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„Nem elég olvasni,
újraolvasni fontosabb.”

2011. december

Faluújság újra
Tisztelt Olvasó!
Engedje meg, hogy mint a kezében tartott helyi újság szerkesztõje, meleg szívvel és jólesõ érzéssel köszöntsem Önt!
Mindig is szerettem volna, hogy településünkön jól mûködjék egy olyan kiadvány, amely hitelesen, objektíven tájékoztatja a falu lakóit a közösségünket
érintõ dolgokról, egy újság, amelyben
helyet kapnak Cserépfalu problémái,
sikerei, kérdései és válaszai.
A képviselõ-testület úgy vélekedett,
ennek a kis közösségnek kijár, szüksége
van rá, és meg is érdemli a rendszeresen, legalább negyedévente megjelenõ
faluújságot. Hajlandóak vagyunk ennek
nyomdai költségeit a költségvetésben
jóváhagyni. Megtörtént a szerkesztõbizottság megbízása, mûködési szabályzatának felállítása. Reményeink szerint
végre sínen van az újság.
A megújuló lappal az a szándékunk,
hogy ezekben a nehéz, várakozásokkal
teli idõkben a községben élõket tájékoztassuk a saját életüket, mindennapjaikat érintõ dolgokról. Szeretnénk a falu
társadalmi, társasági életét megpezsdíteni, hogy Önt, Tisztelt Olvasó, bevonjuk a falu életébe.
Oldalainkon a vállalkozóknak, a civil
szervezeteknek is bemutatkozási lehetõséget nyújtunk. Nem csupán helyi vonatkozású ügyeket kívánunk a Tisztelt
Olvasó elé tárni. Kitekintünk majd a
három szomszéd faluba, és a testvértelepülések életébõl is közlünk híreket.
Az öttagú szerkesztõbizottságból
Ambrus Veronika a fotós munkát, képszerkesztést, Czáka Sarolta a szöveg javítását, az olvasószerkesztõi feladatokat
végzi. Farmosi Zoltán körjegyzõ az önkormányzati hírek felelõse és fotókat
készít. Varga Mária Magdolna riportok,
interjúk készítésében jártas. Jómagam
tájékozódom az aktualitásokról, információkat gyûjtök, kutatómunkát végzek,
kiválasztom és elõkészítem a témát, a
részmunkálatokat egyeztetem a munkatársakkal. Részt veszek az utómunkálatokban, nyomdai elõkészítésben, együtt-

Cserépfalu Önkormányzatának lapja
mûködöm a fotóssal és képszerkesztõvel, tördelõvel, a szerkesztõség tagjaival.
Munkánkban igényes köznyelvi normákhoz igazodunk, cikkeinkben figyelembe vesszük a médiajog és -etika
szempontjait. Szeretném, ha a faluújság
tetszést aratna, s ha a kezdeti nehézségekben a község polgáraitól türelmet
kapna.
Ajánlom e pár oldalt Cserépfalu minden polgárának, hogy ha csak néhány
információval is, mégis tájékozódjon
községünkrõl, közösségünkrõl. Kívánatos azonban, hogy ne csak a helyben lakók vegyék kezükbe az újságot, hanem

az ünnepeinkre hazalátogató, a szülõföldtõl már elszakadt, de azt látogatásaikkal megtisztelõ rokonok is. Talán õk
is kíváncsiak arra, hogy mit is hagytak
hátra, mit is cseréltek fel valami másra.
A hétvégenként megjelenõ üdülõk, barátok is érdeklõdhetnek falusi életünk
történései iránt. Ez lehet erõsödõ kapocs,
és talán tovább nõhet a község életében
tevékenyen résztvevõk száma.
Az önkormányzat képviselõ-testülete
és az újság szerkesztõbizottsága minden
Kedves Olvasónak áldott, békés karácsonyt és eredményekben gazdag, boldog újesztendõt kíván!
Virág Tiborné

Karácsony fényei
Este, mikor kigyúlnak a karácsonyi fények,
a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek.
Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol,
s a gyertyafényénél még a csillag is táncol.
Mikor a fenyö illata megérinti szívünk,
ezen az estén, kicsit az álmokban is hiszünk.
Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni,
és másokért a szokottnál is többet tenni.
A rohanó világban megkoptak a fények,
halványak a hitek, és halványak a remények.
Men szeretnénk mást, csak hinni a szóban,
õszintén szeretni, és bízni a jóban.
Õrizzük meg a karácsonyunk fényét,
S õrizzük a szeretetben való hitünk reményét.
Hisz ma este mi is gyermekek vagyunk,
s gyermeteg vágyainknak ma határt nem szabhatunk.
Ismeretlen szerzõ müve
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Az önkormányzat hírei
A képviselõ-testület évi elsõ rendes
ülését január végén tartotta. A képviselõk tájékoztatót hallgattak meg a 2011.
évi közfoglalkoztatás rendszerérõl, a
várható létszámról és az elvégzendõ
munkákról.
A testület megtárgyalta a belvízrendezés ügyében javasolt záportározó létesítésének lehetõségeit, s úgy döntött,
hogy kikéri a lakók véleményét. A képviselõk módosították a helyi általános
rendezési tervet, illetve a helyi építési
szabályzatot. Ezt a település északi részén létesített faüzemmel kapcsolatos
övezeti besorolás módosítása indokolta.
A képviselõ-testület hozzájárult Kósik
István polgármesternek a Heves Megyei
Vízmû Zrt. felügyelõ-bizottsági tagságához. A testület megválasztotta Csendes
Péter képviselõt alpolgármesternek.
Január végén – az általános iskola aulájában megtartott lakossági fórum után
– a képviselõ-testület rendkívüli ülés keretében döntött a belvízrendezés mûszaki feltételeirõl, a beadható pályázatról.
A pályázat megírásával, lebonyolításával az egri Keviterv Mérnöki Iroda Kft.t bízták meg.
A költségvetés
A cserépfalui, cserépváraljai és
bükkzsérci képviselõk közös képviselõtestületi ülésen, február elején elfogadták a körjegyzõség elmúlt évi munkájáról szóló tájékoztatót és a 2011. évi költségvetést. Közös állásfoglalás született
a körtefai illegális szemét-lerakóhely
megszüntetésérõl, valamint a Cserépváraljai Önkormányzat elmaradt körjegyzõségi támogatásának mielõbbi rendezésérõl.
Február közepén tárgyalta a képviselõ-testület az önkormányzat 2011. évi
költségvetését. A szakmai bizottságok
véleményének ismertetése és hosszas
vita után a képviselõk 153 millió 629
ezer Ft bevétellel, 174 millió 822 ezer
Ft kiadással, 6 millió 610 ezer Ft fejlesztési célú hitellel, 14 millió 583 ezer Ft
forráshiánnyal elfogadták az idei költségvetést. Szintén elfogadták az intézmény-fenntartói társulásban lévõ Bükk
Kincsei Napközi-otthonos Óvoda idei
költségvetését, annak az elmúlt évi
munkájáról szóló beszámolót és szakmai

