
nyezete zöldterületeink a gondozását, az Önkormányzathoz 
tartozó épületek karbantartását, valamint a Kossuth úton levő 
átereszek tisztítását is.

Mivel 2016-ban nem volt munkaruházat betervezve, tavaly 
mind a három program esetében vásárolunk munkaruhát, ba-
kancsot, cipőt a dolgozóknak, melynek segítségével kulturál-
tabb munkakörülményeket tudtunk dolgozóinknak biztosítani, 
ezzel is köszöntet nyilvánítva az elvégzett, értékes munkájukért.

A 2015-ben elindult értékteremtő munkát az előző évek-
hez hasonlóan 2018-ban is folytatni kívánjuk.

A szociális ellátások kapcsán az alábbiakban szeretném is-
mertetni Önökkel a főbb adatokat.

Az Önkormányzat 2017-ben 10.184.988 Ft összegű segélyt 
osztott ki a szociálisan rászorultak részére.

A képviselő testület az idén is támogatta a helyben lete-
lepedő fiatalokat. Önkormányzati támogatással ebben az év-
ben több gyermek részesült védőoltásokban, valamint az is-
kolakezdéshez is nyújtottunk oktatási-nevelési támogatást. 
Decemberben 96 m3 tűzifa került kiosztásra összesen 61 fő 
részére.

- letelepedési támogatásban részesült 2 fő (300.000 Ft/fő)
- születési támogatást kapott 6 fő (50.000 Ft/fő)
- nevelési támogatást 105 fő
- tankönyvtámogatást 12 fő
- temetési segélyben részesült 18 fő (42.750 Ft/fő)
- Mikulás csomagot 135 fő 18 év alatti fiatalnak biztosítottunk
- 70 éven felüliek pénzbeli támogatására 142 fő volt jogosult
- rendkívüli támogatásban részesült 44 fő
- fűtési támogatást kapott 23 fő
- Közüzemidíj-támogatásban részesült 45 fő
- A nyári szünidei étkeztetés keretében a kötelezően ellátan-

dó hátrányos helyzetű gyermekek mellett a képviselőtes-
tület minden rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermek részére biztosította a nyári szünet idejé-
re a napi egyszeri ingyenes meleg étkezést. 

- Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csat-
lakoztunk, melynek keretében 7 felsőoktatási intézmény-
be járó hallgató részére állapított meg támogatást az Ön-
kormányzat egy tanévre, havi 5.000 Ft támogatás biztosí-
tásával.

A Képviselő testület az Önkormányzat 2016 évi költség-
vetési főösszegét 168.353.000 Ft-tal fogadta el.

Felsorolás-szerűen lássuk a 2017-re vonatkozó adóbevé-
teleket, illetve azt, hogy a megelőző évhez képest emelke-
dett, vagy csak csökkent a befizetett összeg:

Tisztelt Cserépi lakosok!



3

- Kommunális adó bevétel: 4.355.125 Ft, mely közel 
1.000.000 Ft-tal emelkedett

- Iparűzési adó bevétel: 8.602.415 Ft, ami sajnos kevesebb, 
mint 2016-ban

- Idegenforgalmi adó bevétel: 644.800 Ft, mely közel két-
szeresére nőtt

- Gépjármű adó bevétel:2.602.555 Ft, minimálisan 
csökkent

Az évben egyszer nyújtottunk be pályázatot Rendkívüli Te-
lepülési Önkormányzati Támogatásra. A pályázati forduló tá-
mogatási igénye 10.611.738 Ft volt, melyből a megnyert tá-
mogatás összege 6.312.283 Ft.

Több nagy volumenű beruházás, felújítás is történt Cserép-
faluban 2017-ben. Több, mint 14.000.000 Ft értékben lett fel-
újítva a teljes útburkolata a Bethlen Gábor és a Berezdalja út-
nak, mely összegnek a 90%-át pályázat útján nyerte el az Ön-
kormányzat. Az aszfaltozással egyidejűleg a Bem utca elején 
egy közösségi tér került kialakításra.

Fontos megemlíteni, hogy teljes mértékben megújult és 
várja az érdeklődőket rendszeres nyitva tartással a Cserépfalvi 
Imre Emlékszoba a Közösségi Házban.

Turizmusunk másik ékköve, a - „Kisamerikai barlanglakás-
ok” - is átesett egy állagjavító, -megóvó felújításon, így ismét 
érdemes ajánlani az idelátogatóknak.

Röviden, a megnyert pályázatokról:
- Mezőkövesd – Bogács – Cserépfalu - Bükkzsérc kerékpárút 

(302.251.633 Ft)
- Dél-Bükki települések belterületi vízrendezése: Hór patak 

Bem utcai szakasza 
  (56.532.226 Ft) 
- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

(83.762.537 Ft)
- Belterületi utak felújítása (Kossuth út, Szállásalja út, Bem út, 

Hajnal út) (11.721.837
 Ft, 90%-os támogatottságú)
- Kistelepülési Önkormányzatok alacsony összegű fejleszté-

seinek támogatására: az Önkormányzati Hivatal belső fel-
újítása (1.233.119 Ft)

- Vis major pályázat: a felhőszakadást követő áradás sújtotta 
terület - (81.000.000 Ft, 90%-os támogatottságú)  

2018 év végére szinte nem lesz olyan belterületi út Cserép-
faluban, ami ne lenne felújítva.

Ebben az évben az összesen elnyert pályázati összeg 
536.501.352 Ft, ilyen összegű támogatást még soha nem tud-
hatott magáénak Cserépfalu.

Úgy gondolom, hogy 2018-ban lesz bőven fejlesztés Cse-
répfaluban ezek a felújítások, beruházások mind hozzájárul-
nak ahhoz, hogy a településen élő és idelátogató emberek 
komfortérzete javuljon.

Az Önkormányzatnak továbbra is eltökélt szándéka a kul-
turális, és a sportélet támogatása.  2017-ben több egyesüle-
tet ill. civil szervezetet támogatott az anyagi lehetőségeihez 
mérten.

- Cserépfalu Községi Sportegyesületet (1.500.000 Ft)
- Polgárőr Egyesületet (500.000 Ft)
- Ősi Bortermelő Családból Származó Amatőr Borászok Első 

Cserépi Egyesülete (450.000 Ft)
- Boldizsár Lovastanya Egyesületet (200.000 Ft)  
- Társulás Cserépfalu Jövőjéért (160.000 Ft)
- Cserépi Trappot. (120.000 Ft)

Örülünk, hogy a faluban ismét elindult egyfajta közösség 
élet, amelyben minden korosztály részt vehet. Gondolok itt a 
különféle rendezvényekre: Majális, Bortúra, Lovas Napok, Mi-
kulás futás, Adventi gyertyagyújtás, főzőversenyek, forralt bo-
rozás stb.

Köszönjük mindazoknak a munkáját, akik bármelyik he-
lyi rendezvényen segítettek a szervezésben és a lebonyolí-
tásban!

Látogatóközpontunk szerencsére évről-évre több látoga-
tót fogad, ami úgy gondolom, a fent említett felújításoknak 
és rendezvényeknek is egyaránt köszönhető. Sajnos a Mester 
Építő Kft-vel kapcsolatos per jelenleg is folyamatban van. A 
perelt összeg: 20.588.634 Ft.

A Berezdtető eladásával kapcsolatban az Assur B-2001 Kft 
polgári úton perelte az Önkormányzatot. Sajnos a pert elve-
szítettük és  5.500.000 Ft-ot fizettünk vissza a cég részére. Eb-
ben segítségünkre volt a Kormány a Rendkívüli Önkormány-
zati Támogatási pályázatban nyújtott támogatással.

Rendezvények vonatkozásában is szeretnénk évről évre 
színvonalasabb eseményekkel előállni, az alkalomhoz illő ne-
vesebb, minőséget képviselő fellépőkkel, a technikai lehető-
ségek, a helyszínek és a kiszolgálás folyamatos javításával. 

Az Önkormányzat idén is megrendezte a Forralt Boros Disz-
nótorost március 3-án, szombaton (a nagysikerű rendezvény-
ről külön cikkben olvashatnak). 

Augusztus második hétvégéjével – a több mint 20 éves ha-
gyományoknak megfelelően - a Lovas, Bor és Gasztronómiai 
hétvége is szerepel a rendezvénynaptárban. 

