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Elszállt a fecske,
üres a fészke,
de mintha most is
itt ficserészne,
úgy kél a nap, és
úgy jön az este,
mintha még nálunk
volna a fecske.
Még egyelőre
minden a régi,
bár a szúnyog már
bőrét nem félti,
és a szellő is
be-beáll szélnek,
fákon a lombok
remegnek, félnek.
Valami titkon,
valami készül:
itt-ott a dombon
már egy-egy csősz ül:
Nézd csak a tájat,
de szépen őszül..

Kányádi Sándor: 

Valami készül
Kedves Olvasók!

Eltelt újabb negyed év és az ősszel együtt megérkezett a Cserépiek 
Újságja is. Remélem, hogy minden kedves olvasó megtalálja a szá-
mára érdekes cikkeket. Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek az  
újság olvasásához. 

Virág László
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A Képviselőtestület 2018. június 26-án tartot-
ta soron következő ülését. A képviselők határoza-
tokat fogadtak el a Mezőkövesdi Hulladékgazdál-
kodási Társulásból való kilépésről, illetve a Miskol-
ci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormány-
zati Társuláshoz való csatlakozásról. A változások 
2019. január 1-jén lépnek életbe, a szolgáltatási el-
látás változatlan marad, illetve egyes új szolgálta-
tásokkal is bővül majd. (Egyedi azonosítású hulla-
déktároló edények, szelektív hulladékszállítás új 
rendszere.)

A képviselő-testület beszámolót fogadott el a 
polgármester előterjesztésében a Mezőkövesdi 
Többcélú Kistérségi Társulás elmúlt évi tevékeny-
ségéről. 

Elfogadták a képviselőtestület 2018. II. féléves 
munkatervét. 

A Képviselő-testület 2018. augusztus 1-jén 
rendkívüli ülés keretében döntött a tavalyi nagy 
esőzések kapcsán kialakult vis maior helyzetre el-
nyert pályázat tekintetében a kivitelező személyé-
ről. A beérkezett ajánlatok közül a testület a Szikra-
Bau Kft. ajánlatát fogadta el 68.771.625 Ft összeg-
ben. A beruházás az Alkotmány, Széchenyi, József 
Attila és Kossuth út belvízrendezését, valamint az 
Alkotmány, Hajnal, Arany János, Rákóczi, Kácsi, 
Berezdalja út helyreállítását tartalmazza. A Képvi-
selőtestület döntést hozott a Belügyminisztérium 
által idén is kiírt szociális tűzifa pályázati program-
ban való részvételről.

A Képviselő-testület 2018. augusztus 28-án 
tartotta soron következő rendes ülését. A képvise-
lők beszámolót hallgattak meg a Hórvölgye Tagis-
kola elmúlt évi tevékenységéről Virág Tiborné tag-
intézmény-vezető előterjesztésében. A beszámo-
lót a Képviselőtestület jóváhagyólag elfogadta. 

A Képviselőtestület módosította az Önkormány-
zat 2018. évi költségvetési rendeletét 652.834.945 
Ft bevétellel és 652.834.945 Ft kiadással. 

A Képviselőtestület jóváhagyólag elfogadta 
az Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót 548.558.057 e Ft bevétellel és 
91.713.003 Ft kiadással. 

A Képviselőtestület jóváhagyólag elfogadta Kar-
cagi Sándorné képviselő írásos beadványát képvi-
selői mandátumának 2018. augusztus 31-ével tör-
ténő megszűntetéséről. 

ÖnkormányzatI HÍrek

Elhaláloztak:
Boros Géza – Noszvaji út 4.

Egei Andrásné – Váraljai út 26.
Madarász Ibolya – Kossuth út 143.

Szondi József – Noszvaji út 14.
Baranyi Ferenc – Petőfi út 23.

Született:
Balogi Nikolett és Benyovszki Bálint 

szülőknek
Zoé nevű gyermekük

ANYAKÖNYVI HÍREK
előző szám óta

A Helyi Választási Bizottság 1/2018.(VIII.28.) szá-
mú határozatával Karcagi Sándorné képviselő le-
mondása kapcsán a megüresedő mandátumot 
Molnár János Cserépfalu, Petőfi út 31. szám alatti 
lakos részére kiosztotta.

A Képviselőtestület 2018. szeptember 5-én 
rendkívüli testületi ülésén új önkormányzati kép-
viselő eskütételére került sor. A testület meghall-
gatta Fehérvári István HVB elnök előterjesztését 
az eljárással kapcsolatban, ezután Molnár János a 
Képviselőtestület előtt letette az esküt, így a testü-
let tagja lett. 

A Képviselőtestület döntött az Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság megüresedett tagságról is, 
Molnár Jánost egyhangú szavazással az ÜPB tag-
jává választotta.

Házasságot kötöttek:
Dusza Zsófia – Szabó Viktor

Búzás Henrietta – Csík Zoltán
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Gyülekezeti hírek 

Áldás, békesség!  
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

 Köszönöm a lehetőséget, hogy az új-
ság hasábjain bemutatkozhatom és kö-
szönthetem Cserépfalu lakóit. A refor-
mátus közösség lelki, szellemi és anya-
gi gondozása bízatott rám és az újon-
nan megválasztott gondnokra, Kósik Ist-
vánra.

Szeretném, hogy mindenki, akár tag-
ja a gyülekezetnek, akár nem, bizalom-
mal kopoghatna be a Lelkészi Hivatalba, 
ha úgy véli segítségére lehetek.

Természetesen néhány sor nem ele-
gendő a bizalom felépítéséhez, ezért 
magam is keresni fogom a személyes 
kapcsolatfelvétel lehetőségét a gyüleke-
zet tagjaival és azon kívül azokkal, akik 
ezt igénylik

 Néhány sorban írnék magamról.

