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Tisztelt Cserépi lakosok!
2018. december 10.napján 17 órakor került megtartásra Cserépfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános közmeghallgatása
a Közösségi Házban, melyre minden
kedves érdeklődőt szeretettel vártunk.
A közmeghallgatás során a képviselőtestület részéről tájékoztattam a megjelent lakosságot a testület és az önkormányzat elmúlt évi munkájáról, valamint ennek alátámasztására a fontosabb adatokat - mint pl: adóbevétel
vagy kiosztásra kerülő szociális ellátások – is megosztottam a tisztelt megjelentekkel.
Az alábbiakban a tisztelt olvasókat
is szeretném tájékoztatni a közmeghallgatáson elhangzottakkal:
Cserépfalu lakosságának száma
2018.01.01. adatok alapján 979 fő,
mely a 2017-es adatok alapján 7 fővel
növekedett.
Ebben az évben 5 pár mondta ki a
boldogító igent, a mai napig 4 gyermek született és sajnos 16-an hunytak
el a településen.
Cserépfalu Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 2018-ban
18 alkalommal ülésezett, melyeken
261 határozatot hozott és 9 rendeletet alkotott.
A településen élő aktív korú személyek száma 653 fő, ebből 39 fő regisztrált munkanélküli, ami 5,97%-os arány.
Összehasonlítás képen a járásban
11,4%, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 11,9%, országos viszonylatban pedig 5,3% az arány. Járási, megyei, és országos szinten is csökkenő tendenciát
mutat.
A tavalyi év elején elkészítettük a
2018. évre vonatkozó közfoglalkoztatási pályázatainkat, ami 2018.03.02.
– 2019.02.28. időszakra terjed ki, és
24 fő közfoglalkoztatott további foglalkoztatását tette lehetővé. Ebben az
időszakban a járási start minta, illetve
a ráépülő programok esetében támogatták a bérköltség 100%-át, valamint
a létszámnak megfelelő fajlagos költség határig elszámolható dologi költségeket is.

A beadott pályázatainkat a Belügyminisztérium támogathatónak bírálta el, így sikerült mind a 24 fő dolgozó
közfoglalkoztatását 2018.03.02. napjával megkezdeni.
Mezőgazdasági programban folytattuk az előző évekhez hasonlóan
a fóliasátorban és az Önkormányzat
kertjében történő gazdálkodást, az itt
megtermelt zöldségek a saját üzemeltetésű konyhánkban kerültek felhasználásra. Emellett a Garázda dűlőben
ültetett gyümölcsfák gondozása volt
még a feladatuk, továbbá a sportpálya, önkormányzati temető és a közterületek karbantartása. Vásároltunk egy
billenős pótkocsit 1.500.000 Ft értékben, ami megkönnyítette a munkájuk
elvégzését.
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programban is folytattuk a térkő gyártást a falu elején
lévő térkő üzemben. Emellett, az Alkotmány úton az Iker Vendégház energetikai felújítását terveztük be, és valósítottuk meg. Külső homlokzati szigetelés és nyílászáró csere történt, összesen
2.436.900 Ft összegben.
Belterületi közutak karbantartása
közfoglalkoztatási programban sikerült a település mellékútjain lévő hidakat felújítani, továbbá a 2015-ben elindult értékteremtő munkát 2019-ben is
folytatni kívánjuk.

- Nevelési támogatást 97 fő
- Tankönyv támogatást 9 fő
- Temetési segélyben részesült 13 fő
			
(42.750 Ft/fő)
- Mikulás csomagot 136 fő 18 év
alatti fiatalnak biztosítottunk
- 65 éven felüliek pénzbeli támogatására 217 fő volt jogosult
- Rendkívüli támogatásban részesült 13 fő
- Fűtési támogatást kapott 25 fő
- Közüzemi díj támogatásban részesült 41 fő
- A nyári szünidei étkeztetés keretében a kötelezően ellátandó hátrányos
helyzetű gyermekek mellett a képviselőtestület minden rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére biztosította a nyári
szünet idejére a napi egyszeri ingyenes
meleg étkezést.
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakoztunk ismét,
melynek keretében 7 felsőoktatási intézménybe járó hallgató részére állapított meg támogatást az Önkormányzat egy tanévre, havi 5.000 Ft támogatás biztosításával.
- Arany János Tehetséggondozó
program keretében 1 fő évi 30.000 Ft
támogatásban részesült.

Az
Önkormányzat
2018-ben
10.374.280 Ft összegű segélyt osztott
ki a szociálisan rászorultak részére.

- Az időskorúak egyszeri támogatásában többen is részesültek (75-80-8590-95 évesek)

A képviselő testület az idén is támogatta a helyben letelepedő fiatalokat.
Önkormányzati támogatással ebben az
évben több gyermek részesült védőoltásokban, valamint az iskolakezdéshez is nyújtottunk oktatási-nevelési támogatást. Decemberben 102 m3 tűzifa
került kiosztásra összesen 51 fő részére, valamint a 2017. évi kiegészítő tűzifa támogatás 24 m3, amit 61 fő részére
kell szétosztanunk.

- Nem kötelező védőoltás természetbeni támogatásában 9 fő részesült.

- Letelepedési támogatásban részesült 3 fő (300.000 Ft/fő)
- Születési támogatást kapott 3 fő
			
(50.000 Ft/fő)

A Képviselő testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési főösszegét
611.834.945 Ft-tal fogadta el, amit június 30-án módosított 652.588.922 Ft-ra.
2018 október 31-i adatok alapján az
Önkormányzat adóbevételei: Kommunális adó: 4.042.598 Ft , Iparűzési adó
: 13.133.470 Ft (tavalyi évhez képest
jelentősen emelkedett: 2017.évben
8.663.000 Ft volt), Idegenforgalmi adó
578.300 Ft (tavaly: 644.800 Ft volt) ,
Gépjármű adó : 2.635.766 Ft (40%) (hasonló a tavalyi évhez)