Emellett az egészséges életre nevelés fontosságát elismer-
ve az Önkormányzat támogatja a futással, sportolással kap-
csolatos rendezvényeket is.

Én és a képviselő társaim, valamint minden kollégám azon 
dolgozunk, hogy Cserépfalu egy vonzó és folyamatosan fej-
lődő település legyen a helyi lakosok és az idelátogató turis-
ták számára.

Mindezek mellett fontos, hogy az Önkormányzat szoros 
gazdálkodás mellet tudja teljesíteni a kötelező feladatait.

Szeretném megköszönni a kollégák, képviselő társak mun-
káját és támogatását, valamint Tállai András Államtitkár Úr se-
gítségét, mert azt gondolom, hogy Nélkülük nem tudtunk 
volna ilyen szép eredményeket elérni.

Csendes Péter 
polgármester
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Az újság legutóbb megjelent száma óta fonto-
sabb önkormányzati hírek

A Képviselőtestület az év utolsó testületi ülé-
sét 2017. december 19-én tartotta. A képvise-
lők beszámolót hallgattak meg a Cserépfalui 
Napköziotthonos Óvoda és Konyha tevékenysé-
géről, melyet jóváhagyólag elfogadtak. 

A nemrégiben megalakult Bükkaljai Tájegy-
ség Értéktár Bizottság 2018. évi költségvetés-
éhez az Önkormányzat 50.000 Ft hozzájárulást 
biztosított. 

Új hulladékgazdálkodási rendelet került elfo-
gadásra, mely 2018. január 1-től hatályos. A Kép-
viselőtestület elfogadta a 2018. I. félévi munka-
tervét, valamint a 2018.  évi belső ellenőrzési ter-
vét is. 

A Képviselőtestület meghatározta a 2018. évi 
bérleti díjait és egyéb bevételeit.

Az Önkormányzat 2018. január 12-én közmeg-
hallgatást tartott a Közösségi Házban, ahol Csen-
des Péter polgármester ismertette a Képviselőtes-
tület 2017. évi munkáját és a jövőbeni elképzelé-
seket. 

A jelenlévők (15 fő) választ kaptak közérdekű 
kérdéseikre.

A Képviselőtestület 2018. január 16-án rendkí-
vüli testületi ülést tartott, melyen kiválasztották 
a Mezőkövesd – Bükkzsérc kerékpárút pályázat-
tal kapcsolatban a korábban kiküldött ajánlatok 
alapján a földmérő és értékbecslő cégeket. 

Kiválasztásra került az ajánlatok közül a Bem 
úti belvízrendezés – vízelvezetés pályázattal kap-
csolatban a közbeszerzői szaktanácsadói cég. 

2018. január 30-ai ülésen a képviselők meg-
határozták az önkormányzati intézmények 2018. 
évi karbantartási feladatait, melyek részét képezik 
majd a később elfogadandó költségvetésnek is. 

Pályázat kiírására került sor a helyi civil szerve-
zetek 2018. évi támogatására. 

A Képviselőtestület jóváhagyta a polgármester 
2018. évi szabadságolási tervét. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Elhaláloztak:

Tóth Kálmánné - Kossuth út 94. 
Varga Béláné – Kifli köz 13.

Mizser István – Kossuth út 120/b.
Rajcsányi Sándorné – Váraljai út 30.
Galambos György – Kossuth út 19.

Született:

Benkő Zsuzsanna és German Garcia Mallen 
szülőknek

Thiago nevű gyermekük

ANYAKÖNYVI HÍREK
előző szám óta

Rendkívüli testületi ülés megtartására került 
sor 2018. február 12-én, ahol beterjesztésre került 
az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendele-
te. A rendelet megtárgyalását és annak elfogadá-
sát későbbi időpontra halasztotta a Képviselőtes-
tület.

Döntöttek a képviselők a folyamatos és biz-
tonságos önkormányzati működés céljából folyó-
számlahitel igénylése tárgyában évi 10 millió Ft 
összegben.

A Képviselőtestület határozatot hozott az 
MHSZ Tisza Nonprofit Kft. részére a Hulladékgaz-
dálkodási projektben meglévő üzletrész névérté-
ken történő eladásáról. 

Cserépfalu-Cserépváralja és Bükkzsérc Köz-
ségek Önkormányzatának képviselői 2018. feb-
ruár 28-án közös testületi ülésen döntöttek a 
Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 
évi költségvetéséről. A Képviselőtestületek jó-
váhagyólag elfogadták a beterjesztett költség-
vetést 51.769.609 Ft bevétellel és ugyanannyi 
kiadással.

Farmosi Zoltán
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Évtizedek óta látogatjuk az egri Gárdonyi Géza 
Színházat az aktuális korosztállyal. El is vagyunk ké-
nyeztetve mi óvónők, mert megszámlálhatatlan cso-
dálatos előadást láttunk. Ennek is a hozadéka, hogy 
bizony nem elégszünk meg a kihelyezett „elég jó” 
vagy esetenként „elmegy”előadásokkal, nem nézzük 
el, hogy sorozatosan várakoztatnak, értelmetlen ha-
tásvadász jelenetekkel tűzdelik tele a cselekményt. A 
gyerekeknek ez is tetszik, de miért ne kaphatnának 
színvonalasabb produkciót? Arra törekszünk, hogy a 
mi falusi kis óvodásaink is igazán értékes, és igényes 
előadásokon nevelkedjenek, mert ez által tudjuk le-
rakni az alapjait a színház szerető és értő közönség-
gé válásuknak.Nem könnyű felvenni a versenyt a te-
levízió, a számítógép nyújtotta elképesztő képi gaz-
dagsággal, de éppen az a lényeg, hogy a színházi elő-
adás lassú folyásába belefeledkezve, megnyugodva 
legyen idejük megemészteni a cselekményt és hosz-
szabban, alaposabban megfigyelni a történéseket, 
esetenként elandalodni a zenében, táncban.

A felnőtt, aki lenézi és húzza az orrát a didaktikus 
mesék olvastán, nem ért a gyerekekhez. A kisgye-
reknek egyszerű, átlátható történeteken keresztül 
kell szeretetről, barátságról, hűségről, árulásról, csú-
folódásról, rosszalkodásról hallania. Ő most ismerke-
dik ezekkel a dolgokkal, most tapasztal, s ha az, amit 
lát, hall igazi művészet, értékes szöveg, igényes zene, 
harmonikus színvilág, akkor ez ragad meg benne. A 
gyerekek rendkívül intenzíven élik át a színpadon lá-
tottakat, és erre fel kell készíteni őket. Interneten és 
a színházi szervezőirodán keresztül tudunk tájéko-
zódni a darabokról, és 
a begyűjtött ismere-
tek alapján döntünk 
a megnézendőkről. 
Minden óvodapeda-
gógus jól tudja, hogy 
a 3-4-5-6 éves korosz-
tály mennyire eltér, 
mennyire más az, amit 
befogadnak, ami örö-
met szerez nekik. És 
ekkor még nem vettük 
figyelembe az egyé-
ni különbségeket. A 
legkisebbeknek még 
az óvónői bábozások 
is nagy gyönyörűsé-
get okoznak, aztán fo-
kozatosan jutnak el az 
utazással járó színházi 
előadásig. 

Az elmúlt hóna-
pokban a gyerek-
bérlet keretében há-
rom mesejátékot lát-
hattunk: A didergő 
király, A csodatükör és a Pöttöm Panna című előadást. 
Óvodánk alapítványa finanszírozza a bérletek árát. 
Ez úton is szeretnék köszönetet mondani azoknak az 
embereknek, akik ránk, illetve a gyerekekre gondol-
va a Cserépfalui Óvodások a Természetért Alapítvány 
számára ajánlották fel adójuk 1%-át. Igyekszünk min-
den évben olyan programokra fordítani a rendelkezé-
sünkre álló összeget, ami az óvodás gyerekeknek iga-
zi, örömteli, de egyben ismereteket nyújtó és mara-
dandó élményeket adnak.

Néhány vélemény arról, hogy miért jó színház-
ba járni: Kincső - „Sokat lehet tanulni a szeretetről 
és hogy jók legyünk.”; Sára - „Szeretjük nézni.”; Ba-
lázs - ˇViccesek a szereplők”; Panka – „Le tudjuk raj-
zolni szép színesen, hogy mit láttunk és sok gyerek 
van ott, nem felnőttek”; Bence – „Szépek a díszek, és 
jó ott lenni.”

