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2020. január 28-án együttes testületi ülé-
sen döntött Cserépváralja- és Bükkzsérc Köz-
ség képviselõ-testületeivel a Cserépfalui Közös
Önkormányzati Hivatal Megállapodásának mó-
dosításáról.

A módosítással létszámkeret bõvítés és
egyéb technikai jellegû átvezetések történtek. 

2020. február 11-én közös testületi ülésre
került sor Cserépváralja és Bükkzsérc községek
képviselõ-testületeivel. Az együttes ülésen el-
fogadásra került a Cserépfalui Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
53.822.000 Ft kiadási és ugyanennyi bevételi
fõösszeggel. 

2020. február 17-én tartott képviselõ-tes-
tületi ülésen került sor az Önkormányzat 2020.
évi költségvetésének beterjesztése, egyelõre
csak a tárgy évben várható bevételek tárgyá-
ban, valamint ugyanekkor fogadták el a polgár-
mester 2020. évi szabadságolási ütemtervét.

2020. március 4-ei képviselõ-testületi ülé-
sen a pályáztatási eljárást követõen személyes
meghallgatás után kiválasztásra került a Cse-
répfalui Napköziotthonos Óvoda és Konyha
óvodavezetõje, Olajosné Holló Anett személyé-
ben. Újraválasztásra került a Cserépfalui
Nonprofit Kft. Felügyelõ Bizottsága is. A távozó
Rajcsányi Sándorné és Erdõs Balázsné helyett
Kósik Attiláné és Virág Tiborné került a maradó
Nagy Lászlóné mellet a Felügyelõ Bizottságba.

A Képviselõtestület pályázatot írt ki a helyi
civil szervezetek támogatására. A Képviselõ-
testület 2020. március 11-én fogadta el az Ön-
kormányzat 2020. évi költségvetését
565.0968.400 Ft bevételi fõösszeggel és

ugyanennyi kiadással. A Képviselõtestület
megalkotta a képviselõk tiszteletdíjáról szóló
rendeletét.

2020. március közepétõl a veszélyhelyzet
megszûnéséig a polgármester gyakorolta eb-
ben az idõszakban a képviselõtestület feladat-
és hatáskörét.  8 polgármesteri határozat és 6
rendelet született.

A veszélyhelyzeti idõszakban a polgármes-
ter a törvény által adott hatáskörben döntött a
települési támogatásokról.

2020. július 1-jén a képviselõ-testület elfo-
gadta a 2020. II. félévi munkatervét, valamint
döntés született a települési rendezési terv mó-
dosítás I. szakaszának lezárásáról.

A Képviselõtestület 2020. július 24-én tar-
tott ülésén tájékoztatót hallgatott meg a ve-
szélyhelyzet alatt hozott döntésekrõl, módosí-
totta a 2019. évi költségvetését, valamint elfo-
gadta a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámolót. Ugyanekkor történt a tavalyi
belsõ ellenõrzési jelentés, valamint a 2020. évi
közbeszerzési terv elfogadása is.

A 2020. augusztus 5-ei ülésen képviselõ-
testületi döntés született rendkívüli önkormány-
zatai támogatás benyújtásáról és a szociális cé-
lú tûzifa pályázat benyújtásáról.

A 2020. szeptember 4-ei ülésen a képvise-
lõ-testület kivitelezõket választott a Közös Ön-
kormányzati Hivatal tetõfelújításához, illetve a
Noszvaji úti orvosi szolgálati lakás felújításá-
hoz. A képviselõ-testület döntött a 180/3 hrsz-ú
önkormányzati ingatlan eladásáról a Cserépfa-
lui Református Egyház részére parkoló kialakítá-
sa céljából.

2020. szeptember 28-án a Képviselõ-testü-
let módosította a tárgyévi költségvetési rende-
letét a szükséges elõirányzat módosítások át-
vezetésével, tájékoztatót hallgatott meg a
Hórvölgye Tagiskola munkájáról. Kissné Polgár
Szabina ügyvezetõ beszámolt a Cserépfalui
Nonprofit Kft. tevékenységérõl. A képviselõ-
testület tájékoztatót hallgatott meg a Polgárõr
Egyesület munkájáról. 2020 évben is csatlako-
zott az Önkormányzat a Bursa Hungarica Felsõ-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
A testület döntött még közterület térkövezésé-
nek engedélyeztetésérõl (Bükkalja Presszó), va-
lamint önkormányzati ingatlan eladásáról is.

Az újabb vészhelyzet elrendelése elõtt
2020. október 28-án tartotta a képviselõ-tes-
tület utolsó ülését. A képviselõ-testület megal-
kotta a szociális célú tûzifa támogatásához az
önkormányzati rendeletet. Döntött arról, hogy
kezdeményezi a Helyi Építési Szabályzatnak és
a korábban megalkotott településképi rendelet-
nek szakértõ által történõ összehangolását és a
helyi települési értéket tartalmazó önkormány-
zati rendelet megalkotását.

Az év hátralévõ részében a polgármester
törvényi felhatalmazásánál fogva 7 egyedi ha-
tározatot hozott, illetve döntött települési fûtési,
közüzemi támogatásokról, valamint a szociális
tûzifára beadott kérelmekrõl.

2021-ben eddig a polgármester 2 határozatot ho-
zott, a 929/7 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról, vala-
mint a falugondnoki szolgálat létrehozásáról. Utóbbi
tárgykörben rendelet meghozatalára is sor került.
Ezen idõszakban polgármester döntött települési és
lakásvásárlási támogatásokról is.