3

Ebben az évben egyszer nyújtottunk
be pályázatot Rendkívüli Települési Önkormányzati Támogatásra. A támogatási igény 7.054.167 Ft volt, amit még
nem bíráltak el.
Idén nyáron aszfaltozva lett a Belügyminisztérium támogatásával a Szállásalja út, a Hajnal út, a Bem út eleje, valamint a Kossuth út 13.790.397 Ft-ból,
amiből 85% támogatás, önerő pedig
2.068.560 Ft volt, valamint a Pást-gödörben építettünk egy vendégváró pajtát, melynek jó haszna lesz a rendezvények során.
A Kormány és a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. segítségével megújult
a 2511 sz. közút Bogács- Cserépfalu és
Cserépfalu- Hór-völgy közötti szakasza.
Folyamatban lévő pályázataink:
A Mezőkövesd-Bogács- CserépfaluBükkzsérc kerékpárút pályázat során
nyáron megtörtént az érintett földterületek megvásárlására irányuló ajánlattétel. 398 tulajdonosnak lett kiküldve az árajánlat, ebből 269 tulajdonos elfogadta a felajánlott összeget, a maradék 131 érintett tulajdonosok esetében
megindult a kisajátítási eljárás. A közbeszerzés tervezett dátuma 2019 tavasza, és a megvalósítás nyár környékén
kezdődhet el.
Az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat kivitelezése folyamatban van. Kistelepülési Önkormányzatok alacsony összegű
fejlesztéseinek támogatására 2017. évben 1.233.119 Ft összegű pénzt nyertünk, a hivatal épületében alakítunk ki
a kollégák számára 3 különálló irodahelyiséget, ami már majdnem teljesen
elkészült. Bízunk abban, hogy ezáltal
ügyfélbarátabb környezetben tudjuk
az igényeket kiszolgálni.
A Dél-Bükki települések belterületi
vízrendezése pályázat, a Hór patak Bem
utcai szakaszára, a közbeszerzési eljárás elindult, folyamatban van. Amen�nyiben sikeres a közbeszerzés, a kivitelezés várhatóan 2019-ben meg fog történni.
A Vis Maior pályázatban a keletkezett károkat állítottuk helyre az Alkotmány úton, a Hajnal úton, a Kácsi úton,
a Rákóczi úton 81.000.000 Ft-ból, ez a
beruházás el is készült. 2018 év végére
alig marad olyan belterületi utunk, ami
ne lenne felújítva. 2019.évben a kima-

radt útszakaszok felújítására kívánunk
támogatási igényt benyújtani.
Bízok abban, hogy mindenki elégedett az utak minőségével.
A Látogatóközpont pályázathoz
kapcsolódva a Mester Építő Kft-vel folyamatban lévő perben megszületett
az első fokú ítélet, de eddig nem kaptuk meg az ítélet írásbeli indoklását.
Az Ügyvéd Úrtól származó információ alapján a bíróság elfogadta az igazságügyi szakértő véleményét, ami igazolja a feltűnő értékaránytalanságot. A
szakértő szerint az eszközök összértéke
9.312.245 Ft , szemben a Mester Építő
Kft által perelt 20.588.634 Ft-al.
Az Önkormányzat 2018-ban több
egyesületet, illetve civil szervezetet támogatott az anyagi lehetőségeihez
mérten:
- Cserépfalu Községi Sportegyesületet (1.500.000 Ft)
- Polgárőr Egyesületet (500.000 Ft)
- Ősi Bortermelő Családból Származó Amatőr Borászok Első Cserépi Egyesülete (300.000 Ft, Pálinka Mustra)
- Társulás Cserépfalu Jövőjéért
			
(100.000 Ft)
- Cserépi Trappot (200.000 Ft)
Örülünk, hogy a faluban ismét elindult egyfajta közösség élet, amelyben
minden korosztály részt vehet, ezt segíti számos rendezvény: Mikulás futás,
Adventi gyertya gyújtás, Forralt boros

disznótoros böllér fesztivál, a Lovas, Bor
és Gasztronómiai hétvége, és még sok
más rendezvény.
Köszönjük mindazoknak a munkáját, akik bármelyik helyi rendezvényen
segítettek a szervezésben és a lebonyolításban.
Rendezvények vonatkozásában az
Önkormányzat 2019.évben is megrendezi a Forralt boros Disznótorost, melynek időpontja várhatóan február 9, a
Lovas, Bor és Gasztronómiai hétvégét.
Emellett támogatja a futással, sportolással kapcsolatos rendezvényeket is.
Én és a képviselő társaim, valamint
minden kollégám azon dolgozunk,
hogy Cserépfalu egy vonzó és folyamatosan fejlődő település legyen a helyi
lakosok és az idelátogató turisták számára. Mindezek mellett fontos, hogy
az Önkormányzat szoros gazdálkodás
mellet tudja teljesíteni a kötelező feladatait.
Szeretném megköszönni a kollégák,
képviselő társak munkáját és támogatását, mert nélkülük nem tudtunk volna ilyen szép eredményeket elérni.
Ezúton kívánok minden Kedves Cserépi Lakosnak Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új Évet.
Csendes Péter
Polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselőtestület 2018. október 4-én
rendkívüli testületi ülést tartott. A képviselők döntöttek a Közös Önkormányzati Hivatal és az Általános Iskola energetikai beruházásával
kapcsolatban a kivitelező kiválasztásáról, a D-Gesztor Kft. személyében.
A Képviselőtestület módosította a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását az
újonnan belépő tagönkormányzatok miatt.
A képviselő-testületi ülésen
Nemes Bertalan bejelentette 2018.
október 31-ei hatállyal alpolgármesteri tisztségéről történő lemondását.
A bejelentést a képviselőtestület tudomásul vette.

A Képviselőtestület soron következő képviselő-testületi ülését október 9-én tartotta.
A képviselők beszámolót hallgattak meg
a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió, valamint a
Cserépfalui Nonprofit Kft. tevékenységéről. A képviselők a beszámolókat jóváhagyólag tudomásul
vették.
A Képviselőtestület döntéseket hozott a Bem
úti vízrendezés kapcsán a felelősségi rend elfogadásáról, a közbeszerzési eljárás ajánlattételi elfogadásáról, valamint a polgármester felhatalmazásáról
ezen pályázat közbeszerzése kapcsán.

2018. november 13-án tartott testületi ülésen a képviselők titkos szavazással és minősített
többséggel megválasztották az új alpolgármestert
Mizser László képviselő személyében.
A Képviselőtestület megalkotta a 2018. évi
szociális tűzifa rendeletét, mely tartalmazza az
igényjogosultsági feltételeket és az eljárási szabályokat.
Egyidejűleg módosításra került a szociális
rendelet is, melyben szerepeltetésre került az évi
egyszeri alkalommal megtartandó idősek napja, az
idősek részére juttatott pénzbeni és természetbeni juttatások.

Ugyancsak módosításra került az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Molnár János képviselővel történő kiegészítésével.
A Képviselőtestület tájékoztatót hallgatott meg a folyamatban
lévő pályázatok alakulásáról a polgármester előterjesztésében.
A Képviselőtestület kitűzte
az idei közmeghallgatás időpontját, 2018. december 10-én 17.00
órára.

A Képviselőtestület rendkívüli
ülést tartott 2018. december 3-án, ahol döntést hoztak műfüves labdarúgó pálya létesítéséről szóló pályázat beadásáról 33.500.000 Ft értékben. A létesítés helyeként az Általános Iskola
jelenlegi aszfaltos pályáját adták meg.
A képviselők zárt ülésen döntöttek a beérkezett szociális tűzifa kérelmek elbírálásáról.