A színház nevel és szórakoztat, a közös élmények 
összekovácsolják a gyerekcsoportot, témát ad a já-
tékhoz, beszélgetéshez, kitekinthetünk lakóhelyünk-
től eltérő közegre, másféle benyomásokra, a bennün-
ket körülvevő világ sokszínűségére.

Dósa Lászlóné 
óvodavezető

Teátrum az óvodásoknak



6

A játék  az emberi tevékenység olyan sajátos formája, amely 
végigkíséri az ember egész életét. A játék önként, szabadon vá-
lasztott tevékenység, amelyben nincs kényszer. Varázsa min-
den korosztályt magával ragad. Lényege az embernek az a ké-
pessége, hogy tükrözze a valóságot, és át is alakítsa azt.  A já-
tékban a gyermek hatni tud környezetére, az őt körülvevő vi-
lágra, és közben játékával változást idéz elő a valóságban. Élet-
korának megfelelő játékot játszik, ahogy életkora és fejlettsége 
meghatározza, úgy fejlődik, ahogy a játéka segíti ebben. A já-
téknak természetéből eredően többféle hatása van a gyermek 
mindennapjaira. Feszültségoldó, örömforrás, személyiségfej-
lesztő hatású. A fejlesztő hatása az egész gyermekkoron végig-
ível. Nagyon fontos tehát, hogy engedjük játszani a gyerekeket, 
sőt ösztönözzük őket a valódi, élményszerű játékra! Hiszen sze-
mélyiségének alapvonásai is a játékban alakulnak ki. Valójában 
a játék éppen azáltal válik hasznossá az életben, mert megta-
nítja az embert a célirányos, produktív tevékenységeket is játé-
kosan végezni, és ezzel képes lesz motiváltan fejlődni és prob-
lémákat megoldani. 

A játék során fejlődik a figyelemkoncentráció, a helyzet fel-
ismerési-, és döntési képesség, a gyors gondolkodás, a kezde-
ményező- és szervezőkészség, a találékonyság, a kreatív, prob-
lémamegoldó gondolkodás. Nevelőértéke az erkölcsi nevelés 
terén is megmutatkozik. A játék az érzelmi hatások következté-
ben különféle erkölcsi tulajdonságok, jellemvonások kialakulá-
sát segíti, ezek a közösségi érzés, a kötelességtudat és felelős-
ségérzet, a fegyelem, az önuralom, az akarat. Az akarati tulaj-
donságok, amelyek a munkára nevelés feladataihoz kapcsolód-
nak: kötelességtudat, rendszeresség, pontosság, kitartás, meg-
bízhatóság, önuralom, kezdeményezőkészség, fegyelmezett-
ség, kollektív érzés, becsületesség. Sajnos az igazi játékok he-
lyett sok gyermek ül a televízió és a videojátékok előtt. A te-
levízió és más virtuális kütyük csábítása erős, mert erőfeszítés 
nélkül távolítják el a valóságból az embert. De nem segítenek 
sem megoldani, sem megérteni a problémákat csupán elfele-

dik, szőnyeg alá söprik azokat. A gyerekeknek ahhoz, hogy új 
képességeket tanulhassanak, szükségük van egy biztonságos 
környezetre, s a játékok nagyon jók arra, hogy szórakoztató for-
mában adjanak keretet és megerősítést az elképzeléseik kipró-
bálásához. Jók azok a társasjátékok, amiben a kisebb-nagyobb 
családtagok egyenrangú játékosokként tudnak részt venni, amik 
ugyanúgy élvezetesek a gyerekeknek szülőknek, nevelőknek is. 

A társasjátékok tevékenységei során a játékos úgy törekszik 
a próbatételekkel megküzdeni, hogy megfigyeli a saját és a tár-
sai tevékenységének társas kölcsönhatásait, és ez alapján folya-
matosan változtatja a tevékenységét, miközben az ehhez szük-
séges szociális kompetenciáit örömmel fejleszti. Ez a játéknak 
az egyik legfontosabb sajátossága, hogy minden résztvevő szá-
mára pontosan meghatározott, egyformán kötelező szabályok 
szerint folyik. A szabályok a játék belső rendjét biztosítják, ezek 
nélkül a játék értelmetlenné, érdektelenné válik. Pedagógiai 
szempontból a szabályok alkalmazása segíti a gyermek tudatos 
fegyelmezettségének kialakítását és fejlődését. A gyerekekkel 
való közös játék olyan együtt töltött idő, melyet a közös élmé-
nyek és az egymás közötti érdemi interakciók tesznek értékes-
sé. Ellentétben a passzív élményekkel, (mint pl. a tévénézés) a 
társasjátékozás közben drasztikusan megnő az egymás közötti 
interakciók száma, és javul azok minősége is. 

Az igazi játék úgy fejleszt, hogy a játékosnak eszébe sem jut 
fejlődni. A játék maga a boldogsághoz vezető út a gyermek szá-
mára. A közös játék sok lehetőséget kínál a beszélgetésre, neve-
tésre, a gyermek érzelmi tankjának feltöltésére is, ami a pozitív 
viselkedést támogató nevelési módszerek fontos alkotóeleme. 
Szülőként, nevelőként a játékon keresztül vidám és emlékeze-
tes élményeket adunk gyerekeinknek, segítjük szellemi fejlődé-
süket és társas készségeiknek erősítését, de ami legfontosabb a 
hozzánk fűződő bizalommal teli viszonyukat is. 

Virág Tiborné

Engedjük játszani a gyerekeket!
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Gyülekezeti hírek 

Emlékezés kedves „oszlopainkra”

„Aki győz, azt oszloppá teszem az én Is-
tenem templomában, és onnan nem kerül 
ki többé, felírom rá az én Istenem nevét... 
Akinek van füle hallja meg, mit mond a Lé-
lek a gyülekezetnek!” 

Jelenések 3,12-13

Kedves Cserépiek!

Ahogyan életünk minden területén 
vannak támaszaink, oszlopaink, amik, 
akik segítenek talpon maradnunk, így 
közösségeinkben és a gyülekezetben is 
megélhetjük az ilyen hitben erős oszlo-
pok jelenlétét, és ha elmennek tőlünk, 
akkor hiányukat.

Az elmúlt időszakban olyan vesztesé-
geket élt meg a gyülekezet, melyekről 
úgy éreztem, hogy lekell írnom gondo-
lataimat, érzéseimet.

Az elmúlt hónapban elment közülünk 
Rajcsányi Sándorné Csattoskánk, aki 
számomra meghatározó személy volt. 
Egészen fiatalasszonyként ismertem 
meg őt, aki kedves mosolyával, bátorító 
szavaival, imádságaival, bölcs gondola-
taival támogatott engem.

Amikor bekerültem a gyülekezet kö-
zösségébe megismerhettem hogyan te-
vékenykedik, hogyan segíti munkájával, 
szeretetével épülésünket. Mindig ott volt 
az ökumenikus héten, nőszövetségi gyű-
léseken, tésztakészítésen, özvegyek dél-
utánján, és sorolhatnám az alkalmakat 
ahol szeretettel énekelt, és saját verseit 
sokszor megosztotta a hallgatósággal.

A fizikai megterheltség, gyengeség 
és a látás megromlása miatt egyre ne-
hezebben tudott eljönni az Istentiszte-
letekre, bibliaórákra. Többször említette, 
hogy nem lát rendesen, ezért már nem 
fog tudni jönni közénk. Később, amikor 
betegségek gyötörték hite akkor sem 
hagyta el. Otthonában történő látoga-
tásaim alatt közösen beszélgettünk Is-

tenről, aki mindenkor vigyázta az életét 
egészen kisgyermekkorától fogva. Szíve-
sen hallgattam történeteit, amik által be-
tekintést kaptam egész életébe. Megha-
tó volt figyelni az arcát, miután egy - egy  
versét felolvastam, és ő gyorsan megosz-
totta velem, hogy kiről és miről is írta le 
gondolatait. Minden alkalommal énekel-
tünk közösen is, hiszen az éneklés mind-
kettőnk számára fontos része volt ta-
lálkozásainknak. A hangos imádságot 
rám bízta, mondva „te jobban tudod, 
mint én”. Teltek a napok és állapotromlá-
sa miatt kórházba került, ahol többször 
is meglátogattam. Első kérdése mindig 
az volt „mi újság otthon, hogy vannak a 
gyülekezetben?” A választ meghallgatva 
kérte, hogy énekeljünk. Az első látogatá-
sok alatt még együtt, később már csak 
egyedül énekeltem.  A januárban meg-
tartott özvegyek délutánján kérésére fel-
olvastam azt az imádságot, amit huszon-
évesen kaptam tőle.