A tavalyi év egészen más volt az eddig meg-
szokott évekhez képest. A koronavírus okozta
világjárvány teljesen átalakította az emberek
megszokott életvitelét. Sajnos 2021 elején sem
térhetünk vissza a normál kerékvágásba, min-
denkinek nagyfokú önuralomra, türelemre és
kitartásra van szüksége. Bízok abban, hogy ha-
marosan túl leszünk ezen a kellemetlen idõsza-
kon és újra a régi, megszokott mindennapjain-
kat élhetjük.

Az Önkormányzat a járványhelyzet mellett is
végzi a feladatait, ami egy kicsit más, mint az ed-
dig megszokott volt. Ebben a cikkben szeretnék
beszámolni a tavalyi év történéseirõl és megosz-
tani Önökkel néhány fontosabb információt.

A település lakosságszáma az elõzõ évhez
képest 11 fõvel növekedett, ami úgy gondolom
nagyon pozitív eredmény. A tavalyi évben töb-
ben is Cserépfalut választották letelepedésük
célpontjaként.

Az elmúlt évben 8 gyermek született és saj-
nos 19-en hunytak el a településen, emellett 7
pár kötött házasságot Cserépfaluban.

Cserépfalu Község Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete 2020-ban 12-szer ülésezett,
ahol 72 határozatot hozott és 9 rendeletet alko-
tott. A veszélyhelyzet alatt meghozott polgár-
mesteri határozatok száma 89 volt és emellett
5 rendelet született.

A településen élõ aktív korú személyek szá-
ma 623 fõ. Ebbõl regisztrált álláskeresõ 44 fõ,
ami 7,2%-ot jelent. A mezõkövesdi járásban
ugyanez az arány 12,5%, Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyében 14,3 %, országos viszonylatban
pedig 6,3%. Az országos átlagtól egy kicsit el-
maradtunk, viszont a járási és a megyei átlag-
tól lényegesen jobb a regisztrált munkanélküli-
ek aránya.

Az elmúlt évben is folytattuk a megkezdett
közmunka programokat. 2020-ban a járási
start, ráépülõ közfoglalkoztatási programok két
típusát indítottuk el. A mezõgazdasági és a he-
lyi sajátosságokra épülõ programunkban
2020.03.03-tól 2021.02.28-ig 11 fõt tudtunk
foglalkoztatni. Ebben az esetben a bérköltség
100%-át, valamint a létszámnak megfelelõ do-
logi kiadásokat támogatta a Munkaügyi Hiva-
tal. A két program mellett a hosszabb idõtarta-
mú közfoglalkoztatásban 5 fõ dolgozót foglal-
koztathattunk, ahol a bérköltség 90%-át kaptuk
támogatásként.

A mezõgazdasági programban folytattuk az
Önkormányzat kertjében történõ gazdálkodást.
Az itt megtermelt zöldségeket a saját üzemelte-
tésû konyhánkban használtuk fel. A kert mûve-
lése mellett a Garázda dûlõben telepített gyü-
mölcsfák gondozása volt még a kollégák fel-
adata. A munkavégzéshez vásároltunk 2db fû-
kaszát, egy rotációs kapát, valamint a traktorra
új gumiabroncsokat. A helyi sajátosságokra
épülõ programban folytattuk a térkõ gyártást.
Természetesen ezen feladatok mellet a telepü-
lés közterületeinek folyamatos gondozása: a te-
metõ, a ravatalozó tisztántartása, valamint a
sportpálya karbantartása is a közfoglalkoztatás-
ban részt vevõ kollégák feladata volt. A tavalyi
évben vásároltunk a dolgozóknak munkaruhát,
cipõt, bakancsot. Bízok abban, hogy megfelelõ
minõségû felszerelésekkel tudtuk támogatni a
munkájukat. Ezennel szeretném megköszönni
az egész éves munkájukat.

Szociális ellátások kapcsán az alábbi infor-
mációkat szeretném Önökkel megosztani.

Az Önkormányzat 2020-ban 9.654.628 Ft
összegû segélyt osztott ki a szociálisan rászo-
rultak részére. Ebben az évben is támogattuk a
faluban letelepedõ fiatalokat, a gyerekek védõ-
oltásait, valamint az iskolakezdéshez is nyújtot-
tunk oktatási-nevelési támogatást. December
és január hónapban 75 m3 tûzifa került kiosztás-
ra 40 család részére.

Letelepedési támogatásban részesült 3 fõ,
születési támogatást kapott 8 fõ, nevelési tá-
mogatást 84 fõ, temetési segélyben részesült
16 fõ. Mikulás csomagot 144 fõ 18 év alatti
gyerek kapott, 65 éven felüliek pénzbeni támo-
gatására 230 fõ volt jogosult. Rendkívüli támo-
gatásban részesült 29 fõ, fûtési támogatást ka-
pott 21 fõ, közüzemi díj támogatást 31 fõ szá-
mára nyújtottunk. 

A képviselõ testület az Önkormányzat 2020
évi költségvetési bevételi és kiadási fõösszegét
565.098.400 Ft-tal fogadta el, amit 2020. szep-
tember 28-án 815.685.900 Ft-ra módosított.

A település adóbevételei az elmúlt évben az
alábbiak szerint alakultak. Kommunális adóbe-
vétel 3.991.921 Ft volt, iparûzési adóbevétel
11.719.999 Ft, idegenforgalmi adóból a járvány-
helyzet miatt csak 288.300 Ft folyt be, amit az
állam 553.800 Ft-tal egészített ki a vendégéjsza-
kák alapján. Talajterhelési díjból 407.300 Ft be-
vételre tettünk szert, sajnos gépjármû adóból a

kialakult járványhelyzet miatt nem keletkezett
bevételünk. Ebben az évben két alkalommal
nyújtottunk be pályázatot Rendkívüli Települési
Támogatásra. A két pályázattal összesen
5.605.786 Ft támogatást sikerült nyerni.