Szeretem a békeséget és hiszek ab-
ban, hogy kellő alázattal és tisztelettel 
lehet, ha nem is mindig közös utat, de 
olyan mindenki számára elfogadható 
megoldást találni, amelyben a kapcso-
latban lévők egyike sem sérül meg. Lel-
kipásztorként nem lehet célom egyik, 
vagy másik igazság mellett pálcát törni. 
Az emberi igazság viszonylagos, Jannus 

arcú, különböző nézőpontokból, kü-
lönbözőképpen mutat. Hitem szerint 
egyetlen tökéletes igazság létezik, az Is-
ten igazsága, és én igyekszem azt keres-
ni, felismerni, követni, aszerint cseleked-
ni és másokkal is megismertetni.

 Fontos számomra a rámbízottak 
egészsége. Értem ez alatt a lélek épsé-
get, mely hiszem alapvető, a testi egész-
ség szempontjából, mint ahogy kihat a 
kapcsolatainkra, közösségi életünkre is. 
Kontextuális lelkigondozókent szívesen 
fogadom mindazokat, akik megtisztel-
nek majd bizalmukkal és úgy gondolják, 
hogy a közös beszélgetés segítségükre 
lehet. 

 Rendkívül fontosnak tartom, hogy 
mindenkihez, kortól, nemtől, végzett-
ségtől függetlenül eljusson Isteni üze-
nete, melynek középpontjában Isten 
emberszeretete, gondviselése áll. Ezért 
szeretném, hogy változatos alkalmak áll-
janak rendelkezésre, melyek között bát-
ran lehet keresni azt, amelyik közelálló 
lehet.

 Hiszem azt, hogy a szavakat tettek-
kel lehet hitelesíteni, ezért a magam ré-
széről igyekezni fogok ezt az elvet kö-
vetni. Azért fogok imádkozni és azon fo-

gok dolgozni, hogy mindez a gyülekeze-
ten is meglátszódjon. Tisztában vagyok 
vele, hogy nem lehetek felelős minden 
ember szaváért, cselekedetéért, de fele-
lősséget érzek azért, hogy az Istentől ka-
pott talentumaimmal, ahol erre szükség 
van felébresszem a felelősséget önma-
guk, szűkebb és tágabb környezetük vo-
natkozásában.

 A fent említettek fontosabbak lelké-
szi hivatásom gyakorlásában, mint sze-
mélyes adataim, de természetesen azok 
is nagyon jelentősek. Így hadd osszak 
meg azok közül is néhányat. 

A partiumi Nagyváradon születtem, 
anyai nagyapám és édesapám is lelki-
pásztorok voltak

Kolozsváron tanultam a Teológián, itt 
nyertem lelkészi képesítést 1997-ben. 

Nagyváradi segédlelkészi évem alatt 
ismerkedtem meg férjemmel. 19 éve 
vagyunk egymásnak mindenben tár-
sai, ő az Egri Farkas Ferenc Zeneiskolá-
ban gitártanár. Két fiunk van, Palkó 17 
éves, Budapesten a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem Bartók Béla Zene-
művészeti és Hangszerészképző Gya-
korló Szakgimnáziumban tanul zongo-
ra szakon, Bence 13 éves, és az Egri Gár-
donyi Géza Ciszterci Gimnáziumban kis-
gimnazista.

 Eddigi életem minden eseményét Is-
ten kezéből fogadtam el. A nehéz hely-
zetekben Tőle kértem erőt, az örömben 
Neki adtam hálát. Volt olyan is, hogy az 
erőpróbáló események is áldássá váltak.

 Szilárd meggyőződésem, hogy ha Is-
ten megengedte, hogy Cserépfalu lelki-
pásztora legyek, megajándékoz bölcses-
séggel és meg is áldja a gyülekezetben 
való jelenlétemet!

 

Kérem, hogy hordozzák ezt a szolgá-
latot imáikban!

 

Tisztelettel és szeretettel

 Gavrucza-Nagy Emese
lelkipásztor
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Cserépfalu Önkormányzata 2018 nyarán II. alaklommal 
szervezete meg Cserépfalu és Bükkzsérc iskoláskorú gyer-
mekeinek a szabadidős tábort. Nagyon örültünk a növek-
vő létszámnak, ebben az évben 45 gyermeket láthattunk 
vendégül a tábori foglalkozásokon. A tábor helyét a Cse-
répfalui Erdei iskola biztosította, a gyermekek látható-
an nagyon kedvelik az emeletes ágyakkal ellátott kis ját-
szóteres terepet. A programok változatosra sikerültek és 
nagy köszönet illeti meg a segítőket, akik szabadidejüket 
sem kímélve, lelkesen szervezték a gyermekek program-
jait. Az iskolai szociális segítők pályázati támogatást biz-
tosítottak, mely lehetővé tette, hogy egy mezőkövesdi ki-
rándulást szervezhessünk: voltunk a Matyó múzeumban, 
Mentőállomáson, Rendőrségen, Tűzoltó állomáson és a 
Turul vendéglőben ebédelhettünk – köszönjük az anyagi 
támogatást és az egész heti segítséget Makó Katának és 
Emília néninek. A könyvtári - kézműves foglalkozás ismét 
érdekes információkat nyújtott, itt Halász Jutka tanárnő 
és Zsák Terézia családgondozó valamint Rózsa Éva se-
gítségével születtek meg a kis alkotások: karkötők, hűtő 
mágnesek, rajzok stb. Az egészségnevelési vetélkedőt a 
Látogatóközpont játszóterén tartottuk meg. Az állomá-
sokon Roszkos Klaudia a puzzle összeillesztésénél, Csen-
des Szonja kincskeresésben, Várnagyné Kozma Tímea ta-
nárnő az elsősegélynyújtás állomáson, Emília néni a ke-
rékgurításnál, Makó Kata pedig az egészség Totó kitölté-
sében segítette a csapatokat. A csapatverseny díjazására 
a mezőkövesdi rendőrkapitányság apró felajánlásai okoz-
tak örömet az egyaránt ügyes csapatoknak- köszönet 

Polgárné Kukucska 
Teréziának. A hét 
utolsó napján a bogácsi strand vendégszeretettét élvez-
hettük és Safari buszunk szállította haza a csapatot. 