 „Ne akarj kereszteden könnyíte-
ni” címmel. Életem egyik legmeghatá-
rozóbb imádsága ez, amit azóta is a szí-
vemben hordozok. Látva gyengeségét 
igyekeztem minél több időt tölteni be-
tegágya mellett. Kérdésemre, hogy ké-
szül - e az útra a válasz egyértelmű igen 
volt. Tudta, hogy hová tart és, hogy e föl-
di élete már nem sokáig tartja itt közöt-
tünk. Jó volt látni és érezni, hogy nincs 
benne félelem, hanem letéve életét az Is-
ten kezébe békességben van. Utolsó lá-
togatásom alkalmával még rám nézett, 
de már nem ismert meg, csak egy gyön-
ge kézfogás, csöndes imádságban törté-
nő elköszönés, és szeretet volt a kapocs a 
két ember, és hitem szerint a két lélek kö-
zött. Tudom, hogy az Úr közelében bol-
dogan énekel, versel, mosolyog minden-
ki Csattoskája! Ámen!

A másik veszteségünk Tóth Kálmán-
né Juci néni, akinek szintén nagyon so-
kat köszönhetek. Egyike volt azoknak, 
akik nagy szeretettel fogadtak a gyüle-

kezet tagjai között. Az alkalmakon, ima-
heteken, nőszövetségi találkozásokon, 
tésztakészítéskor, bibliaórákon, énekkar-
ban együtt szolgáltunk, tevékenyked-
tünk közösségünkért. Sokszor megéde-
sítette az együttlétünket finomságos sü-
teményeivel, amit mindig szeretettel ké-
szített számunkra!

Emlékszem egy- egy énekkari pró-
bán mennyit nevettem vele. Boldog, vi-
dámsággal teli pillanatok voltak! Sok-
szor mondta nekem” édes kislányom 
majd megtapasztalod a hit erejét ak-
kor, amikor Isten úgy szeretné”. Itt csen-
genek szavai a fülemben, szívemben és 
lelkemben. Szeretettel írom le, megta-
pasztaltam azt az erőt, amiről beszélt 
nekem!

Jó volt bizonyságtételeit hallgatni, 
hogy gyermekkorától kezdve hogyan 
segítette Isten őt életének minden terü-
letén, a legnehezebb időkben, vesztesé-
gek és betegségének ideje alatt. Voltam 
nála is látogatóban, ahol az ige szavai, 
üzenetei mellett betegségéről is beszá-
molt, és arról milyen fárasztó számára a 
rendszeres utazás a dialízisre. Arról is be-
szélt, hogy Isten kegyelme által hordoz-
za el ezt a terhet, illetve kedves lányától 
Esztertől, és az ő családjától kapott sze-
retetből merít erőt. Megható volt látni a 
fizikai fájdalmakkal terhelt asszony ere-
jét, hitét, belső nyugalmát, ahogyan éle-
téről beszélve lelki békességet sugárzott 
felém. Mindazok az értékek, amikkel gaz-
dagodtunk, gazdagodtam itt maradnak 
emlékeinkben, és hiszem, hogy Juliska 
néni megtapasztalhatta annak az igének 
az ígéretét, amit sajátjának vallott.

 „Elég neked az én kegyelmem, mert 
az én erőm erőtlenségem által ér célhoz” 

2 Kor 12,9
Ámen!

Testvéri köszöntéssel!
Karcaginé Aranka 

gondnok
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Tóth Abigél vagyok, 11 éves és az 
egri Szent Imre Római Katolikus Álta-
lános iskola 5. osztályába járok. Hú-
gommal és szüleimmel Cserépfalu-
ban élünk. 4 évvel ezelőtt ellátogat-
tunk a szomolyai Cseresznyefesztivál-
ra, ahol az íjászbemutató után életem-
ben először foghattam íjat a kezem-
ben és ki is próbálhattam azt. Első lö-
véseim annyira jól sikerültek, hogy a 
bemutató vezetője, Racskó Gyula - aki 
később az edzőm lett - meghívott az 
íjász-edzésekre. Néhány héttel később 
már egy nagyszerű csapatban, szere-
tő emberek között kezdtem elsajátíta-
ni az íjászat alapjait. Edzőm és felesége, 
Ribárszki Orsolya első pillanattól kezd-
ve türelemmel, szeretettel és dicsére-
tekkel egyengették utam és adták át tu-
dásuk javát, mely hamarosan meghoz-
ta eredményét. Első versenyeim kisebb 
területi megmérettetések voltak és leg-
nagyobb örömömre szinte mindig 1.-2. 
helyezéseket értem el. Később egyre 
nagyobb kihívások elé kerültem. Szü-
leim és edzőm bátorítása, támogatása 
egyre magabiztosabbá tett így a követ-
kező évek országos bajnokságain már 
arany éremmel gazdagodtam. Vadász-
reflex íjammal kipróbáltam a pálya-, te-
rem- és a 3 Dimenziós íjászatot, ahol a 
vadon élő állatokat megformázó, tér-
beli célokra kell lőni. Ezt nagyon meg-
szerettem, mert ilyenkor kinn vagyunk 
a természetben a családommal, nagy-
szerű versenytársakkal és a nap végére 
nem csak a győzelem tölt el örömmel, 
hanem, egy csodás együtt töltött nap 
élményével térünk haza. 

Tavaly ősszel kíváncsivá tett az Eu-
rópa Bajnokság és a vele egy időben 
meghirdetett Nemzetközi 3 D GP, me-
lyet idén február 15-18 között rendez-

tek meg Budapesten. Akkor még 
nem sejtettem, hogy kíván-

csiságom eddigi életem leg-
nagyobb élményét hozza 
majd el. A regisztrációban, 

az előzetes ügyek in-
tézésében Apa se-
gített és mikor lát-

ta, hogy ezt tényleg komo-
lyan veszem, akkor úgy gon-

dolta, hogy ehhez a verseny-
hez már egy komolyabb íjra és 

koncentráltabb felkészülésre van szük-
ségem. Edzőmmel egyeztettek és no-
vemberben megkaptam az új íjat, egy 
gyönyörű kék színű barebow-t, ami már 
tulajdonképpen egy egyszerűbb olim-
piai íj. Nagy örömmel mentem az edzé-
sekre, tanultam az immár új íj használa-
tát, a technika és a célzás pontosságát. 
Szerencsémre Virág Tiborné Julika néni 
jóvoltából a hétvégéken is edzhettem 
a helyi iskola tornatermében, ahol Apa 
irányításával egyre jobban eggyé tud-
tam válni az íjammal és vesszőim egy 
idő után már majdnem mindig a cél-
tábla közepén értek célba. 

Elérkezett a verseny időpontja, Apá-
val elindultunk Budapestre. Első nap 
reggelén regisztráltunk, egy nemzet-
közi bizottság elvégezte a fegyver és a 
felszerelés technikai ellenőrzését, majd 
mindkét versenytípusból (standard és 
flint) volt egy versenyszituációs edzés. 
Maga a verseny pénteken kezdődött 
és nagyon izgultam. Előző nap megis-
mertem a versenytársakat és már ak-
kor láttuk, hogy nagyon erős a me-
zőny, hiszen Noranak, a lett versenyző-
nek már volt egy Európa és egy Világ-
bajnoki címe. Nem is gondoltam, hogy 
fel tudom majd venni vele a versenyt. 
Az EB első napján a Standard forduló-
ban 2x30 lövésünk volt 9,14 méterről. A 
sok edzés ellenére elég nehéz volt be-
lerázódni, de meglepetésünkre a napi 
összesítésben a 2. helyen álltam csu-
pán 7 ponttal lemaradva az első helyen 
álló lett kislány mögött. Mikor ennek 
a fordulónak vége lett kis szünet után 

· · ·  Európa bajnok lettem!  · · ·

már mentünk is át a Nemzetközi 3D GP 
helyszínére, ahol 24 élethű állatra kellet 
1-1 vesszőt kilőnöm különböző távol-
ságokról. A végeredménye egy szépen 
csillogó arany érem lett . 

