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kedves Cserépiek,

Kis falunk ismét ünneplőbe öltözött.
Ünneplőbe öltöztek az utcáink, a karácsonyi hangulat megvál-

toztatta Cserépfalut és ilyenkor mi is megváltozunk.
Jobban vágyunk a csendre, a nyugalomra. Visszatérünk azok-

hoz az értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásában időnként 
a háttérbe szorulnak.

Picit jobban figyelünk családunkra, szépítjük, díszítjük az ottho-
nunkat.

A fényekbe öltözött otthonok és utcák szépen kifejezik a ránk bí-
zott hagyományt. Mindannyiunknak kívánom, hogy ne veszítsük 
szem elől a karácsony elmúltával se a fényt, se a betlehemi csilla-
got. Őrizzünk meg magunknak minél többet az ünnepből. 

Békés Boldog Karácsonyt és Sikerekben Gazdag Új Évet Kívánok 
Mindenkinek!

Virág László
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Kedves újság olvasók, tisztelt cserépi lakosok!

Tisztelettel köszöntöm Önöket a Cserépiek újságjá-
nak ez év utolsó számában.

A cikkben szeretném a település lakosságát tájékoz-
tatni az idei évben végzett közmunka programról, meg-
valósult és folyamatban levő fejlesztésekről.

Ebben az évben átlagosan 26-30 embert foglalkoz-
tattunk az Önkormányzatnál a Kormány által biztosított 
közmunka program keretein belül. Ez a létszám 2015 
februárjától folyamatosnak látszik, segítve ezzel azo-
kat az embereket, akik a versenyszférában jelenleg nem 
tudnak elhelyezkedni és lehetőséget biztosítva a falu 
fejlődéséhez és rendben tartásához.

Az idén folytattuk a mezőgazdasági startmunka 
programot, melyben a fóliasátorban és a konyhakert-
ben megtermelt zöldségeket az Önkormányzat által 
üzemeltetett konyhában használunk fel. A zöldségter-
mesztés mellett a Garázda oldalban kitisztítottunk egy 
valamivel több, mint egy hektáros területet, aminek a 
körbekerítése folyamatban van. A kitisztított és bekerí-
tett területen 400-450 gyümölcsfa csemetét fogunk te-
lepíteni. 

A helyi sajátosságokra épülő program is folytatódott 
2016-ban, ami a térkő gyártásra vonatkozik. A progra-
mot kiegészítettünk a házi tésztakészítéssel, munkát 
adva ezzel a téli hónapokra is. A közmunkások által ké-
szített tésztát a konyhán szeretnénk felhasználni. A Pe-
tőfi út és az Arany János út közötti járda szakasz is az Ő 
segítségükkel újult meg, amit a következő évben is sze-
retnénk folytatni.  A település belterületi útjainak kátyú-
zása is a közmunkaprogram segítségével történt. 

A faluban rengeteg olyan munka, felújítás van, ami a 
közmunka program segítsége nélkül nem tudna meg-
valósulni. Cserépfalu rendben és tisztán tartása nélkü-

lük azt gondolom, hogy lehetetlen lenne.  Én magam 
nagyon hálás vagyok az itt dolgozó embereknek, köszö-
net illeti a munkájukat. A közmunkások irányítására és 
az Önkormányzat, ill. intézményei karbantartására sike-
rült felvenni egy olyan személyt, aki nagy segítség szá-
momra. Szeretném megköszönni Kósik Laci egész évi 
munkáját és pozitív hozzáállását.

A közmunka program mellett meg kívánom említe-
ni a 2016-ban végzett fejlesztéseket. A nyáron Vis Maior 
keretből sikerült felújítani a Váraljai út teljes belterüle-
ti szakaszát. Novemberre elkészült a ravatalozó felújítá-
sa, ami úgy gondolom, hogy a mai kor minden elvárá-
sának megfelel. Decemberre ugyancsak a közmunkások 
és a karbantartó összehangolt munkájának köszönhe-
tően megépült az urnafal, amely a településen egy új 
temetkezési lehetőséget biztosít.

A település belterületi útjainak felújítása a jövő év-
ben is folytatódni fog, hiszen a Belügyminisztérium ál-
tal kiírt pályázat a Bethlen Gábor és a Berezdalja út vo-
natkozásában sikeres volt. A pályázaton nyert összeg 
14.180.099 Ft, ami új aszfalt réteget és padka felújítást 
von magába. A munkálatok várhatóan jövő év tavaszán 
kezdődnek. 

2016 évre szeretném megköszönni minden Önkor-
mányzati és az Önkormányzat intézményeiben dolgo-
zó kollégám munkáját, külön köszönöm a konyhán dol-
gozók kitartását, hiszen néha létszámhiánnyal küzdve is 
folyamatosan tudták hozni az elvárt minőséget minden 
étkező megelégedésére.

Cserépfalu lakosságának kívánok nagyon Boldog Ka-
rácsonyt és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt!

Csendes péter
Polgármester
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A Cserépiek Újságja legutóbbi száma 
óta a testületi üléseken történtek.

2016. szeptember 6-án a Képvise-
lőtestület tájékoztatót hallgatott meg a 
Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyer-
mekjóléti Központ tevékenységéről Szar-
ka Melinda intézményvezető előterjesz-
tésében. A Képviselők a tájékoztatót jó-
váhagyólag elfogadták.

Virág Tiborné a Hórvölgye Tagiskola 
vezetője is beszámolt az intézmény el-
múlt évi tevékenységéről, melyet szintén 
jóváhagyólag elfogadtak a képviselők.

A Képviselőtestület megvitatta a Köz-
ségi Könyvtár elmúlt évi munkájáról szó-
ló beszámolót Halász Judit könyvtáros 
előterjesztésében. Ezt, valamint Vadászi 
Fanni élelmezésvezető tájékoztatóját az 
élelmezésvezetői tevékenységéről a Kép-
viselőtestület jóváhagyólag elfogadta.

A Képviselőtestület módosította az ét-
kezési térítési díjrendeletét, valamint az 
önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, melyben a Kulturális, sport 
és településfejlesztési bizottság létszá-
mát az eddigi 5 főről 4 főben állapítot-
ta meg. Módosult a szociális rendelet is, 
a temetési segély, valamint a polgármes-
ter általi hivatalból támogatás rendelke-
zéseivel.

A Képviselőtestület csatlakozott a szo-
ciális célú tűzifa pályázathoz. 

2016. október 11-én a képviselők új 
önkormányzati rendeletet fogadtak el az 
egészségügyi alapellátás körzeteiről, va-
lamint a helyi népszavazás kezdeménye-
zéséhez szükséges választók számáról. Ez 
utóbbi rendelet alkotása kapcsán módo-
sításra került az önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzata is. 

