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„küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap kö-
zül háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az es-
téje egyedül. pedig hidd el, Ismeretlen olvasó, fordítva kellene legyen. Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s 

egyetlen csak a többi dolgoké, s még annak is elég az estéje.” 
Wass Albert         

Álljon meg egy pillanatra a kará-
csonyi készülődésben kedves olvasó 
és tegye meg önmagáért, hogy fel-
teszi és megválaszolja a kérdést: Mit 
jelent számomra ez az ünnep? Sze-
retetet, otthont, békét? Igen mind-
ezt. Önzetlenséget, odafigyelést, se-
gítő kezet? Válasza valószínűleg: Igen 
ezeket is. Minden benne van az ün-
nepben, ami emberi létünk értelmét 

adja. Mindaz, amiről a mindennapjaink-
nak is szólnia kellene. Szeretettel fordu-
lunk családunk, barátaink, rokonaink 
felé. Segítünk a rászorulókon. Tegyünk 
egy próbát! Talán az ünnep hozzáse-
gít bennünket, hogy végig gondoljuk 
mennyi jót tettünk másokkal, vagy tet-
tek velünk embertársaink. Esetleg mit 
mulasztottunk el. Mit tettünk magun-
kért, hogy jobbak lehessünk és hogyan 

segítettünk jobbá válni a környeze-
tünkben élőknek? Érezzünk hálát 
azért, ahol most tartunk! Mindez se-
gít elcsendesedni, számot vetni, a lé-
nyegre rátalálni és valóban befogad-
ni a karácsonyt. 

Kívánok minden kedves olvasónak 
békés, boldog ünnepet!

A szerkesztő

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen.

Felejtsd el mindent, ami a hétköznapok szertartása, feladata.

Az ünnepet nem csak a naptárban írják piros betűkkel.

Nézd a régieket, milyen áhítatosan, örömmel ünnepeltek!

Az ünnep a különbözés.

Az ünnep mély és varázsos rendhagyás.

Az ünnep legyen ünnepies, az élet rangja, felsőbb értelme.

Készülj fel rá testben és lélekben.

Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre!

Márai Sándor

az ünnepekről



2

ÖnkormányzatI HÍrek

Elhaláloztak:
Bartók Béla Bertalan – Berezdalja út 42.

Boros Andrásné – Váraljai út 14.
Derda István – Berezdalja út 32/A.
Derda Károlyné – Kossuth út 112.

Balogi Lajosné – Kossuth út 17.
Kovács Imréné – Petőfi út 38.

Bányi Lajosné – Berezdalja út 20.
özv. Kerékgyártó Lajosné – Kossuth út 119.

Vilmányi László – Alkotmány út 28.

ANYAKÖNYVI HÍREK
előző szám óta

Született:
Hazadi Andrea és Szepesy Károly szülőknek

petra nevű gyermekük

Házasságot kötöttek:
Kósik András és Bíró Brigitta
Orosz Krisztián és Bán Gerda

Dósa Judit és  Blázsevics Péter
Szepesy Károly és Hazadi Andrea

Farkas Tibor és Báder Lilla

A Képviselőtestület 2019. július 30-án tartotta a soron kö-
vetkező ülését.

A képviselők tájékoztatót hallgattak meg a Hórvölgye Tag-
iskola tevékenységéről, melyet jóváhagyólag tudomásul vet-
tek.

Ugyancsak jóváhagyólag tudomásul vették a polgármes-
ter előterjesztésében a Többcélú Kistérségi Társulás munkájá-
ról szóló beszámolót. A Képviselő-testület pályázatot nyújtott 
be az idei téli szociális tűzifa programmal kapcsolatban. Szin-
tén pályázat került benyújtásra rendkívüli szociális segélyke-
ret iránt. Módosításra került az Önkormányzat településképi 
rendelete és Szervezeti Működési Szabályzata. 

A Cserépfalu Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának, 
Benson Attila lemondása kapcsán a képviselő-testület a beér-
kezett pályázatok alapján a Kft. új ügyvezetőjének Kissné Pol-
gár Szabinát választotta 2019. szeptember 1-től.

Rendkívüli testületi ülésen 2019. augusztus 2-án a Képvi-
selőtestület vis maior pályázat benyújtásáról döntött a nyári 
esőzések okozta károk helyreállítása érdekében. 

2019. augusztus 27-ei rendkívüli testületi ülésen a Képvi-
selő-testület megválasztotta 5 évre a Helyi Választási Bizott-
ság tagjait.

Döntött a Képviselő-testület árvízvédelmi veszélyelhárítás 
kapcsán külterületi ingatlan megvásárlásáról.

A Bem úti vízelvezetési pályázattal kapcsolatban a Képvi-
selőtestület meghatározta az ajánlattevő kivitelező cégeket.

A Képviselő-testület 2019. szeptember 30-án tartotta az 
utolsó ciklusbeli testületi ülését, ahol a képviselők tájékozta-
tót hallgattak meg a Baptista Szeretett Misszió és a Cserépfa-
lui Polgárőr Egyesület, valamint a Községi Könyvtár tevékeny-
ségéről. A tájékoztatókat a képviselők jóváhagyólag, egyhan-
gúan elfogadták.

Módosították a képviselők 2019. évi költségvetési rende-
letet az év közbeni pénzügyi előirányzatok átvezetésével. A 
Képviselő-testület önkormányzati ciklusértékelőt fogadott el 
a polgármester előterjesztésében.

A Képviselő-testület egyhangú döntéssel csatlakozott a 
2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázathoz. 

A Helyi Választási Bizottságba póttagként Halász Judit ke-
rült, mivel az előző póttag a HVB rendes tagja lett egy össze-
férhetetlenségi bejelentés kapcsán.

A 2019. október 13-án megválasztott Képviselő-testület  
alakuló ülését október 24-én tartotta, melyen tájékoztatót tar-
tott a választásról Fehérvári István, a HVB elnöke, majd a pol-
gármester és a képviselők letették az esküt.

Titkos szavazással megválasztották alpolgármesternek 
Mizser László képviselőt. A Képviselő-testület megállapította 
a polgármester illetményét és az alpolgármester tiszteletdíját.

Megválasztásra került az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
Nagy József elnökletével, Mizserné Nagy Henrietta és Kósik 
István személyével.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy év végéig nem mó-
dosít a képviselői tiszteletdíjak mértékén. Az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatát a kép-
viselők a következő ülésre napolták el.