Szombaton ismét EB, de ezúttal már 
a Flint fordulóban kellett helyt állnom, 
ami igencsak megnehezítette a dol-
gom. Itt változtak a távolságok 6 mé-
ter és 27 méter között. Összesen 2x28 
vesszőt lőttem ki a céltáblára, de sajnos 
nem úgy sikerült, ahogyan azt szeret-
tem volna és egy kicsit el is keseredtem. 
Apa végig ott volt, bátorított, tanácsot 
adott, átsegített a mély pontokon, hi-
szen ekkor már eléggé elfáradtam. A 
kétnapi összesítésben sikerült megőriz-
nem a 2. helyet és még egy pontot le is 
faragtam a hátrányomból. Következett 
az utolsó nap. Vasárnap ismét Standard 
forduló, 2x30 lövés. Csak annyit szeret-
tem volna, hogy a verseny végére meg-
őrizhessem a dobogó második fokát. 
Az első három fordulóban olyan jól si-
került céloznom, hogy 6 ponttal átvet-
tem a vezetést és ezt majdnem a ver-
seny végéig sikerült megőriznem. Saj-
nos az utolsó lövésnél kicsit meginog-
tam, ezért elvesztettem a pont elő-
nyöm. Az EB három hivatalos fordulója 
döntetlennel végződött, holtverseny-
ben álltam a lett Norával. A szabályzat 
értelmében szétlövés dönti el, hogy kié 
lesz az első hely. Már akkora volt ben-
nünk a feszültség, hogy az ellenfelem-
mel együtt sírva fakadtunk. Úgy érez-
tem, hogy már nem leszek képes töb-
bet lőni, koncentrálni, küzdeni. Ott vol-
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Településünk védőnője 
Mizserné Nagy Katalin rengeteg 
babás-mamás programot szer-
vez. A programok számára nem le-
het panaszkodni, hiszen már a vá-
randósoknak is számtalan prog-
rammal szolgál (szülésfelkészítés, 
szoptatási tanácsadás, szakembe-
rek előadás, stb.) míg a kisgyerme-
kesek szintén nem panaszkodhat-
nak (babamasszázs 1 éves korig, 
játszóház 1-3 éves számára, elő-
adások a felnőtteknek, stb.).

Annak ellenére, hogy kis te-
lepülésen élünk, nem kell nél-
külöznünk a babás összejöve-
teleket. Egy éves korig Kati elő-
re meghirdetett időpontokban 
– persze, amikor nincs semmifaj-
ta járvány -babamasszázst tart a 
Védőnői szolgálat tágas előte-
rében, ami ilyenkor „átváltozik”: 
matracok mindenhol, előkerül a 
játszószőnyeg és a totyogósok 
szétpakolhatják a rengeteg já-
tékot. A tavaly született hely-
béli csöppségeknek (3 lány és 3 
fiú) remek alkalom a közös játék-
ra, míg az anyukák beszélgethet-
nek és tapasztalatot gyűjthetnek 
egymástól. Az alkalmak általában 
két órásak és két részre bontha-
tóak. Az első óra a babák masszí-
rozásáról szól, ahol Kati mutatja 
a mozdulatokat egy kiválasztott 
testrészen. A következő órában 
a játéké a főszerep, hiszen em-
ber legyen a talpán, aki egy izgő-
mozgó csöppséget rá bír venni a 
nyugodt fekvésre, míg az anyuka 
vagy a védőnő masszírozza. A ba-
bák önfeledten játszhatnak és is-

Babás-mamás:  
babamasszázs közösségben és otthon!

tak a szüleim, a húgom és rettenetesen 
féltem. Ezt látva a magyar íjászok, az 
Íjász szövetség tagjai, a versenytársak 
szülei sorra jöttek és bátorítottak, hogy 
ne adjam fel, mert meg tudom csinál-
ni! Nem volt könnyű, de talpra álltam. 
Mikor kezdődött a szétlövés Apával ki-
mentünk a lővonalhoz, mögöttünk pe-
dig egy egész tábor sorakozott fel. Bal-
oldalon a lettek, jobb oldalon a magya-
rok. Nagy volt a nyomás. Törölték az ad-
dig elért pontszámokat és újra elkezdő-
dött a küzdelem. 3x5 lövés 9,14 méter-
ről. Eszembe jutott, hogy mit mondott 
Apa néhány perccel korábban: „Abigél 
ne küzdj tovább Norával! Nincs veszíte-
ni valód, csak állj ki és úgy lőjj mint ott-
hon az edzéseken!” És én lőttem 5-ször, 
a lőlap közepébe. Ismét vezettem egy 
világbajnokkal szemben. Megint lőttem 
5-ször, még nagyobb lett az előnyöm. 
Aztán jött az utolsó 5 lövés, 4 vesszőt ki-
lőttem, de a lett tábor hangos szurko-
lása annyira megzavart, hogy az utolsó 
lövésre emelt vesszőmet visszaenged-
tem, nem tudtam kilőni. Leengedtem 
az íjam, meg kellett nyugodnom. Nagy 
levegőt vettem, ismét lövésre emeltem 
a kezem, stabilan álltam, céloztam, lőt-
tem……egyenesen a céltábla kellős kö-
zepébe! Ekkor lehetett először hallani a 
magyar csapat örömujjongását. Európa 
Bajnok lettem! 

Ez az arany érem más, mint az eddi-
giek, másképp szólt a magyar himnusz 
is. A dobogó legfelső fokán a magyar 
zászlót tartottam a fejem fölé életem-
ben először. 

Hihetetlenül boldogok voltunk, de 
akkor nem tudtuk, hogy ezzel még 
nincs vége. Négy nappal később írták 
ki a hivatalos végeredményeket. A Stan-
dard és a Flint fordulóban is új Világcsú-
csot állítottam fel! Ez több, mint álom! 
Nagyon boldog vagyok! 

Sokan gratulálnak és kérdezik, ho-
gyan tovább? Jelenleg igyekszem utol-
érni magam a tanulásban, ami beval-
lom őszintén nehezebb, mint célozni. 
Az íjászatot szeretném tovább folytatni. 
Szeptemberben 3D Világbajnokság lesz 
Ausztriában, kíváncsi vagyok, milyen le-
het az a verseny. Tavaly ősszel is a kíván-
csiságom hajtott, vajon most mit ered-
ményez majd?

Tóth Abigél

merkedhetnek egymással, hiszen 
egy korosztályról van szó.

A babák masszázsa ottho-
ni környezetben is megoldható. 
Nincs másra szükség, csak egy 
kellemes hőmérsékletű szobá-
ra, igény szerint masszázsolaj-
ra (különféle baba masszázsola-
jakat találhatunk a drogériák, hi-
permarketet polcain), babaolaj-
ra vagy testápolóra. Személy sze-
rint mi az baba testápolót jobban 
szeretjük. Az internet rengeteg 
segítséggel szolgál azzal kapcso-
latban hogyan is kezdjünk hoz-
zá, viszont nem garantált, hogy 
a baba is társ lesz a masszázs fo-
lyamán. A masszázshoz elenged-
hetetlen a nyugodt környezet, és 
nagyon fontos, hogy ne legyen 
se álmos és éhes a baba. Akár für-
detés utáni program is lehet, hi-
szen nem órákról van szó, hanem 
pár percről. Ha valaki ódzkodik az 
otthoni masszírozástól és inkább 
szakember jelenlétében csinálná 
annak érdemes nyugtató simo-
gatást végezni – természetesen 
itt is használhatunk olajat, kré-
met - a baba teljes testén és szin-
te biztos lesz a siker.

Végezetül, minden cserépi kis-
gyermekes anyuka és várandós 
nevében köszönjük Katinak, hogy 
megszervezi ezeket a remek al-
kalmakat, hiszen a babák mel-
lett az anyukák is kikapcsolód-
nak a foglalkozásokon. Reméljük 
a jövőben is folytatódnak ezek a 
programok. 