ANYAKÖNYVI HÍREK
előző szám óta

Született:
Kurucz Anett és Virág László
szülőknek
Rozina nevű gyermekük

Elhaláloztak:
Bálint Katalin - Kossuth út 72/a.
Kósik Rudolfné - Berezdalja út 45.
Lénárt Kálmán - Kossuth út 159.
Zoltán Sándorné - Berezdalja út 30.
Erdélyi Ferencné – Kossuth út 73.
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Régi szokások, új élmények
Minden szeptembert kíváncsian kezdünk Mi óvónők is, milyenné formálódik
a gyermekek közössége, hogyan fogadják el a legkisebbek az óvodai kereteket,
a legidősebbek hogyan birkóznak meg a
megnövekedett feladatokkal. Az ősz végére már körvonalazódik, hogy milyen módszerekkel, témákkal, játékokkal lehet a legeredményesebben végezni a nevelést, ismeretátadást, mivel lehet őket megnyerni
és ráérezni a hangulati változásokra.
A kiscsoportosokkal el kell fogadtatni,
hogy minden nap feladataik vannak, amit
el kell végezniük, és erre egyre nehezebb
rávenni őket. Ezek egyszerű feladatok, öltözködés, tányér, pohár elvitele az asztalhoz, játékuk elrakása stb. A nevelési szakértők már évek óta keresik az okát, hogy
miért olyan akaratosak, hisztisek és ennek
dacára még is nagyon érzékenyek, problémák esetén tehetetlenek, nincs kitartásuk a mai gyerekeknek. A szakértők szerint
az egyik ok a végletekig kényeztető szülők, akik mindent megengednek a gyermeküknek, az igények azonnali kielégítése, a játékok, szórakoztató eszközök hada.
A másik véglet az örökké elfoglalt szülők,
ami szintén okozhat problémákat. Meg
kell tanítani a gyerekeknek a felelősségtudatot és az önállóságot, a kis sikertelenségektől nem kell megvédeni, mert akkor
hogyan is birkózik meg később a nehézségekkel, hogyan tudja leküzdeni az akadályokat. Ezeknek a készségeknek, tulajdonságoknak a kialakítása nem várható el csupán az intézményektől, elsősorban otthon
kell ebbe belenőni. Ezért is érezzük mi pedagógusok, hogy egyre több feladatot kell
megoldanunk ahhoz, hogy eredményeket
érjünk el.
Az idei évben már sok érdekes élményben volt részünk, ami nagyban hozzájárul a közösség formálásához. A szeptember elején Egerben megrendezett Erdé-

szeti bemutató napon már törzsvendégek vagyunk. Játékos feladatok során ismerkedtünk az erdő adta termékekkel. Terméseket kellet felismerni, a belőlük készített szörpöt, lekvárt ízlelhettünk. A jó válaszokat jutalomkártyákkal díjazták. Bemutatták az erdő, a Bükk jellemző állatait, csodálhattuk a trófeákat, a vadászfegyvereket.
Egy másik standon hatalmas kirakóból lehetett összeállítani állatokat ábrázoló képeket, ezért jutalmul papírból vadászkalapot kaptunk, de lábnyomokat is létrehozhattunk homokba, illetve nyomdával, barkácsoltunk pillangót, a méhek életébe tekinthettünk bele. Az erdei munkagépek,
fadarabolók inkább a fiúkat hozta lázba, de
mikor a géppel kellett versenyre kelni farönk húzásban, akkor a lányok is nagyon
aktívak voltak. Fából készült hangszerek,
használati tárgyak bemutatása, játékok sokasága, nem is tudtunk mindent megnézni. Ez az interaktív nap jól előkészítette a
Felsőtárkányban szervezett kirándulásunkat, amikor szintén az erdővel és lakóival ismerkedtünk egy kisvonatozás és egy tanösvényt bejáró túra keretében. A következő héten Cserépváraljára gyalogoltunk át a
Hegyes-halmon keresztül vezető, emelkedőkkel tarkított kanyargó ösvényen. Az ott
lakó óvodásaink voltak a túravezetők, nagy
buzgalommal kalauzoltak bennünket el a
játszótérre. Felmásztunk a híres várromhoz
is, a gyerekeknek igazi kalandot jelentett a
vár „meghódítása”. Elengedhetetlen, hogy
saját településünk nevezetességeit ne keressük fel. Őszi program a Subalyuk Múzeum megtekintése, az Ördögtorony túra
az elmaradhatatlan meséjével, de számos
helyen megfordultunk a falu határában:
Berezd-tető, Őr-hegy, Csurdóka, Nyomó,
Szállásalja, Cigány- dűlő, Pince-völgy. Ezek
a programok azért kiemeltek számunkra,
mert általa a környezet-és természetvédelem alapjait is igyekszünk lerakni, ami köte-

