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Újságja
Cserépfalu Önkormányzatának lapja

2019. április

Juhász Gyula:

Húsvétra

Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szivemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmuláson.
Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!
Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A legutóbbi lapszám megjelenése óta a Képviselőtestület 2018. december 10-én közmeghallgatást (falugyűlést) tartott a Közösségi Házban. A
csekély létszámban megjelentek meghallgatták
Csendes Péter polgármester évi értékelőjét, illetve
a 2019. évi elképzeléseiről is kaptak tájékoztatást.
A Képviselőtestület soron következő ülését
2018. december 18-án tartotta. Elfogadták a
2018-2023 évig tartó új Helyi Esélyegyenlőségi
Programot, valamint az Önkormányzat 2019. évi
belső ellenőrzési tervét.
Döntöttek a képviselők a 2019. évi önkormányzati bérleti és hatósági díjakról, valamint az önkormányzat 2019. I. félévi munkatevéről.
Elfogadásra került a 2019. évi közmunkaprogram is.
2019. első ülését a Képviselőtestület január 24én tartotta. A képviselők módosították a helyi letelepedés támogatásáról szóló rendeletüket, a helyi
Szervezeti és Működési Szabályzatból kivezetésre
került a Kulturális- Sport Települési Bizottság. Szintén az SZMSZ-t módosítatták azáltal, hogy a korábbi Mezőkövesdi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás szerepét átvette a Miskolci Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás.
Központi bértámogatás reményében a képviselőtestület emelt összegben határozta meg a köztisztviselői illetményalapot.

Virág László írásbeli nyilatkozatban 2019. március 1-jével lemondott képviselői mandátumáról.

A Képviselőtestület 2019. március 26-án tartotta következő ülését. Fehérvári István, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a HVB döntését és átadta a megbízólevelet az új képviselőnek,
Virág Tibornénak.
A Képviselőtestület döntött a helyi civil szervezetek 2019. évi támogatásáról az önkormányzat
idei költségvetési előirányzat terhére, az alábbiak
szerint:
- Cserépfalui Községi Sportegyesület . 1.500 e Ft
- Polgárőr Egyesület Cserépfalu..................... 500 e Ft
- Boldizsár Lovastanya Egyesület.................. 200 e Ft
- Cserépi Trapp. ............................................................ 200 e Ft

A Társulás Cserépfalu Jövőjéért szervezet nem
részesült helyi civil szervezetek támogatásában.

ANYAKÖNYVI HÍREK
előző szám óta

Született:
Cserépfalu, Cserépváralja és Bükkzsérc községek képviselő-testületei közös testületi ülést tartottak február 25-én Bükkzsércen, ahol elfogadták a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetését 54.506.300 ft bevétellel
és 54.506.300 ft kiadással.
A képviselőtestület ezidáig február 26-án ülésezett utoljára. A Képviselőtestület elfogadta az Önkormányzat 2019. évi költségvetését 606.666.445
ft bevétellel és 606.666.445 ft kiadással.
A képviselők döntéseket hoztak a folyamatban
lévő belvízrendezési és kerékpárút létesítési pályázatokkal kapcsolatban, pótfinanszírozás igénylése,
illetve ügyvédi megbízási díjak ügyében.
Módosításra került a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása a
tibolddaróci időközi polgármester választás miatt.