A Képviselőtestület véleményezte a 
filmforgatási célú közterület-használa-
ti önkormányzati rendeletét is, azonban 
módosítást nem hajtottak végre. A Kép-
viselőtestület döntést hozott arról, hogy 
a következő testületi ülésre elő kell készí-
teni az időskorúak segélyhívó rendszeré-
vel kapcsolatos rendeleti előterjesztést.

A 2016. november 9-én tartott képvi-
selő-testületi ülésen a képviselők falugaz-
dászi tájékoztatót hallgattak meg Gyenes 

Béla falugazdász előterjesztésében. Mó-
dosították az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetési rendeletét, egyben jóváha-
gyólag elfogadták az I. féléves gazdálko-
dásokról szóló tájékoztatót 107.317 e Ft 
bevétellel és 85.341 e Ft kiadással.

Karcagi Sándorné vezető gondozó el-
terjesztésében tájékoztató hangzott el a 
helyi házi segítségnyújtási ellátásról. 

Csendes Péter beszámolt a Képviselő-
testületnek a folyamatban lévő közmun-
kaprogram alakulásáról.

A képviselők megvitatták az időskorú-
ak segélyhívó rendszeréről szóló beter-
jesztett önkormányzati szociális rende-
letmódosítást, azonban a rendszer be-
vezetéséhez szükséges egyéb szerződé-
sek jogi felülvizsgálata miatt nem szüle-
tett döntés.

A Képviselőtestület egyedi határozat-
tal döntött a folyamatban lévő település-
rendezési eszközök módosításának véle-
ményezési eljárás lezárásáról, valamint a 
Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálko-
dási Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról. A Képviselőtestület szin-
tén döntött a 0146 hrsz-ú közút önkor-
mányzati átvételéről Bogács és Bükkzsérc 
településekkel történő pályázat együttes 
beadása érdekében.

2016. november 29-én a Képviselő-
testületi ülésen a Bogácsi Rendőrőrs pa-
rancsnoka Gáspár István parancsnok szá-
molt be a helyi közbiztonság helyzetéről. 
A képviselők ezen tájékoztatóval egyi-
dejűleg jóváhagyólag elfogadták a helyi 
Polgárőrség munkájáról szóló előterjesz-
tést is. A Képviselőtestület módosította a 
szociális rendeletét a kommunális hulla-
dékszállítás egyszeri támogatásával kap-
csolatban, egyidejűleg az időskorúak se-
gélyhívó rendszerének bevezetése leke-
rült a napirendről. 

Új önkormányzati rendeletet fogadtak 
el a szociális tűzifa igénylésének helyi fel-
tételeiről, az igényjogosultsági feltételek 
könnyítéséről. 

Módosult a helyi Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzat is, az eddigi szak fel-
adatrend helyett a kormányzati funkci-
ók megjelenítésével, illetve a rendeletbe 
történő foglalásával. 

Módosultak a helyi adókkal kapcso-
latos egyes szabályozások. Az idegen-
forgalmi adó mértéke jövőre 300 Ft-ra 
nő az eddigi 200 Ft helyett, emelkedik 
a magánszemélyek kommunális adójá-
nak mértéke 14.000 Ft-ról 16.000 Ft-ra, 
ugyanakkor változnak az egyes kedvez-
ményezettek körei, a nem lakáscélú épít-
mények adómértéke viszont 2.000 Ft-ról 
1.000 Ft-ra csökkent. 

Módosult a Cserépfalui Napközi ott-
honos Óvoda alapító okirata is, mivel 
jövő évtől törvényi változásoknak meg-
felelően a helyi óvoda lesz a főzőkony-
ha feladatellátó helye. A képviselőtestü-
let megvitatta az ezzel kapcsolatos elő-
terjesztést és az ezzel kapcsolatos felada-
tok megvalósítását.

A képviselőtestület elfogadta a 
MAZSIHISZ kérelmét, és jóváhagyólag 
támogatta a jelenlegi 303 hrsz-ú felha-
gyott önkormányzati tulajdonú temető-
ben a korábban meglévő Izraelita teme-
tő tulajdonjogának visszaszerzését, illet-
ve a terület megosztását ennek végrehaj-
tása érdekében.

A képviselők módosították a telepü-
lés-szerkezeti tervet és a Helyi Építési Sza-
bályzatot is a Mészoldali mezőgazdasági 
terület átminősítése érdekében. 

A közmeghallgatás időpontját 2016. 
december 19-én 17 órára tűzték ki.

A Képviselőtestület zárt ülésen dön-
tött a jövő évi Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról.

Önkormányzati Hírek

Elhaláloztak:
Derda Istvánné - Bethlen G. út 24.
Bojtár Lajosné – Kossuth út 135.

Házasságot kötöttek:
Kósik Ágnes – Bán Csaba

ANYAKÖNYVI HÍREK
előző szám óta

Született:
Koncz Kinga és Szabó Imre  

szülőknek
Hanna nevű gyermekük
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Bekukucskálás az ovisok mindennapjaiba
A legkisebbek is, akik szeptemberben kezdték az óvo-

dát, már tapasztalt, rutinos, közösségben elfoglalt hellyel 
bíró kislányok és kisfiúk lettek. Az első idők bizonytalansá-
ga- „Mikor jön már anya?” – központi téma, gyorsan tova 
szállt. Megbarátkoztak a felnőttekkel, figyelték a nagyob-
bakat, részt vettek a tevékenységekben, akarták, hogy 
megbirkózzanak azokkal a feladatokkal, amiket itt az óvo-
dában már egyedül ildomos (egyre kevesebb segítséggel) 
elvégezni. Olyanok szeretnének lenni, mint idősebb társa-
ik és a dicséret kiérdemlése mindig hatalmas öröm és to-
vábbi erőfeszítésekre sarkal. 

Nagyon eseménydús őszt hagytunk magunk mögött, 
még alig barátkoztak meg a kicsik az óvodával már a Szü-
reti mulatságra készültünk a nagyobbakkal. Közben az ősz 
kínálta lehetőségekről sem feledkezhettünk meg. Kirán-
dultunk, kisvonatozni, őszi erdőt járni Felsőtárkányban 
voltunk. Váralján, várat felfedezni, a Hideg-kútlaposán a 
szürke marhák életébe belelesni mentünk, a Boldizsár-lo-
vastanya állandó vendégei vagyunk. A helyi nevezetessé-
geket is minden évben felkeressük, az Ördög torony le-
gendájának elmesélése a helyszínen a legizgalmasabb. 
Egerben megnéztük Az öreg néne őzikéje című előadást, 
amit elbűvölve figyeltek a gyerkőcök.