programot. A képviselõ-testület módosította a közterület használati rendeletet.
A március 1-jei rendkívüli ülésen a
tavalyi évi zárszámadás leadása érdekében módosították a költségvetést. Az
elõirányzat-változtatásokkal, illetve
módosításokkal a tavalyi költségvetés
sarokszámai a következõképpen módosultak: a bevétel 182.855.000 Ft, a kiadás 184.644.000 Ft, a mûködési hiány
1.789.000 Ft.
Április végén a képviselõ-testület
megtárgyalta a 2010. évi költségvetési
gazdálkodás végrehajtásáról szóló beszámolót. A képviselõ-testület elfogadta a tavalyi évi zárszámadásról szóló
rendeletet a körjegyzõség tekintetében
51.294.000 Ft bevétellel, 52.163.000 Ft
kiadással és 2.348.000 Ft záró pénzkészlettel, az önkormányzat esetében
176.763.000 Ft bevétellel, 171.842.000
Ft kiadással, 2.373.000 Ft záró pénzkészlettel, valamint 1.789.000 Ft likvidhitel
állománnyal.
A képviselõk új szervezeti és mûködési szabályzatot tárgyaltak és fogadtak
el. A formájában és tartalmában egyaránt megújult alaprendelet részletesebben és szabályozottabban tartalmazza az önkormányzat mûködésének feltételeit és módját. Elfogadták az anyakönyvi eljárásról szóló rendeletet,
amely meghatározza a házasságkötési
eljárásokkal kapcsolatos egyes díjtételeket.
Döntöttek a képviselõk az Alkotmány
utca 17-19. számú önkormányzati ingatlanok határozott idõre történõ hasznosításáról is. A meghirdetett bérleti jogviszonyra három pályázó jelentkezett, a
szerzõdést közülük a két helybeli jelentkezõvel kötötték meg.
Szándékok és tervek
A képviselõ-testület június 1-jén tartott soros ülésén hosszú és tartalmas vitában tárgyalta meg a Kõkultúra projekt keretében megvalósuló Látogatóparknak a Bükkalja 2000 Bt.-vel mint
projekttárssal megkötendõ szerzõdéseit, megállapodásait.
A polgármester elõterjesztette az önkormányzat gazdasági programját a
2010-2014. közötti idõszakra, amely tartalmazza a következõ években megva-

lósítható fejlesztési célokat, az önkormányzat mûködtetésének legfontosabb
garanciáit, az önkormányzati kötelezõ
feladatok ellátásának lehetséges pénzügyi feltételeit. A képviselõk a programot elfogadták. Megtárgyalták és elfogadták a Bem utcai útfelújítás során a
még át nem épített hidak közül még legalább három átépítésének a szándékát.
Kivitelezõi ajánlatok beszerzésérõl is
döntött a képviselõ-testület.
Végül a képviselõk tájékoztatót hallgattak meg a nyári falunapok szervezésérõl.
A következõ, júniusi ülésen véglegesítették a Látogatópark projekt korábban tárgyalt szerzõdéseit és megállapodásait. A képviselõ-testület meghallgatta a Föderáció Kft. tájékoztatóját az idei
pályázati lehetõségekrõl. Ezen az ülésen a cserépváraljai polgármesterrel
egyeztettek a felhalmozódott körjegyzõségi tartozás rendezésérõl.
A képviselõ-testület június végén
rendkívüli ülést tartott, amelynek egyetlen napirendi pontja a berezdtetõi 097/
11 hrsz.-ú terület jogi helyzetének tisztázása volt. Az érintett területen lévõ
ingatlanok ügyében a megyei bíróság
elmarasztaló döntést hozott. A testület
arra az álláspontra jutott, hogy a bíróság által elõírt új ingatlan-nyilvántartási eljárást elfogadja, illetve az eljárás
lefolytatása után visszatér a terület rendezésének ügyére.
A július 13-ai ülésen Molnár Sándor
képviselõ lemondása miatt új képviselõ
került a testületbe: Mizser László, aki
az ülésen letette az esküt. A képviselõk
elfogadták Virág Tiborné tagintézményvezetõ elõterjesztésében a Hórvölgye
tagiskola elmúlt évi tevékenységérõl
szóló tájékoztatót. A képviselõ-testület
megtárgyalta az iskolai fõzõkonyha újraindításának lehetõségét, az elõkészítéssel a körjegyzõt bízták meg.
A testületi ülésen szót kaptak a meghívott Cserépi Hagyományápolók képviselõi, különös tekintettel arra, hogy e
civil szervezet mûködése az utóbbi idõben gyakorlatilag megszûnt. Végül
megállapodtak abban, hogy a Cserépi
Hagyományápolókra továbbra is szükség van, és közös erõfeszítéseket tesznek a mûködésük érdekében.
Az augusztus közepi rendkívüli ülésen a Közbeszerzési Bíráló Bizottság és
a közbeszerzési referens elõterjesztése
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alapján a testület megvitatta és elfogadta a
látogatópark kivitelezésére szóló közbeszerzési ajánlattételi felhívást. Ugyanekkor döntöttek a képviselõk a beruházás során eddig
felmerült és teljesített költségek és számlák
kifizetésérõl is.
Takarékosság
A szeptemberi ülésen a képviselõk az elsõ
félév folyamán bekövetkezett elõirányzat-változások miatt módosították a költségvetési
rendeletet. Az önkormányzat elsõ féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló tárgyalásán a
képviselõk megállapították, hogy a bevételi
és kiadási elõirányzatok zömmel a tervezettnek megfelelõen teljesültek, de az év második felében a gazdálkodás további takarékosságot kíván. A beszámolót elfogadták.
Dr. Dobos Gyula hatósági állatorvos részletesen beszámolt eddigi tevékenységérõl. A
készülõ állattartási rendelet kapcsán szólt a
helyi állattartási szabályok fontosságáról,.
A képviselõk tájékoztatót hallgattak meg a
Bükk Kincsei napközi-otthonos óvoda munkájáról, problémáiról, lehetõségeirõl, kéréseirõl.
A képviselõ-testület az intézményi beszámolót elfogadta. Ugyancsak elfogadták dr. Orosz
János háziorvos és Mizserné Nagy Katalin
védõnõ elõterjesztésében a község háziorvosi
és védõnõi szolgálatának elmúlt évi tevékenységérõl szóló tájékoztatót.
A képviselõk önkormányzati rendeletet fogadtak el: október elsejétõl a helyi rendelettervezetek megtekinthetõk a település honlapján és a hirdetõtáblán. A testület a rendeletalkotás során figyelembe veszi a véleményeket.
A polgármester elõterjesztésében megtárgyalták három helyi közút és a mûvelõdési ház
felújítását pályázati úton. A képviselõ-testület megbízást adott a Föderáció Kft.-nek a
szükséges eljárások lebonyolítására. A testület elfogadta a Cserépiek Újságjának szabályzatát, kinevezte a szerkesztõbizottság tagjait:
A képviselõk önkormányzati belterületi földterület értékesítésérõl is döntöttek.
Szeptember végén, rendkívüli testületi ülésen a korábban meghirdetett közbeszerzési
ajánlattételi felhívásra érkezett ajánlatokról
döntöttek. A látogatópark kivitelezõjének a
Mester Építõ Kft.-t választották, amely a legkedvezõbb ajánlattal nyerte meg a közbeszerzési eljárást.
A képviselõ-testület döntött a 2012. évi
Bursa Hungarica felsõoktatási pályázathoz
történõ csatlakozásról. A beérkezett útépítési
tervezési ajánlatok közül a testület Juhász
Sándor egyéni vállalkozóét fogadta el. A képviselõk az ügyrendi bizottság tagjának megválasztották Mizser László képviselõt.