A Képviselő-testület a 2019. november 19-ei ülésén jóvá-
hagyta az Önkormányzat SZMSZ-ét.

Új rendeletet alkotott a Szociális tűzifa igényléséről, felosz-
tásának feltételeiről és szabályozásáról.

A Magyar Falu Programmal és egyéb központi pályázatok-
kal kapcsolatban a Képviselő-testület tájékoztatót hallgatott 
meg a polgármestertől és ajánlattételi felhívásokról is dön-
tött.

Az idei közmeghallgatás időpontját a Képviselő-testület 
2019. december 16-án 17.00 órára tűzte ki a Közösségi Ház-
ban. 

A Képviselő-testület zárt ülésen döntött a 2020. évi Bursa 
Hungarica pályázatokról. Jövőre 8 felsőoktatásban tanuló kap 
10 hónapon keresztül önkormányzati pénzbeli támogatást.



3

Kedves Olvasók, Tisztelt cserépi lakosok!

Segítő kezek

A kész pálya

Először is engedjék meg, hogy megköszönjem a válasz-
tásokon leadott szavazataikat. Az Önöktől kapott bizalmat 
a továbbiakban is szolgálni kívánom, és mindent megte-
szek azért, hogy Cserépfalu az elkövetkező ciklusban is az 
egyik legdinamikusabban fejlődő kistelepülés legyen. Egy-
ben gratulálok az újonnan megválasztott képviselő-testü-
let tagjainak. Munkájukhoz sok erőt és kitartást kívánok.

Nagy örömömre szolgál, hogy októberben az iskola ud-
varán elkészült a műfüves labdarúgó pálya, amely azt gon-
dolom, hogy minden tekintetben megfelel a mai kor elvá-
rásainak. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetségnek, hogy támogatták a ked-
vezményes pályaépítési pályázatunkat. Továbbá szeret-
ném megköszönni a kivitelező Bankó Kft. precíz munkáját, 
végezetül pedig a társadalmi munkában részt vevő helyi 
emberek segítőkész hozzáállását, amit több napon keresz-
tül tanúsítottak. Ennek köszönhetően sikerült a pálya mel-
lett egy 200 nm-es területet is letérköveznünk.  Azt gondo-
lom, hogy a munkálatok során egy nagyon jó közösség jött 
létre, amiért hálásak vagyunk. A kivitelezési folyamatokba 
az Önkormányzat dolgozói és a közfoglalkoztatásban részt 
vevő kollégák is bekapcsolódtak, nekik is szeretném ez-
úton megköszönni a munkájukat. Az építést követően az 
iskolás gyerekek birtokba vehették a focipályát, amit nagy 
örömmel használhatnak nap, mint nap. Természetesen is-
kola idő után bárkinek lehetősége van a pálya bérlésére, 
akár sötétedés után is, a kültéri világításnak köszönhetően.

Az elmúlt időszakban is sikerült több Magyar Falu 
Programban kiírt pályázatot megnyernünk. Ezek a pályá-
zatok is mind a település további fejlődését szolgálják.  

Tájékoztatásul szeretném felsorolni Önöknek.

•	 Belterületi közterületek karbantartására, gépbeszerzés 
4.965.319 Ft

•	 Járdaépítés, felújítás anyagköltség 1.999.998 Ft

•	 Orvosi eszköz beszerzése 999.999 Ft

•	 Önkormányzati utak felújítása (Bem út) 9.999.997 Ft

•	 Polgármesteri Hivatal tető felújítás 8.999.996 Ft

•	 Óvoda udvar, játszótéri eszközök beszerzése 1.778.411 Ft

Belügyminisztérium által meghirdetett pályázat, Önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatá-

sa (belterületi utak felújítása) 10.517.729 Ft.  A 
pályázatban az alábbi utak kerülnek felújításra: 
Arany János út, Bocskai út, Kifli-köz, Kossuth út.

A megnyert pályázatokon felül még két pá-
lyázatunk van elbírálás alatt. Az egyik a házior-
vosi szolgálati lakás energetikai felújítása a má-
sik pedig a záportározó és csapadékvíz rende-
zés. Bízok abban, hogy ezek az elképzelések is 
pozitív elbírálásban fognak részesülni.

Szeretném megköszönni az Önkormányzat 
és intézményei, valamint a Közös Önkormány-
zati Hivatal dolgozóinak az egész éves munká-
ját.

A magam nevében kívánok mindenkinek 
áldott, békés, boldog Karácsony  

Ünnepeket és sikerekben gazdag új évet!

Csendes Péter 
polgármester
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tájékoztató
A szálláshely üzemeltetéssel kapcsolatosan 

bekövetkező 2019. évi változásokról

Az Országgyűlés elfogadta a turisztikai térségek 
fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi 
ClVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításá-
ról szóló 2018. évi XCVII. törvényt, így jövő évtől vál-
tozások várhatóak a szálláshely működtetés terén. A jö-
vőben a szálláshelyek által kötelezően használandó di-
gitális alkalmazásokon keresztül rendeződnének a szál-
láshely-szolgáltatás során keletkezett statisztikai adatok 
a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (további-
akban: Rendszer) felé. a szálláshely-szolgáltatók köte-
lezettsége lesz a technológiailag megfelelő szállás-
hely-kezelő szoftver használata és annak napi szin-
tű vezetése. 

a magyar turisztikai Ügynökség zrt. (MTÜ) térítés-
mentesen biztosítja azoknak a szálláshely-szolgál-
tatóknak a szálláshely-kezelő szoftvert, akik legfel-
jebb 8 szobát, illetve legfeljebb 16 ágyat tartalmazó 
szálláshelyet tartanak fenn.