Hétről-hétre tanulunk verseket, énekeket, festünk, bar-
kácsolunk az aktualitásoknak megfelelően és a matemati-
ka megalapozása is átszövi mindennapjainkat

Novemberben újra előadásra készültünk, az Idősek 
napjára kaptunk felkérést, ami már hagyománnyá válik. 
Napról- napra beiktattunk egy kis műsor próbát, érdekes-
ség, hogy a bennünket figyelő kiscsoportosok észrevétlen 
megtanulták a műsor dalait, verseit.

A következő hét már a Mikulás várásról szólt. Dalok, ver-
sek, barkácsolás, festés zajlott mindennap. Álljon itt egy 
leírás arról, hogy mit is jelent az oviban egy Mikulás figura 
barkácsolása a középsősökkel és a nagyokkal

WC-papír guriga a teste (hulladék hasznosítás). Ezt be-
festik a gyerekek pirosra. Az óvónők által rajzolt szakáll 

és kalapformát a nagyok kivágták, majd következett a ra-
gasztás. Ennek a technikai megvalósítása nagy odafigye-
lést, koncentrációt igényel tőlük. Melyik oldalt kenjük be 
ragasztóval, hová helyezzük a hengerre a formát, meddig 
tartsuk, hogy megkössön. A kalapformát, hogyan kúposít-
suk, mit ragasztózzunk be. A pompont vattából gömbölyí-
tették, a sapka prémjét sodorták ragasztás előtt. Közben 
ezerszer elhangzott: hogyan is kell csinálni, jó lesz-e így 
óvó néni? Legnehezebb számukra kivárni, míg sorra ke-
rülnek. A sapka ragasztása előtt felpettyezték a szemeket. 
Az orr nemezeléssel készült: szappanos vizes kézzel kellett 
gömbbé formálni a gyapjút. Ehhez a művelethez kellett 
igazán kitartás és a művelet szakszerű végrehajtása. Ami-
kor olyan feladatot kapnak, ami felkelti az érdeklődésüket 
koruknak, fejlettségüknek is megfelelő, akkor soha nem 
jelent gondot, hogy mennyi ideig dolgozunk egy-egy al-
kotáson. A saját készítésű munkák mindig határtalan örö-
met szereznek nekik. Szeretik nézegetni egymásét is és el-
dicsekedni vele a szülőknek. Ezek a tevékenységek is ide-
ális alkalmak az éneklésre, verselésre, mert a motiváció 
adva van.

Az elkövetkezendő hetekben a Karácsonyé lesz a fősze-
rep. Ünneplőbe öltöztetjük az óvodát, Karácsonyi díszeket 
készítünk, mézest sütünk, Betlehemest játszunk. 

„... ölelésből és mézből sohasem elég -  gondolkozott Micimackó. 
Karácsonykor pedig mindkettőből duplán jár!”

Boldog karácsonyt! 

Sok szeretettel az óvoda dolgozói és a gyerekek!

dósa lászlóné
Óvodavezető



5

Évvégéhez közeledve hajlamosak 
vagyunk arra, hogy visszapörgessük 
az idő kerekét. Belekukkantva a múlt 
1-1 kockájába, eseményébe. Minden 
év, minden hónap számtalan és külö-
nös, vidám, vagy épp emelkedett han-
gulatú emlékdarabból áll. A követke-
zőkben a cserépi Református Gyüleke-
zet 2016. évét összetevő eseményeit 
igyekszem csokorba szedve átadni. A 
megszokott vasárnapi, ünnepi és hét-
közi alkalmakon túl mi is történt hó-
napról-hónapra.

JANUÁR

- A Bárka kör tagjai szeretetvendég-
ségen a bogácsi reformátusok számára 
újévi műsorral szolgáltak. Énekek, ver-
sek, Igék hangzottak el.

- A presbitérium tagjai számára újévi 
vacsora

- az Apostolok Caelekedetei könyv 
végigtanulmányozása után  Témazárás-
ként csapatépítő vetélkedő a Bárkának

- a hónap 3. hetében az Ökumenukus 
Imahét minden estéjén más-más ige-
hirdetőt hallgathattunk, énektanulás-
sal, szeretetvendégséggel egybekötve. 

FEBRUÁR

- Két hétvégi napon is temetőtakarí-
tás, favágás

- KÖSZI -parti alsós gyerekeknek, ve-
títéssel, játékkal, uzsonnával.

- KÖSZI- parti felsősök számára 

MÁRCIUS

- csigatészta készítés asszonyok rész-
vételével (20 kg) a tésztát a Sajósenyei 
Egészségügyi Otthonnak juttatuk el

- a Református Szeretetszolgálat 
közfoglalkoztatási programja kereté-
ben 1 fővel gyarapodva, immár 3 fő 
végzi a temető, a templom a parókia, 
szolgálati ház körül tevékenységet

- A nőszövetség szervezésében a Női 
világimanap megtartása kubai keresz-
tényekre figyelve

- A Magyar Református Missziói Szö-
vetség gyülekezetünkben tartotta or-
szágos találkozóját. Helyszíne a Műve-
lődési Ház volt.

- Az 1848/49-es szabadságharcra 
emlékezve ünnepi itentiszteleten ve-
hettünk részt

- A nagyhéten a Jézus élete c. monu-
mentális filmet vetítettük 4 részben

ÁPRILIS

 - Szépszámú küldöttség vett rész a 
virágvasárnapi Asszonytalálkozón Me-
zőkövesden

- Egyházlátogatók végeztek ellenőr-
zést melynek eredményéről ünnepi is-
tentiszteleten számoltak be

- Kétnapos Presbiteri továbbképzés 
Pénzpatakon

- Evangelizációs alkalmon vettünk 
részt Noszvajon, ahol Bódis Miklós er-
délyi lelkipásztor szolgált.

- hosszabb előlészítő munka ered-
ményeképpen a Megyei Értéktárba 
kerüllt a templomunk és maga a Gyü-
lekezet is.

MÁJUS

- Konfirmáció, házi vizsga után
- temetőút javítás, felújítás
- pályázat elkészítése és beadása 

templom felújításra

JÚNIUS

- Családi szabadtéri istentisztelet, 
hittanévzáróval, közös ebéddel

- felnőtt konfirmáció
- Bárka záró

JÚLIUS

- elkészül a parókia udvar 40 éve le-
omlott hátsó kőfala

- parókia kerítésfestés
- a gyülekezeti kisterem festése aj-

tókkal együtt
- országos presbiteri konferencia 

Miskolcon
- ruhagyűjtés a Borsodivánkai Szoci-

ális Otthonnak
- a Református Szeretetszolgálat 

adományaként 30 láda alma kerül szét-
osztásra

AUGUSZTUS

- szabadtéri evangelizáción való 
részvétel Szilvásváradon

- egyházmegyei presbiteri konferen-
cia Poroszlón 

SZEPTEMBER

- a szolgálati lakás tetőjavítása
- temetőút második szakaszának fel-

újítása
- EFOT pályázat előkészítés, beadás 

(gyülekezeti, közösségi programokra)