Az óvodás táborral folytatódott a nyár. Az ovisok lét-
száma is gyarapodott, 35 gyermek vett részt vegyesen 
Cserépfaluból és Bükkzsércről. Az ovis tábor programja 
is változatosra sikerült: volt túra a Látogató központhoz, 
könyvtári-kézműves foglalkozás, pancsolás az udvaron és 
kirándulás a Debreceni Kerekerdő Élményparkba. A kirán-
dulás anyagi költségeit - Cserépfalu Önkormányzata, Ne-
mes Bertalan, Kiss Csaba, Kiss László, Lénárt Sándor, Va-
sas Benedek, Gyenes Norbert, és a szülők – biztosították.

Köszönjük, hogy ott lehettünk!

A harmadik héten a cserépfalui gyermekekkel men-
tünk Bükkzsércre táborozni. A Művelődési házban és a 
Rendezvény Parkban játszhattak a gyermekek, hasonló 
programokkal. Volt pancsolás és lovaglás: köszönjük Kis 
Lászlónak a terepet, a zenés mondókázást- Agócs Enikő-
nek és az önzetlen segítséget: Csőke Lucának, Csufor Lil-
lának, Gyalog Beátának és Terike szakács néninek.

Jövőre is várunk szeretettel minden cserépfalui és 
bükkzsérci gyermeket!

Ha máshová jársz iskolába vagy oviba, akkor is szí-
vesen látunk! 

mizserné nagy H. katalin

Iskolai és Óvodai Szabadidős Tábor
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„A gyereknevelés és tanítás során az a legfon-
tosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is 
szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes 
javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit 
minden korú gyerek megérez. Hogy hisznek ben-
ne. Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletesnek 
lennie. A világ sem az.” 

Tari Annamária

A 2018-2019-es tanév vet-
te kezdetét szeptember 

3-án kis iskolánkban. 
46 kisdiák indult útnak, 
hogy újabb ismereteket, 
jártasságokat szerezzen. 

Az iskolai szabá-
lyok, a tanítási órák 
rendje nagyban se-
gítik a gyerekeket 
az alkalmazkodás-
ban. Mihelyt isme-
rőssé válik, az isme-

retlen máris megba-
rátkoznak az új helyzettel. Megnyugtatóan hat a 
gyerekekre az ismerős tanító néni, az iskolai szoká-
sok megismerése, vagy felelevenítése, a rendkívüli 
programokra, eseményekre való előzetes felkészí-
tés, a megbízható napirend. 

Egészen más lesz az iskolás gyermeket nevelő 
családok élete is szeptembertől. A megfelelő élet-
ritmus kialakításával azonban sokat segíthetnek a 
szülők abban, hogy gyermekül minél könnyebben 
alkalmazkodjon az új helyzethez. Az alsó tagoza-
tos gyerekeknek napi 10-12 óra alvásra van szüksé-
gük. Amelyikük nem piheni ki magát, kevésbé tud 
alkalmazkodni társas kapcsolataiban, és kevesebb 
energiája jut a tananyag megértésére. A hatékony 
időbeosztás érdekében megegyezésre kell jutnia a 
családnak. 

Mindenképpen helye kell, hogy legyen a gye-
rek életében a játékkal, sporttal, zenetanulással, 
barátokkal töltött időnek is. Ha van előre meg-

Új tanév, új feladatok, állandó célok

beszélt jó terv, a gyerek sokkal önállóbban vég-
zi feladatait. A rendszeres életritmushoz való 
hozzászokástatás mentesíti a gyerekeket a feles-
leges stresszforrásoktól. Fontos, hogy ne a gyerek 
körül forogjon a család élete, hanem felelős csa-
ládtagként kezeljük őt, akinek életkorához mért 
feladatokat adunk a család jó működése érdeké-
ben. Gondoskodó vezetőként úgyis tudja minden 
felnőtt mi a gyermeke vágya, mert fontos számá-
ra, mert meg akarja érteni őt. Tegyük ezt számá-
ra legkönnyebben elfogadható módon! Segítsük 
a tapasztalatszerzésben! Legyen játék a munka is! 
Az asztalterítés, vacsorafőzés, süteménysütés, kö-
zös mosogatás is lehet élmény. Ha vidám hangu-
latban, viccesen vonjuk be a gyerekeket, megdi-
csérve bátorítjuk őket, nagyot lépnek az önállóso-
dás útján, s előbb-utóbb önszántukból és öröm-
mel segítenek majd. Az így felszabadult időt pedig 
közös biciklizésre, társas-játékozásra, beszélgetés-
re, filmnézésre, stb. fordíthatja a család. Ha a szülő 
együtt van a gyerekével az pedig mindig fejlesztő 
hatással bír. Mindezzel támogatva, segítve gyer-
mekük fejlődését biztosak lehetnek abban, hogy 
a tőle elvárható legjobban teljesíti majd iskolai és 
otthoni feladatait is. 

Ne féljünk a gyermektől, 
legyünk biztos bázisa és tá-
jékozódási pontja, támasza 
az iskolában és a család-
ban is. Járjunk előtte, 
mutassunk neki utat, 
ajándékozzuk meg 
időnkkel, figyelmünk-
kel, Segítsünk neki fel-
dolgozni, értelmezni a 
világban szerzett külön-
féle tapasztalatait.

Ezzel a néhány gondolat-
tal kívánok szülőknek és pe-
dagógusoknak jó munkát az 
új tanévre.

Virág Tiborné
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2018. augusztus 11-én volt az első Napranéző Nyitott Udvar 
Cserépfaluban. A rendezvény házigazdájával, Patvaros Jánossal 
beszélgettünk.