A szálláshely-kezelő szoftver meghatározott adato-
kat képes majd tárolni saját adatbázisában és megha-
tározott feltételek szerint elektronikus úton statisztikai 
adatokat továbbít a Rendszer számára. A Rendszerben 
a szálláshely-szolgáltatók ütemezett sorrendben 
elektronikusan regisztrálnak. Az elektronikus ügyinté-
zés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szó-
ló 2015. évi CCXXII. törvény biztosítja a szabályozott és 
központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások hasz-
nálatát a regisztrációs folyamat és a kapcsolattartás so-
rán, az azonosítás érdekében pedig a Rendszer üzemel-
tetője adatokat kérhet el a vállalkozásokkal kapcsolatos 
nyilvántartásokból. Új elemként meghatározza a Rend-
szer csatlakozásának feltételeit: a szálláshely-szolgál-
tató a szolgáltatás megkezdését követő 5 napon be-
lül köteles regisztrálni a rendszerben. A regisztráci-
ós folyamat teljes mértékben elektronikus lesz. A szállás-
hely-szolgáltató vagy képviselője elektronikus azonosí-
tási szolgáltatás útján azonosítja magát, míg a Rendszer 
üzemeltetője az azonosítást követően ellenőrzi a nyi-
latkozó képviseleti jogosultságát. Ennek ellenőrzése ér-
dekében vagy az erre vonatkozó SZEÜSZ-t (rendelkezé-
si nyilvántartás, a fejlesztés alatt álló jogosultság kezelő 
ügynöki szolgáltatás) használja, vagy hozzáférést kap az 
ellenőrzéshez szükséges nyilvántartásokhoz. Az üzemel-
tető kizárólag a jogosultság ellenőrzése érdekében, an-
nak idejéig kap jogosultságot az érintett személyes ada-
tainak kezelésére. A Rendszer maga személyes adatokat 
nem, kizárólag adminisztratív adatokat tartalmaz, azok 
rögzítését a szálláshely-szolgáltatók végzik. 

a vendégek regisztrációjának célja, hogyha a szállás-
hely-szolgáltató vendégével szemben polgári jogi jogvitába 
keveredik, valamint ha kártérítési igényét kívánja a vendégé-
vel szemben érvényesíteni, akkor a szálláshely-szolgáltatást 

igénybe vevő vendége pontos adatai ren-
delkezésre álljanak. mindezek mellett az 
adatok rögzítése az idegenforgalmi ok-
ból is szükséges, ezzel - bizonyos tekintetben majd - kivált-
va a jelenlegi idegenrendészeti vendégkönyv intézmé-
nyét. A szálláshely-szolgáltató a vendégek bejelentkezés-
kor elektronikusan rögzíti az adatokat egy számára bizto-
sított tárhelyen, amely az adatkezelést könnyíti meg az-
által, hogy nem papíralapon történik az adatrögzítés. A 
Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató nem ismerheti meg 
a tárhelyen tárolt adatok tartalmát, az adatkezelési feladata 
csak azok tárolására terjed ki, valamint biztosítja, hogy a szál-
láshely-szolgáltató az adatokhoz szükség esetén hozzáférjen. 
Abból adatot csak a szálláshely-szolgáltató útján lehetséges 
igényelni. A vendég személyes és okmánya adatainak rögzíté-
se céljából szükséges, hogy a vendég a személyazonosítására 
alkalmas okmányát bemutassa a szálláshely-szolgáltatónak. 

A rendszer lépcsőzetes jelleggel lép hatályba, első kör-
ben tesztüzem jelleggel 2019. január 1-jétől a Magyar Turisz-
tikai Ügynökség Zrt. által befogadott szervezetek használhat-
ják, ezt követően önkéntesen lehet csatlakozni. A Kormány 
rendelete meghatározta a további csatlakozások kötelező idő-
pontjait. 

A csatlakozás ütemezetten történik a szállodák 2019. év 
júliusától, a panziók 2019.októberéről, a kempingek üdü-
lőházak, közösségi szálláshelyek, egyéb szálláshelyek 
2020. januárjártól teljesítenek majd havi adatszolgáltatást, 
az új rendszeren keresztül. 

Azok a szálláshely-szolgáltatók, amelyek a Ker. kr. 4. § (3)-(6) 
bekezdése szerinti szálláshely-szolgáltatási tevékenységüket 
már bejelentették, továbbá működési engedéllyel rendelkez-
nek, kötelesek 2019. december 1-je és 2019. december 31-e 
között az e rendelet 5. §-a szerinti regisztrációt teljesíteni. A 
napi és a havi adatszolgáltatást 2020. január 1-jétől kell telje-
síteni, azzal, hogy az adatszolgáltatás első napja 2020. január 
1-je, illetve első alkalommal 2020. január 1. napját követően 
kötelező a havi adatszolgáltatás teljesítése. 

Megjelentek a turisztikai törvények és már a végrehajtási 
kormányrendelet is, ez jövő évtől jelentősen érinti a szállás-
hely üzemeltetéssel összefüggő feladatokat. Erre vonatko-
zóan az alábbi jogszabályok tartalmaznak szabályozásokat: 

§ 2018. évi XCVII. törvény a turisztikai térségek fejlesztésé-
nek állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcso-
lódó törvények módosításáról 

§ 2016. évi CLVI. törvény a turisztikai térségek fejlesztésé-
nek állami feladatairól 

§ 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet a turisztikai térségek 
fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény 
végrehajtásáról 

Regisztráció és egyéb információ:  https://info.ntax.hu/
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Szerencsésnek mondhatom magamat
Szeretném most megragadni az al-

kalmat arra, hogy bemutatkozzam. Le-
het már hallottak rólam egyet, s mást 
a falubeliektől vagy éppen személye-
sen is ismerjük egymást, de most sze-
retném leírni, hogy miért éppen Cse-
répfalut és miért éppen ezt a csodás 
óvodát választottam lakóhelyemnek 
és munkahelyemnek egyaránt. 

Nevem Herbák Gabriella, és szeren-
csésnek mondhatom magamat, hogy 
én lehetek ebben a faluban az új óvo-
dapedagógus, de ha csak a gyerekek 
szavait idézem, akkor a „hosszú hajú 
óvó néni” megszólítás tökéletesen il-
lik hozzám. A főiskola befejezése után 
egyből jelentkeztem erre az állásra, 
mert már nagyon szerettem volna gye-
rekekkel együtt mondhatni, dolgozni, 
de inkább játszani, fejleszteni a képes-
ségeiket, látni, ahogyan ügyeskednek 
és sikereket érnek el. Ahogyan Maria 
Montessori írta: „Kezdeményezni, az 
után hagyni, hogy a gyermek szaba-
don kibontakoztathassa képességeit. 
Ez a pedagógus feladata.”