lező feladatunk. Megismertetjük az óvodásokat szűkebb pátriájukkal, mert hisszük,
hogy a megtapasztalás, az élmények megélése környezetük megismerése kapcsán
segít hozzá, hogy szeressék és értékeljék,
vigyázzák lakóhelyüket és környezetét.
Színházban és bábszínházban is jártunk
már, mindkét helyre bérletet váltottunk,
amit a Cserépfalui Óvodások a Természetét alapítványunk, illetve a Szülői közösség
által szervezett jótékonysági bál bevételéből finanszíroztunk. Ez úton is szeretnénk
megköszönni azoknak, akik adójuk egy
százalékát alapítványunk javára ajánlották
fel, ez teszi lehetővé azt a sok színes programot, amiben egész évben részük lehet a
kicsiknek. A jótékonysági bál szervezőit, segítőit és résztvevőit is szeretném kiemelni,
mert a mai elanyagiasodott világban még
inkább becsülendő, hogy időt-pénzt nem
sajnálva megszerveznek egy ilyen eseményt.
Az újság megjelenéséig még előttünk
áll egy fontos esemény, az Idősek napján
történő szereplésünk. Hetek óta szorgalmasan készülünk rá és a gyerekek érzik,
hogy ez egy olyan feladat, ami az örömszerzésről szól. Úgy gondolom ez elég is
motivációnak.
Dósa Lászlóné
óvodavezető
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Adjunk várakozáson felül!
Avagy miről is szól a karácsony?
Egyre nagyobb figyelmet fordítanak az emberek az ünnepi előkészületekre. Sokan elvesznek a karácsonyt megelőző ajándékhajszában. Véleményem szerint az üzletek
gazdag kínálata mellett az otthon készített díszek legalább olyan szépek, az általunk készített ajándékokkal pedig legtöbbször igen nagy örömöt szerezhetünk. Sőt, az
együtt készítés öröme, mindannyiunk boldogsága, az a
meghitt családi hangulat is benne van, ami munka közben áthat bennünket. Ez az érzés semmihez sem hasonlítható. Sajnos azonban egyre inkább az ajándékok értékéről szól ez a szép ünnep és nem a szeretetről, az együtt töltött meghitt pillanatokról. A csodaváró, vágyakozó hangulat keríti hatalmába az embereket. A várakozás öröme
közepette karácsonykor bőségre vágyik mindenki.
Bőségesen adjunk hát abból, amire szeretteinknek
szüksége van. S amire mindenki vágyik az nem a drága
ajándék, hanem a törődés, az odafigyelés. A gyerek is akkor tud leginkább
telítődni és megnyugodni,
ha úgy érzi, folyamatosan
ömlik rá szeretetünk. Ha
éppen csak annyit adunk,
mint amennyire vágynak
szeretteink, előbb utóbb
megelégednek vele. De az igazi megnyugvás csak akkor
következik be, ha többet adunk, mint amit várnak tőlünk.
Bármit adunk is ahhoz, hogy ez a boldog nyugalmi állapot létrejöjjön, felül kell múlnia azt, amit a gyermekünk
vár. Ezért válik öngóllá a kívánságlista készítése. Az a legjobb, ha megpróbáljuk kitalálni, hogy mire is vágyik gyermekünk, de nem ébresztünk benne semmilyen elvárást.
Ha őt kérdezzük, mit szeretne, azt hiheti nem is ismerjük,
eléggé. A kívánságlistáról mindent úgysem kaphat meg.
Ha mégis, akkor még mindig csak azt kapta, amit várt, úgy
gondolhatja, ez jár neki. Ha szeretetünk bármelyik jelét és
itt nem is csak a tárgyakra gondolok, úgy kapja meg, ahogyan azt megrendelte csalódott lesz. Na és ennek soha
sem lesz vége. Soha sem veszi körül, a törődés, a gondoskodás nyújtotta megnyugvás.

valósulhassanak vágyaik. Kapjanak többet, különlegesebbet, személyesebbet igazi meglepetést. Az
igazi értékes ajándéknak nincs köze az
ajándék árához. Egy nem várt ajándék éppen attól különleges, hogy nem számítottunk rá. Különlegessége, hogy aki adta meglepetést szerzett, kitalálta,
utánajárt. A kézzel készített ajándékok, azért értékesek,
mert az ajándékozó időt, energiát fektetett az elkészítésükbe. Az ajándékozó és az ajándékozott közösen megélt múltbéli élményein alapuló ajándékok is különlegesek
lehetnek. A tökéletes ajándék, amire a másik tényleg vágyott, amit nagyon tud értékelni, amit valószínűleg magának sohasem venne meg, amit egy másik ember ránk
figyelve, nagy gonddal választott számunkra. Az ajándék
mindenképpen kifejezi milyen fontos számunkra a megajándékozottal való kapcsolat. Szülőként kell a legkörültekintőbbnek lennünk hisz az ajándékozással is nevelünk.
Az ajándék, az ajándék. Nem lehet feltételekhez kötni. A
karácsonyi ajándékozásnak is a feltétel nélküli szeretetből
kell táplálkoznia.
Had fürdőzzenek gyermekeink szüleik szeretetében.
Ne takarékoskodjunk ennek kimutatásával! Ezáltal mi is
gazdagon részesülünk belőle. Egy mai divatos szóhasználattal ez egy igazi megújuló erőforrás. De én inkább úgy
szeretem, mondani a szeretet soha el nem fogy.
Kívánom, hogy szóljon minden kedves olvasónak a szeretetről a karácsony!

Ajándékozzunk tehát okosan! Ne feledjük az ajándékozás a karácsonynak velejárója és nem a lényege! Hagyjuk meg a várakozás örömét gyermekeinknek, hogy meg-
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Egyházi hírek
“Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért
ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek
meg, mi az Úr akarata.” Ef 5,15-17
Becses kincs az idő, a jelen pillanat, az itt és most.
Egyszeri, visszafordíthatatlan! A jelen a múltbeli pillanatból születik és meghatározza a következő időszakot. Rohanó világunkban, bár többnyire tudatában
vagyunk ennek, mégis sodródunk és hagyjuk is magunkat sodortatni.
Néha felkiáltunk: állítsátok meg a világot, ki akarok szállni! Aztán rohanunk tovább.
Az Ünnep, sziget ebben a rohanásban. Eredeti jelentése szent nap, - a korai inep, ydnep, ünnap,
üdnap alakok tanúsága szerint az ünnep előtagja az
id ‘szent’ melléknév, utótagja a nap főnév. Célja, hogy
megtörje az idő monoton rendjét, - ahogy ez a feladata az Isten által rendelt nyugalom napjának, az újszövetségi ember vasárnapjának is, ami a leggyakoribb ünnep napunk - új lendülettel, feltöltődés lehetőségével ajándékozzon meg. Nagy ünnepeink, mint
a Húsvét, a Pünkösd, a Karácsony és a ráhangoló, azt
előkészítő Advent mind-mind alkalmat adnak a megállásra. Munkaszüneti napok, de ezzel még nem töltik
be eredeti, szent nap - idv nap - üdv nap, szerepüket.
Az Istennel megélt ünnep, az ünnep lényegével való
közösségvállalás, új dimenziót nyit meg az ember számára. Közelebb visz az Isten akaratának megértéséhez.
Pál apostol szava, többek között erre hívja fel a figyelmet: vigyázzatok hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen. Ehhez pedig mintegy útmutatásként
kínálja az idő, az alkalom, a pillanat kihasználását,
más fordításokban megvásárlását, áron megvételét.
Ez nem a - Carpe Diem - élet élvezete, mely nem törődik a következő pillanattal, pusztán a mának él. A jövőért felelősséget vállalni merő és akaró ember áldozatvállalása a mában, számítva azzal, hogy az ember
jövője nem halála pillanatáig tervezendő, mert “az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm.” Róma 14,17.
Áron megvett, kihasznált adventi ráhangolódás,
mikor el tudom engedni a ki tudja hányadik műsza-