Derda Ibolya és Molnár József szülőknek
Csenge nevű gyermekük

Házasságot kötöttek:
Virág Zsuzsanna és Debreczeni Dávid

Elhaláloztak:
Erdélyi Ferencné - Kossuth út 73.
Apostol Bálint – Bethlen G. út 3.
Kósik László – Bem út 16.
Mizser Lajos – Alkotmány út 27.
Bíró Éva Edit – Kossuth út 144/a.
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III. Forralt Boros Disznótoros Böllérfesztivál Cserépfaluban
Sok szeretettel köszöntök minden kedves Olvasót!
Cserépfalu Község Önkormányzata 2019. február 9-én III. alkalommal
rendezte meg Cserépfaluban a Berezdi pincesoron a Forralt Boros Disznótoros Böllérfesztivált.
Idén próbáltuk még változatosabbá tenni a programokat, bemutatva a
disznóvágás népi hagyományait, finomabbnál-finomabb tájjellegzetességű ételekkel várva lakosainkat és az idelátogatókat. A rendezvényre hatalmas volt az érdeklődés, nagyon sokan érkeztek távolról és helyből is.
A szervezők már reggel 6 órakor izgatottan várták a csapatokat és az árusokat, Cserépfalu Önkormányzata pedig már finom sült pogácsával kínálta a koránkelőket. A főzőversenyen 9 csapat indult: Cserépi Trapp, Cserépi Nyerő Böllérpáros, Boldizsár Lovastanya, Bükki Birtokosok Vadásztársasága, Harsányi Betyárok, Zsérci Korgóhasúak, Szarvasi Cimborák és Dél-Borsodi Dauer Team.
A csapatoknak 6 kategóriában kellett megmérettetniük magukat. Az
első két kategóriában („Karámba lépéstől a szúrásig”, „Disznó hasítása”) meg
kellett mutatniuk a csapatoknak, hogy egymással is együtt tudnak dolgozni, így elérve minél jobb eredményt. A harmadik kategóriában („Fogópálinkák versenye”) lehetősége nyílt arra, hogy a hagyományos disznóölés alapkellékét, a főzőcsapatok által hozott „fogópálinkákat” is összemérjék. A következő feladata a csapatoknak a szakszerű, húsrészenkénti bontás volt,
majd a finom hagymásvér és böllértál készítése minél különlegesebb fűszerezéssel és tálalással a zsűrinek.
Amíg a csapatok dolgoztak, a délelőtti órákban a színpadon hagyományápolók csoportját élvezhettük: a Zsérci Summás Énekegyüttest, Nagy
Edit és Veréb András néptáncát, majd az Agyagbanda csapatról csapatra
járva biztosította a jó hangulatot. Ebédre elkészültek a finom ételek: a hagymásvér, a sült hurka, a kolbász és a pecsenyék. A csapatok saját hagyományaik szerint elkészített ételkülönlegességekkel kedveskedtek az idelátogatóknak. Cserépfalu Önkormányzata főzőcsapata húslevessel, sült hurkával,
káposztával és pecsenyével várta az érdeklődőket. Az elkészített finomságok hamar elfogytak, nagy volt a kereslet minden ételre.
Ebéd után a Kiss Kata Zenekar remek koncertjét élvezhette a közönség,
majd az Mc Hawer és Tekknő duó a disznótorhoz illő mulatós zenékkel teremtett fergeteges hangulatot.
Ezt követően került sor a főzőverseny eredményhirdetésére. A zsűri kategóriánként is értékelte a csapatokat, illetve abszolút győztest, „Böllérkirály” címet is hirdetett. Idén a Böllérkirály csapat a Bükki Birtokosok Vadásztársasága lett. Gratulálunk a szép eredményekért, finom ételekért minden
résztvevőnek!
Szeretném megköszönni mindenki
részvételét, és segítségét, akinek szerepe volt abban, hogy ez a színvonalas esemény újból létrejöhessen. Remélem, hogy
minden kedves lakos, idelátogató vendég remekül érezte magát. Büszke vagyok
arra, hogy ilyen sokan közelről és távolról
ellátogattak hozzánk, Cserépfaluba! Jövőre is szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Csendes Péter
polgármester
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Kinek mi jut eszébe, ha ezt hallja: 1848. március 15.?
Ilyenkor, márciusban fellobogózzák az intézményeket, előkerülnek a kokárdák, díszbe öltöznek az utcák, terek, és az iskolánkban, óvodánkban nemzeti színű dekorációkkal jelezzük: valami fontos dolog történik...
Sokunknak falunkban Szegedi Barnáné
Malvinka néni történelem óráján hallottak jutnak az eszünkbe vagy akadnak olyanok is, akikben dereng az iskolai ünnepség egy-egy részlete. Van, aki fejből mondja a helyszíneket, de még a 12 pontot is fel
tudja idézni. Ami egészen biztos, hogy talán nincs is olyan felnőtt magyar ember, aki
ne tudná folytatni ezt a sort: „Talpra magyar,
hí a haza!”. Petőfi Sándor Nemzeti dal című
verse a magyarság szívébe örökre bevéste
magát.
Úgy gondolom érdemes és fontos, hogy
gyermekeinkkel elbeszélgessünk a múlt
történéseiről, hiszen minden emberben ott
él a kíváncsiság, hogy honnan is jött ő, honnan is származik. Fontos gyökereket, nemzeti identitástudatot adni nekik, hogy később el tudják magukat helyezni a világban.
Régen történt eseményekre emlékezünk. Ez nem egyszerű dolog. Át érezni
azoknak az eseményeknek a jelentőségét
ennyi év távlatából. De az általunk közvetített ismeretetek, a polgármesteri ünnepi beszéd, a gondosan szerkesztett ünnepi műsor, ovisok, iskolások szereplése a versek, dalok tánckoreográfiák mind-mind alkalom az nemzeti érzések felébresztésére
és mind-mind ezt a célt szolgálták ebben
az évben is.
Ami március 15.-ről a történelemkönyvekből kimaradt, avagy tudja-e?
• Tudja-e, hogy a menetrend megírásánál jelen volt Vasvári Pál is, aki végig Petőfi
tőrös botjával hadonászott? A nagy lendülettől a bot szuronya kirepült és beleállt az
ajtófélfába. Petőfi ezt jó jelnek vette, mivel a
szurony hegye Bécs felé mutatott.
• Tudja-e, hogy, amit ma Pilvax kávéháznak ismerünk, Petőfiék idejében Fillinger
néven volt ismert? Fillinger János volt
ugyanis a helyiség bérlője. A kávéházat azóta már átépítették, csak egyik helységében próbálnak emléket állítani a történelmi eseménynek.
• Tudja-e, hogy a 12 pont már (valószínűleg) március 11-én elkészült? Irinyi azonban csak következő nap függesztette ki az