Eddig Ostoroson laktam a szüleim-
mel és a húgommal, de mivel a bará-
tom itt lakik Cserépfaluban a családjá-
val együtt, így egyértelmű volt a dön-

tés mindenkinek, hogy ide 
költözöm, amikor meg-
kaptam az állást. Már las-
san 4 hónapja, hogy itt 
élek és igyekszem beillesz-
kedni a falu és az óvoda 
életébe, mindennapjaiba. 
Az óvodai szokások egyál-
talán nem változtak attól, 
hogy én ide jöttem. Tud-
tam jól, hogy ez egy olyan 
óvoda, ahol a gyerekek 
nagyon sokat kirándulnak 
és minél több időt tölte-
nek a szabadban. Ez tet-
szett nekem is, hiszen tő-
lem sem áll messze a ter-
mészet. Volt alkalmunk el-
látogatni Egerbe az erdé-
szeti kiállításra, ahol óvo-
dásaink nagyobb bete-
kintést kaphattak az erdő 
élővilágába. Ezt követő-
en Cserépváraljára kirán-
dultunk át az erdőn ke-
resztül, ahol a gyerekek 
maguk is felfedezhették a 
természet rejtett kincse-
it. Mint megtudtam min-
den évben szoktak menni 
Felsőtárkányba, kisvona-
tozni, ez idén sem maradt el. A vonat 
szerencsére idén zárt volt, így nem fúj-
ta le a szél a fejünkről a sapkát, amíg 
felértük a Stimec házhoz. Itt a tanösvé-
nyen mentünk végig, ahol a táblák se-
gítségével, nem csak a gyerekek, ha-
nem mi is sokat megtudtunk az erdei 
fákról, cserjékről, növényekről és ál-
latokról. Természetesen a saját falu-
ja sem maradhat ki egy gyermek éle-
téből sem, így itt a faluban is, amikor 
csak tehetjük, sétálunk és megnéz-
zük a helyi nevezetességeket. Az egyik 
ilyen kirándulás alkalmával felmász-
tunk a kilátóig, ahonnan az egész falut 
belátni, sőt még a szomszéd telepü-
lést is. Egy másik napsütötte délelőt-
tön pedig a Kaptárkövekig sétáltunk 
el, ahol hallhatták a gyerekek az Ördög 
torony legendáját is.  Mivel ezek a he-
lyi kirándulások a szüret időszakára es-
tek, ez egy nagyon jó alkalom volt arra, 

hogy a gyerekek közelebbről is meg-
ismerhessék minden csínját-bínját a 
szüretnek, hiszen útközben rengeteg 
szőlőt látunk. Tudván, hogy ez a tele-
pülés híres a borkészítésről, így a pin-
cesorra is elsétáltunk és még mustot is 
kóstolhattunk, ami a gyerekeknek na-
gyon ízlett.

Nagyon sok kedves embert ismer-
hettem meg a néhány hónap alatt, 
akik segítenek a beilleszkedésben és 
a napi feladatok elvégzésében. A gye-
rekekkel is hamar megtaláltam a közös 
hangot és örülök neki, hogy ők is elfo-
gadtak engem. Öröm minden reggel 
bejönni az óvodába tudva azt, hogy a 
gyerekek boldogok, hogy én is itt va-
gyok és ez a mosolygó arcukon is lát-
szik. Számomra egy őszinte gyermeki 
mosolynál nincs is szebb a világon. 

Herbák GabriellaA magaslaton

Vonatoztunk

Gyűjtögetés
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Az első első osztályom

Gáspár István vagyok, 25 éves, és én vagyok a falube-
li általános iskola „tanító bácsija”. 2019 júniusában szerez-
tem meg a tanítói diplomámat az egri Eszterházy Károly 
Egyetemen. Mezőköveden lakom a szüleimmel Cserépfa-
lutól nem messze, így könnyedén megoldható a bejárás 
napi szinten. 

De miért a tanítói pályát és miért éppen Cserépfalut vá-
lasztottam?

Már régóta tudtam, hogy valamilyen úton-módon, de 
gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Akkoriban még nem 
érlelődött meg bennem, hogy alsós tanító vagy tanár sze-
retnék lenni, esetleg valami más, aminek köze van a gyere-
kekhez, csak annyit tudtam, hogy szeretem a gyerekeket, 
szeretek velük foglalkozni és az irány így már meg is volt. 
Aztán jött a hír, hogy Egerben, az Eszterházy Károly Egye-
temen akkor először tanító szak indul. A lehetőség tehát 
adott volt: tanítóként gyerekekkel foglalkozhatom min-
den nap és Eger közel is volt a lakóhelyemhez, tehát a csa-
ládot sem kellet nélkülöznöm.

Szinte azonnal az Egyetem befejezése után kaptam 
egy álláslehetőséget: tanítót kerestek Cserépfaluba, a 
Hórvölgye Tagiskolába. Cserépfalu közel van Mezőkö-
vesdhez nagyon szép természeti környezetben és tudtam, 
hogy kis létszámú iskoláról van szó. Pályakezdőként ideá-
lisnak tűnt ez a lehetőség. Sikeresen pályáztam. Így lettem 
én az iskola tanító bácsija.  

Első tanítói évemben mindjárt a mély vízbe kerültem, 
ugyanis azon kívül, hogy pályakezdő vagyok rögtön kap-
tam egy saját osztályt is. Az idei első osztálynak az osztály-
főnöke lettem. 

A kis elsőseimmel napról-napra közösen rázódunk bele 
az iskolai életbe. Hamar elfogadtak mind tanítóként, mind 
osztályfőnökként, de az iskola többi tanulójával is köny-
nyen sikerült megtalálni a közös hangot, ami nagy öröm-
mel tölt el. A kollégáim mindenben segítenek, nincs olyan 
kérdés vagy probléma, amivel ne fordulhatnék hozzájuk. 

Már ilyen rövid idő után bátran ki merem jelenteni, 
hogy reggelente nem csupán a munkahelyemre jövök, ha-
nem egyben a második családomhoz is.

Gáspár István
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EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

Az egészségünk megőrzése fontos fel-
adat. Nem lehet elégszer hangsúlyoz-
ni, hogy már gyermekkorban el kell kez-
deni odafigyelni az étkezési szokások-
ra, a sok mozgásra, és a megfelelő higié-
nia betartására. A fogak ápolása, tisztán-
tartása, a rendszeres fogászati ellenőr-
zés életünk szerves részét kell, hogy ké-
pezze.

A 6-8 hónapos kisbabákat (ha van 
foga) már célszerű hozzászoktatni a fog-
ápoláshoz. Tiszta vizes lemosással és 
szilikonos masszírozással a nyálképző-
dést serkentve tisztíthatjuk az ínyt és a 
fogacskákat. Egy éves kortól a tanuló gu-
mis fogkefét használjuk. A szokás kiala-
kítása miatt egy időben mossunk fogat 
a kisdeddel. A két éves korúaknak már 
tegyünk fogkrémet a sörtés fogkefére 
és tanítsuk meg kiköpni a vizet. Később 
ösztönözzük a gyermeket az alapos fog-
mosásra, a helyes technika elsajátításá-
ra, hiszen a kézügyessége fokozatosan 
alakul ki. 