A következõ ülésen, október
végén a képviselõk szóbeli tájékoztatót hallgattak meg a korábban belvíz-rendezési pályázat benyújtásával megbízott egri
Keviterv Mérnöki Kft. képviselõjétõl az általuk elvégzett munkáról és költségeik kifizetésének
szükségességérõl. A képviselõtestület úgy döntött, hogy a végzett munka pontosabb kimutatása
és részletes teljesítésigazolás esetén fizet. A helyi közétkeztetést
biztosító Bükkalja 2000 Bt. kérésére november elsejétõl emelkedtek a helyi étkezési térítési díjak.
A rendeletben a vállalkozó kérelménél enyhébb mértékben, 4,9
százalékkal emelték a díjakat. A
testület tájékoztatót hallgatott
meg a helyi közalapítványok és
egyesületek képviselõitõl a munkájukról. A jelenlévõk szorgalmazták az együttmûködés kiterjesztését.
A november eleji rendkívüli
testületi ülésen bemutatkozott a
közbeszerzésen nyertes vállalkozó: a látogatópark kivitelezési
munkálatait végzõ Mester Építõ
Kft. A beérkezett mûszaki ellenõri pályázatok közül a képviselõtestület a Szilvási Mérnökiroda
ajánlatát fogadta el.
A következõ ülésre novemberben, a Bükkalja Borgalériában
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került sor. A képviselõ-testület elfogadta az önkormányzat gazdálkodásának IIII. negyedévi helyzetérõl szóló beszámolót. Ugyancsak elfogadták a képviselõk az önkormányzat 2012-es költségvetési koncepcióját. A testület csak vázlatos és bizonytalan elképzeléseit fogalmazhatta meg az önkormányzat jövõ évi
lehetõségeirõl. A képviselõk szóbeli tájékoztatót hallgattak meg a község nemrég kinevezett református lelkipásztora, Szilágyi Zoltán terveirõl. A képviselõ-testület együttmûködési megállapodás megkötését fogadta el a helyben
házi segítségnyújtást végzõ Baptista Tevékeny Misszióval.
A Keviterv Mérnöki Iroda költségeinek rendezése céljából benyújtott vállalkozói elõterjesztést a képviselõk nem
fogadták el, a további tárgyalásokra a
pénzügyi gazdasági bizottságot jelölték
ki. Önkormányzati tulajdonú külterületi ingatlanok értékesítése ügyében licittárgyalás meghirdetésérõl döntöttek a
képviselõk, illetve egy másik földterületre beérkezett kérelem kapcsán eladási ajánlat született.
A képviselõk számos javaslatot tettek
az év végéig még megvalósítható karbantartási, felújítási munkálatokra. Végül zárt ülésen bírálták el a Bursa
Hungarica ösztöndíjra beérkezett pályázatokat.
Farmosi Zoltán
körjegyzõ
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Az iskoláról – dióhéjban
Szeptember 1-jén kezdõdött a 2011/12-es tanév. A tanulók létszáma 49, ugyanannyi, mint az elõzõ évben. Napközis foglalkozáson 30 kisgyerek vesz részt, az iskolában étkezõk száma 43.
Augusztus végén elkészültek az egész éves munka alapját képezõ dokumentumok. Az iskolában bevezettük a digitális értékelõ programot, ami azt jelenti, hogy nincs papír
alapú napló, csak modern, számítógépes nyilvántartás.
Jelenleg zajlik az elsõ osztályosok diagnosztikai fejlõdésfelmérése. Folyamatos lelkes tanulmányi munka folyik.
Valamennyi tankönyvünk kompetencia alapú, ezzel elõsegítjük diákjaink jó szereplését az országos felmérésben.
Az oktatómunkát színesítik a digitális táblához kapott tananyagok.
A szülõk számára tanévkezdéskor nagy segítség volt az
önkormányzat tankönyvtámogatása. A negyedikesek lelkesen ismerkednek az angol nyelvvel és a számítástechnika
rejtelmeivel.
Az elõzõ évekhez hasonlóan sok gyerek jár zeneiskolába; táncszakkörön 21-en, elõképzõben 11-en táncolnak; az
1-2. osztályosok furulyáznak, a nagyobbak zongoráznak.
Igen ügyesek a szaxofonosok és a kis fuvolisták is. A zeneiskola pedagógusaival jó az együttmûködés.
Szeptemberben vadászati kiállítást látogattunk meg. A
másodikosokkal megnéztük Egerben, az Uránia moziban a
Hupikék törpikéket. A négy elõadásra szóló színházbérlet
elsõ darabjaként megtekintettük a Rémusz bácsi meséit.
Az iskola aulájába pedig házhoz jött egy zenés színházi
elõadás.
Megtartottuk hagyományos iskolai megemlékezéseinket
az aradi vértanúk napján és október 23-án. A tanulók szépen szerepeltek az 56-os forradalom hõseinek állított emlékmû avatásán is.
December 5-én Mikulás teadélutánt tartottunk. Mûsort adtak
a gyerekek az öregek napján. A negyedik osztályosokat decemberben meghívták Bükkzsércre, az Ódorvár Tagiskolába, egy remek ismerkedési alkalomra. A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség a hónap derekán tájfutó versenyt rendezett diákjainknak. Megtartottuk a hagyományos karácsonyi ünnepséget. Az utolsó napokban mézeskalácsot sütöttünk és üdvözlõkártyákat, karácsonyi lakásdíszeket készítettünk különbözõ technikákkal, amelyekbõl a péntekenkénti
kézmûves délutánokon komoly gyakorlatra tesznek szert a
gyerekek.
A téli szünet december 22-én kezdõdik, a szünet után az
elsõ tanítási nap pedig január 3-a.

