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    2012. április                                                                               Cserépfalu Önkormányzatának lapja

„Nem elég olvasni,
újraolvasni fontosabb.”

Kedves Olvasóink!Kedves Olvasóink!Kedves Olvasóink!Kedves Olvasóink!Kedves Olvasóink!

Szeretettel ajánlom szíves figyel-
mükbe újságunk jelenlegi és követ-
kezõ számait. Köszönöm azoknak,
akik üdvözölték az újság megúju-
lását. Kérem Olvasóinkat, legyenek
bátrabbak, keressék elérhetõsége-
inket ötleteikkel, javaslataikkal, hir-
detéseikkel.

Idei elsõ negyedévi megjelené-
sünk éppen nagypéntekre esik, így
alkalmunk nyílik az önkormányzat
és a szerkesztõbizottság nevében
a kereszténység egyik legnagyobb
ünnepe, húsvét alkamából köszön-
teni minden kedves Olvasónkat.
Kívánunk kellemes húsvétot, a cso-
dás természetéhez hasonló meg-
újulást!

Virág Tiborné
felelõs szerkesztõ

Tisztelt Olvasó!

Sok idõ eltelt már azóta, hogy a Tisz-
telt Olvasót a Cserépiek Újságjában írá-
sommal tájékoztattam.

Az önkormányzati munkáról dióhéj-
ban annyit, hogy igen sok bizonytalan-
ság, finanszírozási változás, átalakulás
között kell vezetni a települést, hogy
mûködõképes maradjon, sõt az elkez-
dett fejlesztéseket is lehessen folytatni.
Cserépfalu Önkormányzata egy kicsit
nyugodtabb lehet, mint más községeké,
hiszen már évekkel ezelõtt megalakí-
tottuk a körjegyzõséget, így nem kell
kapkodnunk, hogy kihez csatlakozzunk.
Cserépfalunak, Cserépváraljának,
Bükkzsércnek megvan az a létszáma,
amivel a következõkben is életképesek
maradhatunk.

Szinte egyetlen öröm napjainkban,
hogy elkezdõdött a Bükki Kõkultúra,
Bükk Déli Kapuja projekt cserépfalui
részének, a látogatóparknak az építése.
A cikk írása közben fejezik be az alapo-
zást. Szinte hihetetlen, hogy a 2009
õszén elnyert pályázat micsoda viszon-
tagságos körülményeken ment keresz-
tül, és csak most, 2,5 évvel késõbb kez-
dõdhetett meg a munka. Lehet, hogy
megérné késõbb tanulmány formájában
megírni a beruházás történetét, bizonyá-
ra nagyon tanulságos lenne. A kivitele-
zõ, a Mester Építõ Kft. debreceni szék-
helyû cég, amely megnyerte a közbe-
szerzési eljárást az építésre.
Talán most már elmondható,
hogy a beruházás olyan fázi-
sába került, amikor már nincs
más irány, csak a megvalósí-
tás. Másik pályázatot is bead-
tunk elbírálásra, ez pedig a
Mûvelõdési Ház teljes felújí-
tása, bõvítése, valamint a
Szépkilátás út és a Kossuth út
Temetõköz szakaszának asz-
faltozása. Ennek a pályázat-
nak a megnyerésére kevés az
esély, hiszen egész Észak-
Magyarországon mintegy 13
fejlesztést fognak támogatni.

Ha esetleg megnyerjük, akkor viszont
komoly energiákat kell mozgósítani az
önerõ biztosítására, ami arányaiban
nem nagy, csak 5 százalék, de forintban
jelenleg nekünk az is sok, hiszen a láto-
gatópark önereje is terhel bennünket.

Idén is tervezzük a szokásos évi ren-
dezvényeket. Lesz majális, fincsi-nap,
bor- és gasztronómiai események, Less
Nándor emléktúra. Külön öröm, hogy
már a civil szervezetek, magánszemé-
lyek is aktivizálják magukat, új rendez-
vények is belépnek. Így lesz I. Pálinka-
mustra és népi értékek bemutatása má-
jus 26-án, az Öregmasina vendégház
(Szabó Ferenc) szervezésében.

Április 21-én a Bükki Borvidék Bor-
versenye lesz az Általános Iskolában.
Kérem a borosgazdákat, hogy minél
több mintát szíveskedjenek elhozni a
versenyre. A Boldizsár Lovastanya is
készül lovasprogramokra.

Egyik szemem sír, a másik nevet, mert
megkaptuk az értesítést, hogy Horváth
Jánost felvették a Borsodivánkai Pszi-
chiátriai Otthonba. Õ fogalom Cserép-
faluban, sokunknak fog hiányozni, de
hosszú távon ott jó helye lesz.