Ellenzéki Körben. A tapasztalt politikusok
megpróbálták elhalasztani kibocsátását, a
fiatalok azonban a március 13-ai bécsi forradalom hírére döntöttek, nem küldik el előre
Batthyány Lajosnak, nem várják meg a 19-i
József-napi vásárt sem, inkább már március
15-én cselekednek. A szöveg végleges verziója előtte egy nappal készült el, utoljára a
„politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak” pont került bele.

több mint 5000 főre duzzadt tömeg egy pillanat alatt teljesített.

• Tudja-e, hogy a Nemzeti dal már március 13-ra elkészült? Az első sora ekkor még
így hangzott: „Rajta magyar, hí a haza”. A legenda szerint Szikra Ferenc hívta fel a figyelmet arra, hogy „Barátom, elébb talpra
kell állítani a magyart, azután rajta!”

• Tudja-e, hogy a kokárdák alapanyaga
hamar elfogyott: három nappal a forradalom után Pesten nem lehetett trikolórt kapni

• Tudja-e, hogy mikor a forradalmárok a 12 pont nyomdába adásakor a Nemzeti Múzeumtól a Landerer és Heckenast
nyomdához mentek, nem várt nehézséggel szembesültek: Landerer a látszat kedvéért azt kérte tőlük, hogy mutassák meg neki
a kiszedendő anyagon a cenzori bélyegzőket. Mivel azonban ilyen nem volt rajtuk,
Landerer fennhangon kijelentette, hogy
mivel nem rendelkeznek ilyen pecsétekkel,
ezért nagyon sajnálja, de nem szedetheti ki
azokat, és így nem kerülhetnek nyomdába.
A forradalmárok csalódottan indultak volna
tovább, ám ekkor Landerer odasúgta Irinyinek: “Foglaljanak le egy gépet”. Ekkor fordult a kocka, Irinyi hangosan bejelentette:
“E sajtót a nép nevében lefoglaljuk!” A diadalmas közjáték után azért Landerert saját
kérésére a főnöki irodába zárták.
• Tudja-e, hogy Jókai Mór tartotta szóval a tömegeket, míg Petőfiék a Landerer
nyomdában a 12 pontot és a Nemzeti dalt nyomtatták ki? Az író nagyon aggódott, hogy a sokaságban valakinek a szeme megsérülhet a nyitott esernyők tömkelegétől, ezért megkérte az embereket, hogy
mindenki csukja be az esernyőket, melyet a

• Tudja-e, hogy a háromszínű zászlót,
trikolórt Európában a francia forradalom
tette “divatossá”? A párizsi események ihlették meg Szendrey Júliát, Petőfi feleségét is,
amikor 1848. március 15-én megvarrta és
Petőfi mellére tűzte a ma ismert kokárdák
első példányát.