A fogmosás naponta 3x történjen, 
és 3-4 percig tartson.  A tejfogak felépí-
tésére jellemző, hogy zománc rétegük 
vékonyabb, a fogbél aránya nagyobb 
ezért a szuvasodás hamarabb kialakul. 
Az egészséges fogazat kialakulásához 
hozzájárul az anyatejes táplálás, a folya-
matos D-vitamin pótlás, a kontrolált cu-
kor bevitel és a gyakori erőteljes rágás pl: 
zöldségek, gyümölcsök a fluoridok, vala-
mint a kovagél szemcsét tartalmazó fog-
ápolók.

A 3-4 éveseknek 20 tejfoga van, majd 
6 éves korban kezdődik a fogváltás, mely 
egészen 12 éves korig is eltarthat. Az is-
kolai fogászati szűrések célja a korai felis-
merés és kezelés. A harapási rendellenes-
ségek kiszűrése a fogszabályzás és a ba-
rázdazárások a maradandó fogak épsé-
gének megtartását célozzák.

 Fogaink épsége biztosítja a jó emész-
tést, amely hozzájárul egészségünk meg-
tartásához!

November a fogápolás hónapja „Gyermekfogápolás a kezdetektől”
A továbbiakban szeretném Önöket 

TÁJÉKOZTATNI az alábbi eseményekről:

Többek között a defibrillátor kihelyezés-
ről, felhívni a figyelmet a szűrővizsgálat-
ok fontosságára és az alapellátás által is 

használt egészségügyi informatikai rend-
szerre.

Cserépfalu defibrillátora (SAMARITAN 
PAD 350 típusú) jelenleg a Védőnői ta-
nácsadó várótermében került kihelye-
zésre, az előzőleg megvásárolt riasztó-
val ellátott tároló szekrényben. Az első-
segélynyújtók számára könnyen hozzá-

férhető, használható.

Itt szeretnénk megköszönni, hogy lelke-
sen vállalkoztak a képzésre, és segítőkész-

ségüket felajánlották!

SZŰRŐVIZSGÁLATOK

Az ELEKTRONIKUS EGÉSZSÉGÜGYI SZOL-
GÁLTATÁSI TÉR- rendszerében minden pá-

ciens egészségügyi adatai egy központi 
adatbázisba kerülnek, amit a páciens ren-

delkezése alapján kezel az egészségügyi 
személyzet. Használata egyszerű, letölt-

hetjük vizsgálati eredményeinket, recept-
jeinket stb. Használjuk bártan!

https://e-egeszsegügy.gov.hu/

www.eeszt.gov.hu
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Régmúlt szomorú karácsony

Tőzsér János: A hó íze (részlet)

Sokszor készültem tanítványaimmal Hősök napi megemlé-
kezésekre. Ennek kapcsán rengeteg verset, prózai szöveget ol-
vastam a doni eseményekről. Szívügyemnek éreztem, mert is-
merőseim, rokonaim között is vannak, akik hiába várták haza 
szeretteiket a Don kanyarból. A fiatalabbak már közösségi ol-
dalon találkozhattak a következő megrendítő írással, de fa-

lunkban sok idős és „érintett” ember él nekik is szánom a tör-
ténetet. Remélve ebben az elcsendesedő karácsonyi időszak-
ban még jobban tudunk hálát adni és tudunk örülni mostani 
életünknek. A szerző engedélyével és szíves hozzájárulásával 
kerül közlésre az írás és tervezem továbbiak idézését is.

A szerkesztő

A katonák ma szembesültek a vissza-
vonhatatlan ténnyel. Most már egészen 
biztos, hogy soha nem jutnak haza élve, 
de holtan sem! Ebben a rettenetes hi-
degben nem lehet sokáig élni. Ma, 1942. 
december huszonharmadika van. Itt a 
karácsony…

A Don túloldalán pedig, a 2. magyar 
hadsereggel szemben felállt Voronyezsi 
Front, a híres Golikov altábornagy veze-
tésével. És ez rossz hír volt. Bizony, na-
gyon rossz hír…

Kiss Balázs tizedes eddig reményked-
hetett abban, hogy talán otthon töltheti 
a karácsonyt, de ez mára hiú ábránd lett. 
Jány Gusztáv tábornok visszavonulási 
kérelmét Hitler megtagadta, így a Don 
folyó jegén átözönlő oroszok hamaro-
san támadni fognak.

Balázs tudta, hogy akkor pedig nincs 
menekvés. Alig van élelem, a nyári ruhá-
zatban és bakancsban fagyási sebek tö-
megei kínozták az embereket. Az, hogy 
puskával kell szembeszállni a harcko-
csikkal, nevetséges volt, de senkinek 
sem volt már kedve nevetni…

Két napja elhagyták Kantyemirovka 
várost is, mert azt nem védhetőnek ítél-
ték a főtisztek. Pedig ott legalább fahá-
zakban lehettek éjjel, amiket valameny-
nyire fűteni is lehetett. Most egy nyitott 
lövészárokban alszanak, a mínusz 35° fo-
kos dermesztő fagyban!

Holnap karácsony. Balázs tudta, hogy 
ha megéli is, soha nem lesz több kará-
csonya. Teljesen kizárt, hogy ezt túlél-
je…

Pedig nem így képzelte el az életét. 

Egy éve még úgy gondolta, hogy kará-
csonykor megkéri majd Ilonka kezét, aki 
némi vonakodás után, mert ő tisztessé-
ges lány, igent mond. Ilonka apja pedig 
már nyáron, az aratáskor célzásokat tett 
arra nézve, hogy szívesen fogadná őt ve-
jének. Tőle nem is nagyon kellett volna 
kérni a lány kezét, mert adta volna szí-
ves örömest… A dolgos és becsületes 
fiú azonnal megbecsült családtaggá vált 
volna.

Balázs úgy képzelte, hogy házat épít, 
nagy istállót és kukoricagórét is ácsol 
melléje, hogy elférjenek a jószágok és 
éhen se haljon egy se! Öt vagy hat gye-
rek is került volna, ha Isten is úgy rende-
li, úgyhogy szorgos munkáskezek gyara-
pították volna a családot.

