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Kedves Cserépiek!
Végre megérkezett a várva-várt nyár, kicsik és nagyok örömére egyaránt. Magunk mögött hagytunk
már jó pár rendezvényt – a májusi bortúráról és az
azt követő pálinkamustráról lesz is beszámoló - , hamarosan pedig jön az idei falunap is! De ne feledkez-

„Itt a nyár, végre már, Minden játék,
minket vár. Erdők, rétek, kirándulás, pancsi, úszás, vízbeugrás. Hinta, csúszda, homokozás, lepkeűzés, ugrándozás! Itt a
nyár, eljött már, jól használd ki, kiskomám!
Futkározás, fogócskázás, ezer móka, víg
kacagás. Minden napunk boldog játék,
sok-sok emlék lesz ajándék. Itt a nyár, játék vár, szaladj, játszunk, gyere már! „
(Horváth Imre: Itt a nyár!)

zünk meg a Cserépiek Újságjáról sem, melyhez kellemes időtöltést kívánok minden olvasó számára. A gyerekeknek pedig kellemes, emlékekben gazdag nyári
szünetet kívánok!
Virág László
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Tisztelt lakosok,
kedves olvasók!
Defibrillátor Cserépfaluban
A napokban településünkre érkező készüléket egy, a
Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) által meghirdetett „Defibrillátor
pályázat” útján nyerte el Cserépfalu Önkormányzata.
A pályázat célja, hogy
a speciális eszköz beszerzésének támogatásával az
MLSZ hozzájáruljon ahhoz,
hogy az önkormányzatok és a
sportszervezetek, egyfelől a játékosok és a bírók, másfelől a lakosság életvédelmét megfelelő minőségű eszközzel biztosíthassák. A program részben állami, részben FIFA támogatás felhasználásával valósult meg.
A közel 500.000 Ft értékű készülék árából az Önkormányzatnak mintegy 50.000 Ft-ot kellett kifizetnie.
A HeartSine Samaritan PAD 350P félautomata
defibrillátor érthető, egyszerű hangutasításokkal, és
LED-es piktogramokkal végig vezeti a felhasználót az újraélesztés folyamatán. Elsősorban 8 év feletti gyermekek
és felnőttek újjáélesztésre szolgál, de vészhelyzet esetén
már 1éves kor felett is használható.
Az egyszerű használhatóság ellenére az újjáélesztést
csak az arra kijelölt és felkészített ember végezheti – ami
egyébként a pályázat elnyerésének is feltétele volt.
Településünkön elsőként Mizsrené Nagy Katalin védőnő végezte el a „Defibrillátor tréninget”, de a közeljövőben az Önkormányzat által kiválasztott több ember
is részesülni fog a képzésben, így hírtelen szívmegállás
esetén többek is mozgosíthatók lesznek, ami emberi életeket menthet.
A készülék várhatóan az Önkormányzat folyosóján
lesz kihelyezve egy zárható szekrényben, így munkaidőben a lehető leggyorsabban lehet reagálni egy esetleges
vészhelyzetre, míg munkaidőn kívül a hamarosan közétett listán szereplő embereket lehet hívni ilyen esetekben.
Úgy gondolom, egy ekkora település életében fontos,
hogy ilyen értékű életmentő eszköz válik elérhetővé a lakosság számára, amely életet, életeket menthet. Noha
remélem, minél kevesebbet lesz használatban!
Csendes Péter
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Képviselőtestület 2018. március 12-én tartotta soron
következő ülését. A testület elfogadta az Önkormányzat
2018. évi költségvetési rendeletét 611.834.945 Ft bevétellel és 611.834.945 Ft kiadással. A költségvetési előirányzatok tartalmazzák a következő években megvalósítandó konzorciumi beruházások támogatási összegeit is.
A Képviselőtestület döntött a helyi civil szervezetek idei
támogatási kérelméről, az alábbi szervezetek részesültek
költségvetési támogatásban:
- Cserépfalui Községi Sportegyesület......................1.500.000 Ft
- Polgárőr Egyesület.......................................................... 500.000 Ft
- Ősi Bortermelő Családból Származó Amatőr
Borászok Egyesülete..................................................... 300.000 Ft
- Boldizsár Lovastanya Egyesület................................. 100.000 Ft
- Társulás Cserépfalu Jövőjéért Egyesület................. 100.000 Ft
- Cserépi Trapp.....................................................................200-000 Ft
A Képviselőtestület döntött arról, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát felülvizsgálja és
május hónapban új rendeletet alkot e tárgyban.
A képviselők döntöttek a Bem úti vízrendezési pályázattal kapcsolatban műszaki ellenőr kiválasztásáról.
A Képviselőtestület következő testületi ülését 2018. május 2-án tartotta. Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselőtestület új Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadott el. Új rendelet is született az időskorúak
egyszeri támogatásáról, mely a 75, 80, 85, 90, 95 évet betöltöttek egyszeri támogatásáról szól.
A Képviselőtestület megvitatta az Önkormányzat soron
következő rendezvényeinek feladatait, azzal kapcsolatos
tennivalókat.
Cserépfalu – Cserépváralja - Bükkzsérc községek képviselő-testületei közös testületi ülést tartottak 2018. május
16-án Cserépváralján. A képviselők egyhangúlag elfogadták a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 44.030 e Ft
bevétellel és 44.502 e Ft kiadással.
Ugyancsak egyhangúlag elfogadásra került a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámoló.
A Képviselőtestület 2018. május 30-án tartotta soros
testületi ülését. A testület tájékozatót hallgatott meg a Helyi Választási Bizottság elnökétől, Fehérvári Istvántól az országgyűlési választások helyi lebonyolításáról. A képviselők
módosították az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletét, illetve egyhangúlag elfogadták az Önkormányzat
2017. évi gazdálkodásáról szóló rendeletet 671.678.756 Ft
bevétellel és 218.294.100 Ft kiadással.
A Képviselőtestület 2018. június 12-én rendkívüli testületi ülést tartott, melyen elfogadták az Önkormányzat 2018.
évi közbeszerzési tervét, illetve „a vis maior pályázat” közbeszerzési eljárásával kapcsolatban ajánlattételi felhívást fogadtak el, egyben döntöttek az útfelújítás műszaki tervdokumentációját elkészítő cég kiválasztásáról.