• Tudja-e, hogy a kokárdában a piros az
erőt, a fehér a hűséget, a zöld a reményt jelképezi?
• Tudja-e, hogy a forradalom leggyorsabb vívmányaiként Petőfi indítványára a
Pilvax kávéház felvette a Szabadság-csarnok nevet, a Hatvani utcából Szabadsajtó
utca, az Egyetem térből Március tizenötödike tér, a Városház térből pedig Szabadság
tér lett?
• Tudja-e, hogy Cserépfaluban azért van
sok Lajos nevezetű ember, mert ezzel fejezték ki tiszteletüket az itteniek
• Tudja-e, hogy a szabadságharcban
bátor nők is helytálltak? Bányai Júlia a harci cselekmények kitörése után korábban elhunyt férje nevén, férfiruhában jelentkezett a honvédseregbe. Nemcsak a fegyveres harcokban vett részt, hanem – francia
nyelvtudása révén – az osztrák és az orosz
hadseregnél gyakran kémkedett is, táncosnő szerepében. Bem József altábornagy katonai kitüntetéssel jutalmazta hírszerző tevékenységét.
• S tudjuk-e, hogy az legfontosabb,
legyünk büszkék az őseinkre, a tetteikre, s arra hogy általuk lehettünk
azzá, akik most vagyunk!
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Személyre szabott böjt
Határidőhöz érkeztem! Nagyon szigorú, estig el
kell küldenem a cikket, hogy időben szerkeszthető
lehessen az újság. Teljesen jogos a kérés, igyekszem
alkalmazkodni hozzá.
Tegnap ért véget a Református Borászok és Szőlészek Kárpát-medencei fóruma, melynek Cserépfalu adott otthont, most éppen Budapestről jövök haza
autóbusszal egy egésznapos megbeszélésről.
Úgy terveztem, hogy reggel az utazás ideje alatt
lesz időm elmélyülni és megírni ezt a cikket.
A böjtön próbáltam elmélkedni, az igazi böjtön.
Mi az igazi böjt?
Jézus nem becsülte sokra a farizeusok, írástudók,
különböző méltóságok látványos, törvényeskedő
böjtölését, ha pusztán a külsőségekben merült ki és
nem volt semmilyen pozitív hozadéka a személy és ezen keresztül a közösség számára. Itt jut eszembe Weöres Sándor időtlen gondolata: „Népedet
és az emberiséget csak az által
javíthatod, ha önmagadat javítod. Az igazság sosem az
emberiséget, mindig csak
az egy-embert válthatja
meg.” /Teljesség felé/
Aztán Ézsaiás próféta
jutott eszembe, aki igen
részletesen taglalja, hogy
milyen az a böjt, amit az
Úr nem kedvel, illetve kedvel. „4Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen, ököllel verekedve. Nem
úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam
hangotokat a magasságban. 5Ilyen az a
böjt, amely nekem tetszik? Ilyen az a nap, melyen az ember a lelkét gyötri? Ha lehajtja fejét, mint
a káka, zsákba öltözik, és hamut szór maga alá, azt
nevezed böjtnek, és az ÚR kedves napjának? 6Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit,
szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz
minden jármot! 7Oszd meg kenyeredet az éhezővel,
vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől!
8Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és
hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az
ÚR dicsősége lesz mögötted.” /Ézs 58,4-8/ Mindehhez nekem, a terveimnek, az érdekeimnek, ambícióimnak, a vágyaimnak háttérbe kell kerülniük, hogy

valami más, valami több, valami szebb, szentebb előtérbe kerülhessen.
Ilyen és ehhez hasonló gondolatok keveregtek
bennem, vártam, kerestem a megfelelő szavakat,
hogy szép rendben, szabatosan megfogalmazzam a
gondolatokat, amikor kizökkentettek ebből a fennkölt elmélkedésből.
A mellettem ülő idős úr kérdezgetni kezdett. Szó,
szót követett, majd két órán keresztül beszélgettünk… Sok minden előkerült: értékek, betegség, hit,
erőforrások a sok minden elhordozásához. Ritka pillanata az életnek, mikor két egymás mellé sodródott
idegen, minden érdek nélkül, csak úgy beszélget
egymással. Eszmét cserél, miközben tapasztal, gyógyít és gyógyul, megoszt és elfogad, csak úgy.
Hazafelé tartok az egri busszal, a reggel elmaradt
cikket írom. Végtelenül hálás vagyok a kedves idős úrnak, akinek még a nevét
sem tudom, hogy gyakorolhattam
a böjtöt.
Nem beszéltem róla, hanem tettem!
Félretettem a terveimet,
átírtam a szűkös időbeosztásomat, háttérbe szorítottam sok fontos dolgot, hogy hallgathassak.
Hogy a másik embernek
legyen embere!
Látszólag nem történt
semmi különös, de én tudom, hogy legyőztem magam, magamban az időhián�nyal való küzdelmet, a sürgető
feladat kényszerét, és még sok mindent.
Jézus mondja: „Keressétek először Isten országát
és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.” /Mt 6,33/
Megadatott!
A téma az utcán hever, csak szem kell annak meglátásához, egy csöppnyi megállás, hogy lehajolj és
felemeld onnan, hogy magaddal vidd, hogy megajándékozzon, hogy megajándékozott légy.
Kívánom mindannyiunknak, hogy járjunk nyitott
szemmel és szívvel ebben a böjtben, merjünk megállni, hátrább lépni, fejet hajtani, észrevenni.
Gavrucza-Nagy Emese
lelkipásztor
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Iskolás lesz a gyermekem
A nagycsoportos gyerekek szüleinek nagy dilemma, hogy
menjen-e a csemete iskolába, vagy maradjon még egy évig az
óvodában. Ez a téma azért is aktuális, mert februárban végezzük el az iskolaérettségi vizsgálatokat. Úgynevezett diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer segítségével kapunk képet a
gyerek általános, aktuális fejlettségéről, pl. a szocialitásról,
amelynek része többek között az erkölcsi érzék megfigyelése elmesélt történeteken keresztül, a feladattartás, kitartás,
koncentrálás, érzelmi viszonyulás. Már ebből is érzékelhető, hogy mennyire összetett a vizsgáló feladata, mert a részfeladatok eredményeit kell pontozni és komplexen értékelni.
Fontos, hogy mikor, hogyan és mennyit segíthetek. Az óvónőknek azért van könnyebb dolgunk, mint egy idegen vizsgálat végzőnek, mert jól ismerjük a gyerekeket, bizalommal vannak irányunkban, felmérjük, hogy a megfelelő, optimális időt
válasszunk, nem fáradt-e a gyermek, a megelőző tevékenységek segítik-e, hogy tudása legjavát adhassa. A felmérés részét
képezi még a számolási készség mérése, relációszókincs fejlettsége, beszédhang hallás szintje, tapasztalati következtetés, tapasztalati összefüggés-megértés fejlettség, írásmozgás
koordináció szintje.
Napról. napra szembesülünk azzal, hogy mennyire eltérő a
gyerekek fejlődési üteme, ezért is kötelező a gyerekekről fejlődési naplót vezetni, hogy lássuk, melyek azok a területek,
amelyek fejlesztésre szorulnak és miben terhelhetők, mert komolyabb feladatokkal is megbirkóznak.
Az utóbbi években egyre jellemzőbb, az egyes fejlettségi
szintek közötti szakadék mélyülése. Neves szakemberek véleménye, hogy a nagyfokú digitalizáció beszüremlése az óvodások életébe, ezt a folyamatot erősíti. Nem változatos a gyerekek játéktevékenysége, a számítógépes játékok, filmek, telefon, az egysíkú ingerek dömpingje gátja a manuális készségek megfelelő fejlődésének, nem rajzolnak a fantáziájuk, szókincsük, kifejezőkészségük nem színes, a hallottak felidézése
nehezen megy, ugyanakkor felhangosodtak, nincs türelmük
egymást meghallgatni, gyakran minden áron érvényesíteni
kívánják az elképzelésüket. A beszédhibák is gyakoribbak, az
iskolában is folytatni kell a logopédiai foglalkozásokat.