- Hogy találtad ki ezt az egészet ? Megnyitni az udvarotokat az 
embereknek?

- Ó, hát mi is részt vettünk már számtalan ilyen rendezvényen. 
Túristaként többször is voltunk az Ördögkatlan Fesztiválon Vil-
lány mellett, vagy a Művészetek Völgyében. Ott láttuk, hogy a fa-
lusi portákat kinyitják és ételt-italt árulnak meg programokat kí-
nálnak az érdeklődőknek. Nekem ez már évekkel ezelőtt nagyon 
tetszett, és a már akkor elhatároztam, hogy egyszer én is csinálok 
valami hasonlót. Az idén aztán többször is részt vettem különbö-
ző borfesztiválokon, ahol Hajdú Roland borait árultuk. A kettőt 
ötvözve találtam ki aztán, hogy a falunapokhoz kapcsolódva én 
is összehozok egy ilyen mini fesztivált.

- Hogy kell ezt az egészet elképzelni, ez valami borkóstoló vagy 
borvacsora volt?

- Dehogy ! Úgy képzeld el, mint valami piacteret, ahol enni és 
innivalókat vásárolhatsz. Három borászat – Gallay Kézműves Pin-
ce és Hajdú Roland bükki borokat kínált, az Almagyar Érseki Szőlő-
birtok egri borokkal jött, itt volt Miskolcról a Leves Gasztroműhely 
ázsiai ízvilágú meleg szendvicseivel és cserépfalusi kézműves 
kecskesajtokat is lehetett kóstolni. 

- Tényleg itt volt a Csernus is?
- Csernus Imre személyesen nem jött el, bár volt róla szó, 

hogy esetleg estefelé befut. Itt volt viszont az egri kávézója, a 
Depresszó és az Almagyar Érseki Szőlőbirtok, ami szintén hozzá 
kötődik. A Depresszó jeges kávéval és házi süteményekkel érke-
zett, a meggyes pitéjüknek különösen nagy sikere volt.

- Szóval ez egy olyan kajaudvar-szerűség volt?
- Ennél azért többet akartam nyújtani. A porta adottságainak 

köszönhetően volt elég hely, hogy a pultok és a vendégek ké-
nyelmesen elférjenek. Sörpadok, asztalok, babzsák fotelek, kana-
pék voltak kirakva, mindenki kényelmesen megtalálhatta a he-
lyét és az evés-iváson kívül bőven volt lehetőség beszélgetni, a 
borászokkal konzultálni, vagy csak békésen ejtőzni. Már délben 
kinyitottuk az udvart és jöttek is rögtön az első vendégek. Egé-
szen az esti zárásig mindig volt mozgás az udvaron. Bárki bármi-
kor jött, mindig kellemes társaságra akadt, találkozhatott ismerő-
sökkel, beszélhetett a borászokkal, más vendégekkel. Két kedves 
barátom pedig még a gitárját is előkapta és egyikük felvillantot-
ta fantasztikus jazz repertoárját, másikuk pedig megénekeltetett 

napra néző 
bor-gasztro nyitott udvar

bennünket este, éppen csak a tábortűz hiányzott.
- Az ilyen szabadtéri rendezvényeknél mindig nagy mumus az 

időjárás…
- Igen, nagyon aggódtam, hogy milyen idő lesz. Kétféle ve-

szélytől féltem: “Úristen, megfövünk a kánikulában” vagy “Jajj, 
csak ne essen az eső !” Az első ellen még tudtunk is védekezni, 
nagy napvédő vitorlákat feszítettünk ki az udvaron, ezekre a lam-
pionokat is rá tudtuk aggatni, amelyek este szolgáltatták a han-
gulatvilágítást. Az eső ellen nem volt jó megoldásunk, csak az in-
tenzív imádkozás. Ehhez képest nagy szerencsénkre egy köztes 
időjárás volt aznap, a több napos kánikulát követően egy hideg-
front vonult végig az ország felett, ami nálunk esőt nem, csak fel-
hőket és néhány fokos lehűlést hozott. Így nagyon kellemes volt 
a szabadtéren tartózkodni aznap.

- Az udvar berendezéséről, kidekorálásáról ódákat zengtek a 
résztvevők. Mindent magatok csináltatok? 

- Önkéntes segítőim voltak, akik nemcsak a szervezésben, ha-
nem a kreatív ötletekben és azok megvalósításában is jelesked-
tek. Tóth Ilona és Tóth Zsanett nélkül nem jöhetett volna létre a 
Napranéző, nekik oroszlánrészük volt a kivitelezésben, Bartók Gá-
bor és Kozma Attila pedig nagyon szép képeket csináltak a nap 
folyamán.

- A kötelező utolsó kérdés: Lesz folytatás?
- Igen, szeretném ezt rendszeresen megrendezni. Ugyanakkor 

tudni kell, hogy ez rengeteg munka, szervezés és pénz, amit mind 
jómagam és a barátaim álltunk. Majd meglátjuk, hogy mikor és 
hol lesz a következő alkalom.

Dósa Laura – Patvaros János
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Volt egyszer egy európa bajnokság… 
 és lett belőle egy Világbajnokság!