3

Gondolatok egy ünnepségről
Sokat lehet arról hallani, hogy a számítógép, a digitális
technika térhódítása óta egyre kevesebbet beszélgetünk
egymással. Ahogy rápillantok a világhálóra, az a benyomásom támad, mintha idegeneknek könnyebben megnyílnának az emberek, szívesebben mondanák el a véleményüket valamivel kapcsolatban, pedig a körülmények
ismerete nélkül nem lehet reálisan ítélkezni.
Az óvodával kapcsolatban az anyák napja megünneplésének módja generált már több ízben is vitát
az interneten. Ahány óvoda, annyi féle szokás,
megoszlanak a vélemények. A mi óvodánkban
évtizedek óta hasonlóan zajlik az ünneplés. Igazuk van azoknak is, akik szerint az anyák napja
családi ünnep, de miért ne lehetne az óvodában is megemlékezni róla, hiszen a szülők és
mi pedagógusok is neveljük a gyerekeket és figyelmességre, kedvességre, örömszerzésre is
meg kell tanítani őket. Nincs is gond az ünneppel, hiszen jól
állunk hozzá, örömmel készülünk és próbálunk kicsit” rendhagyóak” lenni, így mindig meglepetés az a negyed óra.
A kicsik ebben az évben külön egy meghitt kuckóban
verseltek, énekeltek az édesanyjuknak. Ők még nem értek
meg arra, hogy türelemmel viseljék egy nagyobb lélegzetű
műsor begyakorlását. Igazi, személyes meghitt hangulatban lehetett meghatódni, és csak a saját csemetére figyelni az édesanyáknak.

A nagyok már jóval érettebbek, kitartóbbak, képesek
kivárni, figyelni társaikra és egy hosszabb lélegzetű műsort is megtanulni. Motivációnak elég az, hogy anyukát
ezzel is megajándékozzuk. A műsorban közösen énekelnek, dalos játékot mutatnak be, és önállóan is verselnek,
illetve nem feledkezünk meg a nagymamák köszöntéséről sem. Ajándékot is készítünk erre az alkalomra, amel�lyel több napon át foglalkozunk. Ebben az évben a kicsik
hagyományosan a kézlenyomatukkal lepték meg az ünnepelteket, amelyre virágot nyomdáztak és
üvegre ragasztva vázaként funkcionálhat. A
nagyobbak sokszirmú virágformát használva szövőkeretként, szőttek saját választású
színes fonalakból virágot. Azt tapasztaltuk
hosszú évekkel a hátunk mögött, hogy ha mi
pedagógusok is lelkesen, jó kedvvel, kihasználva a humoros, helyzeteket és időről- időre
játszunk a szerepen túl is a próbákon, akkor a gyerekek is
jó hangulatban töltik el a felkészülés időszakát. Természetesen ki jobban, ki kevésbé izgul az előadás előtt, de ezt
is gyakorolni kell, mert az „életre készülünk” már az óvodában is. A sikerélmény megtapasztalása kárpótol az izgalmakért.
Dósa Lászlóné
óvodavezető

ANYAKÖNYVI HÍREK
előző szám óta

Házasságot kötöttek:
Makai Csaba és Lakatos Mónika
Csizmadia Viktor és Vadászi Fanni
Szabó Péter és Csáti Anett
Született:
Farkas Vivien és Szomora Antal szülőknek
Csenge Lara nevű gyermekük

Elhaláloztak:
Dr. Zádory András – Kossuth út 118.
Rózsa Józsefné – Kossuth út 31.
Üveges Istvánné – Alkotmány út 22.
Kratochvil Sándor – Berezdalja út 44.
Hüvelyes Károly – Kossuth út 98.
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Vajon az iskola legjobbjai az életben is sikeressé válnak?
A tanév végén hangsúlyosabban
kerül elő a gyermek iskolai teljesítménye. A legtöbb szülő azt szeretné, hogy
gyermeke osztályelső legyen. Az iskolás évek alatt azt mondogatják gyermeküknek, tanulj szorgalmasan, és sikeres leszel. És ami azt illeti, gyakran
igazuk is van. De nem mindig. Az általános iskolai még nem, de általában
a jó középiskolai bizonyítvány már jó
eséllyel jelzi előre az egyetemi sikereket. Az osztályelsők többsége a diploma után sem okoz csalódást. Kilencven százalékuk a szakmájában dolgozik, 40% vezető pozícióban. Megbízhatóak, kiszámíthatóak, jól képzettek, és
többségüknek több szempontból jó
élete van. De vajon az iskola legjobbjai az életben is sikeressé válnak? Nos,
az értelmi intelligencia lehetőségeket
nyit egy ember életében, de az érzelmi
intelligencián múlik, ki tudja-e használni ezeket. Ezért: „Az érzelmi pallérozottság legalább olyan fontos része
a műveltségnek, mint a matematikában vagy az olvasásban való jártasság.”
/Karen Stone Mc Crown, pszichológus/
Az utóbbi évtizedek kutatásai kimutatták, hogy az érzelmi intelligencia,
amit EQ-ként is emlegetnek, sokkal nagyobb szerepet játszik a gyermek későbbi sikereiben.
Az érzelmi intelligencia, az érzelmi
kifejezésmódokat, az önkontroll-funkciókat, az erkölcsi magatartást, a mo-

tivációs
szükségleteket egyaránt magában
foglalja. Legfontosabb területeiként az érzelmek felismerését, az érzelmek
kezelését, önmotiválást, mások érzelmeinek
felismerését,
kapcsolatkezelést jelöli meg.

Egy sokak által emlegetett kísérlet során négyéveseket vizsgáltak.
Mindegyik gyermek elé letettek egy
cukorkát az asztalra. A gyerekek választhattak, vagy megeszik a cukrot azonnal, vagy kettőt kapnak, ha
megvárják, amíg a kísérlet vezetője elintéz néhány dolgot. A gyerekek körülbelül egyharmada azonnal
megette a cukrot, a másik egyharmaduk várt egy kicsit, de végül mégsem bírt ellenállni a kísértésnek. Csupán a gyermekek egyharmada volt
képes kivárni, hogy a kísérletvezető
visszatérjen a szobába, és két cukrot
adjon neki. Mikor a kísérletben részt
vevő gyermekeket pár év múlva ismét felkeresték az iskolában, azt tapasztalták, hogy azok, akik egy percet se vártak a cukorkára, túlnyomó
részben akaratosak, magányosak és
frusztráltak voltak. A kihívásokat ke-