Az elmúlt évben is sikerült több fejlesztést
megvalósítanunk. Ezek közül a legjelentõsebb
volt a belterületi vízrendezés, amely a Bem ut-
cai hidak átépítését és a meder szélesítését, il-
letve burkolását jelentette. A beruházás össze-
ge 75.228.753 Ft volt. Bízok abban, hogy ez a
fejlesztés megoldja az ott élõ emberek eddigi,
évrõl-évre jelentkezõ problémáit. Köszönet illeti
a kivitelezõ cég munkáját. Több önkormányzati
tulajdonú utat tudtunk az elmúlt idõszakban is
felújítani. Ezek voltak az Arany János út, a
Bocskai út, a Kifli-köz, a Kossuth út, amelyet a
Belügyminisztérium által nyújtott 85%-os támo-
gatással tudtuk megépíteni. A felújítás
12.373.799 Ft-ba került. A Magyar Falu Prog-
ram által nyújtott és megnyert pályázatokból
újult meg a Bem utca egy része, amire
9.999.997 Ft-ot fordítottunk. Ugyanezen prog-
ramon belül a Védõnõi szolgálat részére
999.999 Ft összegben orvosi mûszereket, búto-
rokat tudtunk vásárolni. Nagyon köszönöm
azon lakóknak a segítségét, hozzáállását, akik a
Kossuth úton részt vettek a járdaépítési prog-
ramban. Erre a projektre 1.999.998 Ft támoga-
tást nyertünk. Sikerült ugyancsak pályázati tá-
mogatásból a Polgármesteri Hivatal tetõcseré-
jét megvalósítani, ami 8.999-996 Ft-ba került.
Az Óvoda udvaron található játékokat is le tud-
tuk cserélni 1.778.411 Ft pályázati forrásból. Az
orvosi szolgálati lakás energetikai felújítása is
megtörtént, ami a nyílászárók cseréjét a külsõ
szigetelést és a tetõ javítását tartalmazta. Erre
a célra 9.999.999 Ft-ot tudtunk fordítani. Bíztok
abban, hogy ezek a fejlesztések a település ér-
tékét, vonzerejét és az itt élõ emberek komfort-
érzetét, illetve kényelmét növelik.

Az elmúlt idõszakban is sikerült két pályáza-
tot megnyernünk, közterületi játszótér fejlesz-
tésre 4.906.178 Ft-ot tudunk fordítani. Elha-
gyott ingatlanok közcélra történõ megvásárlá-
sára 5.000.000 Ft állt rendelkezésünkre, amely-
bõl megvásároltuk a Kossuth út 145 szám alatt
levõ ingatlant.

Önkormányzatunk 2020-ban az alábbi civil
szervezeteket támogatta az anyagi lehetõsége-
ihez mérten. A Cserépfalui Községi Sportegye-



Benyovszki-Balogi Nikolett vagyok,

cserépfalui lakos, két gyermek édes-

anyja, feleség. Akik ismernek, tudják,

hogy hosszú éveken át az Egri Tör-

vényszéken dolgoztam, mint igazság-

ügyi ügyintézõ, azonban immáron

több mint 5 éve itthon vagyok a lánya-

inkkal. Ez idõ alatt rájöttem, hogy az én

életem a sport és az egészséges élet-

mód. Eddigi életem során mindig fog-

lalkoztatott mindkét dolog; mindig is

sportoltam valamit (futás, jóga, pilates,

kosárlabda…), és rengeteg könyvet is

olvastam e témákkal kapcsolatban. En-

nek ellenére azonban soha nem fordult

meg a fejemben, hogy e dolgok úttö-

rõje legyek, illetve ezzel foglalkozzak.

Egészen egy évvel ezelõttig, amikor is

szép lassan ráébredtem, hogy nekem

ez az életem. Szeretném magam is ezt

az utat járni, de ezzel együtt szeret-

ném, ha másoknak is meg tudnám vál-

toztatni az életét, ezzel hozzá segítve

õket egy egészséges, boldogabb élet-

hez. Ebben azonban nagyban közre

játszott az is, hogy a szülések után nem

szerettem tükörbe nézni, nem szeret-

tem a testem. Ennek okán még mé-

lyebben belemerültem a testépítés vi-

lágába, és beiratkoztam egy iskolába

is, ami segített az egész szakág csínját-

bínját elsajátítani. Ahogy az iskolával

haladtam elõre, úgy a testépítéssel is

fejlõdést sikerült elérnem. Sikereimen

felbuzdulva beneveztem Siófokon egy

fitness modell versenyre, fitmodell ka-

tegóriába, amelyen harmadik helye-

zést értem el. Ez volt életem elsõ, de

nagy valószínûséggel nem utolsó ver-

senye. Ez az eredmény visszacsatolást

adott, hogy tudjam, jó úton haladok.

De valójában a legnagyobb visszaiga-

zolást nem más, mint a vendégeim fo-

gyása, átalakulása jelenti. Nagy hajtó-

erõt ad, mikor megköszönik a közös

munkát, hogy együtt ilyen sikert értünk

el. Célom az, hogy azon nõk számára,

akik vágynak arra, hogy csinosak le-

gyenek és fittek, vidéki szinten is elér-

hetõ legyek mind én, mind velem

együtt a testmozgás. Emiatt szeretnék

a jövõben is nagy részben szülõfalum-

ban dolgozni. Nekem nem csupán az a

célom, hogy lefogyjanak és csinosak

legyenek a vendégeim, hanem, hogy

ez hosszú évekig tartható is legyen, így

a táplálkozással kapcsolatban is teljes

mértékben a mellettük állok, és taná-

csokkal látom el õket.