A zenebohócok

A zenebohócok elõadását figyeltük

Virág Tiborné Hórvölgye Tagiskola vezetõje

Október 23.-át ünnepeltük
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Hol jártak az óvodások?
Környezet- és természetvédelmi programunkhoz híven az
idén õsszel is – kihasználva a különösen kedvezõ idõjárást –
fölkerestük a szomszédos települések nevezetességeit.
Bükkzsércen, a vadászati kiállítással kezdtük, ahol megcsodálhattuk a Bükk nagyvadjait, jellemzõ madarait, a különbözõ trófeákat, agancsokat.
Következõ úti célunk Felsõtárkány volt, ahová kisvonattal
utaztunk. A Vöröskõ-völgyi erdei tanösvényen oktatótáblák
mutatják be a Bükk növény- és állatvilágát.
A Hór-völgybe az óvodásokkal évszakonként ellátogatunk,
mert a természet változásai itt a leglátványosabbak. Ezen a
túrán a Subalyuk barlanggal ismerkedtünk. A z út nem okozott nehézséget, hiszen õk már gyakorlott túrázók. A barlang
elõtt felelevenítettük a múzeumban látottakat, hallottakat.
Legyünk büszkék rá!
Legközelebb Cserépváraljára gyalogoltunk át a Hegyeshalmon átívelõ ösvényen. A Várhegyet megmászva jutottunk
el a várromhoz. Jó játéknak bizonyult kitalálni, hogy melyik
részén járhatunk az erõdítménynek. Útközben megraktuk a
zsákunkat makkal és tobozzal, színes levelekkel, termésekkel – jó lesz barkácsolni belõlük! Hazafelé megnéztük a modern katolikus templomot és az új játszóteret is kipróbálhatták a gyerekek.
Noszvajon a híres barlanglakásokból kialakított szobrászati
remekek bebarangolása volt a cél: a nyári táborban lehetõséget kapott szobrászok különféle érdekes használati tárgyakat, a kõporba különleges alakú fülkéket, tárgyakat, fényjátékokat alakítottak ki. Ezek bejárása, kipróbálása nagyszerû
kihívás, erõpróba volt a gyerekek számára. Ezt a programunkat is játszótéri látogatással fejeztük be.
Az Állatok Világnapja alkalmából a bükkzsérci Patkó-hegy
alá utaztunk, hogy megnézzük a vadaspark állatait:
szürkemarhák, muflonok, õzek, dámszarvasok legelésztek békésen. A gyerekek örömére egészen közelrõl megfigyelhettük õket.
Az Egri Vár napja alkalmából Egerbe utaztunk autóbusszal,
ahol különbözõ gyerekprogramokban lehetett részt venni: játékos vetélkedõk, középkori játékeszközök kipróbálása, kiállítás megtekintése, lantmûvész meghallgatása, bábjátékon
való részvétel. Természetesen a várat is körüljártuk.
A következõ túránk a cserépfalui kaptárkõhöz, az ördögtoronyhoz vezetett. Elmeséltük a hozzá kapcsolódó mondát. A
mészoldali ösvényeken eljutottunk az érdekes tufahalmokhoz, melyekbõl a jövõ kaptárkövei alakulhatnak ki. A kis
kúpokat birtokba vették a gyerekek, az egyik bálnahát volt, a
másik elefánthát, a harmadik meg tevepúp. Rögtön kikerekedett belõle egy jó kis szerepjáték.
A faluban is rendszeresen sétálunk, helyismeretet szerzünk:
ki hol lakik, melyek az utcák, a falurészek elnevezései. A
környezõ dombokat is bejárjuk, ismerkedve a helyi elnevezésekkel, természeti jellemzõikkel: Berezdtetõ, Nyomó,
Csurdóka, Tardi hegy, Õrhegy.
Alapítványi pénzbõl vettünk négy elõadásra szóló bábszínház-bérletet. Elõadás elõtt még megtekintettük a mezõkövesdi templomot, ahol éppen orgonapróba zajlott, s ez teljesen elbûvölte a gyerekeket. A bábelõadás végén pedig a vá-

ros rendkívüli játszóparkjában töltöttünk egy órát. Azóta is
emlegetik a gyerekek.
Ezekrõl a kirándulásokról gyakran beszélgetünk, fényképeket nézegetünk, hogy az ott látottak, megfigyeltek megmaradjanak emlékezetükben, mert a közös élmények segítenek legjobban a közösség összekovácsolásában.
Dósa Lászlóné
vezetõ

Jártunk Noszvajon, a barlanglakásokból kialakított
mûvésztelepen

Az Egri Vár napján

A váraljai modern templom elõtt pihen a csapat
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Emlékezés

Völgyi József:

Dósa Károly

A hõsök emléke

1933–2011.
„Laura! Édesapa meghalt.”
Soha nem hívtam édesapának. Nekem gyerekkoromban és felnõttként is apa volt. Azóta nem tudom máshogy emlegetni, magamban
megszólítani: édesapa. Édesapját mindenki csak egyszer veszítheti el.
Hálás vagyok, amiért én ezt negyven fölött értem meg. Felnõtt életem
jelentõs részét végigkísérte, és én meg tudtam élni, talán meg is érteni
az õ életét, döntéseit.
Itt született a faluban, 1933 novemberében. Élete 78 éve alatt nagyon nagy utat tett meg. Az õ életét, hasonlóan generációjának sok
más tagjához, a felfelé ívelés, a folytonos gyarapodás jellemezte. Egy
falusi kis parasztgyerekbõl egy régió, egy város – Miskolc – elismert
építésze, közéleti személyisége lett.
Mezõkövesden, Miskolcon járt középiskolába, Budapesten egyetemre. Sokat emlegette, hogy állandóan éhes volt a kollégiumban. Általában megrovóan, amiért a mai gyerekek válogatnak. Bezzeg õ a rajzszöget is meg tudta volna enni, amikor korgó gyomorral az éppen beadandó rajz fölé görnyedt.
Görnyedt aztán sokat késõbb is a rajzok fölött. Lakásunkban mindig
volt egy rajzasztal, rajta pauszpapír-tekercsek, ceruzák, hegyezõk. Minden családtagnak, rokonnak, barátnak, aki hozzá fordult, megtervezte
a házát. Figyelmesen meghallgatta az építtetõk elképzeléseit, azután
elmondta a saját javaslatát. Néha hetekig jártak hozzánk a reménybeli háztulajdonosok, gyúrták-alakítgatták közösen a tervet. Akármit nem
adott ki a kezébõl, sose vált divatáramlatok követõjévé, próbálta saját
magát adni minden egyes munkájában. Itt, a faluban is van több általa
tervezett ház. Utolsó munkája a mi házunk.
Mindig is cserépi maradt, sose szakadt el a falutól. Szerette az embereket, szerette a jó bort, szeretett nótázni, barátokkal közösen fõzni,
anekdotázni.
Volt saját pincéje, de egy idõben a Berezdi pincesoron bérelt egyet
csak azért, mert arra többen járnak, mint a Fidócban. A barátok voltak
számára minden, a családja sokszor háttérbe szorult. De azért mindig
számíthattam rá. Ha életem során kritikus helyzetbe kerültem, jött,
intézkedett és én megnyugodhattam.
Tudtam, hogy beteg, bár nem nagyon beszéltünk róla. Egyszer, az
utolsó hetekben azt mondta, hogy nem bánja, ha meg kell már halnia,
szép élete volt, sokfelé eljutott. Mondta, hogy a szülei sírjában szeretne nyugodni, a cserépi temetõben, a fenyõfák alatt. A Berezdtetõn
állva ma is intettem neki: „Édesapa, nyugodjál békében!”
Dósa Laura

A hazáért adták drága életüket,
Dicsõség ragyogja áldott emléküket.
Szóljatok harangok búcsúztatót zengve,
Zokogjatok értük a gyászoló csendben.
De szerettek volna Õk is hazajönni,
Kedves családjukhoz csak úgy beköszönni.
Ez a legszebb álmuk sosem lett valóság,
Halál lett a sorsuk, avagy hadifogság.
Nem meghalni, hanem élni születtek
Õk, Apák, fiúk voltak, férjek és szeretõk.
Családjuk tagjai néznek fel az égre,
Velük együtt gyászol szabad hazánk népe.
Vajon ki hallotta végsõ kiáltástok,
Amellyel hívtátok az édesanyátok.
Vagy úgy jött a halál orozva, hirtelen,
Azt sem mondhattátok: Segíts meg istenem!
Hõsi halottjaink vajon mit éreztek,
Mikor földre rogytak, midõn elvéreztek?
Nem tudjuk, milyen volt a végsõ pillanat,
Midõn testükbõl hõs lelkük kiszakadt.
Magyarok Istene, enyhítsd népünk gyászát,
Oltalmazd és segítsd Mária országát,
Szent István királyunk felajánlott minket,
Fogadd országodba, áldd meg hõseinket!
Békét, biztonságot adj minden magyarnak,
Az elesetteknek örök nyugodalmat!
Emlékét õrizze, ápolja nemzet.
Az elhunyt hõsök emlékmûve jelkép,
Hazát az életnél Õk jobban szerették,
Egy ezredbõl csaknem ezer hõsi halott,
Õrizzük meg õket szívünkben Magyarok!

Szegedi Barnáné Malvinka néni által összegyûjtött adományokból készült 56-os hõsök emlékmûvének avatása
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A szeretet a másik ember elfogadása
Szilágyi Zoltán református lelkész, pedagógus, mérnök.
Gyárban kezdte a munkát Miskolcon, elõször fizikai munkás volt, azután mérnökként, üzem- és munkaszervezõként
dolgozott. Közben elkezdte a teológiát Debrecenben, hogy
mélyebb teológiai ismeretekre tegyen szert. A második év
elvégzése után egy idõs lelkipásztor barátja mondta, hogy
„gyere a helyemre”. Ez fordulópont volt az életében. Mindaz, amit ellenvetésként megfogalmazott, hogy miért nem
akar lelkipásztor lenni, azt Isten a listájáról szép lassan kihúzogatta. Eltelt az elsõ három esztendõ, és akkor kikerült
egy gyülekezetbe, Igricibe, majd Gelej, utána Tiszakeszi
következett. Késõbb Miskolcon, a Lévai Gimnáziumban volt
vallástanár tizenhét évig. Eközben kínálkozott a lehetõség:
Cserépfalu, ahol megüresedett a lelkészi szolgálat. Két hét
gondolkodási idõ után igent mondott. Hat gyermekük van,
közülük kettõ már önálló.
- Hogyan élte meg a váltást a civil élet, a civil munkahely és az egyházi elkötelezettség között? Mennyire érezte erõsnek a határvonalat?
- Bennem ez nem okozott különösebben nagy változást.
Mindig érdekelt, hogy az emberek miként gondolkodnak,
hogy élnek, hogyan viselkednek. Rengeteg jó beszélgetésem alakult ki akkor. Érdekelt, mit is jelent számunkra az,
hogy nem csak a mindennapi élet fenntartásához szükséges dolgokkal kell törõdnünk, hiszen az ember annál sokkal
több: van lelke, van belsõ élete, amit ha nem próbálunk karbantartani, nem gondozunk, akkor baj lesz belõle. Nagyon
fontosnak tartom megértetni az emberekkel, hogy álljunk
meg egy kicsit. Azzal, hogy jóllakunk, szebb házunk, jobb
autónk van, még nem biztos, hogy elérjük azt a harmóniát,
amire természettõl fogva vágyunk. A belsõnk építésére, a
lelki, szellemi fejlõdésre is gondot kell fordítani.

- A közösségek maguktól is kialakulnak, vagy folyamatosan alakítani, formálni kell õket? Ki vagy mi tesz
erõssé egy közösséget?
- Úgy gondolom, hogy magától csak dudva terem, ha nincs
energia-befektetés, akkor nincs elõrehaladás. A közösség
is így van. Arra energiát kell szánni, arra figyelni és azt
építeni kell, másképpen nem megy. Ami összeköt, ami érték, azt kell erõsíteni, és azt kell fejleszteni, a közösségek
akkor épülnek. Az igazi közösségben van belsõ, tartalmi
kapcsolat. A szeretet az, hogy a másikat elfogadom, hiszen a másik ember is érték. A belsõ értékek mentén lehet
egy közösséget összetartani.