rülték, és a rájuk nehezedő nyomást
sem bírták. Magasabb érzelmi kontrollt
mutató társaik azonban magabiztosak,
kalandvágyók, népszerűek és megbízhatóak voltak.
Az érzelmi intelligencia fejlettsége tehát igen komolyan befolyásolja életünket. Ez teszi lehetővé, hogy egyesek vidámak, optimisták maradjanak. Az ambíció, kitartás, kiegyensúlyozott derű,
önismeret, fejlett önkontroll, a reményhez és a vágyaikhoz való ragaszkodás
jellemezze őket, de képesek kordában
tartani az érzelmeiket akkor is, ha nem
azonnal teljesülnek a vágyaik.
Az agy azon része, ami a viselkedés
és érzelmek közti összefüggésért felelős, csak a tinédzserkor közepére fejlődik ki teljesen. Jó hír ez, és lehetőséget ad
a szülők és tanárok számára, hogy segíthessék a kisgyermekeket a magasabb érzelmi intelligenciaszint elérésében, a kisgyermekkorban és a kisiskolás éveik alatt.
Mit tegyünk tehát, ha szeretnénk,
hogy gyermekünk sikeres legyen?
Ha egy szülő olyan szerencsés, hogy
gyermekének van valamilyen szenvedélye, ami iránt érdeklődik, ha valamiben tehetséges, akkor ne ragaszkodjon
hozzá, hogy mindenből kitűnő legyen.
Hagyja, hogy a kíváncsisága irányítsa!
Fejlessze gyermeke érzelmi intelligenciáját, sok-sok szeretettel, odafigyeléssel. Így valószínűleg könnyebben viseli
majd el az iskolaéveket is, és az életben
is könnyebben boldogul majd.
Virág Tiborné
tagintézmény-vezető

5

ÓDORVÁR HÍREK

Június 15-én befejeződött a 2017/2018-as tanév.
Az évet 42 tanuló fejezte be, közülük 9
fő nyolcadikos végleg kilépett a bükkzsérci
iskola falai közül, jövőre már más városban
folytatja középiskolai tanulmányait. A tanév befejeztével a cserépi iskola negyedikesei a bükkzsérci tagiskolában kezdik az ötödik osztályt. Várjuk őket szeretettel.
A ballagó 8. osztály névsora
1. Balogi Dorina
2. Boldizsár Linda
3. Földes Kornél
4. Kecskés Trisztán
5. Kovács Zoltán
6. Makó Kristóf Gyula
7. Nagy Boglárka
8. Tóth Petra Andrea
9. Tóth Sára
Mindannyiukat felvették az első helyen
megjelölt középiskolába. 3 fő egri gimnáziumba ebből egy kémia-biológia emelt szintű, egy matematika-informatika emelt szintű képzésre felet meg a felvételi vizsgákon.
1 fő mezőkövesdi szakközépiskolában, 4 fő
egri szakközépiskolában folytatja tanulmányait. Egy tanuló egri szakiskolában tanul
tovább. Az itt töltött négy év alatt a kilenc
tanuló megszerezte a tudást, amivel a sikeres felvételt elnyerték. Bízunk benne, hogy
kitartó, szorgalmas munkával az új iskolában is megállják a helyüket és teljesítik maguk és szüleik álmait, vágyait.
Az 2017/2018-as tanévet minden tanuló eredményesen befejezte. Voltak közöttük, akik szorgalmas munkával szép
eredményeket értek el, és voltak olyanok,
akik a jók között is a legjobban teljesítettek. 15 tanulmányi és sport versenyen 47
tanulóval vettünk részt. Voltak tanulók,
akik több megyei versenyen is képviselték iskolánkat.
Tanulmányi versenyek:
• Kozma László Informatika verseny országos V. hely: Tóth Márk Benjámin
• Simonyi Zsigmond Helyesírási verseny
megyei VII. helyezett: Tóth Petra Andrea
• Curie Környezetvédelem Verseny 5-6.
o., megyei I. hely: Murányi Domonkos,
Csengeri Zsófia, Lénárt Luca
• Curie Környezetvédelem Verseny 8.o.,
megyei II. hely: Nagy Boglárka, Tóth Petra
Andrea, Tóth Sára
• Curie Kémia Verseny Megyei III. hely:
Nagy Boglárka
• Kaán Károly Természetismereti Verseny
megyei II. hely: Jakab Janka, megyei III. hely:
Csengeri Zsófia, Megyei V. hely: Lénárt Luca

Sport versenyek:
• Kisiskolák atlétika versenye
Svéd váltó megyei I hely: Lestár Adél,
Poczik Annabell, Polgár Terézia, Tóth Petra
Andrea
Egyéni síkfutás megyei I. hely: Tóth Petra Andrea
Három próba megyei III. hely: Kovács
Gréta, Kovács Katalin, Szántai Laura, Lestár
Adél, Poczik Annabell, Tóth Petra Andrea
Egyéni összetett 3próba megyei II. hely:
Polgár Szilárd
• Megyei Atlétika verseny 300 méter síkfutás megyei II. hely: Tóth Petra Andrea
Gratulálunk minden versenyzőnek és felkészítő tanároknak, Lénártné Hock Melinda , Majnár Józsefné, Molnárné Kis Erzsébet,
Szirákiné Csörsz Marianna. Köszönjük a szülők biztatását, hogy gyermekeik számára a
nyugodt otthoni tanulás feltételeit megteremtették, erkölcsileg, anyagilag támogatták a felkészülésüket! Jó látni, hogy az iskola mindennapjainak a szülők is aktív részesei.
Köszönjük az önkormányzatok segítségét, hogy buszaikkal a verseny és kirándulás helyszíneire szállították a tanulóinkat. A
bükkzsérci önkormányzatnak, hogy anyagi
támogatásával szebbé és kényelmesebbé
varázsolták mindennapjainkat. Az összefogásnak, az egyet akarásnak ebben az évben
is meglett az eredménye.
Nemcsak tanultunk, hanem sok helyen
jártunk, programokat szerveztünk, ünnepségeken szerepeltünk. A rendezvényeinken tanulóink jól érezték magukat, számtalan élménnyel gazdagodtak, az ismeretterjesztő előadásokon sokat tanultak. Az
életükben nagyon fontos a pozitív élmény,
amely összekovácsolja az osztályt, felejthetetlenné teszi az itt töltött időt. Évek múlva is szívesen emlékeznek és térnek vissza a
szülői házba, keresik a régi osztálytársakat.
Sodorja őket az élet bárhová a vidám gyerekkor, a gyönyörű vidék örökre bevésődik.
Minderről év közben folyamatosan tájékoztatást adtunk az iskola facebook oldalán.
Ódorvár Tagiskola Bükkzsérc facebook
oldalán továbbra is hírt adunk magunkról
az érdeklődőknek!
A nyárra mindenkinek jó pihenést, feltöltődést kívánok. Bízom benne, hogy a
2018/2019-es tanévet megújulva egyre
többen kezdhetjük el.
Molnárné Kis Erzsébet
tagintézmény-vezető