kot, és a sokadik ajándék helyett magamat ajándékozom oda a szeretteimnek.
Kihasznált Szenteste, amikor a magam által megszerkesztett, előkészített, megszenvedett ünnepben
teret engedek annak, hogy közösségben legyek Istennel és az ő gyermekeivel. Lehetőséget adok neki,
hogy megszólítson, hogy lelkemben, az ünnep eredeti jelentésének megfelelően, az Isten által megszentelt időben, az Ő ereje által valóságos feltöltődésem legyen.
Egyedül rajtam áll, hogy lesz-e meggazdagító ünnepem, vagy csak holt fárasztó, mindent és mindenkit kiszolgáló néhány otthoni napom.
Áron is megvegyétek az alkalmakat! - hangzik a
felhívás ma is, 2018 Adventjében, Karácsonyra készülődve!
Kívánom, hogy áldás legyen mindannyiunk Ünnepvárásán és Ünnepén!
Gavrucza-Nagy Emese
lelkipásztor
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Családi, életvezetési tanácsadás sorozat
Cserépfalu Községi Önkormányzata
EFOP-1.3.5-16- pályázati program segítségével 2018-2019. évben biztosítja a falu lakosai számára előadás, interaktív foglalkozás keretében az előadások látogatását.
Az életben nincsenek recepttel megoldható helyzetek vagy mindig működő
problémamegoldó technikák. Ezen foglalkozások alkalmával lehetőség nyílik megoldásokat találni a nehéz helyzetekre. Tanácsot adni arról, hogyan alakítsuk életünket korántsem egyszerű feladat, talán nem
is célszerű megtenni azt. Ezért most sem
konkrét megoldásokat kap a résztvevő,
hanem eszköztára fejlődik a bevont szakértők segítségével.

A gyermekpszichológiai előadások, a
mentőorvos által megvilágított sürgősségi esetek hasznos információval szolgáltak
a résztvevőknek. A folytatásban az iskolai
önismereti foglalkozások gyarapítják a felső tagozatos tanulók ismereteit.
A klub foglalkozások mindig sokat jelentenek egy közösség életében, szemléletformáló, összetartó, „jó együtt lenni” érzéssel tölt el.
Jövőre is találkozzunk Baba klubban, Kismama klubban, közösségi előadásokon!
Áldott, Békés Ünnepeket kívánok!
Mizserné Nagy H. Katalin
védőnő

Huszonévünk története
Aki ismer, az tudja, hogy a jelenben élek, lefoglalnak a napi teendőim, szervezek, állandóan úton vagyok, most mégis megálltam
egy pillanatra, hogy írjak, emlékezzek és hálát adjak.
20 éve már, hogy elballagtunk, mi egy cserépi-váraljai-egri gyerekekből álló csapat, akik sok évig egymás életének részesei voltunk. Kiálltunk egymásért, ha kellett, segítettük egymást mindenben és együtt vívtuk a már akkor sem könnyű kamaszharcokat szüleinkkel, tanárainkkal. Sokan 15-20 éve már, hogy nem láttuk egymást, így az újratalálkozás öröme, a régi barátságok emléke és a
köztes időszakot megtöltő történetek és életutak megismerése - a
cserépi szeretetteljes vendéglátással és egy gyönyörű kézzel készített ajándékkal kiegészülve - rendkívül széppé varázsolták mindannyiunk szombat estéjét.
A falusi élet és az alacsony gyermekszám nagy előnye, hogy sokan már az óvodás éveinket is együtt tölthettük, sőt sokunk csemetéi ugyanabban az óvodában, egykor a mi óvónénijeink védő szár-

nyai alatt cseperedhetnek. Már nemcsak régi diákként és egykori
barátként, barátnőként jöttem a találkozóra, hanem anyukaként is,
aki már tud mesélni kisiskolás gyermekének az iskolás évek szépségeiről, nehézségeiről és vicces pillanatairól.
Hiába telt el 20 év - Nagy Emcsi ezt állította , amikor nagyszerűen megszervezte a találkozót – én mindenkinek a szemében
ugyanazt a gyermeki énjét láttam, amit magammal vittem, őrzök
és amit mesélek a gyermekemnek.
„…Hidd el nekem, s te tudod is azt már, nincsen szebb kora az
emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon láncok, melyek akkor
köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat, hanem barátjainkban leltük fel az egész
világot….”
Már írtam, Kölcsey Ferenc szavaival emlékeztem most itt az ideje, hogy hálát adjak azért, hogy ismerhetem e nagyszerű embereket, hogy hálát adjak azért, hogy velük tölthettem gyermekkoromat, valamint azért a rengeteg emlékért (egy kis darab mindenkiből), amit magammal hoztam, tőletek bárhová is sodorjon az élet!
A múltunkat már megéltük, a jelenünket most éljük, a jövőnkbe
pedig e kettő tapasztalásával és emlékeivel várjuk az újat!
Egy osztálytalálkozó emlékére, szeretettel, Vecsés, 2018. 11. 19.
Vetróné Kovács Erika
Osztálytalálkozó névsor
Felsô sor: Tòth Judit, Vojtkònè Nagy Emôke, Nagy Kàroly, Bèrczes
Istvàn igazgatò ùr, Juhàsz Gàbor, Bencze Jànos
Alsò sor: Mèreg Àgnes, Bèrczesnè Hajdu Èva osztàlyfônök, Kèmèndi
Judit, Vetrònè Kovàcs Erika, Orosz Csilla, Farkas György, Viràg Andràs
Akik nem tudtak eljönni: Boldizsàr Istvàn, Tòth Làszlò, Lukàcs
György, Bendzsák-Hajdù Linda, Ficzere Gábor
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Idősek Napja - 2018. november 23.
A párom az elmúlt években élményekkel telve jött haza az Idősek Napja rendezvényről. Egyrészt kicsit irigykedve hallgattam a beszámolóját, mert én még nem vehettem részt rajta, másrészt örültem, hogy
a 70. évem még odébb van.
Ebben az évben Cserépfalu Község Önkormányzata a 65. évet betöltött lakóit is
meghívta az Idősek Napjára. Örömteli várakozással készültem részemről az első „találkozóra”. A Közösségi Ház megtelt körülbelül
150 jókedvű „szép korú” emberrel.