- Alig néhány hónapja érkezett. Mi az, amit meglátott,
Cserépfaluban és ebben a közösségben, és mi az, ami
engedte magát megmutatni?
- Ha akarjuk, ha nem, valamit sugárzunk kifelé. Nagyon
pozitív volt az ideérkezésünk, az egésznek az elõkészítése. Egyhangúlag hívott a gyülekezet, és ez nagyon jó érzés. Azok, akiknek fontos ez a közösség, a gyülekezet,

megjelentek, valahogy jelzést adtak, hogy igen, õk
szeretnének ebben részt
venni, és örülnek, hogy itt
vagyunk, és akkor keressük
a kapcsolódó pontokat.
Amikor próbáltunk tájékozódni, azt láttuk, hogy itt nagyon erõs az emberek kötõdése a faluhoz. A lokálpatriotizmus nagyon jelentõs.
Aki már korábban elköltözött innen, az is visszajár,
évtizedeken keresztül tartja a kapcsolatot, a rendezvényeken pedig ápolják a
hagyományokat. Ez teljesen beleillik az én gondolatvilágomba, és ez is vonzó volt.
A természetet nagyon szeretjük, a családunkkal rengeteget
jártunk kirándulni, és itt, a Bükk lábánál, alighogy kilépünk,
máris az erdõben vagyunk. Mind több olyan vonást fedezünk fel, amire lehet építeni.

- Milyen feladatot lát maga elõtt, amelyrõl úgy érzi,
hogy biztosan meg fogja csinálni, mert szükséges, mert
erõssé teszi?
- Élõ, eleven közösséget és református gyülekezetet szeretnék. Jó volna, ha a gyülekezet nem szorulna a templomfalak közé, hanem ennek a településnek mozgató rugója
lenne, merthogy Cserépfalun a lakosság döntõ többsége
református felekezetû. Nagyon sokat kell foglalkozni a fiatalokkal, a gyerekekkel. Egyrészt kevés a gyerek, és ha ezt
a keveset is elveszítjük, akkor saját magunkat pusztítjuk.
Ezt nem lehet. A közép korosztály kimaradt ebbõl az értékrendbõl, ismerethiányban szenved, bibliáról, Istenrõl, egyházról, kereszténységrõl, hitrõl nagyon keveset tud.

- Kevés a gyerek, kevés a fiatal. Hogyan lehet megfiatalítani egy falut?
- Ha a gyereknevelést gazdasági kérdésnek tekintjük, akkor talán nem fogunk gyereket vállalni, de ha azt mondjuk,
hogy a gyerek Isten ajándéka, akkor könnyebben vállalja az
ember. Isten pótolni tudja a mi hiányosságainkat. Kétségtelen, hogy a gyereknevelés bizonyos lemondással jár, de
sokkal több benne az öröm. Az örömöt kellene meglátni a
gyerekekben. Tudom, hogy ez nem egyszerû, gazdasági
kérdés is, igen, ugyanakkor gondoskodnunk kellene arról,
hogy a gyerekes anyák legalább részmunkaidõben tudjanak
tenni valamit, például bedolgozást vállalhassanak. Biztos,
hogy nagyon lassan mozdítható folyamat, de nem lehet feladni, és talán a következõ generáció másként látja majd.
Isten hozta Önöket Cserépfaluban!
Köszönöm szépen!
Varga Mária Magdolna
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Társulás Cserépfalu Jövõjéért
közhasznú egyesület
Egyesületünk 2010 nyarán, 16 fõ részvételével alakult. Az
alapítók fele-fele arányban cserépi állandó lakosok, illetve
hétvégi házzal, üdülõvel rendelkezõk, akik a szabadidejük
nagy részét Cserépfaluban töltik.
Alapító okiratunkban közhasznú célokat és egyéb, a község életét pozitívan befolyásoló általános feladatokat fogalmaztunk meg. Ezek közül néhány: kulturális tevékenység,
természet- és környezetvédelem, állampolgári és emberi jogok védelme, közösségi hagyományok újraélesztése, ápolása. Eleve úgy gondoltuk, és úgy is reméljük, hogy tagjaink
között mind több cserépi lakos lesz, akik egyetértenek céljainkkal, és részt vállalnak a község érdekeit szolgáló tevékenységünkben.
Fontos, hogy nem Cserépfalu önkormányzatának ellenzéke akarunk lenni. Az esetleges személyes konfliktuson vagy
ellenszenven felül kívánunk emelkedni, és csak a község lakosainak jelenlegi és jövõbeni érdekeire szeretnénk tekintettel lenni. Minden ilyen esetben partnerei vagyunk az önkormányzati törekvéseknek. Ha valamiben viszont nem értünk egyet, azt nem fogjuk szó nélkül hagyni.
Az alapításunk óta eltelt rövid idõ alatt érdemben részt
vettünk a Berezdtetõ eladásával és esetleges beépítésével
kapcsolatos, olykor éles vitákban. Reméljük, hogy ez az elképzelés végleg lekerült a napirendrõl.
Egyesületünk közbenjárásával a Debreceni Egyetem
könyvtára 400 kötet könyvet ajándékozott a cserépfalui
könyvtárnak és az iskolának. Az egyetem Közgazdaságtudományi Karán rendszeresen gyûjtik azokat az egyik oldalán
még használható papírokat, amelyeket a község óvodásai és
alsó tagozatosai rajzolásra és hajtogatásra használhatnak. A
debreceni Húnép Zrt. 150 ezer forintot adományozott az egyesületnek, hogy azzal támogassuk az önkormányzatot az épített és természeti környezet védelmében.
Egyesületünk a tavasz folyamán takarítást és terepgondozást végzett a kilátó körül, a Berezdtetõn. Tavalyi rendezvényeink sikerén felbuzdulva az idén önálló programot rendeztünk a falunapok keretében, és (sajnálatosan) egyetlen cserépi csapatként beneveztünk a fõzõversenyre is. Részt kívánunk vállalni szilveszterkor az újév forralt boros és sült hurkás köszöntésében.
Cserépfaluban több civil kezdeményezés, egyesület mûködik. Szeretnénk ezekkel szorosabb kapcsolatot kiépíteni. Örülnénk, ha csatlakoznának munkálkodásunkhoz. Meggyõzõdésem, hogy – például közös pályázatok révén – az egyesületek
és csoportok tevékenysége megalapozottabbá, élénkebbé és
eredményesebbé válna.
Nevünkhöz híven a község lakóinak érdekeiért kívánunk
tenni, azokat kívánjuk képviselni. Szándékainkat csak akkor
tudjuk megvalósítani, ha mind többen mûködnek együtt velünk, s vesznek részt a célok megvalósításában.
Mindenkinek meghitt, békés karácsonyi ünnepeket kívánok.
Dr. Szász Tibor elnök
címzetes egyetemi tanár