80 éves lettem!
Megértem a 80 évet, ami nagyon
szép idő ez nékem, mert valamikor én
is voltam fiatal, jártam egyenes háttal és sietős léptekkel, de azóta sok év
telt el, volt részem jóban és rosszban,
örömben és bánatban, szeretetben és
békességben. De hála a jó Istennek, és
a családomnak, akik mindig velem voltak, megsegítettek és így megértem a
80 évet. Ebből az alkalomból megtiszteltek és felköszöntöttek kis hajlékomban, Csendes Péter polgármester úr
és Karcaginé Aranka képviselőnk. Köszönetemet és hálámat fejezem ki részükre, ezért a szép megemlékezésükért, és kérem a jó Istent, hogy adjon
még nekik sok évtizedeken át nagyon
jó erőt és egészséget, hogy másokat
is így tudjanak megörvendeztetni és
még ilyen odaadással tudják szolgálni
Cserépfalu polgárait. Amióta megválasztottuk Csendes Péter polgármester urat, azóta sokat fejlődött a falunk,
mert ő mindig szívén viseli a Cserépiek
sorsát. Aztán megköszönöm e levél által mindazoknak a személyeknek, akik
az internetet keresztül bármilyen formában fejezték ki jó kívánságukat részemre. Végül az én kis igémmel fejezem be.
„Mindenre van erőm Krisztusban, aki
engem megerősít.
Hüvelyes Károlyné
Hüvelyes Károlyné
Ima! Az én imádságom!
Köszönöm Jézusom, hogy engem így szeretsz,
Vállaimra tetted nehéz keresztemet.
Keresztem terhétől épp hogy le nem rogyok,
Te kísérj utamon én beléd karolok.
Te fogod a kezem és így együtt járunk,
Mint két igaz barát, soha el nem válunk!
Érzem, hogy szeretsz, mert nem hagysz el engem,
Óh én is szeretlek! Jézus, Egyetlenem.
Ha a földi javak csábítanak, hívnak,
Sötét útvesztőmben mutass nekem utat!
Szent Szívednek lénye ragyogjon felettem!
Óh ne hagyj el engem! Jézus, Egyetlenem!
Ha vándorutamnak a végéhez érek,
Óh Drága Jézusom! Én egyedül félek!
Ne engedd el kezem! Ölelj Szent Szívedre!
Így vezess el engem az örök életre.
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Gondnoki gondolatok az elmúlt időszakról!
Gyülekezetünk
élete
mozgalmasan telt az elmúlt
időszakban is.
Elkészült a parókia energetikai korszerűsítése, melynek keretében a gyülekezeti ház termei új nyílászárókat kaptak, új kazán valamint a régi konvektorok helyett radiátorok lettek felszerelve, hogy kellemes melegben tudjuk alkalmainkat
megtartani. A korszerűsítés
következtében a parókia tetőszerkezetére napelemek
lettek elhelyezve, amik most
már napi rendszerességgel
termelik az energiát. Szintén
ennek a támogatásnak köszönhetően a parókia padlásszigetelése is megtörtént. Mindezért hála és köszönet Csomós József Püspök Úrnak!
Május hónapban elkezdődött a templom külső állványozása, és ezután reménység szerint megkezdődik a toronysisak felújítása is. Minden kedves cserépi lakos és a Cserépfaluból elszármazott részre is eljuttattunk egy adománykérő
szórólapot, amiben tájékoztattunk mindenkit a nyertes ös�szegről, valamint a szükséges önerőről. Ezúton is köszönjük
az adományokat! Szorgos kezek rendben tartják a gyülekezeti házat, és annak környezetét, a templom belsejét és kertjét, ami mindig örömteli számunkra! Köszönjük Derda Ibolyának a sok munkát! A segítő kezeknek köszönhetően a temető fűnyírása és a szeméttárolók kiürítése részben megtörtént. Köszönöm Nagytiszteletű Úrnak, Mizser Lajosnak,
Mizser Zsoltnak, Balogi Áronnak, az önkormányzat dolgozóinak és minden kedves segítőnek munkáját. A mécsesek elszállítása kétszer történt meg ebben az évben, eddig első alkalommal Frídel Balázs és Tóth András segítettek az elszállításban, második alkalommal Kósik Attila és Németh Norbert.
Köszönöm az önzetlen segítséget, és az ingyenes szállítást!
Heti alkalmaink folyamatosan meg vannak tartva, melyek
alatt mindenki táplálkozhat Isten üzeneteivel, kicsik és nagyok egyaránt. Az óvodai és iskolai hitoktatás alatt Nagytiszteletű asszony foglalkozott, foglalkozik a gyermekekkel, játékos formában tanítva a Biblia történeteit számukra. Most
már a tanévzárás ünnepségére készülnek gyermekeink, melyet a templomban június 10 - én fogunk megtartani, és utána közös ebédre, sütizésre és családi együttlétre kerül sor
a templomkertben. Nagytiszteletű Asszonynak szeretnénk
megköszönni az elmúlt évek szolgálatát! A nőszövetségi alkalmak minden hónap első hétfőjén voltak, vannak megtartva, amikor az asszonytestvérekkel igehallgatás, éneklés és a
szolgálat fontossága a téma. Ezen alkalmakat is Nagytiszteletű asszonyunk tartja, köszönjük szolgálatát, amit asszonyaink között végzett, végez. A fiatal felnőttek részére Bárkaköri