Most, hogy visszagondolt erre a le-
hetőségre, elszorult a szíve. Annyi jó és 
szép várt rá, de valakik odafent, magas 
urak, kövér politikusok, sült bolond had-
vezérek úgy gondolták, hogy mit sem 
számít egy parasztgyerek álma, vágya, 
boldogsága. Van annál sokkal fontosabb 
is! A háború…

Most itt ül hát a lövészárok alján és 
nézi a mellette fekvő bajtársait. Reg-
gel óta már ketten meghaltak. Csak úgy 
csendben, szó nélkül. Nagyéri őrmes-
ter hiába ordítozik, hogy senki ne me-
részeljen elaludni, nem tehet semmit. A 
fagy csendben pusztítja el őket, de leg-
alább nem tudnak róla. Előbb csendes 
és puha álommal cserkészi be az embe-
reket, majd lassan lopja el őket. Aljas és 
kegyetlen, de kíméletesebb, mintha az 
orosz golyók szaggatnák szét a testüket.

Este kiosztották a holnapi, karácsony 

szent napjára való fejadagokat. Húsz 
deka kenyeret, egy darabka szalonnát 
és a karácsonyi ajándékot, tíz deka fok-
hagymás kolbászt! Fél liter bort is kap-
tak, pedig egy vödör forró teának job-
ban örültek volna.

Balázs úgy érezte, hogy már nincs 
mit veszítenie. Leült a hóba és jóízűen 
megette az egészet. A teljes másnapi ja-
vadalmát.

– Egészségetekre komáim! – emel-
te a kulacsát a többiek felé. – Áldott ka-
rácsonyt mindannyiónknak! Az utolsót, 
amit megélhettünk…

– Ne kavarja itt a szart hallja-e, mert 
megütheti a bokáját! – ordított fel az 
őrmester. – A győzelem után hazame-
gyünk és elfelejtjük ezt itt! Ne merészel-
je csüggeszteni a többieket, mert baj 
lesz!

– Miféle baj? – nézett rá Balázs. – En-
nél mi lehetne nagyobb baj, he?

– Az, hogy lázításért fejbe lövöm!

– Tegye, amit kell – nézett rá angya-
li mosollyal Balázs. – Nagy szívességet 
tenne vele…

Nagyéri őrmester látta, hogy ebből 
nem jöhet ki jól. Halottakkal ordítozik itt, 
csak némelyik még beszél. De holnapra 
már nem lesz itt élő ember. Biztosra vet-
te, hogy ő sem.

Lassan lehiggadtak és elcsendese-
dett a lövészárok. Az oroszoknál sem 
volt semmi zaj. Tegnap éjjel még hallot-
ták a harmonika hangját, de ma csend 
van. Ilyen valószerűtlen csend sehol 
nincs. Hallani lehet a hópihék suhaná-
sát…
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Balázs nekidőlt a lövészárok falá-
nak és felnézett az égre. Már elmúlt éj-
fél, tehát ma huszonnegyedike van. Ka-
rácsony szent napja. Remélte, hogy ott 
fent lát valamit. Egy csillagot, vagy a 
Hold fényét, de nem. Csak sűrű fekete-
séget látott. Ült hát, és arra gondolt, ott-
hon a mama most tesz rá néhány hasá-
bot a tűzre. Mindig így tett télen. Éjfél 
körül megrakta a búbost és az reggelig 
ontotta a finom meleget.

Kora reggel aztán a mama meggyúr-
ta a hájas sütemény tésztáját, és más fi-
nomságok hozzávalóit is elkészítet-
te. Ma is így tesz biztosan. Csak ma arra 
gondol, hogy vajon az ő kisfia kapott-e 
ebédre süteményt, vagy disznótorost. 
Azt fogja hinni, hogy igen. Jó a Kor-
mányzó úr! Azt mondta, a fronton a leg-
jobbat kapják a fiaink…

Ilonka viszont alszik még. Talán róla 
álmodik… De ha nem, akkor is valami 
szépet. Az esküvőjüket, ahol a hófehér 
menyasszonyi ruhában mennek végig a 
főutcán, látják majd a vidám embereket 
és az irigykedő vénkisasszonyokat. Ezt 
álmodja biztosan…

Úgy érezte, már nem fázik. A lába-
it már nem is érzi egy ideje, és a vékony 
zubbonya alatt sem szurkálja már a je-
ges szél. Valami végtelen nyugalom és 
béke érzése töltötte el. Mindenkit sze-
retett, minden csodálatos és gyönyörű 
volt. Nézte az eldőlt puskáját, amit las-
san belepett az egyre sűrűbben hulló 
hó. Nem akarta felemelni. Jó volt ott a 
hó alatt. Már nem volt rá szükség…

A fülében valami halk zenét hallott. 
Nagyon szép, selymes és simogató ze-
nét. Úgy érezte, egy meleg és puha kéz 
felemeli őt és kiemelkedik vele a lövész-
árok bűzös, hullaszagú fagyából. Csak 
szálltak egyre fel, a csillagok felé. A fény, 
ami felderengett hívogató és meleg volt. 
Finom meleg. Már csak azt látta. Nem is 
akart mást, csak eggyé válni azzal az igé-
ző színű fénnyel.

Tudta, hogy nem lesz már eskü-
vő, nem lesz olyan sem, hogy otthon, 
mama, kis ház, kemence. Mégis boldog 
volt. Tudta, hogy hazaért végre…

Tőzsér János 
hivatalos írói oldaláról

JudO SpORT CSERÉpfAlubAn
Biztos vagyok benne, hogy már min-

denki hallott a Judo sportról (magyarul 
cselgáncs), de nem mindenki tudja, hogy 
ez a küzdő sport Japánból származik. Azt 
vajon tudják, hogy 1997-ben az Unesco, 
a Judót elismerte, mint a legjobb edzés-
formát a gyermekek számára? A judo se-
gít a gyermekeknek az erejük, gyorsasá-
guk, és a flexibilitásuk fejlesztésében. Va-
lamint koordinációs készséget , a reflexet 
és a koncentráló készséget és az egyen-
súly érzéket is fejleszti . Nem csak fizikai 
hatása kitűnő, a gyermekek önbecsülését, 
az önfegyelmét is, a közösségi magatar-
tást is pozitívan befolyásolja. A társas kap-
csolatok kedvező alakulását és a tisztele-
tet egymás és önmaguk iránt is megtanul-
hatják edzés közben. A legjobb az egész-
ben, hogy a gyermekek és felnőttek is, 
megtarthatják a jó szellemi és fizikai erőn-
létüket e küzdő sport által.