Remélem céljaim be fognak teljesül-

ni és egyre többen élünk „Fitten, bol-

dogan!”

Engedjékmeg hogy
bemutatkozzunk.

Pozderka Zoltán vagyok, feleségem

Mezõ Mónika. Alföldi emberek va-

gyunk, Törökszentmiklóson éltünk.

Feleségem diplomás bölcsõdei kis-

gyermeknevelõ. Jó magam a NUSZ

Zrt-nél dolgozom.

Cserépfaluhoz 2000-óta van kötö-

désünk, akkor vásároltunk itt egy gyü-

mölcsöst. A Bükk hegység szépsége,

a Cserépfaluban élõ emberek barátsá-

gos közege arra a komoly döntésre

sarkalt bennünket, hogy gondoljuk át

a jövõbeli terveinket. A döntés meg-

született: 5 évvel ezelõtt a Millenniumi

toronyban összeházasodtunk.  2013-

ban nekifogtunk családi házunk építé-

sébe. 2020 augusztusában be is köl-

töztünk. Az elmúlt 20 évben próbáltuk

magunkat hasznossá tenni itt, megis-

merni az embereket, a táj adta lehetõ-

ségeket. Jó magam sportolok, már 33

éve küzdõ sportot, karatét gyakorlok

és oktatok. A Törökszentmiklósi egye-

sületembõl szinte minden évben ide

hoztam, szerveztem az edzõtáborokat.

Volt mikor külföldi sporttársaimat is

meghívtam, akik jó szível emlegették a

Cserépfalun zajló fárasztó edzéseket,

és a falu lakóinak vendégszeretetét. A

jövõbeli terveim közé tartozik, hogy itt

a helyben is létrehozzak egy karate

klubot. Csoportbontásban, gyerek, il-

letve felnõtt csoportot is. A tagoknak

biztosítani a vizsga, versenyzési, és

nemzetközi edzõtáborokban való rész-

vétel lehetõségét. A már meglévõ ha-

gyományokat szeretném folytatni,

hogy továbbra is ide szervezzek kü-

lönbözõ sport rendezvényeket, tábo-

rokat. Ezzel tovább népszerûsíteni ezt

a csodálatos települést.

Célom, hogy a falu életébe, minden

napjaiba, hasznosan, építõ jellegûen

bekapcsolódjak.

Pozderka Zoltán

sületet 750.000 Ft-tal, melybõl december 31-ig
350.000 Ft, 2021 januárjában pedig 250.000 Ft
lett kifizetve. A Cserépfalui Polgárõr Egyesüle-
tet 250.000 Ft-tal támogattuk. 

A Látogató Központ eszközbeszerzésével
kapcsolatban a Mester Építõ Kft.által indított

per lezárult. Jó hír, hogy másodfokon sikerült
megnyernünk a pert. A cég által perelt összeg
20.588.634 Ft volt, amibõl 3.041.967 Ft-ot kell
havi részletekben megfizetni.

Szeretném megköszönni a Képviselõ-társak,
a kollégák egész éves munkáját. 

A jelenlegi járványügyi helyzet új kihívások
elé állította a társadalmat. Kérem, hogy a korlá-
tozások feloldásáig legyenek türelemmel, emel-
lett kitartást és jó egészséget kívánok mindany-
nyiuknak! Csendes Péter 

polgármester



Kislány koromban, ahogyan sokan
mások, én is királylányok rajzolásával
kezdtem. Késõbb elkezdett érdekelni
az, hogy miként mûködünk mi nõk. Ez
leginkább az anyává válásommal füg-
gött össze. A kíváncsiságot rengeteg
tanfolyam és képzés követte, amelyek
segítettek jobban megismerni önma-
gam és a környezetem. Az egyik ilyen
tanfolyamnak köszönhetõen váltam
szín-és stílustanácsadóvá 2018-ban. 

De mit is jelent ez? 

Nos, vannak, akik ráérzésre tudják,
hogy mi az, ami jól áll nekik és mi az,
ami nem. Legyen szó akár a színekrõl
vagy a szabásvonalakról. Ezért szá-
mukra inkább csak megerõsítésként
szolgál egy színelemzés. Viszont van-
nak olyanok is, akik eddig talán nem fi-
gyeltek oda erre vagy talán nem volt
fontos számukra eddig az öltözködés
vagy a színek világa, de aztán valami

történt és szeretnék újra fogalmazni
magukat vagy visszatalálni a régi ön-
magukhoz. 

Mire jó egy színelemzés? 

• Ennek köszönhetõen megismered,
hogy melyek azok a színek, ame-
lyekben biztosan ragyogni fogsz.

• Melyek azok a színek, amiket min-
denképp kerülj el. 

• Könnyebben tudsz dönteni vásár-

láskor, hiszen tudod, hogy mi az,
amire magabiztosan mondhatsz
nem-et. 

• Ennek köszönhetõen idõt és pénzt

takaríthatsz meg. 

• Mindezek által magabiztosabb és

nõiesebb leszel. 
• Gyorsabban elkészülsz reggel.
• Végül, de nem utolsó sorban a

szekrényed is átláthatóbb lesz.

Õszinte leszek. Én abba a csoportba
tartozom, akinek „csak” megerõsítést
adott a színelemzés. Ösztönösen a jó
színeimhez nyúltam. 

De azért én is kaptam néhány új in-
formációt ennek köszönhetõen. Példá-
ul azt, hogy
• hogyan válasszam ki a számomra

legmegfelelõbb ékszereket;
• milyen hajszín az, ami leginkább il-

lik hozzám;
• mik az alapszíneim, amikre érde-

mes a ruhatáramat felépítenem. 