2018. februárban Abigél teremíjász Eu-
rópa Bajnokságon indult. Már tavaly tud-
tuk, hogy idén 3D íjász világbajnokság lesz 
a szomszédos Ausztriában. Az Európa Baj-
nokságot megelőzően Abigél megkérdez-
te, hogy indulhat-e a világbajnokságon. 
Akkor azt mondtam neki, hogy amennyi-
ben az EB-n dobogós helyezést ér el, ak-
kor igen. Megnyerte a versenyt. Egy héttel 
később lányom feltett nekem egy kérdést: 
Apa emlékszel mit ígértél nekem az EB-t 
megelőzően? Igen Abigél, emlékszem! 
Aznap elküldtem a jelentkezését a világ-
bajnokságra. Elkezdődött egy hosszú, ke-
mény munkával, rengeteg edzéssel és ren-
geteg versennyel járó felkészülés a VB-re. 
A felkészülés során egyre többen kapcso-
lódtak be ennek a célnak a megvalósítá-
sa érdekében. Őszinte érdeklődés, bizta-
tás, támogatók keresése. Összefogott a vi-
lág mellettünk, értünk. Pályáztunk anya-
gi támogatás elnyerés érdekében. Ez a pá-
lyázat a Budapest Bank által indított „Va-
lósítsd meg az álmod” pályázat volt. Kö-
zönségszavazás alapján dőlt el, hogy me-
lyik lesz a nyertes pályázat. A szavazás vé-
gére visszacsúsztunk a második helyre. 
Nem nyertünk. Ezt hittük. De nem így lett. 
Egy héttel később a Budapest Bank meg-
keresett minket. Közölték, hogy a renge-
teg szavazatnak, a pályázat céljának alap-
ján mindenképpen szeretnék támogatni 
Abigél világbajnokságon való részvételét. 
Fellélegeztünk. Ebben a győzelemben ott 
vannak Cserépfalu lakosai az általuk kül-
dött szavazatok alapján. 

Lassan eljött a nagy nap, elindultunk 
Ausztriába, Moosburg városába. Tudtuk, 
hogy nem lesz egyszerű, de valójában fo-
galmunk sem volt mi vár ránk. Az első két 
nap a hivatalos adminisztrációval, fegy-
ver ellenőrzéssel, szabályzat elsajátításá-

val, a gyakorló pályán további edzésekkel 
telt. Egyre több íjász érkezett a helyszín-
re a világ számos országából. Lassan ösz-
szegyűltek a magyar íjászok, csapattársak, 
edzők is. A feszültség lassan kézzel fogha-
tóvá vált. A gyakorló pályán kutattuk az el-
lenfeleket, próbáltuk felmérni, hogy mek-
kora lesz küzdelem. Nem sok sikerrel. Vé-
gül a második nap este megkaptuk a hiva-
talos csoportbeosztásokat. 

Az első versenynapon nagy volt az izga-
lom. A feszültség gyakorlatilag uralhatat-
lanná vált. Aztán eljött a pillanat, amikor 
Abigél a startpontnál jelentkezett. Újabb 
egyeztetés, majd elindult egyedül az isme-
retlenbe. Mielőtt eltűnt a szemünk elől a 
fák között, még egyszer visszafordult. Visz-
szafordult és ránk mosolygott. Egy gyerek, 
aki tele volt félelmekkel, feszültséggel, iz-
galommal még rá tudott mosolyogni a 
világra. Aztán vártunk. Soha életünkben 
nem telt még ennyire lassan az idő. Csak 
úgy vonszolta magát. Nem tudtunk sem-
mit róla. Hol van? Hogy van? Hogy bol-
dogul? Három óra és húsz perc múlva vé-
gül újra megláttuk. Az arca nyugodtabb 
volt, de fáradtság sugárzott róla. Elmond-
ta, hogy nem ment jól, 153 pontot sikerült 
lőnie. Estére végül sikerült megnyugtatni. 
Megérkeztek a hivatalos eredmények is, 
mely alapján a 6. helyre került az első napi 
versenyeredménye alapján. Ekkor a 3. hely 
még elérhetőnek tűnt. 

A második versenynap reggelén nyu-
godtan, és kipihenten ébredt. Mi szü-
lők is sokkal nyugodtabbak voltunk. Tud-
tuk, hogy mindazt, amire képes meg fog-
ja mutatni. Láttuk, hogy kellő tisztelettel, 
alázattal viszonyul a versenyhez és a célja 
az, hogy megmutassa a tudását, nem pe-
dig az, hogy mindenáron a dobogón áll-
jon. Ez a versenynap adminisztratív, szer-
vező hibák miatt egy kicsit rázósan indult, 
de végül újra eltűnt a szemünk elől. Nyu-
godtam, kiegyensúlyozottan vágott neki 
az aznapi feladatnak. Az idő számunkra is 
gyorsabban telt. Aznap már sokat beszél-
gettünk egymással, más versenyzők szüle-
ivel, edzőivel. Sokat beszéltünk a felkészü-
lésekről, az előző napi versenyen szerzett 
tapasztalatokról. Rengeteg információ ke-
rült a birtokunkba. Majd újra megjelent a 
szemünk előtt. Arca vidám volt és elége-
dett. Aznap 165 pontot sikerült lőnie. Esti 
hivatalos eredmények alapján egy helye-
zéssel sikerült előrébb lépnie, viszont a do-
bogós helyezés már elérhetetlenné vált. 

Harmadik versenynap elhozta az iga-
zi Abigélt. Mosolyogva, vidáman, maga-
biztosan, tele önbizalommal vágott neki 
a versenynek. Négy órát küzdött a ver-
senypályán. Aznap kacagva és futva ér-
kezett vissza a startponthoz. Sikerült. Le-
győzte önmagát, legyőzte a félelmeit, a fe-
szültségét, a bizonytalanságát. 212 pontot 
szerzett, amivel letolta osztrák ellenfelét a 
4. helyről. Büszkék voltunk rá. Büszkék va-
gyunk, hogy olyan gyerek szülei lehetünk, 
akiktől mi szülők sokat tanulhatunk. 

Végült eljött a díjátadó ünnepség nap-
ja is. Nyílván ott voltunk. Örültünk annak, 
hogy a világbajnokságon résztvevő 130 
magyar íjász közül 43-an tértek haza a nya-
kukban egy éremmel. örültünk annak, 
hogy egyes kategóriában a dobogó mind-
három fokán magyar zászlót lengető ver-
senyzők álltak. Szintén itt tudtuk meg azt 
is, hogy kit nem sikerült Abigélnek legyőz-
nie. Három, Abigélnél 3-4 évvel idősebb és 
tapasztaltabb ellenfelet. Így lett a lányunk 
11 évesen világbajnok a mi szemünkben. 
Most következik egy kis szünet. Idén már 
nem indul több versenyen. Az elmúlt 8 hó-
napban 25 versenyt tud maga mögött. Eb-
ből a 25 versenyből 22 versenyen végzett 
első helyen, 3 Országos bajnoki címet, 1 
Európa bajnoki címet, egy világbajnoki 4. 
helyezést és az Európa bajnokságon lőtt 
pontszámok alapján két világrekordot si-
került szereznie. 