Azzal zárom soraimat, hogy a meglé-
võ és esetleg elénk kerülõ újabb akadá-
lyok ellenére is bízom Cserépfalu továb-
bi töretlen fejlõdésében.

Minden cserépi polgárnak, üdülõ-tu-
lajdonosnak jó egészséget kívánok!

Kósik István
polgármester

Dsida Jenõ:

Húsvéti ének az üres sziklasír mellett
(részlet)

Te kegyelmet mindig oszthatsz,
feltámadtál s feltámaszthatsz,
hogyha én is akarom.

Lábadozó régi hitben
egész nap csak ülök itten.
Lelkemet nagy, jó meleg
szent fuvallat lepte meg,
lent az odvas, szürke barlang
mélyén muzsikál a halk hang,
ahogy könnyem lecsepeg.

Az én Uram újra él most,
országútján mendegél most,
áprilisban fürdik és
aranyozza napsütés,
ahol lépked, jobbra-balra
ezer madár fakad dalra
s ring, hullámzik a vetés.

Épül a látogatópark
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Az idei elsõ ülését január 16-án tar-
totta a képviselõ-testület. A rendkívüli
ülésen a képviselõk megtárgyalták a
mûvelõdési ház és két helyi közút felújí-
tásával kapcsolatos pályázat benyújtá-
sának szükségességét. A képviselõk
86.589.679 forint összköltség elismeré-
sével pályázatot nyújtottak be a
Hórvölgye Mûvelõdési Ház, valamint a
Temetõköz, a Szépkilátás út és a Kossuth
út 78-90. szám közötti utak felújítására.
A polgármester elõterjesztése alapján a
képviselõ-testület arról döntött, hogy az
egyelõre nem tisztázott földmérõi, terve-
zõi, illetve ingatlan-nyilvántartási mu-
lasztások miatt létrejövõ mûszaki prob-
léma megoldása érdekében a látogató-
park megépítése érdekében pótlólagos
földterületet vásárol magánszemélyek-
tõl. A testület egyúttal megbízta a pol-
gármestert az ügy tisztázásával.

A soron következõ testületi ülést a
képviselõk január végén tartották. Elsõ
fordulóban tárgyalták az önkormányzat
2012. évi költségvetési rendeletét. Az
elõterjesztett rendelet-tervezetet, illet-
ve a benyújtott költségvetési elõirány-
zatokat a pénzügyi-gazdasági bizottság
és az ügyrendi bizottság javaslatai alap-
ján a képviselõk a végleges költségve-
tés elfogadásáig több helyen javasolták
módosítani.

A képviselõ-testület döntött a telepü-
lés külterületén lévõ zártkerti építmé-
nyek felmérésének szükségességérõl és
adóztatásának lehetõségérõl. A polgár-
mester javaslata alapján a testület úgy
döntött, hogy Cserépfalu Község Önkor-
mányzata részt vesz a márciusban Bu-
dapesten tartandó 2012. évi utazás kiál-
lításon.

Közös ügyeink
Cserépfalu-Cserépváralja-Bükkzsérc

Községek Önkormányzatának képvise-
lõ-testületei közös testületi ülést tartot-
tak január végén. Elsõként megtárgyal-
ták a körjegyzõség 2011. évi munkájá-
ról szóló beszámolót, melyet jóváhagyó-
lag elfogadtak. A körjegyzõség 2012. évi
költségvetését a képviselõk módosító in-
dítvány nélkül 44.930.000 forint kiadás-
sal és ugyanennyi bevétellel elfogadták.

Közös problémaként felvetõdött az
úgynevezett körtefai illegális szemétle-
rakó megszüntetése, valamint a Cserép-
falut és Cserépváralját összekötõ út hely-
reállítása.

Február 1-jén önkormányzatunk kép-
viselõi Tard, Cserépváralja és Bükkzsérc

község képviselõ-
testületeivel közö-
sen a Bükk Kincsei
Napköziotthonos

Óvoda idei évi költségvetését tárgyal-
ták meg Tardon. A képviselõk az idei
intézményi költségvetést 40.504.000 fo-
rint kiadással és bevétellel jóváhagyó-
lag elfogadták.

A költségvetés
A képviselõ-testület február 13-án tar-

totta soron következõ ülését. Elsõként a
már korábban tárgyalt önkormányzati
költségvetési rendelet volt a téma. A
pénzügyi-gazdasági bizottság új módo-
sító indítványokkal élt, amelyek érintet-
tek létszámgazdálkodást, illetve beru-
házásokhoz kapcsolódó, azok fedezeté-
ül szolgáló felhalmozási bevétel konk-
rét meghatározási igényét. A képvise-
lõk rendeletet alkottak a helyi képvise-
lõk tiszteletdíjáról. A költségvetés rész-
letes vitájában a javasolt módosítások-
ról nem született megállapodás, illetve
a rendelet elfogadását a képviselõk el-
napolták.