A szabad levegőn
történő mozgás, játék
is visszaszorult, pedig a fejlődésnek elengedhetetlen kritériuma. Az oxigén felvevő képesség javítása jótékony hatással
van az idegrendszerre, az agyi kapacitásra, a szervezet egészségi állapotára. A rendszeres mozgás azért is fontos, hogy a
mozgásszervek, ízületek, izmok időskorunkig megtartsák rugalmasságukat, teljesítményüket.
A rajzolás helyett színezés gyakoribb, de a ceruzafogás ebben a formában is fejlődik, és alapköve az írás elsajátításának.
Fontos a monotónia tűrés, a kellő önállóság, hogy képes legyen vigyázni a dolgaira, rendben tartani azokat és az iskolatáskába is a kezdetek után már a kisiskolás pakoljon bele.
Az iskolaérettség kritériuma, hogy rendelkezik feladattudattal, szabálytudattal, együttműködési készséggel, képes vágyai késleltetésére, érzelmeinek szabályozására.
Így felsorolva nagyon sok kritériumnak meg kell felelni, de
a gyerekek az óvoda megkezdése után folyamatosan gyakorolják ezeket a feladatokat, ezekre neveljük, készítjük fel őket.
Egy tehetséges, törekvő gyermek kudarcként élheti meg, ha
az oviban marad még egy évig. A nem elégséges kihívások
motiválatlanná tehetik. Ő már túl jutott azon, amivel a következő nagycsoportosok még most fognak ismerkedni.” A jó
tanító néni mellett a tanulás kaland.” Viszont az is előfordul,
hogy még nem áll készen az iskolára, az új elvárásokra, lehet,
hogy érzelmileg nem elég érett, még szívesebben játszik, fárasztó számára a tanulás.
Nagyon fontos és nagy a tétje annak, hogy megfelelő időben, testileg, lelkileg és értelmileg is megfelelően éretten
kezdje meg a gyerek az iskolát. Ebben a szülőkkel egymást segítve, támogatva kell munkálkodnunk.
Zárásként Vekerdy Tamástól egy idézet.
„Megismerlek és elfogadlak. Olyannak amilyen vagy. A te
teljes világodat. Aki jól szeret, az megismer és elfogad, saját
világát kitágítja a másik felé. Befogadja őt.”
Dósa Lászlóné
óvodavezető
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BORUM 2019
CSERÉPFALU
Történt, hogy Kocsis Attila református lelkipásztor és Kovács Pál
debreceni somelié beszélgetéséből kialakult, hogy a Kárpát-medencei református szőlészeknek, borászoknak kellene egy fórumot, borversenyt rendezni. Hát igy indult el a fórum a borról, tehát
BORUM 7 évvel ezelőtt.
Az első BORUM-ot Sárospatak szervezte, ide még nem jutottunk el, csak borokat küldtünk a versenyre. Aztán valahogy a következő évek rendezvényeiről nem tudtunk, így számunkra kimaradt
Mór, Bihardiószeg (Románia, Parcium) és Császártöltés BORUM-a.
Aztán már a Léva, Garamszőllős, Vámosújfalu (Szlovákia, Felvidék)
és Bácskossuthfalva (Szerbia, Vajdaság) BORUM-ain már részt vettünk. Már Léván jelentkeztünk, hogy mi is szeretnénk vendégül látni a szőlészeket, borászokat és 2019.-ére Cserépfalura került a sor.
Mindössze kétszer találkoztunk a Magyarországi Református
Egyház Zsinati Hivatala Titkárságvezetőjével, Zila Gáborral a rendezvény szervezésében, és viszonylag hamar kialakult a Cserépfalui BORUM programja.
2019. 03. 01. (péntek)
Délután regisztráció, borok leadása a Közösségi Házban, majd
vacsora a Remete étteremben, ahol a 2 teremben Kaló Imre borászok borásza tartott élményszámba menő borkóstolót, közben
Daragó Károly bor és más dalokkal szórakoztatta a vendégeket. A
legnehezebb feladat a 120 személy elhelyezése volt a szállásokra,
hiszen szinte egyszerre érkeztek és még Cserépváraljára is kellett
Őket elhelyezni.
03. 02. (szombat)
Reggeli után 10 órakor került sor a borversenyre és vele párhuzamosan a fórumra a Közösségi házban ahol szó volt a bor marketingjéről (meg kell nézni a bor.hu portált), Zila Gábor mutatta be az
eddigi BORUMok helyszíneit képes megjelenítéssel. Végül én Cserépfalu turizmusát érzékeltettem nagyrészt Power pointos, kisfil-