Az idén szerzett tapasztalatok alapján 
folytatjuk a további felkészülést. Hogy jö-
vőre milyen versenyeken indul, még nem 
tudjuk. De 2020-ban újra világbajnok-
ság… Magyarországon… Egerben! Ott le-
szünk, remélhetőleg a dobogón! 

Tóth Károly és Varga Orsolya, 
Abigél szülei
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Júliusban véget ért az óvoda számomra majd ezt kö-
vetően 2 hét tábor vette kezdetét első héten Cserépfa-
luban az erdei iskolában második héten, Bükkzsércen 
a művelődési házban voltunk. A tábor időszakában 
kirándulni voltunk Debrecenben, a Kerek erdőben és 
még sok érdekes program volt szervezve.

Augusztus utolsó hetében pedig iskolás tábor volt, 
ami a Cserépfalui általános iskolában került megren-
dezésre, aminek nagyon örültem, mert így megismer-
hettem a tanító néniket és a Bükkzsérci gyerekeket, 
akik a leendő osztálytársaim lesznek. Innentől kezdve 
számoltam a napokat, mennyit kell még aludni ahhoz, 
hogy iskolás lehessek. Már minden készen állt arra, 
hogy az iskola meg kezdődjön, megkaptam mindent, 
amire egy kis iskolásnak szüksége van: az iskolatáská-
mat, a rózsaszín forgószékemet és hozzá az íróasztalo-
mat, amin majd sokat fogok tanulni, az íróeszközöket, 
a füzeteket, amelybe még fogalmam sem volt mik ke-
rülnek bele, de a fantáziám már számos lehetőségek-
kel töltötte tele a lapokat.

Eljött a szeptember 2.- vasárnap; egy nap van hát-
ra az iskolakezdésig, olyan izgalomban voltam, hogy 
már a vacsorámat sem tudtam megenni.

Szept.3. – hétfő; és eljött a várva várt nap az „első 
nap az iskolában” már reggel 6 órakor ébresztettem a 
családot, hiszen nagy nap ez a mai az ünneplő ruhám 
már várta, hogy magamra ölthessem.

Türelmetlenül sürgettem szüleimet, hogy induljunk 
már, menjünk hisz engem már nagyon vár az iskola in-
tézménye, hogy minél előbb elfoglaljam helyemet kis 
iskolás társaim körébe. És igen eljött az indulás ideje, 
iskolatáskámat hátamra vettem, váll pántját méretre 
állítottam, és elindultam otthonomtól első tanulmá-
nyi napom megkezdésére az iskola irányába. Amint 
megérkeztem annyira izgatott lettem, hogy a tenye-
rem szinte csúszott az izzadságtól, de nagy levegőt 
vettem, és elindultam az osztálytermembe, hogy el-
foglaljam helyemet az iskolapadba. Mikor beléptem 

végig futott rajtam, hogy 
nem hiszem el, hogy isko-
lás vagyok. Majd az első 
padba lepakoltam a felsze-
reléseimet és ezek után az 
aulában sorakozó, az osz-
tályfőnök segítségével fel-
sorakoztunk az első osz-
tálytól a negyedik osztá-
lyig. Ezek után az Igazga-
tó néni tartott beszédet 
és gyerekek is szerepeltek. 
A műsor végeztével a ne-

· · · Első nap az iskolában · · · 

gyedik osztályos tanulók egy szál virággal a kezükben 
bevezették az első osztályosokat köztük engem is az 
osztálytermünkbe. Elfoglaltam a helyem az első pad-
ban (anya szerint itt a legjobb ülni, hát majd kiderül) 
és nagy- nagy figyelemmel vártam mi fog ezek után 
történni a padon már el volt helyezve mindenkinek a 
tankönyve, amibe rögtön belelapoztam a legjobban 
az ének –zene könyvnek örültem, mert nagyon szere-
tek énekelni és én ezt nem is tudtam, hogy iskolában 
éneket is fogunk tanulni, sőt még furulyán is meg fo-
gok tanulni.

Végig néztem az osztálytársaimnak milyen táská-
juk és tolltartójuk van kerestem az ismerős arcokat és 
közben figyeltem a tanító nénire is. Annyi érdekes do-
log volt itt, hogy azt sem tudtam mire figyeljek.

Nagyon jó nap volt, délután értem csak haza, mert 
én már iskolás vagyok, és egyedül járok haza. Be sem 
értem az ajtón és rögtön faggatni kezdtek anyaék, 
hogy milyen volt az első nap. Mindent el kellett me-
sélnem, de nem bántam, mert nagyon boldog voltam.

Este fürdés után az esti mesét hallgatva az járt a fe-
jembe, hogy nem sokára én is elsajátítom az olvasás 
tudományát, és a kis tesómnak én fogom felolvasni a 
szebbnél szebb meséket. Ezen mosolyodva hajtottam 
álomra fejemet az első iskolás napom után. 

Vojtkó Kincső 
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Tisztelt Olvasó!