Polgármester Úr szívhez szóló szavai célba találtak, megmelengették szíveinket. A jelenlévő legidősebb asszonynak, Vadászi
Sándornénak, és a legidősebb férfinak, Dósa Kálmánnak ajándékkosárral kedveskedett.
Az ünnepi alkalomhoz illő szavakkal köszöntötte a jelenlévőket GavruczaNagy Emese lelkipásztor.
Az óvodások és kisiskolások humoros
előadása úgy megkacagtatta a közönséget,
hogy még a könnyünk is kicsordult.
A kisiskolások tánccal kedveskedtek.
Csendes Szonja és Mizser Marci
fergeteges tánca sokakban az ifjúságukat juttatta eszükbe, mikor még
ők is lelkesen ropták a fonókban, fiatalabbjai a bálokban a csárdást.
Estebéd közben a Miskolci Nemzeti Színház művészei, Eperjesi Erika
és Kriston Milán örökzöld operett
slágereket adtak elő magas színvo-

nalon. A jókedv oly magasságokba emelkedett, hogy sokan a művészekkel együtt
énekeltek, félretéve kést, villát. A jókedv tetőzéseként Daragó Károly harmonikán, Magyar Gyula tárogatón kísérte a nótázó embereket.
Nem tudom, hogy az előző években milyen hangulatban telt el az Idősek Napja, de
az idei nagyon jó hangulatú, vidám péntek
délután volt, november 23-án félnapra félretehettük gondjainkat.
Minden fellépőnek, előadónak, közreműködőnek hálás köszönet a színvonalas
produkcióért!
Kósikné Kósik Piroska
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· · · Jótékonysági Mikulás Futás · · ·
December 8-án immár negyedik
alkalommal rendeztük meg Cserépfalun a Mikulás futást, amelyet a múlt
évhez hasonlóan jótékonysági gyűjtéssel kötöttük össze az oklándi gyermekotthon kis lakói számára: idén is
vártuk a játékokat, ruhaneműt, tartós élelmiszereket. A csapat már lassan rutinos versenyszervezőnek számít, gördülékenyen ment a munka, így teljes nyugodtsággal vártuk
a verseny napját, hiszen minden készen állt. Sajnos az időjárás nem volt
kegyes hozzánk, reggel 7 órakor még
zuhogó esőben jelöltük a pályát, de
aztán szerencsénkre a rajtnál már
nem kellett az esernyő. Mint jól bevált
helyszínt, versenyközpontnak újra a
Művelődési Házat választottuk. Az alsósok 600 m-es távon próbálhatták
ki magukat a Petőfi út-Arany János
út - Kossuth út körön, míg a felsősök
1200 métert tettek meg ugyanerre
indulva, egészen a Széchenyi útig és
vissza a „Kultúrhoz”. Az utóbbi évekhez képest - talán a borongós időjárásnak köszönhetően - kevesebb
gyerkőc indult el a versenyen, de annál nagyobb lelkesedéssel álltak rajthoz, a célba érés után pedig mindenki megkapta a mikulás csomagot és
a befutóérmet. Az 5 illetve 10 km-es
futamon a felnőttek létszáma nagy
megelégedésünkre hasonló tendenciát mutatott, mint az utóbbi években, sőt a 10 km-es távot a szokásosnál is többen vállalták be. Az útvonal
immár harmadik éve ugyanott halad,
ezen idén sem változtattunk. A futók
a Közösségi Ház elől indultak, majd a

Bem utcán végig futva, a falut jobbra a Cigánydűlő felé hagyták el, melynek végén balra fordulva elrobogtak
a Remete étterem mellett és újra kijutva az aszfaltos útra, Bükkzsérc felé
vették az irányt. A kellemes emelkedő után a „Nagy Körtefa” mellett balos kanyart véve elkezdődött a sárosabb, meredekebb szakasz. Kis kavarodást okozott, hogy a falut újból elérve nem kellett bevágtatni a Petőfi
utcára, hanem éles jobb kanyar után
dagonyás-emelkedős szakasszal kellett megküzdeniük a versenyzőknek.
A temetőt elérve már megkezdődhetett a levezetés, erősen lejtős földutakon vezettek tovább a terelő szalagok. Lefelé haladva hamarosan feltűnt a református templom, amely
mellett a futók balra fordultak és 300
m múlva már el is jutottak a célba. Aki
a 10 km -es távra vállalkozott, ugyanezt az utat kétszer kellett megtennie.
Mindenki épségben célba ért, ráadásul nem is akármilyen eredmények
születtek, a sáros terepviszonyok ellenére! Természetesen díjátadást is
tartottunk, kategóriánként a legjobbak oklevelet és apró ajándékokat
kaptak. Ezúton is gratulálunk a helyezetteknek és persze minden versenyzőnek, aki bevállalta a nehezebb körülmények ellenére is a futást! Természetesen most is gazdára talált a vándorserleg, amely annak az iskolának
járt, ahonnan a legtöbb tanuló indult.
A díjat idén is a Noszvaji Figedy János
Általános Iskola nyerte el. A felnőttek
futama alatt a gyerkőcöket a 4 Dance
Club Tánc és Musicalstúdió szórakoz-

tatta, valamint Molnár Marianna jóvoltából kipróbálhatták az arcfestést
is. Az elmaradhatatlan forralt borral,
teával, fánkkal természetesen idén
is készültünk  Nagy elismerés számunkra, hogy számos pozitív visszajelzést kaptunk, jövőre is szeretettel
várunk vissza mindenkit!
Örömmel jelentem, hogy rengeteg
ajándék gyűlt össze, amiért nagyon
hálásak vagyunk, biztosan jó helyre
fognak kerülni!
Végül szeretném megragadni az
alkalmat, hogy a Cserépi Trapp nevében is megköszönjem azt a sok-sok
önzetlen segítséget, amit kaptunk,
így megteremtve a lehetőséget, hogy
egy jó hangulatú, ingyenes futóversenyt rendezhettünk kis falunkban a
Mikulás tiszteletére, ezzel is népszerűsítve ezt a csodálatos sportot!
Köszönjük a Polgárőrségnek az útlezárásban, irányításban, felvezetésben való segítség nyújtást, Cserépfalu Község Önkormányzatának, a Társulás Cserépfalu Jövőjéért Egyesületnek, a TDH Toronyszerelő Kft-nek, az
S/K Kereskedőháznak, a Renk Épvillnek, a Hődetektív Bt-nek, Dávid Józsefnek és a Bükkalja Presszónak a
támogatást, Szabó Lacinak, állandó
speakerünknek, az egész napos helytállást, Mizser Lacinak a forralt bor elkészítését és azoknak, akik a hozzávalót biztosították: a Kompa pincészetnek, Dósa Lászlónak, Nagy Józsefnek,
a Roszkos pincészetnek és Kósik Ist-
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vánnak. Nagyon hálásak vagyunk a
fánk sütő csapatnak, Lénártné Balogi Mártinak, Lovászné Fenyvesi Máriának valamint Fenyvesiné Karcagi
Erikának és Margit mamának, megint
nagy sikert arattak az általuk elkészített finomságok! Köszönet Bertus
Tündének és Virág Andrásnak a fotókért. Rengeteg ember volt, aki a helyszínen egész nap azon fáradozott,
hogy minden a lehető legjobban sikerüljön a rendezvényen, a teljesség igénye nélkül ők: Molnár Zsolt,
Bán Mónika, a Forgó család, Molnár
család, Bakos Anett, Sass-Gyarmati
Norbert, Lénárt Márta, Lénárt Lívia,
Kucserák Tamás és persze a Cserépi
Trapp csapata.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és FUTÁSBAN GAZDAG Boldog Új
Évet Kívánunk!
Cserépi Trapp vezetősége