mes kivetítésekkel. Ebéd után
4 pincét érintve Magyar gyula és zenész társai kisérésével levezettem a Pince,
Bor és Nótatúrát
ahol sok remek
Bükkaljai borokat
kóstolhattak, minden pincénél más-más
Fotó: Kovách I. Bendegúz/Némedi-Varga
borkorcsolyával. VaDávid – RKK
csora után a remek
Szafari busszal irány Bogács, éjszakai fürdőzés. Direkt figyeltem milyen érzéssekkel lépnek bele a gyógyvízbe, majd ezt fokoztuk a borok és poharak elővételével, majd az oszlop mögül előlépett tárogatójával Magyar Gyula és jött a Krasznahorka büszke vára… Megállt az élet, csönd majd sírás, összeborulás, éneklés, ahogy csak a
magyarok tudnak. Ez szenzációs nap volt.
03. 03. (vasárnap)
Az ünnepi istentiszteletet Főtiszteletű Pásztor Dániel Püspök Helyettes Úr tartotta, mely után a Közösségi házban került sor a borverseny eredményhirdetésére, melyet Tállai András miniszter helyettes Úr, országgyűlési képviselőnk is megtisztelt és köszöntött.
A 100 verseny borból a Református Egyház bora 2019-ben Vas
Attila Pinot gris fehér és Mészáros Borház vörös cuveeje lett. A legjobb bükkaljai bor a Mezei pincészet muskotály cuveeje lett. Gratulálok a nyerteseknek innen is. 2020-ban találkozunk a BORUM-on
Erdőbényén.
Szeretném megköszönni a segítséget Zila Gábornak, munkatársainak, segítőimnek: Kerékgyártó Lajosnak, Mizser Lajosnak, Csendes Péter polgármesternek, hogy számos programon részt vett, az
önkormányzat dolgozóinak, Gavrucza-Nagy Emese Nagytiszteletű
asszonynak, Remete étteremnek, Kósik Lajosnak és a szafari busznak.
Jó volt újra együtt lenni azokkal, akikkel amúgy is együtt vagyunk. Hiszen magyar szőlészek borászok vagyunk. Hiszen magyarok vagyunk. Hiszen egy vérből valók vagyunk.
Hajrá Kárpát-medence, Hajrá BORUM!
Kósik István
gondnok, borosgazda
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· · · Nőnapi rendezvény a Közösségi Házban · · ·
A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amelyet 1917 óta (Magyarországon 1948 óta) minden év március 8-án tartanak. A
nemzetközi nőnapot az ENSZ is a világnapok közt tartja számon. Ezen a napon világszerte a nőknek az egyenlő jogokért és lehetőségekért vívott évszázados küzdelmét elevenítik fel.
A cserépi lakosság hölgy tagjai február utolsó hetében
nőnapi köszöntő kártyát és egyben egy nőnapi rendezvényre szóló meghívót vehettek a kezükbe.
Mivel megtiszteltetésnek éreztem a meghívást és bevallom, kíváncsi is voltam, elmentem tehát március 8-án
este 6 órakor a Közösségi Házba.
Már az ajtóban fogadott Csendes Péter polgármester
és személyesen mindenkit köszöntött egy szál virággal. A
welcome drink elfogyasztása után elfoglaltuk helyünket
a gyönyörű szépen megterített asztaloknál. Hamarosan
meg is telt hölgyekkel az egész terem. A képviselő testület
férfi tagjai különböző italokkal kínáltak minket, voltak palackos borok, pálinkák, üdítők.
Ekkor következett a meglepetés: három előadóművész
jelet meg a színpadon!
Jancsó Dóra, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze, Cselepák Balázs színész, énekes, előadó és a 11 éves