Néhány szóban beszámolunk az elmúlt 
negyedévben végzett feladatainkról. Ez 
idő alatt sem tétlenkedtünk, a járőr mun-
ka mellett több helyszínen és rendezvé-
nyen vettünk részt a helyszín biztosítás-
ban, forgalom irányításban. Június végén, 
úgymond a nyári túra időszakban a DHTE 
által közel 500 fő nevezővel és 1. alkalom-
mal megrendezett Bükkinyúlsz túrán vet-
tünk részt, amely forgalomirányításban 
adott szinte egész napos feladatot. Júli-
usban a cserépváraljai faluesten, majd au-
gusztus első szombatján a Cserépi Trapp 
futóversenyen, a rá következő héten a 
három napos falunap mindegyik napján 
(bortúra, Pástgödör, lovasverseny) tevé-
kenyen részt vettünk. Sok pozitív vissza-
jelzést kaptunk mind a lakosságtól, mind 
az ide látogatóktól, ami mindig jó érzés és 
visszaigazolás számunkra.

Sikeres tárgyi eszköz beszerzésre vo-
natkozó pályázataink következményeként 
tudunk további fejlesztéseket végezni, le-
gyen az a polgárőrségi gépjármű téli gumi 
beszerzése, illetve egyéb fontos tárgyi esz-
köz vásárlása, melyek által jobb minőség-
ben és kellő ellátottsággal tudjuk a lakos-
ságot segíteni, a közrendet fenntartani.

Előttünk álló feladat lesz még október-
ben az év legnagyobb eseménye, a Less 
Nándor Emléktúra, amely közel kétezer 
ember és több száz gépjármű érkezését, 
mozgását vonja maga után. Hasonlóan a 
korábbi évekhez, remélhetőleg rendben 
lezajlik, mint ahogy az év hátralévő részé-
ben lebonyolításra kerülő rendezvények 
mindegyike.

Polgárőr krónika
Nem hatóság, de közfeladat  

Cikkünk második felében néhány gon-
dolatot szeretnénk az ország polgárőr 
mozgalmáról megosztani olvasóinkkal. 
Az Országos Polgárőr Szövetség (OPSz) 
vezetőjének, dr. Túrós András (valamikori 
rendőr tábornok) és az OPSz sajtófőnök-
ének, Tóth Zoltánnak nemrég megjelent 
nyilatkozatából válogattunk. (2018. szep-
tember 10. www.polgarorok.hu )

A rendszerváltozás óta több tízezer he-
lyi lakos polgárőrként segíti a rendvédel-
mi szervek munkáját, és növeli a lakosság 
biztonságérzetét. – olvasható a megje-
lent írásban.

Talán nincs még egy olyan szervezet 
sem Magyarországon, ahol nem kell ta-
gokat toborozni, hanem maguktól jelent-
keznek tömegesen az emberek: a leg-
utóbbi adatok szerint 5 ezerrel nagyobb a 
több mint hatvanezer tagot tömörítő Or-
szágos Polgárőr Szövetség (OPSZ) létszá-
ma, mint tavaly.

De ki is ők, azaz a polgárőrök? A pol-
gárőrök elsősorban olyan emberek, akik 
lokálpatrióták és rendpártiak, tehát szere-
tik a közvetlen lakókörnyezetüket bizton-
ságban tudni, és ezért szabadidejükben 
tenni is akarnak.

Azonban az önkéntesektől főleg az kü-
lönbözteti meg őket, hogy közfeladatot 
látnak el.

Más országokban is vannak hasonló 
szerveződésű kezdeményezések, azon-
ban az teljesen hungarikum, hogy a ma-
gyar polgárőrök mindazért a munkáért, 
amit elvégeznek, nem kapnak anyagi el-

lenszolgáltatást, tehát nem fizetségért vi-
gyáznak a közbiztonságra, vagy éppen 
tesznek a környezet védelméért.

Pedig éjszaka, esőben, vízen, hóban és 
fagyban is segítenek, ha kell – mint leg-
utóbb idén télen, amikor az extrém hideg 
miatt a Belügyminisztérium az OPSZ se-
gítségét kérte.

Maga a polgárőrség történelme Ma-
gyarországon még a rendszerváltozás előtt 
kezdődött, konkrétan 1989-ben alakultak 
meg az első ún. önvédelmi csoportok az 
egyesülési jog nyújtotta lehetőségeket ki-
használva – ismertette Tóth Zoltán.

Ezek kezdetben egymástól függetle-
nül figyeltek közvetlen és közvetett lakó-
környezetük biztonságára, hiszen a társa-
dalmi-politikai átmenet magával hozta a 
bűnözés, főleg a vagyon elleni bűncselek-
mények felfutását.

1991-ben merült fel a csoportokban 
igény, hogy jobb volna országos szin-
ten szabályozni a különböző csoporto-
sulások feladatait, és segíteni az átalaku-
ló rendőrséget, hogy a biztonság ne csak 
egy szempont, hanem valóságos és kéz-
zelfogható legyen.

Az igények az Önvédelmi Szervezetek 
Országos Szövetségének a megalakulásá-
hoz vezetett, amelyet 1991. április 24-én, 
a rendőrség napján jelentettek be. De a 
szervezeti átalakulás ezzel még nem fe-
jeződött be, ugyanis még ugyanabban az 
évben, novemberben új névvel megala-
kult az Országos Polgárőr Szövetség.

A törvény ekkor még nem szabályozta 
a ruházatukat és a felhasználható eszköz-
tárat, csak egy, a Belügyminisztériummal 
kötött megállapodás.

2012-től él a polgárőr-törvény, ebben 
a törvényalkotó kikötötte, hogy a polgár-
őrök nem hatósági, hanem csak közfel-
adatot ellátó személyek, kényszerítő esz-
közt, lőfegyvert nem viselhetnek, vala-
mint a rendőrség és a Magyar Honvédség 
ruházatához hasonlót sem hordhatnak.

A sajtófőnök elmondta, hogy jelenleg 
több mint egymilliárd forintnyi költség-
vetésből 2074 polgárőr-egyesület tevé-
kenykedik Magyarországon.

Polgárőr Egyesület vezetősége
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Hangácsi Robi és fiú unokája, a másfél éves Béci végezte el, nagyszerű él-
mény volt! 