Ez a sportág arra is kiváló, hogy isko-
lai környezetben, azok a gyerekek, akik, 
szégyenlősek és nehezen nyitnak a világ 
felé, meg tanuljanak beilleszkedni és nyi-
tottabbá válni, ugyanakkor azon gyerme-
kek, akik hajlamosak túlpörögni, megta-
nulják az önfegyelmet, és a másikra való 
oda figyelést. Nagyon fontos megjegyez-
ni, hogy a Judo egyáltalán nem engedi és 
támogatja az agresszív viselkedést. Jigoro 
Kano (a Judo feltalálója) azt mondta:” A 
Judo célja önbecsülés, és mások megbe-
csülése, egy kooperatív harmonikus cso-
port edzés keretén belül.” Eleve a Judo szó 
jelentése “a gyengéd út”.

Röviden bemutatkozom. Nevem Jean-
Marc Luypaert, 38 éve folyamatosan Ju-
dózom kihagyás nélkül. A szülőhazám-
ban kezdtem e sportág művelését Bel-
giumban 1981-ben., Amikor megszerez-
tem a barna övem elkezdtem segéd edző-
nek tanulni, és bemutatni ezt a sportot kis 

gyermekeknek. 2010-ben megszereztem 
a lemagasabb fokozatú edzői képesítést.  
Két danos fekete öves vagyok. Ebben az 
időszakban hagyta abba az egyesület irá-
nyítását a mesterem, akitől aztán nyugdíj-
ba vonulása után átvettem az egyesület 
vezetését Belgiumban.

Mióta a családommal, (Szilvivel, és 
Alexszel) hazaköltöztünk Magyarországra, 
az új otthonunkba, Cserépfaluban is foly-
tatni akartam a küldetésemet. Nagy elhi-
vatottságot érzek magamban ez iránt a 
küzdő sport iránt. Tervem, hogy megva-
lósítsak egy Judo egyesületet Cserépfalu-
ban. A kezdő lépésekben iskolánk igazga-
tó nénije segítőkészen a Judo mellé állt, és 
egyelőre, míg az egyesületünk meg nem 
alakul, a tornaterem biztosításával se-
gít. Most még karitatív alapon tartom az 
edzéseket heti három alkalommal. 

Az egyesület megalakulásakor, minden 
érdeklődőt várunk majd sok szeretettel, 
kicsiket és nagyokat egyaránt, a mi szép 
iskolánkba, a mi szép kis falunkban!

jean-marc luypaert



10

polgárőr hírek
Itt az évvége, az elmúlt három hónap időszakáról, az év hát-

ralévő feladatairól szeretnék megosztani néhány fontos infor-
mációt, gondolatot.

Nyugodtan elmondható, hogy eseménydús volt a nyár és 
az ősz is, de máris nyakunkon a tél, az Advent, a Karácsony. Ez 
alatt az időszak alatt is vannak még teendőink.

Mint minden évben, a falunapi rendezvények során is 
szép számmal voltunk jelen és biztosítottuk a helyszínek 
biztonságát.

Sok éve már, hogy Cserépfalu és Cserépváralja hegyközsé-
gi szőlő területeinek őrzését is ránk bízták, nem volt ez más-
ként ez évben sem. Mondhatjuk, feladatunkat megoldottuk, 
a lopások szinte eltűntek a folyamatos jelenlét miatt.  A cse-
répváraljai Falunapokon is részt vettünk, főzőcsapatunk szép 
eredményt ért el.

A Less Nándor Emléktúra idei rendezvénye minden csúcsot 
megdöntött, a lehető legtöbb indulót most produkálta a szer-
vezők tájékoztatása szerint. Nagy összehangolást igényelt az 
autók parkolása, a buszok érkezése és elhelyezése. Büszkén 
mondhatjuk, hogy nagyon jól helytálltunk Cserépfalu legna-
gyobb rendezvénye alkalmával.

A Hankook gumigyár pályázata alapján a téli gumi akcióban 
nyertük el pályázat alapján a gépjárművünk téli gumiszettjét. 
Nagy érdeklődést tanúsítottunk a Bethlen Gábor Alap pályá-
zata iránt, remélve a megítélt támogatást.

Az adventi vasárnapokon, természetesen (mint az összes 
többi alkalommal) részt fogunk venni, ahogyan a szokásos 
évvégi rendezvényeken is, legyen az hagyományos Mikulás-
futás, a szilveszteri forraltboros nap.

A téli hónapokban fokozott figyelmet fordítunk a külterüle-
ti ingatlanok és hétvégi házak biztonságára, de természetesen 
a községen belüli ellenőrzésekre is nagy figyelmet fordítunk 
az ünnepek alatt is. A jövő évi feladatainkat is fontosnak tart-
juk, s reméljük, hogy mindenki megelégedésére tudjuk végez-
ni tevékenységünket.

Ezúton is szeretnénk megköszönni támogatóinknak az er-
kölcsi és anyagi segítségét, Cserépfalu Község Önkormány-
zatának, civilszervezeteknek, vállalkozóknak, illetve azoknak, 
akik adójuk egy százalékával is segítették munkánkat. 

Kívánunk minden cserépi lakosnak 

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS  
SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT!

kovács zoltán
titkár
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bejgli recept
Egy kis segítség a háziasszonyoknak, akik nem tudják 

kikerülni a sütögetést. Igazán finom, megbízható, bevált 
bejgli recept:

tészta elkészítése

A lisztet egy tálba szitáljuk majd a vajjal zsírral por-

cukorral és a csipet sóval összedolgozzuk. A tejben 

az élesztőt felfuttatjuk 1 kiskanál porcukorral. Ha fel-

futott az élesztő. belekeverjük a 2 db tojássárgáját. 

A liszthez öntjük az élesztős tejet, gyorsan simára gyúrjuk. 

Osszuk 4 felé, mérjük le mérlegen, ez fontos, hogy egyszer-

re süljön meg, a tölteléket is egyformán kell majd mérni 

bele. A 4 db tésztát folpackba tekerve min. 1 órára a hűtő-

be tesszük.