musical énekes, Kerekes Dorina kápráztatott el bennünket több, mint egy órás fellépésükkel. Népszerű slágereket, operett részleteket adtak elő nagyon-nagy sikerrel.
Cselepák Balázs egy-két könnyedebb rock dalt
is elénekelt nekünk.
Annyira jó volt a hangulat, hogy még két aranyos cserépi kislány is csatlakozott hozzájuk a
színpadon, segítettek énekelni, táncolni.
A zenés műsort követően svédasztalos vacsorát kaptunk, különböző salátákból, hidegtálakból szolgálhattuk ki magunkat.
A finom vacsora elfogyasztása után még beszélgettünk egy kicsit az asztalnál, majd a szép
élményekkel feltöltődve tértünk haza.
Minden cserépi asszonytársam nevében akik szintén elfogadták a meghívást – köszönetet mondok ezért a szép estéért Csendes Péter
polgármesternek és a képviselő testület tagjainak.
Úgy érzem, méltó rendezvény volt ez a nemzetközi nőnap alkalmából a cserépi nők, lányok,
asszonyok tiszteletére.
Végül egy Kalocsa Róza (első magyar diplomás tanítónő) idézettel zárom soraimat:
„A férfi a háznak feje, a központ, mely körül
az egész háztartás forog; de a háznak lelke az
asszony.”
Kósikné Máté Judit
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Koragyermekkori program
A koragyermekkori program, egy
szakemberek (szakértők) által létrehozott internetes portál , melyen a szülő
hiteles információkat kaphat gyermeke
fejlődéséről, kötelező és ajánlott védőoltásokról, szociális ellátásokról, letölthető
szülői kérdőívekről stb.
A Szülői portál – www.koragyermekkor.hu -felkeresésével lehetséges.
Bíztatom a szülőket, hogy a megfelelő
tájékozódás és hiteles információ reményében a gyermekeiket érítő kérdésekben kizárólagosan ezt az internetes forrást használják.
Röviden a szülői kérdőívről:
A szülői kérdőív célja, hogy tájékoztassa a szülőket a gyermeke fejlődésének fontos tényezőiről és a szülők tapasztalatainak figyelembevételével segítse
a gyermeket ellátó védőnő és háziorvos
szűrővizsgálatának eredményességét.

A kötelező és ajánlott védőoltásokról:
A gyermekkori és felnőttkorban kialakuló
súlyos
fertőzőbetegségek
nagyrésze védőoltásokkal megelőzhető.
Szülői portál – www.koragyermekkor.hu
Védőoltások támogatása:
www.cserepfalu.hu
Aktuálisan a „kullancsszezon” (áprilisjúnius) előtt érdemes tájékozódni a lehetőségekről.
Fontos tudni, hogy a kullancs okozta
agyhártyagyulladás védőoltással megelőzhető, valamint a kullancs 4-6 órán belüli egyszerű bőrből való eltávolításával.
A kullancs eltávolítása: csipesszel
a potroh alatt kell megfogni és felfelé
kihúzni. Az előzetesen bármilyen kenőccsel, szerrel való bekenése fokozza a fertőzés veszélyét, mert akkor fecskendezi a véráramba a fertőző váladé-

kát, ha a bőrben a
feje benn marad az
később kiesik, nem fertőz.
A kullancs okozta Lyme-kór, melyet baktérium okozz ugyancsak a
kullancs váladékában található, jellegzetes „kokárda” bőrelváltozást és
idegrendszeri tüneteket okoz. Ez a
betegség antibiotikummal gyógyítható. A megelőzése a kirándulások
alkalmával lehetőség szerint zárt ruházat, valamint a bőr 4 órán belüli
átnézése és a kullancs szakszarű eltávolításával lehetséges.
Legyen egészségünk a legnagyobb
értékünk!
Mizserné Nagy H. Katalin
védőnő
vedono2002@gmail.com