alkalom volt és van csütörtökön este 18 órai kezdettel, ahol
közös igeolvasás mellett éneklés és beszélgetés adott, add
lelki feltöltődést minden érdeklődő számára. Ebben az évben utoljára volt, van velünk lelkipásztorunk, akinek sokat
köszönhetünk, hiszen Istentől kapott bölcsességgel vezette
kis közösségünket! Hála és köszönet érte! Volt egy nagyon
örömteli eseménye is az elmúlt időszaknak, hiszen gyülekezetünk ünnepelt! Ebben az évben 7 fiatal konfirmált, ami
mindenkor nagy ajándék egy közösség életében. Személyesen is megtapasztaltam a fiatalok felkészítésének időszakát,
hiszen ha lehetőségem volt ott lenni, akkor velük együtt,
őket csendesen figyelve láthattam a hónapról hónapra növekvő ismeretüket, gyarapodásukat. Néhány alkalommal
volt lehetőségem arra, hogy megtartsak egy ilyen órát, amiből csak épültem, hiszen magam is ismétléssel, tudásfelfrissítéssel, derűvel, nevetéssel, kedvességgel gyarapodtam,
amit fiataljaink nyújtottak nekem! Köszönöm ezeket a felejthetetlen pillanatokat! Boldogan vettem részt a házi vizsgán,
ahol együtt izgulva hallgattam leányainkat, fiainkat, és mindig hálás voltam a sok helyes válaszért, amit a feltett kérdésre kissé izgatott és néha elcsukló hangon kaptunk. A templomba vezető néhány percben magamban hálát adtam Istennek, hogy vannak gyermekeink, fiataljaink, akik a jövő
nemzedékét nyújtják a református gyülekezet számára. Ezen
az alkalmon lehetősége volt a már régi és az újonnan megválasztott presbitereknek, Fekete Nándornak és Szabó Lászlónak is köszönteni az ünnepelteket.
Isten igéjével kívánok Áldását a most konfirmáltak, gyülekezetünk és településünk minden lakójának életére!
„Fiaink legyenek olyanok ifjúkorukban, mint a nagyra nőtt
palánták, leányaink pedig, mint a faragott oszlopok, amilyenek a palotákban vannak.”Zsoltárok 144,12
Karcaginé Aranka
gondnok
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Cserépfalu búcsúzik
legendás tanítójától
2018. Június 16-án kísérték utolsó útjára a 91 éves korában elhunyt Berndt József Tanítót, Cserépfalu Tiszteletbeli Polgárát. A ravatalnál, a Cserépi lakosok és a
hajdan volt tanítványok nevében Dr. Tóth
Bertalan búcsúzott az idősebb nemzedék
tisztelt „Tanító Bácsijától”, a következő Búcsúztatóval:
Búcsú Berndt Tanító Úrtól
Tisztelt Gyászolók engedjék meg,
hogy Berndt József Tanító úr sírjánál magam, családom, Cserépfalu lakosainak
és hajdan volt tanítványainak nevében
búcsúzzak el szeretett Tanítónktól. Számunkra Cserépiek számára Berndt Tanító
úr olyan Tanító volt, akire felnéztünk, és
akit tiszteltünk, mert életével példát mutatott nekünk.
1951-ben érkezett a mi falunkba, egy
ambiciózus fiatal értelmiségiként, aki tudásával, tisztességével és tenni akarásával, gyorsan tekintélyt és tiszteletet vívott
ki magának.
Olyan Tanító volt, aki nem arra volt
kíváncsi, hogy mit nem tudunk, hanem
igyekezett mindenkiben felfedezni a
benne rejlő tehetséget és felszínre hozni azt.
Olyan Tanító volt, aki nem csak tanított, hanem nevelt is. Nevelte a rá bízott
fiatalokat az új dolgok megismerésére, a
szép és jó dolgok szeretetére, a kultúra és
az értékek tiszteletére.
Fotó szakkört, énekkart szervezett,
szavaló versenyt, bálokat rendezett, színjátszó kört hozott létre, barkácsolni tanított bennünket. Vele készítettük el az
első detektoros rádiónkat, és Ő mutatta
be nekünk a rakéta elv működését. Elérte
azt, hogy számunkra a tudás megszerzése ne csak feladat, hanem egyben izgalmas kihívás is legyen. Ő volt a mi Öveges
professzorunk.
Tette mindezt jókedvvel, önzetlenül,
szerényen, saját erejének, idejének és
gyakran a saját pénzének önzetlen feláldozásával. Neki köszönhetjük a Kultúrházunkat, aminek igazgatója is volt és pezsgő, lüktető, tartalmas kulturális életet indított be a falunkban.

Mindezeken túl olyan nyitott ember
volt, aki a későbbi éveiben is intenzíven
érdeklődött Cserépfalu fejlődéséről, és
hajdan volt tanítványai sorsának alakulásáról.
Azok a szerencsés emberek, akik az Ő
tanítványai lehettek, egy olyan életszemléletet kaptak, ami egy életre meghatározta az ember hozzáállását a sikerhez
és nehézségekhez, a problémák kezeléséhez.
Egy igazi „lámpás” volt Ő, aki a bölcsesség és tudás fényét hozta el közénk.
Gárdonyi Géza az mondta, hogy: A Tanító olyan „Lámpás”, amely minél inkább
világít másnak, annál inkább fogyasztja
önmagát. Ezt azzal kellene még kiegészíteni, hogy a jó Tanító, amilyen Berndt Tanítónk is volt, nem csak világit és önmagát fogyasztja, hanem közben sok-sok kis
„Lámpást” gyújt meg a tudásra éhes fiatalokban.
Most e ravatalozó előtt állva döbbenünk csak rá, hogy micsoda hatalmas
erővel égő „Lámpás” hunyt ki örökre, de
mi, akik Berndt Tanító Úr tanítványai voltunk, kijelenthetjük, hogy az Ő lángolása
nem volt hiába való, mert mi, akikben Tanító Úr gyújtotta meg a tüzet, ezt a lángot őrizzük, és továbbadjuk gyermekeinknek és unokáinknak, mint egy olyan
örökséget, amit Berndt József Tanítónktól kaptunk.
Drága Tanítónk Nyugodjál Békében!
dr. Tóth Bertalan

Pincesorok: Pince-,
Bor- és Nótatúrája
Immár 3. éve szervezem ezt a fajta bortúrát. Az a célom, hogy hasonlítson a Nyitott Pincék, Tele Poharak, Üres
Hordók –Pince, Bor és Nótatúrára, mely
mindig a Lovas, Bor és Gasztronómiai rendezvények fő attrakciójára, amelyet 1998-ban tartottuk meg először. Ez
időben volt településünk 750 éves, református templomunk 100 éves, és a
1848/49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója. Páratlan öt napos
rendezvény sorozat volt, akkor egyszerre 3 államtitkár is a településünkön tartózkodott. Ekkor indult igazán be Cserépfaluban a turizmus. De kanyarodjunk vissza a bortúrákra, tehát hasonlítson is az augusztusira, de azért legyenek benne változtatások.
Így azt találtam ki, hogy húzzuk széjjelebb a tervezett pincéket, legyen több
pincesor, és a végén a remek Borpajtánál már lehet esetleg le is ülni, étkezni,
táncolni. A 3 év tapasztalata alapján úgy
gondolom, bevált az ötlet. Idén is annyian voltunk, mint tavaly, sajnos több, már
korábbi résztvevő jelezte, hogy bár szerettek volna, de nem tudnak idén eljönni.
Sebaj, gyertek jövőre. Annyi változás történt, hogy a túra végén lehetett babgulyást vásárolni, melyet a Diótörők klubja készített el a kóstolók nagy örömére.
Az időjárás is kegyes volt hozzánk, végig
jó időt fogtunk ki. Igazán remek hangulat alakult ki, volt nótázás, táncolás Magyar Gyuláék remek zenéire. A zenészek
10 óra után haza mentek, de a társaság
nagy része ezután is kitartott.
Köszönöm mindenkinek, aki eljött,
családtagjaimnak és másoknak, akik segítettek, aki pincét nyitott.
Találkozzunk 2019-ben is a törzsvendégekkel és újakkal is.