Hogyan zajlik egy elemzés?

Több, mint 100 színes kendõvel
megnézzük, hogy mik azok a színek,
amik a legelõnyösebbek az adott hölgy
számára. Mik azok, amik kiemelik az ar-
cát. Élénkséget, életet visznek a megje-
lenésébe és mik azok a színek, amiket
feltétlenül kerüljön el, ha nem akar túl
sápadtnak vagy koránál idõsebbnek
tûnni. 

Ma már több ügyfelem van, akikkel
közösen dolgozunk és az internet
világának köszönhetõen nincsenek
határok, így a szolgáltatásom az egész
országban elérhetõ. A sok színes
kendõt a színelemzés során nemcsak
személyesen, de virtuálisan is az
ügyfeleim is nyakába teríthetem! 

Miért ne?
Persze nem volt ennyire egyszerû

meghozni egy ekkora döntést, még
úgy sem, hogy a költözésben az el-
múlt években bizonyos rutinra már
szert tettünk. Érdemes háromfelé vá-
lasztani a mi ide költözésünk történe-
tét. Az egyik a költözés oka, a máso-
dik, hogy na, de mégis hova, a har-
madik pedig a gyermekeink számára,
általunk megfelelõnek tartott oktatási
intézmények megléte. 

A költözés oka, egy mindannyiunk
számára kisebb léptékû, nyugodtabb,
"falusi" élet utáni vágy. Nem mintha egy
metropoliszból készültünk volna vidék-
re, hiszen már akkor is egy kis alföldi
mezõvárosban éltünk, de még inkább
természetközeli helyre vágytunk. 

Egy borús novemberi szombaton

kezdõdött minden. Kirándul-
ni indultunk és két lehetsé-
ges úti cél közül választottuk

Cserépfalut. Ez már nem az elsõ „falu-
nézõ” kirándulásunk volt, több tele-
pülést is feltérképeztünk már ekkor,
de valamilyen okból egyik sem volt az
igazi. Vagy az iskola/óvoda volt mes-
sze vagy nem találtunk eladó házat,
vagy csak nem fogott meg minket a
hangulata.  Nem úgy Cserépfalu. Még
azon a morcos, hideg, esõs napon is
magával ragadott bennünket. Beba-
rangoltuk a környezõ dombokat és a
falut, de mielõtt haza indultunk volna
még körbe autóztunk a településen.
Hazafelé úton már a költözés lehetõ-
ségeit vizsgáltuk. Az azt követõ na-
pokban a hétköznapok diktálta fárasz-
tó monotonitás mellett már tudato-
sabban néztünk utána egy pár lénye-
ges dolognak. Felkerestük az általá-
nos iskola vezetõjét, aki készségesen

fogadta érdeklõdésünket. A követke-
zõ alkalommal, amikor a faluban jár-
tunk már személyesen is volt alkal-
munk találkozni és körbevezetett ben-
nünket az iskolában. Mindkettõnknek
tetszett a suli, úgy éreztük, jó helyen
kezdené meg tanulmányait legidõ-
sebb gyermekünk. Természetesen az
oviba is bekukkantottunk és nem sok-
kal késõbb innen is hasonlóan jó érzé-
sekkel távoztunk. Iskola, óvoda rend-
ben, már „csak” házat kellett találni
magunknak. 

Nem árulunk el nagy titkot azzal,
hogy ez a fordulatokban gazdag fo-
lyamat volt a leginkább embert pró-
bálóbb, de kitartásunknak és nem ke-
vésbé a szerencsének köszönhetõen,
három nappal a szeptemberi becsen-
getést megelõzõen már a ropogós le-
vegõjû Cserépfalun nyomott el ben-
nünket az álom... 

Krizsán-Solti Krisztina

Miért éppen Cserépfalu?
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A kedves olvasók biztosan többet

tudnak majd hozzátenni, mint amit itt
kapnak. Olyan ez, mint a menyasz-
szonytánc valami már van a szita al-
ján, de majd az számít, amit a sok-sok
forgatás után még a földrõl is felsze-
deget az új asszony. Így aztán leírom,
a helyeket, ahogy láttam ezelõtt húsz-
egynéhány éve meg most. Mindenki
hozzáteheti, amit tud. A helyneveket
az „öregek” /amúgy meg az országút
öreg csak!/ jobban tudják, mintha ne-
kiállnék a térképen bogarászni. Melyik
helyet, hogy hívták, mi termett, mit
szedtek, mi történt? Már amit illendõ
elmesélni. Merre jártak át Kácsra,
Zsércre, meg felfelé a Hidegkút, Mo-
csáros felé? Hol voltak források, mész-
égetõ helyek? A gombázó helyeket,
látják, nem kérdezem, ahhoz már na-
gyobb barátság szükséges. Az unoká-
nak is el lehet mesélni, még tán büsz-
kén le is írja. Így belegondolva már
majdnem megtorpantam a mások
nagy tudománya elõtt, de ha már így

belekezdtem, csak sodrom én is to-
vább a szálat, hátha jobban megjön a
kedvünk! Itt van nekünk ez a Berezdi
pincesor, végig „a kõbányákkal”, meg
a „Kisamerikával”. A múltkor felmen-
tünk a kilencéves Balázs unokámmal,
s egybõl észrevette, hogy a patak ott
folyik keresztül a kis tisztáson, pont a
volt lakások elõtt. Akkor ide be volt ve-
zetve a víz! Na, méghozzá talán tisz-
tább is lehetett a mostaninál. Mi lehe-
tett a Berezd tetõn azelõtt? Az biztos,
hogy a kilátás páratlan már felfelé kap-
tatva is, de vigyázat; a „fakorlát” telje-
sen megadta magát, kisujjal se érjünk
hozzá! Azért nem sajnálom azokat,
akik ott fent laktak, mert lehet, kicsit