Hozzávalók (2 diós -2 mákos rúd)

tésztához

50-55 dkg liszt 15 dkg vaj,
10 dkg sertészsír 
5 dkg porcukor 2 dkg élesztő,
2 db tojássárgája,
1 dl tej,
csipet só

máktöltelék

25 dkg darált mák,
20 dkg porcukor 
2 evőkanál méz,
5 dkg mazsola,
reszelt citromhéj,
1 -1,5dl tej

diótöltelék

25 dkg darált dió
12-15 dkg porcukor
5 dkg mazsola
2 evőkanál sűrű baracklekvár
0,5-1 dl tej
reszelt narancshéj
rum aki szereti, csoki reszelék 
stb.
A kenéshez 1 db tojás külön a 
sárgája és külön a fehérje

a töltelék készítése

máktöltelékhez a cukorral elkevert darált mákot a for-
ró tejjel leforrázzuk. Nagyon sűrű de kenhető masszát kell 
kapnunk. Hozzáadjuk a mézet a mazsolát, reszelt citrom-
héjat.

diótöltelékhez a cukorral elkevert darált diót is lefor-
rázzuk a forró tejjel, kevesebb folyadék kell ahhoz, hogy el-
érjem a kívánt sűrűséget. Majd hozzákeverjük a baracklek-
várt, mazsolát, reszelt narancshéjat, rumot.

A tölteléket elfelezem, mérlegen lemérve, tehát lesz 2 
mák és 2 dió töltelékem. Hagyom kihűlni. Fontos, hogy a 
felesleges nedvesség elpárologjon belőle. Ha véletlen híg 
lett a töltelék javíthatsz az állagán kekszmorzsával.

Egyenként kinyújtjuk a tésztát téglalap alakúra, majd rá-
kenjük a tölteléket a tésztára úgy, hogy a szélén hagyok egy 
kis üres részt.

Mielőtt az egyik hosszanti oldalán szorosan feltekernénk 
a tésztát, a két rövidebb oldalán felhajtjuk, ezzel csinálok 
egy kis támasztékot a tölteléknek. A tepsire tegyünk, sütő-
papírt helyezzük el a 4db bejglit. Ne legyenek közel egy-
máshoz, mert sütés közben megnőnek! Lekenjük, 1 db 
tojássárgájával hosszanti irányban ezután pihen félórát. 
Majd lekenjük, de keresztirányban, a tojásfehér-
jével. Megint pihen kb. félórát. Ennyi idő alatt 
megszikkad a tetején a sárgája és a fehérje is. 
Megszurkáljuk villával a tetejét.

Előmelegített sütőben 180-190 fokon sütjük kb. 40 -50 
percig. Ha gyorsan pirulni kezd, fóliával letakarhatjuk. A sü-
tési idő függ a sütőtől, akár 5-10 perccel is rövidülhet, ezért 
érdemes tű próbát végezni.
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A kesztyű
Ment, mendegélt egyszer egy öregember a kiskutyájával 

az erdőben. Hogy, hogy nem, az öreg elvesztette az egyik 
kesztyűjét.

Arra szaladt a kisegér, bebújt a kesztyűbe, és azt mondja: ,,Jó 
lakásom lesz itt nekem!”

Éppen arra ugrándozott egy béka is, bekukkant a kesztyűbe, 
és kérdi:

- Ki lakik ebben a kesztyűben?
- Cincogó, a kisegér. Hát te ki vagy?
- Én vagyok Brekegő, a béka. Engedd meg, hogy veled lakjam!
- Gyere, nem bánom!
Most már ketten voltak. Arra szaladt egy nyulacska is, meglát-

ta a kesztyűt, és ezt kérdi:
- Ki lakik ebben a kesztyűben?
- Cincogó, a kisegér és Brekegő, a béka. Hát te ki vagy?
- Én Tapsifüles vagyok, a nyulacska. Fogadjatok be engem is!
- Gyere, ha kedved tartja!
Így már hárman voltak. Egyszer csak arra jön a róka, egyene-

sen kesztyű felé tart.
- Ki lakik ebben a kesztyűben?
- Cincogó, a kisegér, Brekegő, a béka és Tapsifüles, a nyulacs-

ka.
Hát te ki vagy?
- Én vagyok Csalavér, a róka. Engedjetek be engem is.
- Gyere, ha úgy tetszik!
Most már négyen ültek a kesztyűben. Arra jött a farkas is, 

megállt a kesztyű mellett.
- Ki lakik ebben a kesztyűben?
- Cincogó, a kisegér, Brekegő, a béka, Tapsifüles, a nyulacska 

és Csalavér, a róka. Hát te ki vagy?
- Én vagyok az Ordas farkas. Befogadtok-e engem is?
- Hát gyere, ha gondolod, hogy elférsz!
Bebújt a farkas is. Most már öten voltak. Honnan, honnan 

nem, egyszer csak arra jött egy vaddisznó.
- Röf-röf- röf! Ki lakik ebben a kesztyűben?
- Cincogó, a kisegér, Brekegő, a béka, Tapsifüles, a nyúl, 

Csalavér, a róka és Ordas farkas. Hát te ki vagy?
- Röf-röf- röf! Én vagyok a Röfi disznó. Fogadjatok be a háza-

tokba!
- Mindenki csak a mi kesztyűnkben szeretne lakni, akinek erre 

tart az útja! Láthatod, hogy magunk sem férünk már el.
- Én még meghúzódom valahogy, fogadjatok be!
- Nem bánjuk, gyere!
Bebújt a vaddisznó is. Már hatan voltak, de olyan szorosan, 

hogy meg sem tudtak moccanni. Alig helyezkedtek el va-
lahogy, hallják ám, hogy zörögnek a bokrok. A medve bújt 
elő, és egyenesen a kesztyű felé tartott.

- Ki lakik ebben a kesztyűben?
- Cincogó, a kisegér, Brekegő, a béka, Tapsifüles, a nyúl, 

Csalavér, a róka, Ordas farkas meg Röfi disznó. Hát te ki 
vagy?

- Brum-brum-brum! De sokan vagytok! Én vagyok a Mormogi 
medve. Fogadjatok már be engem is!

- Hová fogadjunk be, amikor magunk is szűken vagyunk?
- Csak megleszünk valahogy.
- Hát gyere, ha kedved tartja, de csak a kesztyű szélére.
Bebújt a medve is. Most mát heten voltak. A kesztyű mát pat-

tanásig feszült.
Ekkorára az öreg is észrevette, hogy útközben elhagyta kesz-

tyűjét.
Visszafordult, hogy megkeresse. A kiskutya előtte futott. 

Amint szalad, egyszerre csak látja, hogy ott fekszik a kesz-
tyű az úton, és izeg-mozog.

Meg is ugatta: ,,Vau-vau-vau!”
Az állatok erre igen megrémültek, kiugrottak a kesztyűből - 

futott, ki merre tudott.
Az öreg is odaért, és felvette kesztyűjét. Itt a vége, fuss el véle!