OKTÓBER

- elkezdődik az Iránytű Bibliaiskola, 
segítségadás a biblia jobb megismeré-
séhez

- Koncert orgona felújításra Mészá-
ros János Elek közreműködésével

- újabb almaszállítmány szétosztása
- Református Kismamaházba 20 

éves fenállásának alkalmából kapott 
meghívást a Nőszövetség mint kiemelt 
ajándékmozó,   

NOVEMBER

- emlékezés a halottainkra a  teme-
tőben

- özvegyasszonyok, egyedülállók 
délutánja Nőszövetség szervezésében

- kreatív délután, karácsonyi ajtóko-
pogtató készítés kicsiknek-nagyoknak

- elindul a cipősdoboz akció
- pályázaton fűkaszát és fűnyírót 

nyert a gyülekezet

DECEMBER

- adventi gyertyagyújtás a falu főterén
- Szentestén gyerekműsor a temp-

lomban
- szilveszteri visszatekintő
Hála Istenünknek, hogy mindezt 

megtehettük örömmel, jókedvvel, és 
köszönet a gyülekezeti tagoknak, a falu 
lakóinak a segítségért, együttműködé-
sért. 

„...hiszen tudjátok, hogy fáradozáso-
tok nem hiábavaló az Úrban.” I. Korintus 
15,58

szilágyi zoltánné

Gyülekezeti hírek
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Cserépfalu értékei
Magyarország Országgyűlése a 2012. évi XXX. törvény-

ben jogszabályt alkotott a magyar nemzeti értékekről és 
hungarikumokról.

Ebben a törvényben megállapítja, hogy a nemzet, a magyar 
kultúra értékeit, szellemi, anyagi alkotásait, a természet értékeit 
meg kell őrizni, ápolni, védelmezni kell és értéktárban kell ösz-
szesíteni.

A fenti jogszabály javasolta létrehozni alulról felmenő rend-
szerben a települési, tájegységi, megyei, magyar (országos) ér-
téktárakat, melynek csúcsán a hungarikumok gyűjteménye áll.

A törvény alapján a helyi önkormányzat kezdeményezése és 
döntése révén létrejött a Cserépfalui Települési Értéktár Bizott-
ság, mely 2015. március 6-án megtartotta alakuló ülését.

A bizottság tagjainak első feladata volt, hogy felmérje a köz-
ség közigazgatási határain belül meglévő szellemi, gazdasági, 
kulturális, természeti stb. értékeket, amelyek szóba jöhettek a 
települési értéktár kialakításánál.

A jogszabály pontos formai és tartalmi követelményeket ha-
tároz meg a bizottsági előterjesztéshez, ezért igyekeztünk az 
egyes témakörökhöz a területet legjobban ismerő „szakértőket” 
felkérni, mely sok esetben egybe esett az adott szervezet, intéz-
mény, egység vezetőjének személyével, akiknek a közreműkö-
dését ezúton is megköszönöm.

A megmaradt témák a bizottság tagjai között kerültek szét-
osztásra, akik vállalták, hogy 3-3 ügyben maguk készítik el a bi-
zottsági előterjesztéseket.

E munkák elkészítését külön is megköszönöm Dósa Mártának, 
Méreg Lajosnénak és Fila Józsefnek a bizottság tagjainak, akik ve-
lem együtt 12 téma feldolgozásában szereztek érdemeket.

A bizottsági előterjesztések összeállításához a készítők fel-
használhatták az eddig e témában megjelent tudományos for-
rásmunkákat, összegyűjtött dokumentumokat, de végeztek 
önálló kutató tevékenységet is.

Leggyakrabban a „Cserépfalu hét és fél évszázada „című mo-
nográfiában megjelenteket használták fel forrásmunkakánt.

A Cserépfalui Települési Értéktár Bizottság 2015. november 
2-i ülésén létrehozta „Cserépfalu Értékei” címmel a települési 
értéktárat, melyben 21 értéket minősítettek települési értékké.

Cserépfalu települési értékei:  
1. Cserépfalu-Pincefalu (borkultúra, borturizmus Előterjesztő: Fila József

2. Cserépfalu szőlő és gyümölcs kultúrája Előterjesztő: Fila József

3. Mészégetés Előterjesztő: Kósik István

4. Hór-völgy Előterjesztő: Dósa Márta

5. Subalyuk barlang Előterjesztő: Dósa Márta

6. Ódor –vár és Hajnóczy barlang Előterjesztő: Varga Csaba

7. Kőkultúra, Őrdönytorony, Őrdögcsuszda  Előterjesztő: Fehérvári István

8. Cserépfalu népviselete Előterjesztő: Méreg Lajosné

9.  Malvinka néni hagyatéka Előterjesztő: Szegedi Szilvia

10. Napközi Otthonos Óvod Előterjesztő: Dósa Lászlóné

11. Cserépfalu iskolakultúrája, nevelési értékei Előterjesztő: Virág Tiborné

12. Cserépfalui Református Egyházközség Előterjesztő: Szilágyi Zoltán

13. Cserépfalui Református Templom Előterjesztő: Szilágyi Zoltán

14. Art- Galéria és Fazekas ház Előterjesztő: Fehérvári István

15. Boldizsár Lovastanya Előterjesztő. Fridelné Boldizsár Anikó

16. Cserépfalu folklórja, hagyományápolás Előterjesztő: Méreg Lajosné

17. Népi ételek, táplálkozási szokások, Ínyenc klub Előterjesztő: Méreg Lajosné

18. Oszlai Tájház Előterjesztő: Dósa Márta

19. Kisamerika barlanglakások Előterjesztő: Fehérvári István

20. Kilátó, Ördögtorony tanösvény Előterjesztő: Kósik István

21. Cserépfalu népi építészete, parasztházak Előterjesztő: Fila József

Települési Értéktár Bizottságunk javaslata alapján 
a B-A-Z Megyei Értéktár Bizottság 2016. április 19-i 
ülésén „megyei értékké” nyilvánította az alábbi 
Cserépfalui települési értékeket.
1. Subalyuk barlang
2. Hór-völgy
3.Cserépfalui Református Templom és gyülekezte
4. Bükki mészégetés
5. Hajnóczy Barlang

Az összes előterjesztés megtekinthető a www.
cserepfalu.hu/közérdekű/

Értéktár honlapon, vagy írásos formában olvasha-
tó a Polgármesteri Hivatalban.

Települési Értéktár Bizottságunk a közlemúltban 
előterjesztést készített a Hungarikum Bizottság ré-
szére a Subalyuk barlang című települési és megyei 
érték „magyar” (országos) értékké nyilvánításáról.

Az előterjesztést a B-A-Z Megyei Értéktár Bizott-
ság és a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója is 
támogatja.