Rusz-Derda Nikolett



10

II. Forralt Boros Disznótoros - 2018. március 3.

A tavaly első ízben megrendezett „Forralt Boros Disznótoros” 
sikerén felbuzdulva idén még nagyobb elánnal fogtunk bele a 
szervezésbe, színesebb programokkal, fellépőkkel is készültünk 
a helyieknek és a Cserépfaluba látogatóknak.

A rendezvény alappillére azonban nem változott, így a jó kedv 
és a kikapcsolódás mellett továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk 
a disznótorhoz kapcsolódó hagyományok őrzésére, ezek bemu-
tatására.

Idén, hála a helyi és környező települések főzőcsapatok lel-
kesedésének, rövid időn belül „el is kelt” minden hely a főzőver-
senyhez. 13 csapat várta már reggel 7-kor, hogy hivatalosan is 
megkezdődjön a megmérettetés. A cserépfalui csapatok mellett 
érkeztek főzni vágyók Cserépváraljáról, Bogácsról, Bükkzsércről, 
Harsányból és Szentistvánról is, sőt Budapestről is.. Együtt főz-
tek itt vadászok, a baptista szeretetszolgálat munkatársai, hiva-
tali dolgozók, hagyományápoló vagy éppen a sportéletben je-
leskedő civil szervezetek képviselői

Külön öröm számunkra, hogy testvértelepülésünk – Oklánd – is 
szívesen fogadta a meghívásunkat és egy lelkes csapattal ők is el-
látogattak hozzánk. Mind a zsűri, mind 
a közönség szempontjából érdekes volt 
látni, sőt megízlelni, hogyan zajlik a disz-
nóölés Erdélyben, milyen ételeket készí-
tenek Ők. 

A sokféle kategóriában jeleskedőket 
külön-külön is díjaztuk, illetve hagyo-
mányteremtő céllal idén az abszolút 
győztes elnyerte a „Böllérkirály címet” 
is. (A verseny eredményeit a cikk alján 
olvashatják.)

A tavalyi évhez képest változás volt, 
hogy idén az eseményhez kacsolódóan 
fellépőket is tudtunk hívni. Az ebéd előtti órákban hagyomány-
ápoló csoportok műsorát élvezhette a közönség. Megénekeltet-
te a nagyérdeműt a Szomolyai Legényegylet és a Zsérci Sum-
más Énekegyüttes is és megcsodálhattuk a Bogácsi Tündérrózsa 
Néptáncegyüttes és a mezőkövesdi Százrózsás Néptáncegyüttes 
színvonalas műsorát is. Csapatról- csapatra járva fergeteges han-
gulatot biztosított már reggeltől az Agyagbanda, mely Barsi Csa-
ba vezetésével idén is kitett magáért.

A sokféle disznótoros finomságból álló ebédet követően pedig 
ismét a színpadra szegeződtek a tekintetek, hiszen remek műsor-
ral érkezett hozzánk a „A jó Lacibetyár”, és a „Matyi és a Hegedűs” is.

Szerencsénk volt az időjárással is – főleg a tavalyi -20 fokhoz 
képest -, hiszen reggelre szép, vékony hótakaró várta az érkező-
ket. Disznótorhoz kiváló hőmérséklet, szélcsend és csapadék-
mentesség jellemezte az egész szombatot.

Megtiszteltetés, hogy Tállai András Államtitkár Úr is ellátoga-
tott a rendezvényre, sőt egy külön díjat is hozott magával, me-
lyet a főzőverseny résztvevőinek tudtunk átadni.

Szeretnénk megköszönni a segítséget mindenkinek, aki hoz-
zátett ahhoz, hogy egy újabb színvonalas esemény kerülhessen 
be a rendezvénynaptárba Cserépfalu neve mellé, melyre méltán 
lehetünk büszkék.

Benson Attila

EREDMÉNYLISTA:

I. Forduló - malacfogás-szúrás-véreztetés mért idő + szakszerűség 
alapján, ill. tisztítás, perzselés, kettéhasítás szakszerűsége. Ezt a Versenyt a 
csapatok párokat alkotva végezték.  
1. Hely: Böllér Junior Cserépfalu és Nyerő Böllérpáros Cserépfalu
2. Hely: Szentistváni Vadászok és Bogácsi Turisztikai Kft
3. hely: Miss Röfik és Cserépi Trapp
4. hely: Zsérci Korgóhasúak (az ő párjuk nem érkezett meg így  
                  egyedül voltak)
5. hely: Harsányi Betyárok és Katapult
6. hely: Vászonvőgyi Vadászklub és Cserépváraljai Gasztro Klub
7. hely: Lecsipecsi és Csurdóka Táncház

II. Forduló  „Fogópálinkák” versenye (A Pálinka Lovagrend zsűrizésével)
1. hely Zsérci Korgóhasúak
2. hely Miss Röfik csapatának
3. hely Szentistváni Vadászok
4. Hely Bogácsi Turisztikai Kft 
5. hely Vászonvőgyi Vadászklub
6. hely Katapult
7. hely Cserépi Trapp

III. Forduló  „Sült hagymásvér” készítése
1. hely: Cserépváraljai Gasztro Klub
2. hely: Miss Röfik
3. hely: Szentistváni Vadászok
4. hely: Bogácsi Turisztikai Kft
5. hely: Vászonvőgyi Vadászklub
6. hely: Csurdóka Táncház
7. hely: Harsányi Betyárok

IV. Forduló „Szakszerű, húsrészenkénti 
bontás”
1. hely: Nyerő Böllérpáros Cserépfalu
2. hely: Bogácsi Turisztikai Kft

3. hely: Szentistváni Vadászok
4. hely: Böllér Junior Cserépfalu
5. hely: Miss Röfik
6. hely: Cserépi Trapp
7. hely: Katapult

V. Forduló  „Disznójava Böllértál” készítés
1. hely: Szentistváni Vadászok
2. hely: Zsérci Korgóhasúak
3. hely: Bogácsi Turisztikai Kft
4. hely: Miss Röfik
5. hely: Lecsipecsi
6. hely: Vászonvőgyi Vadászklub
7. hely: Katapult

Az összetett verseny, „Böllérkirály” címért (korábban elért helyezések 
összesítése alapján)

1. hely: Szentistváni Vadászok 12pont
2. hely: Bogácsi Turisztikai Kft 15 pont
3. hely: Miss Röfik 16 pont 16 pont
4. hely: Zsérci Korgóhasúak 30 pont
5. hely: Vászonvőgyi Vadászklub 31 pont
6. hely: Katapult 34 pont
7. hely: Cserépváraljai Gasztro Klub 37 pont

Összeállította: 
Csetneki László a ZSŰRI -ELNÖKE

Cserépfalu
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Jótékonysági Bál 
2018.

A Hórvölgye Tagiskola keretei kö-
zött 2018. február 24-én megrende-
zésre került a IV. iskolai Jótékonysá-
gi Bál, mintegy 200 vendég részvé-
telével.

Az intézményvezető köszöntője 
és megnyitója után, a kisdiákok te-
remtettek remek hangulatot krea-
tív, humoros és zenés műsoraikkal. 
A gyülekező bálozók ezt követően a 
zeneiskolai tanárok előadását hall-
gathatták meg, akik néha komo-
lyan néha mókásan, de mindenkép-
pen magas színvonalon csillogtat-
ták meg művészi tudásukat. A tánc-
hoz a talpalávalót a Horizont zene-
kar szolgáltatta, ügyelve arra, hogy 
minden korosztálynak megfelelő 
zenét játszon.

A szülők felajánlásaként finom 
ételek kerültek az asztalokra. Az éj-
fél után kezdődő tombola húzás-
hoz nagyon sok felajánlást kaptunk: 
Tállai András országgyűlési képvise-
lő úrtól, a Cserépfalui- és Bükkzsérci 
Önkormányzattól, továbbá kör-
nyékbeli vállalkozóktól, borászok-
tól, az intézményben tanuló gyere-
kek szüleitől.

A rendezvény nagyszerű hangu-
latban telt, a táncos kedv hajnali fél 
5-ig kitartott.

A Jótékonysági Bál bevételéből 
a gyerekeknek fognak a tanárok 
és szülők változatos programokat 
szervezni.  

Ezúton is köszönjük a szervezők, 
a tanárok, a támogatók segítségét, 
a vendégeknek pedig a töretlen jó-
kedvet és a nagy érdeklődést!