Köszönetnyilvánítás
Az idén március elején is megrendezte a helyi általános is- zók, a szomszédos települések polgármesterei, önkormánykola Szülői Közössége a hagyományos jótékonysági bált. Sok- zatai, Csendes Péter Cserépfalu polgármestere, a helyi önkorsok munkával szervezéssel ismét sikerült egy jó hangulatú, vi- mányzat, és Tállai András miniszterhelyettes úr támogatását.
dám összejövetelt rendezni. A szülők saláták, sütemények kéFain Csaba
szítésével, támogatói jegyek megvásárlásával járultak hozzá
Szülői Közösség elnöke
a bál sikeréhez. Ezúton köszönjük a szülők, a helyi vállalko-
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Polgárőr krónika
A tavasz első napjaiban engedjék meg, hogy néhány gondolatban tájékoztassuk Önöket a 2019. évben végzett tevékenységünkről.
Különféle pályázatokban az idén is aktívan és tevékenyen
részt szeretnénk venni. A működési költségekre illetve szakmai
programjaink megvalósítására ez évben benyújtottuk Nemzeti Együttműködési Alap által meghirdetett pályázatra vonatkozó szakmai anyagunkat.
Az idén szakértői értékelés és a MOL Alapítvány kuratóriumának döntése értelmében szervezetünk, Családi nap c. pályázata bejutott a Helyi Érték Program 2018. 2.fordulójába, és ezzel részt vehet a 2019. április 1-22. között, az ország 146 benzinkútján megrendezett szavazáson. Amennyiben a szavazáson is
sikeres szerepelünk, azaz körzetünkben mi kapnánk a legtöbb
szavazatot, projektjük megvalósításához 500000 Ft támogatást
nyerhetnénk el.
Kérjük Önöket, hogy a mezőkövesdi (gyöngyösi?) MOLkútnál lehetőség szerint segítség pályázatunkat szavazataikkal,
amit előre is köszönünk.

A helyi önkormányzat által meghirdetett,
működési költségre vonatkozó pályázatunkat is
elkészítettük, kérjük támogató hozzájárulását a
döntéshozóknak.
Ebben az évben is több alkalommal vettünk részt Cserépfalu
illetve Cserépváralja által rendezett programok biztosításában,
említhetjük az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Forralt
Boros Disznótoros rendezvényt, a február végén megrendezendő Bo-Cse-Bükk Latyakfutást, vagy a cserépváraljai önkormányzat által tartott faluestet, vagy a Doni-áttörésre Cserépváralján sor kerülő megemlékezést.
Február elején megtartottuk az éves közgyűlésünket, amelyen a hivatalos részt követően polgárőrtársainkkal egy közös
vacsorán jót beszélgettünk, terveztük és átbeszéltük ez évi feladatainkat.
Cserépfalu, 2019. március
Polgárőr Egyesület vezetősége

Noszvaji Teremtorna – 2019.
A noszvaji futballtorna január 19–én került megrendezésre az általános iskolában. Pár héttel korábban meghívást kaptam Sánta Attilától, a torna szervezőjétől, hogy indítsak el egy csapatot, csatlakozzunk a megmérettetésre. Nem kellett kétszer mondania, rögtön
szervezkedni kezdtem és hamarosan összeállt csapatunk: 4 cserépi,
2 bogácsi és 1 mezőkeresztesi játékosból állt.
Noszvajon reggel 8-kor már gyülekezett a 8 csapat, várva a sorsolást. Két csoportba osztva a csapatokat, hamarosan megkezdődtek a küzdelmek.

Az elődöntőben a szintén noszvaji „Kámfor” csapata volt az ellenfél, itt szoros mérkőzésen 3:2-re nyertünk.
Ezután következett a döntő, ahol az egri „Cametoulouse” csapattal
néztünk farkasszemet. A tétnek megfelelő kőkemény mérkőzésen az
Édesapám (id. Hangácsi Róbert) és az én (ifj. Hangácsi Róbert) gólomnak köszönhetően 2:0-s diadalt arattunk, ami a Noszvaji Teremtorna
megnyerését jelentette!

Az első meccsünkön az ellenfelünk a 18-20
éves fiatalokból álló „Ifjak” noszvaji csapata volt,
ahol 5:0-ra nyertünk.

A mérkőzések során a csapatkapitány szerepét én töltöttem be, de a kupát Édesapám vette át, aki a kislányommal, Kincsővel kézen fogva
ment ki érte. Szép pillanat volt, büszke voltam csapatunkra!

Második alkalommal az ostorosi „Old Boys”
csapattal nagyon szoros volt a küzdelem, 2:2-es
döntetlen eredmény született.

Ezúton is köszönöm szépen a fiúknak a kiváló
teljesítményt, ahol lehetetlent nem ismerve, nagyon jól játszott mindenki!
A csapat tagjai: Mizser Krisztián (Cserépfalu),
Benyovszki Bálint (Cserépfalu), id. Hangácsi Róbert (Cserépfalu), ifj. Hangácsi Róbert (Cserépfalu), Csiri Ferenc (Bogács), Kis Gábor (Bogács), Kovács Péter (Mezőkeresztes)

Utolsó csoportmérkőzésünkön az „Alu
Casting” noszvaji csapatával játszottunk,
ahol magabiztos 3:0-s sikert arattunk, így a
csoport első helyezettként várhattuk a további izgalmakat.

Ifj. Hangácsi Róbert
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