Felterjesztésünk jelenleg a Hunarikum Bizottság elbírálására vár.
Részesei vagyunk Bogács, Bükkzsérc, Cserépváralja, Noszvaj, 

Szomolya és Tard társaságában a „Bükkaljai Kőkultúra” című 
nemzeti értéknek, melyet a Hungarikum Bizottság ez év nyarán 
minősített „magyar” (országos) értéknek.

Bizottságunk az elmúlt közel két évben bizonyára nem dol-
gozott fel minden helyi értéket, ezért várjuk Cserépfalu lakóitól, 
hogy bátran tegyenek javaslatot – a jogszabályban leírt formá-
ban és tartalommal – újabb települési értékek elfogadtatásá-
ra, melyhez bizottságunk tagjai minden segítséget megadnak.

fehérvári István
Települési Értéktár Bizottság elnöke
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Téli pihenő
Mindig van javítani való, de ne legyünk 

telhetetlenek. Az év nagy részében a ta-
bella dobogós vagy ahhoz közeli, 1-5. he-
lyének valamelyikén álltunk, ami na-
gyon dicséretes! Ha azt nézzük, a csapat 
most a tabella első felét zárja a 8. hellyel, 
de csupán 6 pontra van az első helyezett 
Bükkzsérctől. Ősi riválisunknak ezúton is 
gratulálunk! De reméljük, hogy a cserépi 
búcsú vasárnapján visszavágunk az őszi 
vereségért! 

Ifjúsági csapatunk rendbe tétele még 
mindig nagy falat, de nem csak nekünk, 
más egyesületek számára is sok keserűsé-
get okoz ennek egyengetése. Remélhető-
leg tavasszal ütőképesek és eredménye-
sek leszünk. Biztatom a fiatalokat!

Közeledünk az ünnepekhez, évvégé-
hez, jöjjenek a köszönet szavai.

Először is megköszönöm minden szur-
koló buzdítását, biztató szavait, vagy akár 
kritikai hangvételét is. Építi a csapatot, ha 
értelmes kritikát kapunk! A folytatásban is 
számítunk rájuk! Köszönjük.

Köszönetet mondunk minden támo-
gatónknak! Köszönjük Cserépfalu önkor-
mányzatának, külön Csendes Péter pol-
gármesternek az egész évi munkáját, tá-
mogatását, aki mint az edző-technikaive-
zető funkciójában is profi szellemben irá-
nyította a csapat munkáját, biztosította a 

Legutóbb szeptember elején, jó három 
hónapja találkoztunk az újság hasábjain. 
De úgy gondolom, hogy legalább ilyen al-
kalmak adtán érdemes néhány gondolatot 
szólni Cserépfalu futballjáról, dióhéjban.

Azt gondolom, hogy nagyon jó őszi 
szezonon van túl a csapat. Amiért gratu-
láció illeti mind a csapatot, mind a csa-
pat körül tüsténkedőket, s legfőképpen 
a nagyszerű szurkolóinkat, akik most is a 
csapat 12. játékosaiként voltak ott min-
den meccsen.

A szezon végére elfogyott a kispad, en-
nek ellenére nem maradtak el a győzel-
mek sem, döntetlent szinte alig játszot-
tunk. A csapat mindig nyerni akart, a kö-
rülményektől függetlenül. Ez nagy eré-
nye. Itt tartom fontosnak megemlíteni, 
hogy az ifi csapatból nem csak kényszer-
ből felhozott két játékos is megállta a he-
lyét, dicséret érte. Úgy vélem, hogy ta-
vasszal tovább folytatjuk a megkezdett 
utat, talán gyarapodunk is, mindig szük-
séges, hogy a cserék rendelkezésre állja-
nak. Ők ugyanolyan tagjai a csapatnak, 
mint a kezdők.

Nem mehetünk el szó nélkül Badalik 
Szabolcs szezonbeli 23 gólja mellett, ami 
a csoportban a vezető helyet jelenti a gól-
lövőlistán. Nagy Tomi 8, Mizser Norbi 6 
eddigi lőtt gólja remélhetőleg tavasszal 
sokat gyarapodik!

megfelelő körülményeket. Itt köszönöm 
meg Nagy Jóska és Kis Gábor munkáját 
is, akik az ifjúsági csapatot szárnyaik alatt 
tartották és mindent megtettek azért, 
hogy a csapat szereplése minden körül-
mények között biztosított legyen.

Köszönet mindazoknak, akik akár egy 
meccs után főzéssel fűszerezett rendez-
vény létrehozatalában, bármilyen minő-
ségben részt vettek, akik a csapatról akár 
csak egy fotóval, bejegyzéssel, publikáci-
óval tudatták a közérdeműnek, hogy Cse-
répfalu futballja él és jól teljesít.

Nagyon örvendetes volt olvasni a 
FourFourTwo 2016. decemberi számát 
(Magyarország legnagyobb és legnép-
szerűbb foci szaklapja), melyben két ol-
dalas cikk jelent meg kis falunkról és nagy 
focinkról épp a kiütéses, 13-1 arányú győ-
zelemmel zárult Cserépfalu-Mezőzombor 
mérkőzésről. Jó érzéssel tölti el a cserépi 
szurkoló szívét, hogy így írnak falunkról, 
focinkról.

Végezetül kívánok minden focit szere-
tő vagy kedvelő sporttársnak, játékosok-
nak, sportvezetőnek, támogatónak, egye-
sületi tagnak Áldott Karácsonyi Ünnepe-
ket és jó pihenést, készülődést az Új Esz-
tendőre! Hajrá Cserépfalu!

kovács zoltán
CSKSE elnök
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Less Nándor Emléktúra 2016

Húsz év. Egyetemistákból csa-
ládanyákká, családapákká lettünk 
szervezők, régi túrázóink egy-
aránt. Újabb generációk jönnek 
és ismerkednek a természettel, a 
Bükkel, Cserépfaluval vagy a túra-
szervezéssel, azzal, hogy túrázni, 
túrát szervezni és adni jó. 

A húsz esztendő alatt több 
mint 20.000 embert mozgattunk 
meg. Idén, 2016-ban három ren-
dezvénytípus hat plusz egy ünne-
pi távon indult el. A 2000 fő részt-
vevőből kb. 1500 fő vesz részt a 
három teljesítménytúra távon: 20, 
38 és 66 km-en. A hosszú táv a hí-
res bükki kövek vonulatára, a kö-
zéptáv a várkúti turistaházig, míg 
a rövidtáv az Ódorvár csúcsát fe-
dezte fel. A helyiek kö-
zül kb. 40 fő vett részt 
a túrán: a legtöbben 
a 20 km-es távot vá-
lasztották, de volt 
a 66 km-en is helyi 
induló.