csúfolódva ragasztották
rá a "Kisamerika" nevet,
merthogy a szegé-
nyebbje nem jutott el
Amerikáig. Hiába kiáltot-
ták ki ezt a helyet a nyo-
morúság tanújának,
mert a természet szívve-
rése kárpótol az esetle-
ges szegénységért! Ha
az ember még álmában
is érzi a Teremtõ törõdé-
sét, hálát adhat a leve-
gõért, vízért, hallhatja a
madarakat. Hálát adhat
a jó, természetes enni-
valóért, a jó szóért, az már az élet.
/Igazán alkalmunk volt megfogadni az
evangélista szavait/ „Nézzétek az ég
madarait!” Ugyan ki toldhatja meg
életét csak egy könyöknyivel is, ha ag-
godalmaskodik? /Mt.6./ Nohát, sze-
gény Amerikába szakadtaknak nehe-
zebb dolguk lehetett! Fent Berezd te-
tõn is folytathatnánk, de hát ugye a

hegyvonulat szélén ve-
zetõ földutakra kerül az
összes víz, így majd egy
szárazabb évszakban
tesszük ezt. Ez az út
pedig igen érdekel,
egyszer Kács felé
mentünk arra a
hagyásfás, tölgyes
legelõk felé. Balra át-
láttunk a Mész-tetõ
dél-keleti oldalára,
ahol az õskori,
bronzkori sáncok
vannak. Ez a Mész-
tetõ, egy hihetetlen

ravaszul kiépített menedék! Ugye a
Kõporos-szurdok szépen félkörben
védi a kiugró, majd délnek mene-
dékessé váló hegyet, részét alkotja
a Bükkalját félkörben támasztó,
ilyen formájú képzõdményeknek.
Egyszer naplementekor végignéz-
tem a sorukon: hát, mint a rakéta
elváló csatolói úgy engedik kiemel-
kedni a Bükköt, s túl végükkel szelíden
simulnak bele az Alföldbe. Ennek a je-
lenségnek a szakszerû magyarázatát
megtaláljuk a „Tûzben született táj”
/Baráz Csaba tanulmányában a neten,
ahol virtuális tanösvényeket is lehet
bejárni. / Szóval a Kõporos-szurdoknál
hagytuk el, s még mindig nem tudom

végül is, hogyan jön ott fel a víz. Nem
értem, hogyan folyik ki a patak; az
csak egy másik ág lehet? Majd kiderül.
Csak jobb szeretem a valóságos ba-
rangolást, s jólesik találkozni fiatalok-
kal, akik vagy futnak, vagy családostul
veszik az irányt a hegyek felé. Mind-
annyian tudjuk, hogy ez a táj kedvez a
kert és szõlõkultúra kialakulásának. Jó
lenne újra összefogni, hogy kevesebb
legyen a meg nem mûvelt kert, az el-
hagyott gyümölcsös és szõlõ. Segíte-
ni a megtelepülni vágyó fiatalokat, ha

már az idõsebbek nem bírják. Újra
megtanulnánk az egymás segítését,
hiszen a kalákában végzett munkának
itt hagyománya van. Tanítani a gyü-
mölcsfák oltását, ha nem a saját, akkor
a más unokáinak is. Szemléljük a jó
gazda gondosságával ezt, tájat, ezt az
áldott zugát a mi szûkebb hazánknak. 

Bánáti Zsuzsanna



A gyerekek tele vannak rejtéllyel,
megoldásra, felfedezésre váró talány-
nyal. Még tapasztalt pedagógusként
sem mondhatjuk, hogy ismerünk min-
den zárat és minden kulcsot hozzájuk.

Leginkább azért nem, mert a mai
kor gyermekei az õket érõ hatások kö-
vetkeztében egészen más feladatok elé
állítják a róluk, fejlõdésükrõl gondos-
kodó szülõt és nevelési szakembert. 

Az „okosan szeretni és nevelni” sza-
bályról azonban sohasem feledkezhe-
tünk meg bármely életkorban és bár-
mely oldalán állunk is a gyereknek.
Mert természetesen csak mellé és nem
alá vagy fölé rendelve tudunk igazán
számára helyes utat kijelölni. A mellet-
te nem azt jelenti, hogy bármit megte-
het a gyermek kénye, kedve szerint, ha-
nem azt, hogy vele együtt a kezét hol
gyengébben, hol erõsebben tartva ke-
ressük és találjuk meg azokat az utakat,
szabályokat, amelyeknek a betartása õt
szolgálják. A mindent megengedõ ne-
velés óriási köröket ír le feleslegesen,
mert a megoldás úgyis a gyermekkel
közös szabályalkotás lesz. „A valamit,
valamiért.” Csak az a gyerek fejlõdik jól,
aki ismeri a feléje támasztott elváráso-
kat, aki tisztában van azzal, hogy az õt
körülvevõ felnõttek szeretik, megbízhat
bennük és megtanítják majd eligazodni
a világban. Az ilyen gyermek viselkedé-

se elfogadható lesz társai és nevelõi
számára is. Bátorítva, dicsérve, környe-
zetét stresszmentessé téve adhatunk a
legtöbb támogatást számára. Nagyon
fontos kérdés ez akkor, ha óvodát, isko-
lát kezd, mert itt ezeket az elveket kö-
vetjük. A szülõk többsége nem rak na-
gyobb terhet a gyermek vállára az ilyen
lépcsõfokoknak a meglépésekor, akkor,
ha a kisgyerek eddigi életében is szem
elõtt tartotta ezeket. Hogyha engedte
gyermekének felfedezni környezetét,
ha például fontos mozgássorokat gya-
korolhatott be, amik edzették a gondol-
kodási képességeit is. Hisz a mozgás és
a tanulás szorosan összetartozik. Így
jönnek létre az idegi összeköttetések az
agyban, melyek elengedhetetlenek a
gondolkodáshoz. 