Fain Csaba
SZMK elnök 

Gyorsan elszaladt egy negyedév, 
szeretnénk újra beszámolni néhány 
szóban a cserépi polgárőrök tevékeny-
ségéről. 

Még a múlt év végén a mindig nagy 
érdeklődésre számot tartó, a Közössé-
gi Ház előtt megtartott, már szokás-
sá vált forralt boros rendezvényen is 
részt vettünk 3 fő személyében, ame-
lyen sok helyi és ide látogató fordult 
meg szinte egész nap.

A múlt hónap utolsó szombatján 
megrendezésre kerülő Latyak-futás al-
kalmával 6 fővel biztosítottuk a nem 
éppen enyhe időjárásban futók útvo-
nalát, melyen szép számú induló rótta 
a kilométereket.

A tavasz első nagy, egész napos 
rendezvényén, a második alkalommal 
megrendezendő Forralt Boros Disz-
nótoros szabad téri gasztro party za-
vartalan lebonyolítását végeztük, kö-
szönet a részt vevő tagjainknak. Ez-
úton is köszönjük az Önkormányzat 
meghívását.

Az év következő időszakában is tö-
rekszünk arra, hogy a polgárőr szolgá-
latot minél több órában, járőrözéssel, 
egyéb hasznos tevékenységgel, ren-
dezvény biztosítással, a rend és a köz-
biztonság megőrzésével végezhessük.

Előző cikkünkben is foglalkoztunk 
bűnmegelőzési témakörrel, e rovatunk-
ban az internetes illetve elektronikus 
úton történő bűnözéssel kapcsolatosan 
hívjuk fel a gyerekek és a szülők figyel-
mét. Erre az EU mellett Magyarország is 
nagy gondot fordít.

A technikai fejlődés következtében 
az internet a mindennapok része lett. 
Használatával könnyebbé tehetjük éle-
tünket, azonban valós veszélyek is lesel-
kednek ránk. Digitálisan tárolt adata-
ink védelem hiányában akár illetéktelen 
személyekhez is kerülhetnek. Biztonsági 
intézkedések és magatartási szabályok 
tudatos betartásával csökkenthetőek a 
felmerülő kockázatok.

Néhány jó tanács:
- Rendszeresen telepítse számító-

gépén és mobileszközein az operációs 
rendszer és a felhasználói programok 

frissítéseit. Telepítsen vírusirtó progra-
mot és frissítse is azt!

- Számítógépén állítsa be, hogy a kri-
tikus műveletekhez (pl. program telepí-
tése) a felhasználó engedélyére legyen 
szükség!

- Ne állítsa a böngésző biztonsági be-
állításait az „ajánlott” szint alá!

- Ismeretlen eredetű szoftvereket ne 
telepítsen!

- Csak ismerős feladó által küldött 
e-mail mellékletét nyissa meg!

- Soha ne adjon meg jelszót, PIN kó-
dot e-mailben küldött kérésre!

- Online történő bankkártyás fize-
tésnél győződjön meg arról, hogy va-
lódi banki honlapon jár-e, más olda-
lon (pl. kereskedő oldalán) ne adja meg 
adatait!

- Felhasználói nevet és jelszót csak 
tanúsítvánnyal  rendelkező (https elő-
tag) oldalon adjon meg!

Napjaink internetet és számítógé-
pet kezelő minden felhasználója szá-
mára fontos tanácsokat érdemes meg-
fogadni, hisz fentiek is a biztonsághoz 
elengedhetetlenül hozzátartoznak.

Visszatérve egyesületünk műkö-
déséhez, továbbra is számítunk az 
Önkormányzat előző évekhez hason-
lóan adott anyagi és erkölcsi támo-
gatására. 

Ezúton is kérjük Önöket, hogy 
2018-ban is támogassák adójuk 1%-
ával egyesületünket (Polgárőr Egye-
sület Cserépfalu, civil szervezet, adó-
száma: 18511323-1-05) annak érde-
kében, hogy településünk közbizton-
sága továbbra is a lakosság és az Ön 
megelégedését szolgálja.

Támogatásukat köszönjük!

Kovács Zoltán, 
Virág András

• • •  Polgárőr hírek  • • •
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Elárulhatom, hogy számomra a legkedvesebb évszak 
a tavasz. A természet, az ember újraéled, megújul, ami 
mindennapjainkat is befolyásolja, szinte az élet minden 
területén. 

De nézzük meg, mi is történt legutóbbi jelentkezésem 
óta a cserépi foci háza táján.

Még valamikor tavaly de-
cemberben néhány fordu-
lón voltunk túl, azt követő-
en lement az őszi szezon, 
16. fordulót lejátszottunk, az 
utolsó 4 meccset megnyerte 
a csapat, jelenleg a 11. he-
lyen tanyázunk. Nagy Tamás 
18 góljával a 2. helyet foglal-
ja el a góllövő listán. Gratu-
lálunk!

A téli átigazolási szezon-
ban több változás is tör-
tént a csapat keretében. 
Játékosok mentek, játéko-
sok jöttek.

Sikerült kapusposzton 
erősítenünk, Komlóssy Ger-
gő személyében, aki a B.-
A.-Z. Megyei I. osztályban 
szereplő Bánhorváti csapa-
tától került szerződtetés-
re. A továbbiakban csapa-
tunkat erősíti Nagy László 
(Bogácsról jött), illetve a két 
maklári szerzemény, Szabó 
Péter és Baksa Gergő. Nagy 
örömünkre a csupaszív 
Barzsó Gábor kis füzesabonyi kitérő után újra az együtte-
sünk tagja. Reméljük, hogy minden új csapattag jól beil-
leszkedik a csapatba, s edzőnk, Csomós János minél több-
ször győzelemre vezérli Cserépfalut.

Néhány szót ejtenék a távozókról. Hárman, nevezete-
sen Török Ádám, Csirmaz Zalán illetve Sustyák Dávid tá-
vozik Cserépfaluból. Az előbbi kettő a szomszédvárba, az 
örök rivális Bükkzsércre szerződött, míg utóbbi Kapuváron 
folytatja. Személy szerint Ádám távozása kicsit meglepe-
tés számomra, de ki akarja magát próbálni a bajnoki címre 
igen esélyes bükkzsérci csapatban, talán majd egy osztály-
lyal feljebb is. Mindhárom játékosnak sok sikert kívánunk 
a továbbiakban! Köszönjük nekik, hogy játékosként Cse-
répfalu csapatát erősítették.

Ifjúsági csapatunkról elmondható, hogy az évad elejé-
hez képest (halasztások, pontlevonások mindkét csapat-
nál) stabilizálni sikerült a csapat összetételét, szereplését, 

így az őszi szezon végére már egy győzelemig is eljutot-
tunk. Sokkal több győzelmet, eredményes szereplést vá-
runk az ifitől! Hajrá!

Döcögősen indult (országos szinten is) a tavaszi focisze-
zon, hisz néhány hete a zord időjárás miatt a megyei szö-
vetség elhalasztotta a 17. fordulót, amit majd június 10-én 

kell pótolni. Bízunk benne, 
hogy a focihoz az időjárás is 
kegyes lesz. A bajnokságok-
kal kapcsolatosan a Magyar 
Labdarúgó Szövetség adat-
bank.mlsz.hu internetes ol-
dalán minden információt 
megtalálhatnak a focibarát 
érdeklődők.

Túl vagyunk néhány elő-
készületi meccsen, illet-
ve január végén részt vet-
tünk Mezőkövesden, a Tállai 
András országgyűlési kép-
viselőnk által életre hívott, 
a dél-borsodi térség több, 
mint harminc csapata részé-
re szervezett teremlabdarú-
gó tornán, ahol a csoport-
ból történő továbbjutást 
követően a legjobb 16 kö-
zött nagyon szoros meccsen 
nem sikerült kiharcolnunk 
a nyolcba történő bekerü-
lést. Gratulálok a csapatnak, 
sokat küzdöttek, hajtottak. 
Legközelebb még jobb lesz!

Ezúton kívánunk mind az ifi, mind a felnőtt csapatnak 
remek tavaszi szereplést és minél jobb helyezést a baj-
nokság végére!Emellett szurkolóinkra, támogatóinkra to-
vábbra is számítunk!

Indul a tavasz! Hajrá Cserépfalu! 