Eredmények:
5 km lány
Panyi Anett........................................26:39
Dósa Enikő.........................................30:10
Anda Judit ........................................31:43
5 km fiú
Hadi Vajk ...........................................24:26
Vismeg József...................................25:55
Nagy Mátyás.....................................26:11
10 km lány
Tiszlavicz Veronika..........................55:15
Rasika Kalamász Zsanett.......... 1:01:37
Bodnár Enikő................................ 1:04:42
10 km fiú
Dósa Attila.........................................46:18
Apostol András................................48:55
Nagy Kristóf .....................................49:40

Eredményes évet zártunk
Polgárőr Egyesület Cserépfalu
Tisztelt Olvasó!
Gyorsan eltelt megint egy negyedév,
az esztendő adventi időszakában már
elkezdődött a készülődés a karácsonyi
ünnepekre.
Néhány gondolatban szeretnénk
visszatérni az elmúlt időszak eredményeire, eseményeire, a teljesség igénye
nélkül.
A szüreti időszakot megelőzően a
cserépi szőlőkben a korábbi évekhez
hasonlóan őrzési feladatokat láttunk el
mindenki megelégedésére.
A Less Nándor Emléktúrán közel 3
ezer ember vett részt, egész napos feladatot adott nekünk, a személyek biztonságának megőrzése és a gépjárművek rendben történő parkoltatása tekintetében. A cserépi híd felújítása miatt történő elterelés következtében volt
nehezebb feladatunk, hiszen a túrázók
a Váraljai úton történő közlekedési útvonalon érkeztek leginkább. Ettől függetlenül remekül helytálltunk, a www.
polgaror.hu weblapon az országos szövetség is külön kiemelte Egyesületünk
tevékenységét. Köszönet illeti a túrán
részt vevőket és a lakosságot is, hogy
ezen a nagy eseményen alkalmazkodtak a körülményekhez.
Mint minden évben, most is vigyáztunk a rendre Mindenszentek hetében,
mind a faluban, mind Cserépváralján, éjjeli és nappali járőrözéssel.
Az adventi gyertyagyújtás vasárnapi alkalmain is szeretettel részt veszünk.
Legutóbb pedig az immáron hagyománnyá váló Mikulás-futás biztonságára vigyáztunk, jó kis rendezvény volt, a
meghívást ezúton is köszönjük.
Eszköz beszerzéseink során figyelmet
fordítunk arra, hogy olyan tárgyi eszközöket is vegyünk, mellyel segíthetjük a
lakosságot. Katasztrófavédelmi feladatokra vonatkozóan aggregátor és szivattyú beszerzésére került
sor (figyelembe véve az elmúlt évek csapadékos időszakait), a szélsőséges időjárás bekövetkeztével jelentkező elhárítási feladatokban jól jöhet. Ne kerüljön rá sor!

Ezen kívül a Nemzeti Együttműködési Alapból történő nyertes pályázatunkkal nyomtatót és fényképezőgépet vásároltunk. A Hankook gumigyártónál
történő pályázatunk is sikeres volt, téli
gumival fel sikerült szerelni a polgárőr
gépjárművet.
Az ünnep közeledtével szeretnénk
minden támogatónknak kifejezni a hálánkat, megköszönni az egész éves segítségét, amit anyagiakban, erkölcsiekben nyújtottak nekünk.
Emberi Erőforrás TámogatáskezelőNemzeti Együttműködési Alap, Cserépfalu Községi Önkormányzat B-A-Z. Megyei Polgárőr Szövetség, Országos Polgárőr Szövetség, Váralja-Kaptárkő Kft.,
Bükkaljai Hegyközség, Szondi Gabriella,
Donoan-Hák Kft., Hodászi Imre,
Baranyi Éva, Hangácsi Róbertné, Bojtár Lajos, Lovászné Fenyvesi Mária, Dósa
Károlyné, Dósa Ágnes, Nagyné Zádory
Andrea, Dósa Márta, Hák Gyuláné.
Továbbá köszönet illeti a több, mint
húsz magánszemélyt, akik adójuk 1%-át
Egyesületünknek adományozták, ezáltal is támogatva tevékenységünket.
Nagyon tartalmas, feladattal teli évet
tudhatunk magunk mögött, reméljük,
minden lakos és ide látogató elégedett
volt a polgárőrök tevékenységével.
Továbbra is várjuk segítő javaslataikat, véleményüket (legyen az pozitív
vagy negatív is), mellyel még jobban és
színvonalasabban el tudjuk látni a feladatainkat.
Ezúton is kívánunk minden lakosnak
Áldott Ünnepeket és Sikerekben, Egészségben Gazdag Új Esztendőt!

Polgárőr Egyesület vezetősége
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Karácsonyi körkép
Az év végéhez közeledve, a hideg beköszöntével mondhatom, hogy a legtöbb ember szívét átjárja a melegség, hiszen
az adventi időszak kezdetével napról napra a karácsony hatása alá kerülünk. Kisgyermekként a legjobban várt időszak veszi
kezdetét november végén, december 24-e előtt négy héttel, advent első vasárnapján. A rohanó világban talán ez az az ünnep, ami
egy kicsit lassításra bírja az embereket és kiszakadnak az egész évben
mozgásban tartó mókuskerékből.

A karácsonyi ünnepek lezárásakor a Télapó állítólagos felesége a Befana – jó boszorkány – a seprűjén közlekedve Vízkeresztkor, január 6-án jön el az olasz családokhoz hozva az ajándékokat. Tehát náluk a decemberben, karácsonykor nincs ajándékozás a tradíciókat követő családoknál. Ugyanakkor egyre inkább divatba jön a Babbo Natale – Télapó – aki karácsonykor érkezik meg az ajándékokat hozva. Náluk nem történik semmi érdekes
december 6-án.

Feldíszített fenyőfa, fahéj illat, mákos bejgli, villogó fények, csillagszórók december 24-25-26-án, ez a karácsony. Ahogy mondani szokták „Ahány ház, annyi szokás” és ez sincs másképp a karácsonnyal sem.
Hiszen ezt az ünnepet is annyiféleképpen ünneplik, ahány ország van a
Földön és még az sem egyértelmű, hogy „ki és mikor hozza” az ajándékot. Érdekességképp összegyűjtöttem néhány nemzet szokásait a karácsonyi ünnepkörből.

Az olaszok nagy része vallásos vagy hívőnek tartja magát annak ellenére, ha ezt nem is gyakorolja. Gyakran családi program a templom
vagy a pápai mise a tévében.