Meg kell, hogy álljak egy pillanatra. Egy valaki hiányzott a cserépi csapat-
ból. Ahogy csapattársai fogalmaztak, a vezér, a motor. Kurczina Jani… Mind 
a játékosok, mind a szép számú közönség egy perces néma csendben állt és 
emlékezett… Hiányoztál és most hiányzol Jani! De ott voltál a meccsen!

A találkozó játékvezetője, Demeter János kezdő sípszavára (akinek ezúton 
is köszönjük önzetlenségét, hogy első hívásra vállalta felkérésünket) elindult 
a játék. Nagy harc folyt a pályán, szokni kellett a fiúknak a közeget, majd a ké-
sőbb jelentkező ritka levegőt is. Bizony nekiestek a csapatok egymásnak, a 
zsérci csapat szerzett vezetést, de nem sok idő elteltével csapatkapitányunk 
Virág Laci találatával kiegyenlítettünk. Sokat futottak a csapatok, minden-
áron meg akartuk szerezni a vezetést, de sajnos az ellenfél kétszer is beta-
lált. Három-egy volt oda, de nem adtuk fel. Hősiesen küzdöttünk, meg is lett 
az eredménye. 

Mizser Krisztián és Kéri Bence is betalált, így alakult ki az igazságosnak 
mondható 3-3-as végeredmény. Köszönet a csapatoknak, igazi sportolóként, 
elveszett labdát nem ismerve küzdöttek, minden erejüket kiadva. A játéko-
sok nagyon elfáradtak a végére, megmutatták, milyen is szívből focizni! 

Nem akartam szomorúan befejezni, de szeretném felidézni Virág Lacit, 
amikor is Kurczina Janinak üzent:

„A cserépi csapat együtt, libasorban a meccs lefújását követően kisétált a 
sírjához és egy koszorúval emlékeztünk meg róla. Remélem odafentről tet-
szett amit láttál, de néha biztos jól le is kiabáltál volna minket.”

A csapatok a napot közös vacsorával zárták a Borpajtában, sportbarátként 
viselkedve a pályán és a pályán kívül is megmutatták, miről is szól a sport. Ne-
mes kezdeményezés és nagyszerű program volt, igazán szép emlék marad.

Köszönet a főszervezőnek Lacinak, a szurkolóknak, illetve mindenkinek, 
aki segített a szervezésben, az önkormányzatnak és szakácsainak, barátok-
nak, családtagoknak.

A cserépi csapat összeállítása: Kósik Péter, Dósa Gábor, Benyovszki Bálint, 
Kéri Bence, Gácsi Gergő, Nagy László, Lesku Attila, Bányi Attila, Balogh István, 
Hangácsi Róbert, Mizser Krisztián, Hüvelyes Zoltán, Hüvelyes Tamás, Majzik 
Dávid és Virág László. Edző: Dósa László

 Kovács Zoltán
egyesületi tag

Kedves Olvasók!
Kicsit rendhagyó cikkel jelentkezem, írásom középpontjában egy augusz-

tusi, falunapi esemény áll. Az írás címe sokat sejtető, de talán vannak olya-
nok, akik személyesen nem tudtak részt venni játékosként vagy szurkolóként, 
mondhatom, hogy az év cserépi fociderbijén. 

Egyik augusztusi nap hazafelé menet megtekintettem egy plakátot, 
100% Cserép, 100% Zsérc. Mondom, itt egy újabb Meszes-kupa, jó kis foci-
csemegének nézünk elébe.

Virág Laci szomszédom, mint az esemény megálmodója, főszervezője au-
gusztus 11-ére meghívta a szomszéd Bükkzsérc akkori ifi/felnőtt játékosait, 
hogy a falunap keretében – felelevenítve a régi emlékeket – újra mérkőzzön 
meg a két rivális. Remek ötlet! Magam is és mások is felajánlották segítségü-
ket a nemes cél érdekében.

Eljött a várva-várt szombati nap. Mindkét csapat izgalommal teli, vicce-
lődve egymással, sztorik hosszú sorát felelevenítve készült a meccsre. Töké-
letes előkészületek, meccsre készített mezek, szerelések, hangosítás, fotósok 
sora, már csak a jó foci kellett hozzá.

Volt szerencsém részt venni a cserépi öltözőben a meccset megelőző tak-
tikai megbeszélésen, ahol Dósa László főedző a kezdő tizenegyet ismertetve 
elmondta, kinek milyen feladatkört szán a pályán, milyen taktikát kér meg-
valósítani. Mintha nem állt volna meg az idő, ott folytatta mindenki, ahol ab-
bahagyta.

A csapatok kifutottak a pályára, következett a névsorolvasás, jó volt látni a 
játékosok arcát és a lelkesedést. A fiatal fiúkból már sokan úgymond „megem-
beresedtek”, egy-két ember már túl van a versenysúlyán, de így volt ez kerek.

A mérkőzésnek azonban volt egy másik apropója is. Mégpedig Dósa Lász-
ló főedző köszöntése, a cserépi fociért tett munkásságának elismerése. Dósa 
Laci sok-sok hosszú éven keresztül jelentette a cserépi futballt, mind játékos-
ként, mint edzőként, mindenesként. Megszámlálhatatlan napját, hétvégéjét 
a focira áldozta, - legyen az hazai, vagy idegenbeli meccs, és az összes egyéb 
vele járó feladat - nagyon szerette csinálni. Örülök, hogy a mai napig is jár a 
hazai meccsekre, ha teheti, és buzdítja a csapatot. Kijárt neki tehát a köszö-
net kinyilvánítása, mondhatom, hogy, nem csak a játékosai, hanem a szurko-
lók nevében is. Munkássága elismeréseként egy emlékplakettet adtunk át ré-
szére. Köszönet a Főedzőnek és családtagjainak!

Visszatérve a mérkőzésre, a kezdőrúgást valamikori nagy gólvágónk, 