Pincevölgy Egyesület
Egyesületünk 2002-ben hajdúböszörményi természetkedvelõ, természetjáró fiatalok összefogásával jött létre, akik
éveken keresztül bükki, zempléni és mátrai túrákat szerveztek általános- és középiskolás diákoknak. Hat évvel
késõbb az egyesület székhelye Cserépfalu lett, cserépiek
is csatlakoztak hozzánk. Tizenegy tagunk van, és két önkéntes segíti munkánkat.
2009-ben egy öt rendezvénybõl álló, a fenntartható fejlõdést célzó, környezettudatosságra nevelõ tervet valósítottunk meg, bevonva a helyi, a bükkzsérci, a tardi és mezõkövesdi általános iskolák diákjait. Az elõadássorozat a helyi termékek népszerûsítésérõl, a szelektív hulladékgyûjtésrõl, valamint az állattartás elõnyeirõl szólt. A
Parlagfûmentesítés a Bükkalján programunk szóróanyagait
a cserépiek maguk is olvashatták, hiszen minden háztartásba eljuttattuk.
A leglátványosabb mégis az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program segítségével létrejött Bükkaljai Borgaléria. Célunk – a bortermelõkkel együttmûködve – a borkultúra terjesztése, a közös marketing és fejlesztés, valamint
az, hogy az idelátogatókat megismertessük a Bükkalja turisztikai szolgáltatásaival, természeti értékeivel, a vidék
bortermelõivel, borfajtáival. Szolgáltatásaink között szerepel két rövidfilm bemutatása a bükki borvidékrõl, borkóstolók, valamint túrákkal összekötött borozások szervezése.
Kínálunk palackozott minõségi borokat, amelyek csak e
borvidék jegyeit hordozzák.
Az önkormányzat novemberi képviselõ-testületi ülését a
Bükkaljai Borgaléria konferenciatermében rendezték. Helyet
kínálunk önkormányzatoknak, a térség fejlõdését elõsegítõ
más rendezvényeknek is.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Dr. Murvai-Kissné Bodnár Mária
elnök
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Várunk a
hagyományõrzõ csoportba
Hagyományõrzõ csoportunk 2000-ben alakult.
Tízéves évfordulónkra, 2010-ben egy kis összejövetellel emlékeztünk. Ezúton is nagyon köszönjük mindenkinek a közremûködést, hiszen nagyon
szép kis csapat voltunk. Voltak közöttünk hatvan
éven felüliek, akik fájós lábbal, fájós derékkal, de
nagyon szívesen jöttek közénk, csillogó szemmel
emlékezve elmúlt fiatalságukra, boldogan tanították meg velünk dalaikat. Éltetõ dalok voltak ezek
nekik, mert örömüket, bánatukat nótában mondták el. Minden alkalmon énekeltek: esküvõn, szüreten, fonóházban.
Mi, fiatalabbak csak ámultunk, hogy mennyi szép
nóta van a tarsolyukban, és lelkesen összegyûjtöttük, megtanultuk, feldolgoztuk és elõadtuk, mint
például a fonóházat, a nyári aratást, a lakodalmat.
Ma már sajnos kevesen vagyunk. Ezek a dalok
csoportban zengenek nagyon szépen. Hálás szívvel gondolunk idõsebbjeinkre. Akadtak, akik szép
családjukkal voltak velünk, de úgy érzik, õk már
megkoptak, nem tudnak eljárni.
Legalább 10-15 fiatalra lenne szükség, hiszen
az õ nagyszüleikkel kezdtük. Tudom, sok ügyes
fiatal és középkorú van köztetek, hiszen az itteni
zeneiskola jó alapot ad nektek, citerázni is többen
tudtok, jó a cserépiek humora, szerettek táncolni,
énekelni, és ez kell a hagyományõrzõ csoportba.
Mert higgyétek el, kár lenne, ha ez a sok szép dal
elmenne a sírba… Ma még nem késõ, de a huszonnegyedik órában vagyunk. Ez magyarságunk
jele és értéke.
Érdemes felfedezni, milyen gyönyörû dolgok vannak ebben a faluban. Csak nézzünk körül saját
otthonunkban, környezetünkben, tájunkban. Biztos, hogy van régi tárgy, ugye milyen szép? Na és
a régi ruhák, kendõk? Szerintem gyönyörûek, másmilyenek és kiválnak a környékbeli hagyományokból, egyediek és mégis szépek. Csoportunk is jól
mutat ezekben.
Ezúton is kérem, akinek van még eredeti ruhája
vagy kendõje, ne dobja ki, jó lesz a múzeumba
vagy gyûjtõknek.
Nekem van vagy ötven kendõm és vagy tíz eredeti, 30-as évekbeli felsõ ruhám, amelyeket falunapon kiállítottunk, a nagyon ügyes kezû cserépi
asszonyok horgolásaival együtt. Szemet gyönyörködtetõek voltak a vékony fonálból készített remekmûvek, köszönet a kiállítóknak. Tehát igazi nagy
kincs örökösei vagyunk, ne hagyjuk elveszni!
Vannak, akik tíz évig kitartottak a csoportban.
Õk nagyon szépen tudják a dalokat, szívesen megtanítják a fiatalokkal. Szép énekükkel, gyönyörû
ruhájukkal képviselték falunkat a környékbeli rendezvényeken. Nagyon, nagyon köszönjük ezt nekik. Sajnos, már kevesen vannak. Gyertek közénk,
hogy együtt örökítsük át a jövõbe elõdeink dalait,
szokásait!
Sietõ Kálmánné Vadász Olga