Finn karácsony
A finneknél a karácsony december 23-án kezdődik munkával. Este a
szülők előkészülnek a másnapra és kitakarítják a házat. 25-án reggel a
család körbeüli az asztalt és hagyományosan fahéjas tejberizs a reggeli, amelyben egy szem mandulát rejtenek el. Aki ezt megtalálja nagyon
szerencsés lesz a következő évben, ha fiatal lány a megtaláló, akkor közeli férjhezmenetelre számíthat.
Régi hagyomány szerint 24-én délben Turkuban – Finnország korábbi
fővárosában – kihirdették a karácsonyi békét, este pedig égő gyertyákat helyeztek a sírokra. A karácsonyfát Szenteste délutánján díszítik fel,
valamint karácsony napján a finnek megvendégelik a velük élő háziállatokat és a fészkelő madarakat. Az ünnepi asztalra tradicionális északi
ételek kerülnek fel – hering üvegfúvó módra, rozskenyérben sült sonka, sült krumplikása, mézes-gyömbéres sütemények. Az ünnepi asztalt
éjszakára nem szedik le, hogy a karácsonyi manók is jóllakhassanak ha
épp arra járnak. Karácsony első napja szigorúan csak a családé, ilyenkor
nem illik szomszédolni, de még telefonálni sem. A finn gyermekeknek a
Télapó viszi az ajándékokat 6 karácsonyi tündér segítségével.
Lengyel karácsony
Lengyelországban december 24-e munkanap, így az ünnepi vacsora
csak késő este veszi kezdetét. A vacsora alkalmával mindig páros teríték
van az asztalon, melyek közül az egyiket mindig üresen hagyják. Úgy
tartják, hogy karácsonykor senki sem lehet egyedül, így az üresen hagyott teríték a váratlan vendégeknek van fenntartva. Régen szokás volt
a lengyeleknél koldust is behívni a házba karácsony idején, aki étellel és
fekhellyel kínáltak. Ez a szokás emlékeztetett arra, hogy József is menedéket keresett a családjának Betlehemben. Az ünnepi abrosz alá szalmát tesznek, szimbolizálva azt, hogy a kis Jézus Krisztus istállóban született. Étkezés előtt együtt imádkoznak és felolvasnak a Bibliából, törnek maguknak a szentelt ostyából és boldog karácsonyt kívánva leülnek és hozzáfognak a vacsorához, ami inkább egy lakoma. Ugyanis egy
hagyományos lengyel karácsonyi vacsorának 12 fogásból kell állnia, a
12 apostolra emlékezve. Egyes területeken a fogások száma 13 – hiszen
Jézus Krisztus is az apostolok közé sorolják – azt hogy miként számolják
családonként változik. Lengyelországban szigorúan tilos volt Szenteste
napján húst enni, ezt viszont II. János Pál pápa feloldotta, ennek ellenére a legtöbben a mai napig betartják a tiltást.
Olasz karácsony
Olaszországban nem készítenek vagy vásárolnak adventi koszorút,
helyette hosszú időn keresztül jászol készül, amelynek a karácsonyig
el kell készülnie. A karácsonyfa azokban a régiókban ahol elterjedt legtöbb esetben műfenyő, Velence környékén még most sem elterjedt a
karácsonyfa állítás.

Ausztrál és afrikai karácsony
Mi európaiak bizonyára el sem tudjuk képzelni, hogy milyen lehet karácsonyt melegben, fürdőruhában ünnepelni. Viszont nincs ez másképp a déli félteken, hiszen ott a karácsonyi időszak nyárra esik, és valószínűleg nekik a karácsonyi didergés és a hóba burkolózó táj képe idegen karácsony idején.
Ausztráliában is a legszentebb ünnep idején javában tart a kánikula
ezért az ünnepi ebédet, vacsorát a szabadban töltik el a családok. A karácsonyfa legtöbbször műfenyő és a Mikulás „szánját” 8 kenguru húzza.
Az afrikai kontinensen - a melegebb, enyhébb klímának köszönhetően – a szabadban ünneplik a karácsonyt. Az ünnepekre örökzöldeket illetve pálmafákat díszítenek fel karácsonyfának. Míg a dél-afrikaiak kiélvezve a nyári meleg és a kellemes hőmérsékletű vizet a parton gyülekeznek, addig más afrikai országok népei kint a települések utcáin, terein felvonulva táncolnak és zenélnek. A kontinensen is megvan minden
nemzetnek a saját stílusa a karácsonyi ünnepek eltöltésével kapcsolatban. Az etiópiai karácsony különbözik legjobban a többi afrikai ország
karácsonya közül, hiszen ők nem csak a ünnepi szokásaik révén különböznek, hanem a karácsony ünneplésének idejét is meghatározták. Etiópiában január 7-én, a Háromkirályok napján ünneplik a karácsonyt. Az
viszont elmondható, hogy számos afrikai országban a szűkösebb pénzügyi helyzet és a nagy népesség szám miatt sokkal rövidebb ideig és
egyszerűbb módon történik a karácsonyi ünneplés, mint más tehetősebb országokban.
Japán karácsony
A japán karácsony - mivel nem keresztény ország - a boldogságról
szól. A családi ünneplés helyett inkább a szerelmeseken van a hangsúly
karácsonykor, kicsit mintha Valentin nap lenne. Japán hiedelem, hogy
aki egyedül tölti a karácsonyt, magányos lesz a következő évben, így aztán mindenki igyekszik párt találni év végére, ami azért egy kicsit mókás így európai szemmel nézve. A párok ilyenkor a szépen kidíszített utcákon sétálnak, majd egy étteremben vacsoráznak a hangulatos otthoni vacsora helyett. A jó töltött káposzta helyett a japánok karácsonykor
csirkét esznek, és míg a karácsonyról általában a házi készítésű ételek
jutnak eszünkben, addig Japánban már hetekkel ezelőtt le kell adni a
rendelést a KFC-ben, mert annyira népszerű az ott készített csirke. Bejgli helyett az ünnepekkor epres-habos-vaníliás-csokis tortát esznek. A
számos furcsaság mellett az is érdekes, hogy náluk a karácsony egyenlő december 24-ével. Az iskolák és munkahelyek legtöbb esetben már
25-én ugyanúgy nyitva vannak mint az év bármely más hétköznapján.
Azt hiszem mire az összes nemzet karácsonyi tradícióit összeszednénk egy hatalmas csokrot kapnánk erről a témáról. Annyi biztos, hogy
a karácsony a legmeghittebb, legbensőségesebb ünnep az emberek
számára, nemzettől függetlenül.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag
Boldog Új Évet Kívánok Mindenkinek!
Rusz-Derda Nikolett