Döntött a képviselõ-testület a Kõkul-
túra - Látogatópark mûszaki ellenõrzé-
si szerzõdés elfogadásáról. A képvise-
lõk a polgármester elõterjesztésében
tájékoztatót hallgattak meg a Kõkultú-
ra projekt állásáról. Részletes vita után
a testület úgy döntött, hogy rendezi a
berezdtetõi lakóparki ingatlanok tulaj-
doni helyzetét, szándékában áll ezen te-
rület egységes önkormányzati ingatlan-
ként történõ megszerzése. Ennek vég-
hezvitelével a képviselõ-testület a pol-
gármestert bízta meg, három hónapos
teljesítési határidõvel és 250.000 forin-
tos költségvetési keret biztosításával.

A képviselõk döntöttek a nyári falu-
napi mûvész, Vastag Csaba fellépésérõl.

A március 6.-ai testületi ülésen a kép-
viselõk a korábban felvetett módosító
indítványokról döntve elfogadták az
önkormányzat 2012. évi költségvetési
rendeletét 165.667.000 forint bevétellel
és ugyanennyi kiadással, ezen belül
16.313.000 forint mûködési hiánnyal.

Ingatlanok és utak
A képviselõ-testület arról döntött,

hogy az önkormányzat visszavásárolja
az ipari park be nem épített ingatlanja-
it. Módosították a 2012. évi kommuná-
lis hulladékszállításról szóló rendeletet.
A közüzemi vízellátásról és csatorna-
szolgáltatásról szóló rendeletet törvényi
rendelkezések módosítása miatt hatá-
lyon kívül kellett helyezni.

 A képviselõk március 12-én, rendkí-
vüli ülésen, állampolgári kezdeménye-

zésre elhatározták az önkormányzat
hatályos Általános Rendezési Tervének
módosítását, annak érdekében, hogy a
beépíthetõ ingatlanok megközelíthetõk
legyenek közútról. Az Általános Ren-
dezési Terv módosításával kapcsolatos
eljárással a képviselõ-testület a Provin-
cia Kft.-t bízta meg.

A március végi testületi ülésen a kép-
viselõk szóbeli tájékoztatót hallgattak
meg a Bogácsi Rendõrõrs parancsnoká-
tól. Az õrsparancsnok ismertette a tele-
pülés bûnügyi statisztikai helyzetét,
összevetve a környékbeli települések-
kel, és felvetette helyi polgárõrség meg-
alapításának szükségességét. A képvi-
selõk Halász Judit községi könyvtáros
elõterjesztésében megvitatták a közsé-
gi könyvtár munkájáról szóló tájékoz-
tatót. A testület tagjai megállapították,
hogy a helyi közmûvelõdésnek ez a szín-
tere jól látja el feladatát, a lakosság to-
vábbra is igényli a könyvtár mûködé-
sét, és ígéretet tettek a közeljövõben a
könyvtár bõvítésére is.

A Kõkultúra – Látogatópark projekt
helyzetérõl a beruházás megvalósításá-
nak állásáról szóló tájékoztató kapcsán
a projektmenedzserek, valamint a mû-
szaki ellenõr és a kivitelezõ cég képvi-
selõje részletesen beszámoltak a beru-
házás állásáról, annak pénzügyi, mûsza-
ki megvalósíthatóságáról. A jelenlévõk
egyetértettek abban, hogy a látogató-
park a rögzített határidõre, legkésõbb
2012. szeptember 15-ig felépül.

A képviselõ-testület indítványok kap-
csán foglalkozott a helyi közfoglalkoz-
tatás helyzetével, és szorgalmazta a köz-
munkások foglalkoztatásának ténysze-
rû dokumentálását, munkanapló veze-
tését, illetve az általuk végzett munka
szervezettségének javítását.

A testület elfogadta az önkormányzat
2012. évi közbeszerzési tervét és az új
közbeszerzési szabályzatot.

Farmosi Zoltán körjegyzõ

Az önkormányzat hírei

Anyakönyvi hírek

Született:
Gál Barnabás és Szitta Boglárkának:

Gál Zsombor nevû gyermeke

Koskocsák András és Hevesi Ildikó-
nak: Koskocsák Máté nevû gyermeke

Mizser Krisztián és Litkei Júliának:
Mizser Marcell nevû gyermeke

Házasságot kötött:
Nagy Dóra és Márton Ádám

Halálozás: nem volt
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Az iskoláról – dióhéjban
Januárban lezárult a tanév elsõ fele. Nagyon szépen telje-

sítettek diákjaink. Az iskolai átlag: 4,6. Jól haladtak az elsõ-
sök a betûtanulással. A másodikosok a szorzótáblával ismer-
kedtek meg. A harmadikosoknak igen nagy falat volt a több-
jegyûekkel végzett matematikai mûveletek sora. A negye-
dik osztályosoknak a nyelvtan és az angol nyelv igényelt ki-
emelt figyelmet.