Ilyenkor a kert és a kertészkedõ is pihenhet, ám azért akad némi tennivaló.
Ha tartósan nincs csapadék, akkor fagymentes idõben öntözzük meg az örökzöldeket, a fenyõket, az õsszel
ültetett gyümölcs- és díszfákat, bokrokat, rózsákat. Az örökzöldek levelei télen is „mûködnek”, fõként párologtatnak, emiatt nagyobb a
kiszáradás veszélye. Növényeink amúgy is megsínylették az õszi aszályos idõjárást. A karcsú vagy oszlopos fenyõfélékrõl, mint amilyen a
tuja vagy a rakétaboróka, rázzuk le a havat, hogy ne nyomja szét az
eredeti alakjukat.
A ház körüli kertben ne siessünk a metszéssel, várjuk meg a márciusi
felmelegedést. Ha megfogjuk a fagyos ágakat, kezünk nyomán fagysebek keletkezhetnek. Ha pedig a korán megmetszett fát vagy bokrot
január-februárban erõsebb fagy éri, akkor már nincs tartalék vesszõ,
amire visszavághatnánk.
Készítsünk komposztot! Erre újévtõl szilveszterig egész évben van
lehetõségünk. A kert egyik sarkában jelöljünk ki nagyjából egy négyzetméteres helyet, ahol elõször levágott ágakat teszünk a földre, s ezekre
folyamatosan rárakjuk a növényi hulladékot. A fás anyagokat fel kell
aprítani, különben nagyon sokára bomlanak le. A konyhai zöldséghulladék, a kávézacc, a fahamu mind oda kerülhet. Vigyázzunk azonban,
hogy ételmaradék, amelyben a legkevesebb zsiradék is van, nem alkalmas komposztálásra, mert kellemetlen rothadást okoz, és odacsalogatja az állatokat. A jól kezelt komposzt egy-két év alatt földszerû
anyaggá érik, s ez a tápanyag-utánpótlás legolcsóbb és egyik leghatékonyabb módja.
Etessük a madarakat! Madáretetõben, vagy olyan helyre függesszünk
ki számukra táplálékot, ahol a macska nem háborgathatja kerti „segédmunkásainkat”. A legjobb eledel az olajos mag, a madárkalács, a szalonna. Ha elkezdtük az etetést, nem szabad abbahagyni, mert a madarak
elpusztulnak, ha nem találnak a megszokott helyen ennivalót.
Cz. S.

A téli kert

Testvértelepülések találkozója
Nyár közepén rendezték meg az Európai Unió Oktatási és Kulturális Fõigazgatósága által meghirdetett Európa a polgárokért elnevezésû program keretében a Testvértelepülési Találkozót. A Hargita megyei Okland község lakói látták vendégül a magyarországi Karácsond,
Varsány, Cserépfalu, Jobbágyi és a lengyelországi Klucze testvértelepülések küldöttségét.
Az elsõ napot a helyi fúvószenekar elõadása vezette fel, este pedig
az újfalusi kultúrotthonban az Árvalányhaj Néptánccsoport lépett színpadra, bemutatva a külföldieknek a helyi néptáncot, viseletet.
A vendégek részvételével avatták fel a multifunkcionális sportbázist, mûgyepes pályával. A szalagvágón részt vett Borboly Csaba,
Hargita Megye Tanácsának elnöke, valamint Tordai Árpád megyei
tanácsos – tudtuk meg Cseke Miklós polgármestertõl. A program során a környéket is felfedezhették az idelátogatók. A kirándulás állomásai a Zetelaki-gát, a Békás-szoros, Csíksomlyó, valamint
Székelyudvarhely, Korond és a parajdi sóbánya voltak.
Az idén második alkalommal rendezték meg a Kis-Homoródmenti
Fúvószenekarok találkozóját, amelynek immár a most elkészült, új
szabadtéri színpad adott helyet.
A fúvóstalálkozón Kósik István cserépfalui polgármester meghívta
az oklandi zenészeket a falunapokra. A zenészek, eleget téve a meghívásnak, egy egri kitérõ után meg is érkeztek Cserépfaluba, ünnepélyesen vonultak be a falunapokra. Tállai András államtitkár és a falu
polgármestere fogadta, köszöntötte a csapatot.
Benedek Enikõ
a Hírlesõ, Okland község Polgármesteri Hivatala lapjának szerkesztõje
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Fotók a XV. Less Nándor emléktúráról

Labdarúgás

A 2011-es õszi szezon értékelése
A focirajongók szívesen emlékeznek a 2010/2011-es
bajnoki évre, amikor felnõtt csapatunk Mezõnagymihály
mögött a második helyen végzett, utánpótlás csapatunk
is nagyon jól szerepelt. Bizakodva várhattuk az õszt.
A nyáron azután a bizonytalanságot erõsítõ kellemetlen hírek jöttek:
- megszûnik a Megye III-ban az utánpótlás bajnokság?
- csökken a felnõtt csapatok száma?
A Megye II-es szereplés lehetõsége is elúszott, hiszen a megüresedett helyre Mályit kérték fel, nem Cserépfalut.
Mindez igaznak bizonyult. Szeptember elején mindössze
kilenc felnõtt csapattal rajtolt a bajnokság, legjobb ifjúsági játékosaink szabadon igazolhattak Bogácsra,
Bükkzsércre, ezáltal csökkent a hazai nézõszám. Örömteli, hogy a felnõtt csapat zömét sikerült egyben tartani, a
mérkõzéseken rendre 15–16 játékossal tudtunk kiállni. Az
elsõ fordulóban szép gyõzelmet arattunk Tiszabábolnán
(4:3), de a másodikban becsúszott az õszi egyetlen vereség, itthon 0:3 Tibolddaróc ellen. A további meccseken
hoztuk a kötelezõ gyõzelmeket, úgy, hogy még gólt sem
kaptunk. Kivétel a tardi 2:2, amelyen az utolsó percekben elkerülhetõ góllal egyenlített az ellenfél.
A nyolc meccsbõl álló bajnoki szezont 6 gyõzelemmel,
1 döntetlennel és 1 vereséggel zártuk; 22 rúgott és 8 kapott góllal, 19 ponttal a második helyen, a 21 pontos
Tibolddaróc mögött.
Legjobb góllövõnk, Kiss Zoltán, nyolc gólt szerzett, Balog Krisztián négyet, Váradi Tamás és Komáromi Tamás
kettõt-kettõt. Minden alkalommal játszott Derda István
(Róka) és Balog Ernõ, mindössze egyszer hiányzott Polgár Szilárd, Komáromi Tamás, Boldizsár János, Majzik
Dávid, Kiss Zoltán, Nagy György Gábor. A tavasszal még
utánpótlás korú játékosok közül többen is szerepet kaptak: Hangácsi Róbert, Lapsánszki Zsolt, Gácsi Gergõ és
a kapus, Kaposvári Péter.
Csapatunk teljesítménye tehát megfelelt az elvárásoknak, tavaszi jó szerepléssel van esélyünk a bajnokság megnyerésére, de a második hely megszerzése kötelezõ.
Dósa László

Írjuk tovább együtt a falu történetét!
A XV. Less Nándor Emléktúra résztvevõi nagyon jól érezték
magukat falunkban

Vállalkozók, figyelem!
Rendszeresen lehetõséget adunk az újság egy-egy oldalán az Önök tevékenységének bemutatására, népszerûsítésére.
Aki szeretne bemutatkozni, hirdetni, jelentkezzen
a cserepiekujsagja@gmail.com e-mail címen, vagy a
06/30/689 1097-es telefonszámon.
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