Kósik István
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· · · Cserépfalu felkerült a „Pálinka Térkép”-re · · ·
Hét évvel ezelőtt furcsán néztek rám, akik meghallották,
hogy milyen rendezvényt készülök létrehozni Cserépfalun.
Kérdezték is csodálkozva: Itt a borvidéken pálinkaverseny?
Talán elment az eszed? Nincs erre itt érdeklődő.
Én kitartottam tervem mellett és megszületett az első Pálinkaverseny Cserépfalun. Már akkor meglepetést okozott az
54 mintás nevezés. Mivel jól kezdődött az első verseny, így tovább lépdeltünk felfelé. Nem csak az esemény elnevezésének
száma nőtt (I., II., III.,), hanem a nevezett minták száma is egyre gyarapodott. Megfigyelhető volt az évről-évre való 20%-os
emelkedés.
Újabb
lökést
adott az eseménynek, hogy nem
csak egyre magasabb volt a nevezések száma, de egyre nagyobb földrajzi területről érkeztek azok. Cserépfalu
és környékén kívül a
szomszédos városokból, majd a szomszédos megyékből
is neveztek.
A VII. Cserépi Pálinkamustrán elértük a 185 (!) mintaszámos nevezést,
mely önmagában is
egy nagy szám, hiszen összehasonlítás képen a legutóbbi mezőkövesdi pálinka versenyen 45 nevezés volt, Miskolcon, mely
régiós verseny, 250 db. Véleményem szerint nincs okunk szégyenkezni. Főleg azért nem, mert nevezések érkeztek szinte az
egész ország területéről. Mint például Balatonfenyves, Budapest, Gyermely, Báta, Szeged, Békéscsaba, Füzesabony, Gyöngyös, Debrecen, Miskolc, Bükkábrány, Bogács, stb. Sőt az idén
még Szerbiából is küldtek pálinkát a versenyre. A cserépi versenyt több média és szaklap is megemlítette és látszik, hogy
a pálinkás szakma komolyan számol az eseménnyel. Látszik,
hogy ez már nem csak egy kis falusi, falunap melletti időtöltés,
hanem egy komoly szakmai megmérettetése a pálinkáknak.
Cserépfalut jegyzik azon a bizonyos „Pálinka Térképen”.
A versenyen megválasztásra került az Év Pálinkája, valamint
a közönség előtt választhatták ki az önként jelentkezők a Törköly pálinkák közül a Champion, vagyis a Törkölyök törkölyét.
9 db Nagyarany érem került kiosztásra az aranyak, ezüstök és
bronzokon kívül.
A szakmai zsűri ez évben is a Bükki Pálinka Lovagrend volt,
mely ezen alkalommal a pontozás során szigorúbb volt, mint
korábban, de tette ezt azért, mert a Cserépi Pálinkamustra már
elért egy olyan szakmai színvonalat, melyen a bíráknak is szi-

gorúbban, szakmaiabban kell nézni a benevezett mintákat.
Köszönet illet mindenkit, aki pálinkájával, párlatával benevezett a versenyre, hiszen minden egyes pálinka cseppben benne van tulajdonosának a munkája, szíve, lelke. Voltak
olyan nevezők, akik már csak szeretett falujuk miatt is hoztak
nevezés, mert számít nekik a település és az esemény sikere.
Köszönöm nekik.
A pálinka mellett természetesen ez évben is volt ének, zene
és tánc, melyre nagyon sokan kilátogattak a faluból. Ők egészen biztos, hogy jól érezték magukat. A zenés, vidám műsor
megtekintése során nem csak a gyerekek, de a felnőttek is csemegézhettek Molnár (Kiscsőr) János palacsintáiból. Köszönjük neki, hogy fülig kikenhettük magunkat
lekvárral.
Voltak, akik zeneszó
mellett tekinthették meg Cserépfalut Szafari busszal,
melyért nagy köszönte Kósik Lajosnak. Az estét táncház zárta, melyben
a Tekergő Zenekar
húzta a talpalávalót
Nagy Edit és Veréb
András vezetésével. Járták a táncot kicsik és nagyok.
Cserépfalut, az itteni vendégszeretetet és a gyönyörű természeti adottságokat ismét sok ember megismerte az országból és hírét vitte az egész világban.
Hosszasan sorolhatnám azokat a személyeket, akik a rendezvény sikeréhez hozzájárultak, de akkor az újság szerkesztője a fejemre koppintana, mivel a cserépiek újsága nem lenne rá elegendő. Így hát a teljesség igénye nélkül köszönet a
Cserépfalui Önkormányzatnak, az Ősi Bortermelő Családból Származó Amatőr Borászok Első Cserépi Egyesületének, a
Bükki Hegyközségnek, Balogi Feriéknek, Barabás Karcsiéknak,
Kéméndiné Icáéknak, a kiöntőknek és jegyzőkönyvvezetőknek, a raktárosoknak, stb. A fenomenális ebédért Kiss Csabát
illeti a köszönet. Amennyiben az eseményről a fantasztikusan
jól sikerült fényképeket szeretné valaki megnézni, azt az esemény Facebook oldalán megteheti és dicsérheti a fotók készítőjét, Méreg Ágnest.
Feleségemnek, Bárány Nórának is köszönöm a segítségét,
mivel ha ő nincs, ez a rendezvény sem lenne.
Köszönöm Cserépfalu!
Szabó Ferenc
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A VII. Cserépi Pálinka- és Párlatmustra
cserépi nevezői és eredményei
Név:

Évjárat:

Fajta:

Eredmény:

Dósa Sándor

2017

Bronz

Dósa Sándor

2017

Dósa Sándor

2017

Som
Muscat Ottonel
Szőlő
Cseresznye

Arany

Kovács Zoltán

2017

Sárgabarack

Bronz

Tóth Rudolf

2014

Birs

Oklevél

Tóth Rudolf

2015

Törköly

Bronz

Tóth Rudolf

2015

Körte

Oklevél

Tóth Rudolf

2012

Szilva

Oklevél

Tóth Rudolf

2016

Meggy Likőr

Bronz

Kósik Attila

2017

Körte

Oklevél

Kósik Attila

2017

Bacsa Körte

Oklevél

Kósik Attila

2014

Törköly

Ezüst

Dósa László

2017

Oklevél

Dósa László

2017

Dósa László

2017

Alma
Caberne S. –
Rizling Törköly
Rizling Törköly

Dósa László

2017

Caberne S. Törköly

Bronz

Gyurcsán Attila

2017

Naspolya

Bronz

Gyurcsán Attila

2017

Császárkörte

Oklevél

Gyurcsán Attila

2017

Birs

Bronz

Gyurcsán Attila

2017

Eper

Bronz

Gyurcsán Attila

2016

Törköly

Bronz

Polányi Bertalan

1990

Törköly

Bronz

Polányi Bertalan

2017

Birs

Bronz

Mizser Lajos

2016

Törköly

Ezüst

Kompa József

2016

Bor-Birs-Törköly

Bronz

Kompa József

2016

Bor-Birs-Som

Bronz

Kerékgyártó Lajos

2017

Törköly

Oklevél

Ezüst

Oklevél
Ezüst

Gyermek ügyességi verseny
a Boldizsár Lovastanyán
A cserépfalui Boldizsár Lovastanyán pünkösdhétfőn kis
és nagy lovasaink mérték össze tudásukat egy házi ügyességi lovasverseny keretein belül. A gyerekek különböző kategóriákban vettek részt, ahol a bírók (Bencsik József, Zsákay
László) a lovasok lovaglási stílusát pontozták. A verseny elején a gyerekek felsorakoztak a pályán, hogy meghallgassák Bencsik József nyitó beszédét. Az első kategória a póni
voltizs volt, ahol a legfiatalabb versenyzőink adtak számot
tudásukról. A bírók a különböző tornagyakorlatok megoldását, valamint a lovasok ülésbiztonságát pontozták. A dobogó legfelső fokára így Kis Lea került Bogival, második Palatics
Petra Matyival, míg a harmadik Németh Janka lett szintén
Bogival. Ezután a póni nyereg futószáras kategória kezdődött, ahol hasonló stíluspontozás történt. Itt Szegedy Blanka került az első helyre Matyi nevű lovával, második Kriston
Sára lett szintén Matyival, harmadik pedig Berta Blanka Bogival. A futószáras kategóriák után megkezdődtek az ügyességi versenyszámok. A versenyzőknek egy 10, összefüggő
akadályból álló pályán kellett végiglovagolniuk meghatározott sorrendben és idő alatt. Ezen kategória győztes lovasa
Farkas Jázmin, második Szabó Hanna, harmadik Varga Kincső. A győzelmet mind a hármuknak Holló névre hallgató fekete kanca hozta meg. A póni kezdő kategória győztese ifj.
Fridel Balázs lett Matyi hátán, második helyezett Varga Leila
Bogival, a harmadik pedig Balogh Ábel szintén Matyival. A
záró versenyszám a haladó kategória volt, ahol a legidősebb es a leghosszabb ideje nálunk lovagló lovasaink mérték össze tudásukat. A pálya vonalvezetése megegyezett a
kezdő kategóriáéval, viszont itt a lovasoknak megengedett
volt a vágta jármód. Ennek köszönhetően egy igazán izgalmas versenynek lehettünk szemtanúi. A versenyszám győztese 1:57:54-es idővel Dósa Zsuzsanna lett Baba nyergében,
míg a második helyre 1:57:57 Polgár Terézia került Szellővel.
A harmadik helyet egy nagyon szép és gyors lovaglással Révész Andor szerezte meg Herceggel.
Ezúton is szeretnénk gratulálni minden győztes és helyezett lovasnak és lónak, illetve megköszönni a segítséget és
támogatást a szülőknek, a bíróknak és mindenkinek, aki segített abban, hogy létrejöhessen ez a verseny.
Fridelné Boldizsár Anikó
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Polgárőr krónika
Beköszöntött a nyár első hónapja, már
június írunk, gyorsan elmúlt a tavasz. De mi
is történt az elmúlt időszakban?

Egyesületünk szervezeti életében változások történtek. Volt elnökünk, egyik alapító tagunk, Molnár János elnöki és polgárőr tagságáról is lemondott (megsokasodott egyéb teendői miatt), így közgyűlés összehívására került sor, melyet 2018.
március 10-én tartottunk meg. Ennek során új elnököt, elnökhelyettest és titkárt választott az Egyesület. A tagság az eddigi elnökhelyettest, Virág Andrást jelölte elnöknek, Kurczina Jánost (volt titkárt) elnökhelyettesnek, illetve a titkári posztra Kovács
Zoltán került jelölésre. Az Egyesület tagsága mindhárom jelölt tekintetében egyöntetűen szavazott, így új elnökség kezdte meg
munkáját.
A Miskolci Törvényszék 2018. május
11-én kelt végzése alapján az Alapszabályunk módosításával egyidejűleg a Polgárőr Egyesület Cserépfalu új tisztségviselőit
bejegyezte.
Ezúton szeretnénk megköszönni alapító, első polgárőr elnökünknek, Molnár Jánosnak az Egyesületben végzett áldozatos
munkáját. Az Egyesület tagsága egyhangú
szavazással, volt elnökünket Elismerő Oklevél elismerésben részesítette, melyet ezúton szeretnénk részére átadni. Az Oklevél
személyes átadására a munka ünnepén szerettünk volna sort keríteni, de sajnos a pol-
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gárőr piknikünket nem tisztelte meg jelenlétével.
Néhány gondolatot az
elmúlt időszak további
eseményeiről szeretnénk
megosztani.
Több rendezvényen, így a
nemzeti ünnepen, cserépfalui
és cserépváraljai búcsún, május 1-jén a munka ünnepén,
helyben az országgyűlési képviselő választáson, kerékpárversenyen és egyéb sportrendezvényen, illetve a május végén újra sikerrel megrendezendő Pálinkamustrán is biztosítottuk jelenlétünkkel a zavartalan lebonyolítást.
Megtartottuk a cserépi
polgárőrök III. Polgárőr Piknikjét, ahová támogatóinkat, az
önkormányzatot és minden
polgárőr egyesületet támogató személyt meghívtunk, egy tál finom étellel, illetve üdítővel köszöntük meg a segítséget, amit kaptunk tőlük.
Itt érdemes megemlíteni, hogy Cserépfalu Község Önkormányzat döntése szerint
a 2018. évi költségvetésében 500.000 Forint
összeggel támogatja Egyesületünket, melyet ezúton is szeretnénk tisztelettel megköszönni. Reméljük, hogy a falu lakosságának legjobb megelégedésére tudjuk to-

vábbra is végezni ezt az önkéntes munkát,
amelyet úgy gondoljuk, hogy már több éve
elhivatottsággal és szorgalommal végzünk.
Elnézve a nyári rendezvényeket (falunapok, egyéb rendezvények), lesz dolgunk,
de amennyiben megszólítanak minket, állunk rendelkezésre.
Minden lakosunknak nyugodt, kellemes
szép nyarat kívánunk!
Polgárőr Egyesület vezetősége

Csapat

M.

Gy.

D. V.

LG.

KG.

GK.

P.