A fennálló életkörülményeken nehe-
zen tud egy-egy család változtatni, de
ahhoz, hogy eredményesen birkózzon
meg a gyermek a negatív hatásokkal,
igenis nagyon sokat tud segíteni. Nem
a drága dolgoktól lesz egészségesebb,
boldogabb, okosabb a gyermekünk. A
szülõkkel tett kirándulás, séta, az
együtt játszás nem kerülnek semmibe,
mégis óriási hasznuk van az értelmi és
az érzelmi fejlõdés szempontjából. A
beszélgetések „a szerinted, hogyan
oldjuk meg?” Gördülékenyebbek a kö-
zös élmények mentén.

Egészen biztos, hogy az így nevelt
gyermekek nem küzdenek a nevelés-
bõl fakadó viselkedészavarral, Pl. nem
rángatják a szülõt, mert megkapják a
kellõ figyelmet. Érzelmileg a koruknak
megfelelõ érettségi fokon tartanak,
tudják tõlük elvárhatóan kezelni a szo-
morúságot, dühöt. Versenyhelyzetben
el tudják viselni a vereséget. 

Ha ez nem mindig így van, akkor
szülõként, nevelõként el kell gondol-
kodni a következõkön: a gyerek elég
idõt tölt-e velem, eleget mozog-e a
szabadban, bízik-e bennem, közösek-e
a szabályaink, esetleg „én betartom-e
a megállapodást” vagy egyoldalúan
csak tõle várom azt el.

Egészen biztos, hogy van legalább
egy NEM ott, ahol valamilyen problé-
ma merül fel. Gondoljuk végig ezeket
és biztosan sikerül megoldanunk né-
hány rejtélyt!

Virág Tiborné

Hogyan tegyük emészthetõvé letûnt
korok irodalmát mai gyerekek számá-
ra? Ilyen és ehhez hasonló kérdések
foglalkoztattak, amikor internetes ba-
rangolás során bukkantam a Pósa La-
jos Társaságra. Megragadták figyelme-
met az általuk közölt gyermekversek.
Láttam, hogy más falubeliek is érdek-
lõdnek költészete iránt így kapcsolatba
léptem a társasággal és egyre több
adalékot gyûjtöttem Pósa Lajosról,
1850-tõl 1914-ig élt, aki költõ, meseíró,
dalszerzõ, a magyar gyermek-iroda-
lom megteremtõje volt. 

Pósa Lajos, mindenki Pósa bácsija
volt az, aki Benedek Elekkel közösen
megalapította és szerkesztette az elsõ
jelentõs, irodalmi értékû  képes gyer-
mekújságot. Az én újságom címmel. A

lap írásait a korszak gyermek- és fel-
nõttirodalmának legrangosabb képvi-
selõi írták: Benedek Elek, Bródy  Sán-
dor, Gárdonyi Géza, Gyulai Pál, Heltai
Jenõ, Jókai Mór, Krúdy Gyula, Mik-
száth Kálmán, Molnár Ferenc,  Móricz
Zsigmond, Pósa Lajos, Sebõk Zsig-
mond. Színvonalas és európai viszony-
latban is modern gyermeklap volt.

„Aki a gyerekek lelkébe horgonyoz-
ta le írói dicsõségét, igen bölcsen cse-
lekedett. Emléke jó helyen van.” –
mondta róla Molnár Ferenc író. Gárdo-
nyi Géza pedig ekképpen vélekedett
tevékenysége kapcsán: „Munkásságá-
nak nemzetnevelõ hatásában egy lép-
csõvel sem áll lejjebb Petõfinél, Arany-
nál, Jókainál.” Nem titkolt szándék
volt, hogy Arany és Petõfi nyelvén

szóljon a gyermekekhez. De a gyer-
mekirodalmon kívül hazafias írásairól
is ismert volt. 1892-ben a Petõfi társa-

Pósa Lajos meseíró



Mit is takar ez a szolgáltatás?

„A falugondnoki szolgáltatás olyan szociális
alapellátási forma, amelyet fõállásban, teljes
munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban
foglalkoztatott falugondok alkalmazásával és a
szolgáltatás jellegéhez igazodó gépjármû üze-
meltetésével biztosítanak, csökkentve ezzel a
szolgáltatás- és intézményhiányból eredõ hát-
rányokat.”

Melyek azok a legfõbb feladatok, amit a fa-

lugondoknak el kell látnia?

• házi segítségnyújtásban való közremûkö-
dés,

• étkeztetésben való közremûködés,
• gyermekjóléti alapellátásban, valamint csa-

ládsegítésben való közremûködés,
• a közösségi és szociális információk szol-

gáltatásában való közremûködés,
• az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás

biztosítása,
• az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállí-

tása egyéb rendezvényekre,
• az Önkormányzat által szervezett közmunka

programokban való közremûködés,
• a közösségi, mûvelõdési, sport és szabad-

idõs tevékenységek szervezése, segítése,
stb.

De vajon mit is jelent falugondnoknak lenni?

Egy jó falugondnok rengeteg dologban a segít-
ségünkre lehet. Legyen szó gyógyszer felíratásról a
rászorulóknak, annak kiváltásáról, ebéd kihordásá-
ról, idõsek-rászorulók utaztatásáról (pl.: orvoshoz),
segít a rendezvények lebonyolításában, kezdemé-
nyez új programokat, stb.