A másik szakág a 
terepfutás, 74 részt-
vevővel 26 és 66 km-
es távokon indult. A fu-
tóknak 6,5 óra kellett a hosszabb 
táv teljesítéséhez és alig több 
mint 2 óra a rövidebbhez. A he-
lyiek közül ketten is indultak a 26 
km-es távon, mindkét nemet az él-
mezőnyben képviselve.

A harmadik pedig egy isme-
retterjesztő túra, a Geotóp Nap 
450 érdeklődővel. A 12 km-es tá-
vot nagyrészt az Ördögtorony tan-
ösvény útvonalán vezetett túra-
ként vagy önállóan teljesíthették. 
A túrán különböző vetélkedőkkel 
kedveskedtünk a résztvevőknek: 
gyógynövény ismeret és az ősem-
ber életmódja, működő tűzhányó, 
valamint az Év ásványának és ős-
maradványának megismerése sze-
repelt az újítások között. A helyi-
ek közül ezt a távot vállalták a leg-
többen, reméljük nekik is tudtunk 
egy két érdekességet mutatni.

Az ünnepi 120 km-es táv és a 
több mint 5000 m szintemelkedés 
komoly kihívás elé állította a szer-
vezőket és résztvevőket egyaránt. 
A Bánkúti síházban alközpontot 
rendeztünk be a fennsíki ellen-
őrző pontok működtetéséhez. A 
hideg éjszakában végigjártuk a 
Bükk három legmagasabb csúcsát 
a Szilvási-kőtől az Istállós-kőn át a 
Bálványi. A hideg éjszaka mentet-
tünk sérülteket, pótoltunk lámpát, 
visszanavigáltunk a túrába eltéve-
dőket telefonon, miközben hajnali 
fél kettőkor beérkezett az első tel-
jesítő. A túrán minden teljesítő ki-
tűzőt és oklevelet kapott, a futók 
és a 120 km-es táv teljesítői befutó 

csomagot vehettek 
át. Minden távon, 
négy korosztályban 
díjaztuk a túra leg-
gyorsabb női és fér-
fi versenyzőit.

Cserépfalu adta 
önmagát: szépsé-
gét, vendégszere-
tetét. A helyi szer-
vezők, a Debreceni 
és az Egri Egyetem 

hallgatói és oktatói olyan csapatot 
alkottak, hogy volt olyan, aki a túra 
végén azt kérdezte, ugye sokkal 
kevesebben voltunk a szokottnál, 
mert probléma nélkülinek tűnt az 
egész rendezés. A pontokra vihe-
tő házi süteményektől, a polgárőr-
ség forgalomirányításán át a szer-
vezésben résztvevő helyi törzsgár-
da tagok, az iskola, a hivatal, az el-
maradhatatlan szakács nénik, s a 
díjakhoz átadott kézi festésű mé-
zeskalács igazi házigazda szerep-
kört adott a falunak. 

Köszönet illeti Cserépfalut, 
hogy húsz éve befogadtak, a szer-
vezőket, hogy mindenki kitett ma-
gáért, s a résztvevőket, hogy eljöt-
tek hozzánk. Reméljük, eljönnek 
jövőre is, s egyre többen a túrán 
kívül is.

sütő lászló

A szüreti időszak beköszöntével sok te-
lepülésen rendeznek felvonulásokat, ün-
nepségeket. Így volt ez Cserépfalun is.

Ez év október 1-jén került megrende-
zésre a Szüreti Mulatság, az Önkormány-
zat és a helyi Civil Szervezetek, Klubok 
együttműködésével.

Idén sem maradt el a Lovasok zenés 
felvonulása. A Malomtól indulva, a főut-
cán haladva érkeztek meg a Berezdi Pin-
cesorra. A rendezvényt, Csendes Péter 
Polgármester ünnepi beszédével nyitotta 
meg. Ezt követően a Berezdi Borklub és az 
Ősi Bortermelő Családból Származó Ama-
tőr Borászok Első Cserépi Egyesületének 
tagjai bemutatták a hagyományos sző-
lőfeldolgozás folyamatát. Az érdeklődők 
megkóstolhatták a darálás és préselés kö-
vetkeztében kicsorduló mustot.

A színpadon először a Cserépi iskolá-
sok és óvodások műsorát nézhették meg 
a rendezvényen résztvevők.

Ezt követően a Csurdóka Táncház tag-
jai léptek színpadra. Szereplésük után 
táncba hívták a jelenlévőket.

A szerepléseket megtörve vicces ve-
télkedők kezdődtek. A jelentkezők össze-
mérhették erejüket a hordó gurításban, 
ügyességüket a lopó versenyben, a tudá-
sukat pedig Dr. Molnár István által össze-
állított teszt során. Mindhárom verseny-
számot összesítve az 1. helyezett Mizser 
László lett. A helyi lakosok mosolygós ar-
cokkal és hangos nevetéssel nézték végig 
a vetélkedőt.

A Mulatság zárásaként a Százrózsás 
Néptáncegyüttes szórakoztatta a közön-
séget. Színvonalas műsorukat a közönség 
visszatapsolta.

Az esti Retro Disco jó hangulatáról Mc. 
Bee Bee (Boldizsár Bertalan) gondosko-
dott.

A gyerekek igénybe vehették az in-
gyenes ugráló várat. Halász Judit és Dósa 
Márta kézműves foglalkozásán vehettek 
részt.

A finom ételekről az Ínyenc Klub, a Pol-
gárőr Egyesület és az Agro-Bükk Kft. Kiss 
László-Morcsányi János gondoskodott.

Az ízletes borokat a rendezvény ide-
je alatt a Berezdi Borklub és az Ősi Borter-
melő Családból Származó Amatőr Borá-
szok Első Cserépi Egyesülete biztosította.

A Tüdős Klára Református Nőszövet-
ség finom pogácsával várt mindenkit.

Ezúton külön szeretném megköszönni 
mindazok segítségét, akik a színpad de-
korálásában a segítségemre voltak.