BR.*

1

Bükkzsérc

30

25

2

3

130

37

93

77

9

2

Sajószöged

30

20

7

3

96

48

48

67

8.9

3

Tiszakeszi

30

17

4

9

109

60

49

55

8.9

4

Nyékládházi DSE

30

16

4

10

89

55

34

52

8.8

5

Mezőnagymihály

30

14

7

9

85

69

16

49

8.7

6

Vatta

30

14

6

10

81

65

16

48

8.7

7

Emőd ÁIDSE

30

14

5

11

59

47

12

47

8.6

8

Harsány

30

14

4

12

71

62

9

46

8.5

9

Tibolddaróc

30

13

4

13

87

72

15

43

8.5

10

Cserépfalu

30

14

1

15

74

71

3

40

8.4

11

Kisgyőr

30

12

4

14

67

65

2

40

8.3

12

Ónod

30

12

2

16

50

76

-26

38

8.3

13

Hernádnémeti

30

8

6

16

65

88

-23

30

8.2

14

Mezőkeresztes

30

7

2

21

45

85

-40

23

8.1

15

Tiszapalkonya

30

5

3

22

38

134

-96

18

8.1

16

Mezőcsát VTSE

30

4

1

25

35

147

-112

13

8

11

Felemás bizonyítvány
Találó lehet a cím vagy sem? Mindenki eldöntheti, aki a focibajnokságot követi vagy így, vagy úgy.
Lezárult a bajnokság, igaz egy elmaradt meccsünk van még
itthon Mezőcsát ellen június 10-én, de mire megjelenik az újság a postaládákban, már múlt idő lesz. Talán győzelemmel
zárjuk az eléggé zaklatott tavaszi meccssorozatot.
Hol is tartottunk a tavaszi szezonkezdetnél? Felnőtt csapatunk akkor a 11. helyen tanyázott, jó részben azonban a 8. és
9. pozícióban voltunk többet, de sajnos elfogytunk a végére. A
végig rövid kispad ellenére is voltak biztató és jó mérkőzéseink, de a végére ezer sebből véreztünk. Tisztelet azoknak, akik
ennek ellenére is kitartottak a csapat mellett, s még sérülten is
vállalták a játékot (említhetjük akár a legutóbbi 30. fordulót).
Góllövésben talán elmaradtunk, már ami a góllistát illeti, Mizser Norbi nagyon szépen gyűjtögette ugyan a gólokat
(17), de Nagy Tamásnak ez a tavasz gólvágás szempontjából többet ígért (sokáig a 2. helyen állt ezen a tabellán, most 21-nél tart), elmaradt a várakozástól. Badalik Szabolcs 12, illetve Kecskés
Tamás 7 gólja emellett említésre méltó.
De nézzük röviden a tényeket.
Legutóbbi írásom óta begyűjtöttünk 6 vereséget (Vatta, Mezőkeresztes, Nyékládháza, Sajószöged,
Harsány,Mezőnagymihály ellen), főleg a sajószögedi vereség fájó, nyerhettünk volna. Dicséretes a csapat
bükkzsérci döntetlenje, de ide sorolandó Emőd vagy Tiszakeszi elleni
bravúros győzelmünk is. Szögről-végre
megragadtunk a 10. helyen, sajnos a végén bejött három vereség a szépen mutató,
a viszonylag nyerő szériának mondható jó sorozatunkba.
Úgy gondolom, hogy megyei II. szinten az elért eredmény
ennek ellenére sem lebecsülendő, persze bennünk van és tudjuk azt, hogy kvalitásokban, képességekben mérve a csapat
nyugodtan végezhetett volna akár a 7-8. helyen is, ha úgy jönnek össze a dolgok. De tudjuk, a fociban és általában a sportban nincsen „ha”…
Örömmel fogadtuk, talán használhatom a többes számot,
hogy az ifistáink legényesen teljesítettek a tavasszal, le a kalappal a teljesítményük előtt. A két évad közül egyértelműen

kitűnik a tavaszi remek szereplés, mind a győzelmek, mind a
rúgott gólok számában is. Dicséretes, hogy a pontlevonások
(a felnőtt csapatot is sújtva) ellenére is el tudtunk mozdulni
az utolsó és az azt megelőző helyről (jelenleg 14. hely). A legutóbbi 10 meccsből nyolcat megnyert az utánpótlás csapatunk, ráadásul 47 rúgott és 19 kapott góllal. Ez nagyszerű sorozat volt! Hozzá kell tennem, hogy anyagiakban, humán erőforrásban is hatalmas terhet jelent az ifjúsági csapat fenntartása az Egyesület számára. Gratulálunk a szép és eredményes
teljesítményhez! Bizakodásra ad okot!
Végül néhány kérés az elnökség részéről. Több segítséggel, összetartással sokkal többre mennénk. Sok beszéd és kritikus megnyilvánulás helyett tettekre, további segítő kezekre
lenne szükség az előkészületekben, a hétköznapi munkában.
Legyen az mérkőzés előtt, közben vagy után végzett munka.
Persze tisztelet a kivételnek. A tagdíj befizetések elmaradásának pótlása végett kérik a tagságot, hogy szíveskedjen
ez irányú kötelezettségének eleget tenni. Ezúton
is köszönjük!
Szurkolóink mindig a csapat mellett
állnak, ez továbbra is hitet és reményt
ad a még jobb szereplésre. Az egyesület megköszöni a szurkolást minden cserépi focit szerető sporttársnak és segítségét a támogatóknak!
Köszönet illeti Cserépfalu Községi Önkormányzatát, hogy nagymértékű anyagi segítségével biztosította az eredményes bajnoki szereplést!
Visszatérve cikkem címére, talán
egyetértenek azzal, hogy a szezon felemásra sikerült. Az ifi pozitív csalódás, viszont a felnőtt csapat kispadját meg kell hosszabbítani a szezon egész részében, megtartani jelenlegi játékosainkat, növelni hosszú távon az eredményességet és dominálni a bajnokságban.
Hiszem, hogy ez menni fog a következő idényben. Ennek
a cserépi csapatnak helye van a II. osztályban. Ehhez további
szponzorokra, támogatókra van szükség.
Hajrá fiúk! Hajrá Cserép! CSKSE! Nincs itt mese!

Cserépiek Újságja
Kiadja Cserépfalu Önkormányzata - Cserépfalu Kossuth út 125. Tel/fax: 49/423-132
Eng.sz: 2.24/871/2003
Főszerkesztő: Virág László
Felelős kiadó: Csendes Péter
E-mail: cserepiekujsagja@cserepfalu.hu
Tördelés és nyomdai munkák: Pető Nyomda, Mezőkövesd Tel.: 49/414-000

Kovács Zoltán
egyesületi tag
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