A Cserépfalui KSE 2017/2018-as tavaszi szezonjának 
kerete: 

Badalik Szabolcs, Baksa Gergő, Balogi Máté, Barzsó Gá-
bor, Derda István, Demeter Ádám, Domján Dávid, Dongó 
Zoltán, Gacsal Bence, Harnócz Róbert, Hímer Gergő, Kecs-
kés Tamás, Kéri Bence, Kis Gábor, Komlóssy Gergő, Máté 
Ádám, Mizser Norbert, Nagy László, Nagy Tamás, Polgár 
Szilárd, Orosz József, Sasvári Dávid, Sumi László, Szabó Pé-
ter, Urbancsik Márk.

Kovács Zoltán

Várjuk a tavaszt!
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Tisztelt Választópolgárok!

Köztársasági Elnök Úr az Országgyűlési képviselők 
választásának időpontját 

2018. április 8. napjára, vasárnapra tűzte ki.

Az alábbiakban szeretném felhívni szíves figyelmüket a 
választáshoz kapcsolódó néhány fontosabb tudnivalóra.

Az országgyűlési képviselők általános választásán 
választójoggal rendelkezik minden nagykorú magyar 
állampolgár kivéve, aki közügyektől eltiltás hatálya alatt 
áll, vagy akit a bíróság kizárt a választójogból, mert annak 
gyakorlásához szükséges belátási képessége nagymértékben 
csökkent vagy teljes mértékben hiányzik.

A választás kitűzésétől a névjegyzék 2018. április 6-i lezárásáig 
a szavazóköri névjegyzék adatait a törvényben meghatározott 
adatok kivételével bárki megtekintheti a helyi választási 
irodában. A szavazóköri névjegyzék adatairól – a szavazókörbe 
kerülő kinyomtatott példányon kívül – másolat nem 
készíthető.

A választási eljárásról szóló törvény által létrehozott központi 
névjegyzék tartalmazza a választópolgárok adatait, valamint a 
választásokkal kapcsolatban tett külön nyilatkozatait.

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a 
magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti
a) nemzetiséghez tartozásának,
b) szavazási segítség iránti igényének,
c) személyes adatai kiadása megtiltásának
bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.

a) nemzetiséghez tartozás
Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, 
aki valamely Magyarországon honos nemzetiséghez (bolgár, 
görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, 
ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tartozik, legkésőbb 
2018. március 23. 16.00 óráig kérheti nemzetiségi 
választópolgárként történő nyilvántartásba vételét. A 
nyilvántartásba vétel mellett megjelölheti, hogy annak 
hatálya az országgyűlési képviselők választására is 
terjedjen ki. Ebben az esetben a választópolgár a pártlista 
helyett nemzetiségének országos önkormányzata által állított 
listára szavazhat az egyéni jelölt mellett. Ha a nemzetiségi 
önkormányzat nem állít nemzetiségi listát, a nemzetiségiként 
regisztrált választópolgárok is a pártlistára szavaznak.

b) szavazási segítség iránti igény
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy 
választójoga gyakorlásának segítésére

•	 a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen 
érthető tájékoztatót kapjon, 

•	 az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg, 
•	 a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos 

sablont kapjon a szavazás napján, (igénylésének 
határideje 2018. március 29. 16-óra) 

•	 akadálymentesített szavazóhelyiségben 
szavazhasson. 

c) személyes adatai kiadásának megtiltása
A jelöltek és jelölő szervezetek kérhetik, hogy választási 
kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét 
a választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, 
hogy személyes adatai választási kampány céljára átadásra 
kerüljenek, az adatkiadást a kérelem kitöltésével és 
benyújtásával megtilthatja.

Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri 
névjegyzékhez kapcsolódóan külképviseleti névjegyzékbe 
vétel iránti kérelmet, átjelentkezési kérelmet illetve mozgóurna 
iránti kérelmet is benyújtani.

Szavazás külföldön

Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni 
a választójogával, legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 
óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe 
a magyarországi lakóhelye szerinti helyi választási iroda 
vezetőjétől.

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően 
módosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon 
szeretne szavazni, legkésőbb 2018. március 31-én 
16.00 óráig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási 
iroda vezetőjétől, hogy a külképviseleti névjegyzékből 
törölje és vegye vissza a lakóhelye szerinti szavazókör 
névjegyzékébe.

Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol

Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén 
tartózkodik, lehetősége van arra, hogy átjelentkezésre 
irányuló kérelmet terjesszen elő. (Átjelentkezésre településen 
belül is van lehetőség, azonban a választópolgár ebben 
az esetben kizárólag a kijelölt, 2-es számú szavazókörben 
adhatja le szavazatát, illetve ebből a szavazókörből igényelhet 
mozgóurnát.)

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését 
követően, legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell 
megérkeznie a lakcíme szerinti helyi választási irodához.

Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően 
módosítja korábbi szándékát, és mégis a lakóhelye 
szerinti szavazóhelyiségben vagy más település 
szavazóhelyiségében szeretne szavazni, 2018. április 6-án 
16.00 óráig kérheti az átjelentkezés szerinti helyi választási 
iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme módosítását vagy 
visszavonását.

Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcíme szerinti 
országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján és az 
országos listás vagy nemzetiségi listás szavazólapon szavaz.

Szavazás mozgóurnával

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva 
tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, 
mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.

TÁJÉKOZTATÓ A 2018. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOKRÓL
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A kérelmet 2018. április 6-án 16.00 óráig a helyi választási 
irodához, a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló 
bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban kérhető 
adatai pontos feltüntetésével és aláírásával ellátott 
bejelentésben!

FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján 
lakóhelyétől eltérő településen és mozgóurnával szeretne 
szavazni, az a kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt 
szavazókörben adhatja le, mert csak ebből a szavazókörből 
tud hozzá a szavazatszámláló bizottság két tagja 
mozgóurnával kimenni.

A fenti kérelmek benyújthatók
•	 személyesen a lakóhelye vagy bejelentett 

tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában, 
•	 levélben a lakóhelye szerinti helyi választási irodához 

címezve, 
•	 online a www.valasztas.hu honlapon keresztül. 

A kérelemnyomtatványok elérhetők a Nemzeti Választási 
Iroda honlapján a www.valasztas.hu címen .

A szavazás menete:

A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben (Közösségi 
Ház ) szavazhat, a szavazóhelyiség címét az értesítő 
tartalmazza.

A szavazatát reggel 6 órától este 19.00 óráig adhatja le.

A választáson való részvétel feltétele a személyazonosságot 
és a lakcímet vagy személyi azonosítót igazoló érvényes 
igazolványok megléte.

A választáson személyazonosságát és a lakcímét vagy személyi 
azonosítóját a következő, magyar hatóságok által kiállított 
érvényes igazolványok bemutatásával tudja igazolni.

Személyazonosságát 
•	 személyazonosító igazolvánnyal 
•	 régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító 

igazolvánnyal 
•	 ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal 

•	 vezetői engedéllyel 
•	 útlevéllel 
•	 ideiglenes útlevéllel 

Az egyes okmányok igénylése során a kérelem 
benyújtásakor kapott átvételi elismervény (A4-es 
nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság 
igazolására!
 és lakcímét
- lakcímkártyával
- lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervénnyel
- régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvánnyal, 
amennyiben tartalmazza a lakcímet

 vagy személyi azonosítóját
- lakcímkártyával
- hatósági bizonyítvánnyal
- személyazonosító jelről szóló igazolással

Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem 
szavazhatnak, ezért kérjük a Tisztelt Választópolgárokat, hogy 
a választáson történő részvételük érdekében ellenőrizzék 
okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az 
érvényes dokumentumok beszerzéséről.

Szavazat leadásának módja:

A választópolgár a szavazólap átvételét a szavazóköri 
névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő 
jelöltre, listára lehet, a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti 
körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. X vagy +).

Ezt követően a választópolgár a szavazólapot borítékba 
helyezheti és az urnába dobja.

A választással kapcsolatos bármely kérdésben forduljanak 
bizalommal a Helyi Választási Iroda (HVI) munkatársaihoz 
(Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal  49/423-132, 
hivatal@t-online.hu)

Farmosi Zoltán
HVI vezető

Minden kedves Olvasónknak 
kellemes húsveti ünnepeket kíván 

Cserépfalu Önkormányzata