Remélem mindenki jól érezte magát 
és jövőre is ellátogat a Szüreti Mulatságra.

nagy dóra

Szüreti Mulatság



9

Szépkorúak napja
Minden év október 01-én ünnepeljük a „Szépkorúak vi-

lágnapját”. Cserépfalu Község Önkormányzata is minden 
évben megrendezi az „Idősek Napját” ahol az itt élő 70. 
életévüket betöltött lakosok vesznek részt. Idén 2016. no-
vember 25-én, pénteken délután a cserépfalui Művelő-
dési Házban került megrendezésre eme ünnepélyes ese-
mény. Szép számban megjelentek a cserépi 70. év fölötti 
helyi lakosok. Az ünnepség elején Csendes Péter polgár-
mester úr köszöntötte a jelenlévő időseket, ismertette azon 
személyeknek a nevét, akik idén vesznek részt először az 
„Idősek Napján” mert Ők idén töltötték be a 70. életévüket 
(Czáka Sarolta; Derda Istvánné; Dósa Sándorné; Kéméndi 
Bertalanné; Mata Józsefné; Búzás János; Kósik Attila), va-
lamint ismertetésre kerültek azok a 70. életévüket betöl-
tő személyek neve is, akik sajnos már nem vehettek részt 
az eseményen (Bojtár Lajosné; Derda Istvánné; Dr. Tóth Il-
dikó Valéria; Kéméndi Istvánné; Mizser Bertalanné; Mizser 
Péterné; Pintér Gyuláné; Dósa Lajos; Mizser Bertalan; Sidó 
Béla; Tóth Bertalanné; Tóth Lajosné; Tóth Lajos). Polgármes-
ter úr köszöntője után Tállai András miniszterhelyettes úr 
is köszöntötte a „szépkorúakat”, beszédében köszönetét fe-
jezte ki az idősek és a hozzátartozóiknak Magyarországért, 
Cserépfalu községért tett áldozatos munkájukért. Csendes 
Péter polgármester úr és Tállai András miniszterhelyettes úr 
közösen ajándékcsomaggal köszöntötte településünk leg-
idősebb asszonyát: Jakab Lajosné Ilona nénit (96), és férfit: 
Boros Gézát (89). Mindezek után Szilágyi Zoltán Cserépfa-
lu lelkipásztora mondott köszöntőt, aki egy kis történettel 
szemléltette a szeretet jelentőségét a mindennapi életünk-
ben. Szilágyi Zoltánné nagytiszteletű Vera asszony egy szü-
letésnapra emlékeztette az időseket, mert pontosan egy 

éve indult el Cserépfalu községben a „nyugi” klub, ahová 
mindenkit sok szeretettel várnak, és bármikor lehet hozzá-
juk csatlakozni! Karcagi Sándorné gondnok, képviselő asz-
szony, egy imával köszöntötte az egybegyűlteket. Emléke-
zetes percekben részesülhettek a jelenlévők, a köszöntések 
után a cserépi iskolások, óvodások színvonalas műsorát lát-
hatták. Köszönet a betanításáért az iskola, és az óvoda pe-
dagógusainak, a szülőknek, és nem utolsó sorban dicséret, 
és elismerés illeti meg a betanulásért az iskola, és az óvoda 
gyermekeit is! Fiatalos lendülettel mulathattak az idősek, 
mivel a rendezvényen fellépett a mezőkövesdi Százrózsás 
Néptáncegyüttes, akik fergeteges néptánccal kápráztatták 
el a közönséget. A tánc után az ének vette át a színpadon a 
főszerepet. Először a „Cserépi Hagyományápolók” elevení-
tették fel a régi cserépi énekeket, majd a Szomolyai Legény-
egylet bordalokkal szórakoztatta a jelenlévőket. A műsoro-
kat követően megvendégelésre kerültek a jelenlévők. Kö-
szönet illeti meg a finom ételért a cserépfalui konyha dol-
gozóit, és az Ínyenc Klub tagjait. A vacsora alatt Daragó Kár-
oly, és Magyar Gyula szolgáltatta a zenét, köszönet érte. A 
vacsorát követően beszélgetéssel, nótázással zárult a 2016. 
évi „Idősek Napja”. Összességében elmondható, hogy felejt-
hetetlen programok, finom étel, ital és remek hangulat jel-
lemezte az idei „szépkorúak napját”. Bízom benne, hogy az 
ünnepségen részt vevők is hasonlóképpen vélekednek er-
ről és jól érezték magukat, mint ahogyan én is. Remélem, 
hogy egy év múlva ismét mindenkivel találkozhatok. Ez-
úton kívánok Cserépfalu község minden lakosának és hoz-
zátartozójának áldott karácsonyi ünnepeket, és boldog új 
évet. Isten áldjon mindenkit!

dósa sándor
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Karácsony

Napjainkra családi vonatkozása felerősödött, a szeretet, 
az összetartozás, az ajándékozás ünnepe lett. Bár napjaink-
ra az ajándékozás rendkívül fontos motívuma lett az ün-
nepnek, de a karácsonyi éj csodája nem múlik el. Szenteste 
minden elcsendesedik a közlekedés leáll, és ha szerencsénk 
van hó is esik és a csend még teljesebb, megvalósult és be-
teljesedett a csoda az Úr születésének napja.

Vajon minden embernek eszébe jut, hogy valójában mit 
is ünneplünk ilyenkor? Vagy csak az ajándékokról és a bősé-
ges ételekről szól az ünnep?!

Régen milyen lehetett a karácsony? Erről 
mesél most nekünk özv. Lénárt Jánosné 
Nagy Margit néni (1931)!

Teljesen másról szólt a karácsony ak-
koriban, mint most. Nem az ajándék volt 
a lényeg, a tehetősebb család gyerekei-
nek volt már akkor is ajándék a fa alatt, 
de aki szegény volt vagy sok gye-
reke volt vagy éppen olyan nő, aki 
egyedül nevelte gyerekeit az nem 
tudta megtenni, hogy ajándék kerül-
jön a fa alá. De annál nagyobb volt a sze-
retet és az összetartozás. Nem is volt még 
divat akkor az ajándékozás, mint most, 
hogy mindenki mindenkinek vesz.

Szenteste délutánján a gyerekek ház-
ról-házra mentek, főleg a rokonokhoz kántálni (verses 
ének). Bekiabáltunk az ablakon, hogy „szabad-e Istent dicsér-
ni? „ erre jött a válasz „Szabad csak mondjátok!” Ekkor elkezd-
tünk énekelni azt, hogy „Krisztus Urunknak áldott születésén 
meg az Istennek szent angyala „. Mikor befejeztük megkér-
dezték hányan vagytok gyerekek? - és kaptunk az énekért al-
mát, vagy egy tál diót, aminek nagyon-nagyon örültünk.

A karácsonyfánk az asztal közepén volt almával, dióval, 
amit befestettek arany porral, pattogatott kukoricával, ami 

fel volt fűzve, mézeskaláccsal, és gyertyával díszítettük. Kö-
rül álltuk a fát és énekeltünk (nem volt akkor tévé, rádió). 
Este mentünk a templomba, felkötöttük a nagy meleg ken-
dőt, csizmát húztunk mécsessel a kezünkben úgy világítot-
tunk, mert akkor még nem volt közvilágítás. A falu apra-
ja-nagyja ment, tele volt a templom.