A falugondnoknak tájékozottnak kell lennie,
hisz közeli kapcsolatot ápol a lakossággal, így a
Polgármester mellett õ lehet az az ember, aki-
hez bátran fordulhatnak problémájukkal. Le-
gyen társasági ember, megbízható, kommuni-
katív, megnyerõ.

Egy jó falugondnok nem csak látja, de sze-
mélyesen is meg kell, hogy ismerje az embere-
ket. Tudja, hogyan kell megszólítani a lakossá-
got- mert minden ember más. Vannak olyanok
is, akik nem szeretnek, vagy nem akarnak se-
gítséget kérni, rájuk különösen nagy figyelmet
kell fordítani, ha úgy ítéljük meg a helyzetüket.

Hogyan érhetjük el a falugondnokot?

Az önkormányzaton keresztül, illetve közvet-
len õt személyesen hívva. A telefonszámot köz-

zé tesszük a szolgáltatás indulásakor.
Mi a célunk ezzel a szolgáltatással?

Célunk az, hogy segítsünk azoknak, akiknek
szüksége van ilyen típusú ellátásra. Ezáltal jobb
életkörülményeket teremtünk, valamint mentáli-
san is ápoljuk a lakók azon részét, akik igénybe
veszik a szolgálatainkat akár jobb kedvre derítve
õket. Ha az emberek megelégednek ezzel a szol-
gáltatással, akkor jól érzik magukat a települé-
sünkön, és ezt másoknak is elmondják, ezáltal
ápolva községünk hírnevét, és ösztönözvén õket
arra, hogy Cserépfalura költözzenek. Hiszen Cse-
répfalun együtt lenni jó.

„Aki a gyermekeknek akar írni: ezt a
mosolygó aranymezõt szívében kell
hordania játszi lepkéivel, csilingelõ vi-
rágaival. Harmatos bimbót adjatok a
kicsinyeknek, ne száraz levelet, ne
szúró tüskét! Mogorva homlok nem
kaphat itt koszorút; a lant húrjait hara-
gosan pengetõ ujj nyomán lélekdúló
hangok támadnak, melyek tovasodor-
ják a legszebb álmot: a gyermekkort.

Ne vedd ki a gyermek kezébõl bá-
buját, hadd öltöztesse, hadd mulassa
magát vele! Ne kapd ki alóla szilaj
nádparipáját, hadd lovagoljon rajta!
Ne zavard el kék pántlikás, ezüst csen-

gettyûs hófehér báránykája
mellõl, hadd játszadozzék vele
a kert alatt! Ne szaggasd szét
azt a rózsa fátyolt, melynek va-
rázsködén mindent olyan gyö-
nyörûnek lát.

Dalolj neki, költõ barátom,
úgy, mintha csak az õ szívébõl fakad-
na, akkor a szívéhez is fog szólani. Da-
lolj neki úgy, mintha nem is te monda-
nád azokat a dalokat, hanem egyik
gyermek dalolgatná a másiknak. Az
élet küzdelmeiben megtépett szárnya-
dat vesd le; öltsd fel a galamb könnyû
tiszta szárnyát, ha az édesanya kedves
kis galambjával akarsz repdesni ab-
ban a szép világban. Ami nehéz, ami
súlyos, ami sötét, nem neki való. A
gyermekköltészet elégszer nem han-
goztatható fõ alapvonása: a könnyed-

ség, a derû. Még világosabban és mé-
lyebben fejezi tán ki ez az egy szó:

szeretet. Ez az örökké virrasztó égi
csillag, amely mindent megaranyoz
tündöklõ sugaraival.

Ez az a derû, amely nélkül a gyer-
mekköltõ nem boldogulhat. A gyer-
mek az õ romlatlanságában szeret
mindenkit. Szemünk közé nevet. Ki-
csalja a borút keblünk rejtekébõl. Elfe-
lejteti velünk a nagyvilág tomboló har-
cait, hiúságos voltát. Simogató kezé-
vel begyógyítja a fájó sebeket. Szere-
tetért hát szeretetet kell nyújtanunk a
gyermeknek.

A gyermekköltõ lantjának minden
húrjáról a szeretet hangjai szóljanak a
kicsinyekhez.”

/Magyar Salon, 1890/XII. 136-139./

Szeresd a gyermeket! Ne legyen bús, komoly,

Szemének tükribõl játsszék örök mosoly.

Maradjon a gyermek: gyermek, míg csak lehet,

Majd érzi súlyosan õ is az életet.

ság tagjai közé választotta. Nem egy-
szerû rímfaragó volt, hanem költemé-
nyeivel tanított, szeretetre, imádságra,
hazaszeretettre buzdított. Hatására a
népmûvészet egyes elemei bekerül-
hettek a tankönyvekbe. Pósa verseit
még azok is ismerik, akik sohasem hal-
lották a nevét. Mert nemcsak verset,
hanem annak idején, szegedi tartózko-

dásakor jó barátjának, Dankó Pistának
hegedûzenéjére sok-sok nótaszöveget
is írt, sõt öt dalát még a fiatal Bartók
Béla is megzenésítette. 

Gyermekkorunk egyszerû esti imád-
ságát, amit 1902-ben született nagy-
mamám tanított nekem szintén Pósa
Lajos írta:

Én Istenem, Jó Istenem,
Becsukódik már a szemem.
De a tied nyitva Atyám,
Amíg alszom vigyázz reám

1914-ben, kevéssel halála elõtt, negy-
ven éves írói évfordulóján ötvenezer gye-
rek vonult fel üdvözlésére a pesti ligetbe,
ahol utóbb szobrot is emeltek emlékére.

Pósa Lajos:

HOGY KELL ÍRNI A 
GYERMEKEKNEK?
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