Tudod régen kétszer is volt úrvacsora, délelőtt is meg 
este is. A gyerekek szerepeltek, úgy emlékszem rá mintha 
tegnap lett volna 2.-dik osztályos voltam felírtak a Bibliá-

ból egy igét és azt kellett elmondani a templom-
ban. Én meg is tanultam tisztességesen, de a 
cédulát, amire fel volt írva elhagytam, így nem 
tudtam megkeresni hol van a Bibliában, majd 

bele háborodtam, hogy most mi lesz. Ke-
restem, mindenhol de csak nem talál-
tam. Eljárogattunk mindig a templom-
ba Nagy Tisztelendő Úr pont ezt az igét 

olvasta fel. Jaj, nagyon boldog vol-
tam, hogy most már tudom, hol van 
a Bibliában megírva. (Én azt mond-
tam, hogyha meghalok, nekem ezt 

az igét mondják, mert én ezért úgy 
megszenvedtem, nekem ez maradt az 

igém örökre. ) Körbe kellett állni a kará-
csonyfát és úgy mondtam:

 Ézsaiás könyve 40. rész 

„Készítsétek az Úrnak útját, ösvényét 
egyengessétek kietlenben a mi Istenünknek. Elszárad a fű, 
a virág elhervad, de az Úrnak beszéde örökre megmarad.”

Mikor az Istentiszteletnek vége lett mentünk haza vacso-
rázni. Úgy emlékszem a szoba közepén egy asztal, szélén 
lóca meg vetett ágy ennyi volt a bútorzat. Mi a lócán ülve 
vártuk testvéreimmel az ünnepi vacsorát, ami húsleves, töl-
tött káposzta, diós-mákos kalács, ami kemencében sült és 
pogácsa volt.
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Karácsonyi Menü
Csirke muffin:

Hozzávalók:
- 2 db. csirkemell
- 12 szelet bacon
- 2 e. kanál tejföl
- 2 gerezd fokhagyma, vagy fokhagyma por
- 1 csokor petrezselyem (szárított is lehet)
- 3 dkg vaj (forma kikenéséhez)
- 3 tojás
- ételízesítő, só, bors

Elkészítés: 
1. Muffin sütőt kikenni vajjal, a bacont kettévágni kereszt 

alakban a mélyedésbe helyezni.
2. A tojást kikeverni liszttel, tejföllel, reszelt sajt felével és az ízlés szerinti fűszerekkel. Végül bele kavar-

juk a kis kockára vágott húst.
3. a masszát a formába töltjük. Tetejére maradék sajt. Előmelegített sütőben 190 fokon 30 perc alatt 

készre sütjük.
rakott krumpli:

Hozzávalók:
- 5-6 db krumpli
- 15 dkg sajt
- 1 nagy dobozos tejföl 
- só, ételízesítő
- olaj (a hőálló tál kikenéséhez)

Elkészítés: 
1. Héjában feltesszük főni a krumplit, ha megfőtt 

krumpli nyomóval áttörjük.
2.Majd az áttört krumpli felét a kiolajozott hőálló tálba tesszük, sózzuk, ízesítjük 
3.Tejfölt öntünk rá és a reszelt sajtot rászórjuk majd a krumpli és újra tejföl, sajt.
Előmelegített sütőben 180 fokon pirosra sül.

Hozzávalók:

- 1 kg liszt 
- Só 
- 3 dkg élesztő   
- 1 tojás
- citrom reszelt héja
- 10 dkg cukor

- 1 dl olaj
- 7-8 dl tej
- 1 cs. vaníliás cukor     
- 25 dkg ráma
- narancs héja 
- dió vagy mák

Elkészítés: 
1 kg liszt, csipet só, 3 dkg élesztő felfuttatva, 1 tojás sárgája, reszelt citrom héjával összedolgozzuk. Utána 

hozzá adjuk a 10 dkg cukrot 1 dl olajat, kb. 7-8 dl tejet, és az 1 csomag vaníliás cukrot. Kelni hagyjuk, majd 
kinyújtjuk és töltjük. Feltekerjük, és középen kettévágjuk és fonjuk.

Jó étvágyat! 
Áldott békés karácsonyi ünnepeket kívánok!

Vojtkóné nagy emőke

fonott kalács:
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Advent a készülődés időszaka. Négy 
hét, amikor a minket körülvevő világ, 
a feldíszített utcák, a kandelábereken 
csüngő fényfüzérek, az egyre hidegebb 
reggelek is segítenek a karácsonyra való 
ráhangolódásban, felkészülésben, ab-
ban, hogy megélhessük a hit, a remény, 
a szeretet és az öröm ünnepét.

Nem tudom, Önök hogyan vélekednek 
az ilyenkor hallható és látható reklámok 
dömpingjéről, de én évről évre azt érzem, 
az ünnep valódi jelentését megtalálni és 
megélni egyre nehezebb feladat. A média 
egy olyan „boldog” világot próbál elénk 
tárni, amelynek kulcsa abban áll, hogy 
ráébredjünk, mi az, amink nincs. E hamis, 
boldog világ szerint, ha azt megvásároljuk, 
már készen is van az ünnep.

Az év végéhez közeledve én mégis azt 
hiszem, a hiányosságok mellett eszünk-
be kell jusson az is, mennyi dolognak 
örülhetünk életünkben. Higgyük el, a 
legnagyobb ajándék nap, mint nap ott 
van gyermekeink sikerében, unokáink 
mosolyában, szüleink és nagyszüleink 
féltő gondoskodásában!

Az egyik idősek napján megszólított egy néni, aki örömmel újságolta, 
milyen büszkén szokta mutogatni elszármazott gyermekeinek és 
unokáinak a megszépült épületeket és a parkot. „Tudja, alig várom, 
hogy karácsonykor mind körülöttem legyenek és a szépen feldíszített 
főutcán együtt menjünk az éjféli misére!”

Természetesen magam is tisztában vagyok azzal, hogy még az ilyen 
örömök sem tudják önmagukban pótolni az élet egyéb szükségleteit, 
hiányosságait, elfeledtetni a mélyebb sebeket. Segíthetnek azonban 
abban, hogy rádöbbenjünk arra, életünkben a sok gond és teher mellett a 
szép és a jó is jelen van.

Ha képesek vagyunk a földi, értékesnek vélt, de mégis múló dolgok 
hajszolásán fölülemelkedni és szeretetet ajándékozni egymásnak, akkor 
már jelképesen is meggyújtottunk egy gyertyát saját fenyőfánkon.

Az adventi készülődés egyik legnagyobb feladata évről évre az, hogy 
megértsük és meglássuk, mire is van igazán szüksége szeretteinknek.

Karácsony ünnepe csakis a szeretet által tud új erőt hozni az év fáradalmai 
során meggyengült emberi kapcsolatokba. Az ünnep közeledtével min-
denkinek kívánom, hogy találja meg a boldogságot saját életében, nyissa 
ki szívét embertársai felé, hogy az ajándékozás öröme ne múló, hanem 
kialudhatatlan gyertyaláng legyen a szívekben!

E gondolatok jegyében kívánok Önöknek 
áldott, békés karácsonyt!

Tállai András
országgyűlési képviselő

Karácsonyi köszöntő