Februárban a szülõi munkaközösség megrendezte az isko-
lai farsangot. Nagyon kellemes hangulatú délután volt, tele
mókával, nevetéssel, finom süteményezéssel. Itt is köszönöm
a szülõk fáradozását. Minden gyerek jelmezt öltött. Jól szere-
peltek a csoportos felvonulók: megelevenedtek a tavaszi vi-
rágok, a jó kertész pedig a tanító néni volt. A másodikosok
táncoló talpú pingvinekként mulattatták a nagyszámú közön-
séget. A koreográfus szerepét a legnagyobb pingvin, Márti néni,
az osztályfõnök vállalta magára. Különbözõ mesehõsök vol-
tak a harmadikosok. Kitûnt közülük a boszorkány, aki, mint
kiderült, a hétköznapokban az osztály tanítója. A legnagyob-
bak Harry Potter és osztálytársai bõrébe bújtak egy kis idõre.

Színházlátogatásainkon két remek elõadást tekinthettünk
meg: a Rigócsõr királyfit és az örök klasszikust, a magyar
irodalom remekét, a János vitézt.

Márciusban új tanuló érkezett a harmadik osztályba: Dienes
Orsolya, így ötvenen lettünk. Az iskola egész közössége re-
méli, hogy jól sikerül beilleszkedése.

Nagyon szép mûsorral tisztelegtek tanulóink március15.
emléke elõtt. Nemzeti színû papírvirágokból alakított élõ-
képpel, verbunkos tánccal, fakarddal vívott csatajelenettel
fûszerezett színpadi játékkal készültek az ünnepségre. Az
egész falu közössége elõtt is megmutathatták, milyen szépen
felkészültek. Valamennyi szereplõ igazgatói dicséretben ré-
szesült.

Egyre több idõt töltenek gyerekeink a szabadban. Jól érez-
ték magukat kisdiákjaink rövid kirándulásunk alkalmával. A
Föld napján az országos szemétgyûjtõ akcióban immár ötö-
dik alkalommal részt fogunk venni tanítva, tanulva a felelõs-
séget környezetünkért.

Közös év végi kirándulásunk úti célja Gyöngyös város lát-
nivalói és az ország legmagasabb pontja, Kékestetõ. Negye-
dikes diákjaink Szolnokra is mehetnek, a repülõbázisra. A
nyári tábor helyszíne az idén Poroszló. Nagy várakozással
tekintünk a kis nebulókkal a következõ hónapok elé, de nem
feledkezünk el arról, hogy addig is szorgalmasan kell tanulni.
A tanévnek június 15-én lesz vége.

Virág Tiborné
tagintézmény-vezetõ
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Tájékoztató

Az állatorvos értesíti az ebtulajdonosokat,

hogy a veszettség elleni kötelezõ védõoltás

2012. április 14-én, szombaton délelõtt lesz

a körjegyzõség udvarában.

A 2011-es jeles év volt a családunk életében, mert
elsõs lett a gyermekem. Nagy volt az izgalom, hogy
hogyan áll helyt a kislányom és hogyan tudok én is
megfelelni az új szülõi feladatnak. Kíváncsiak voltunk,
milyen lesz a fogadtatás az iskolában. Segítség volt
számunkra, hogy még a beiratkozás elõtt szülõi érte-
kezleten vettünk részt.

Azután levelet kaptunk, hogy mit tanácsos besze-
rezni a tanévkezdéshez. A leendõ tanító néni megad-
ta a telefonszámát arra az esetre, ha bármilyen kér-
désünk lenne. Jó volt, hogy semmi különleges dolgot
nem kértek, csupa praktikus eszköz megvételét java-
solták.

Megnyugtató látni a gyermekemen, hogy örömmel,
vidáman megy iskolába, s mindennap élményekkel tel-
ve jön haza. Örülök, hogy a tanító nénik kötelessége-
iken túl is sokat foglalkoznak a gyerekekkel a minden-
napokban. Szinte naponta találkozhatunk a pedagó-
gusokkal, az osztályfõnökkel, a napközis tanító néni-
vel, és megbeszélhetjük a napi tapasztalatokat. Sok-
sok élményhez juttatják a gyerekeket az ünnepségekre
való felkészítés során, s a színházlátogatások, kirán-
dulások mind alkalmak az élménygyûjtésre. Jólesõ ér-
zés volt, hogy az osztályfõnök, mint a gyerekek jó
barátja szervezte a farsangi felvonulást, és õ maga is
részt vett a szereplésben.

Azt gondolom, hogy a tanulmányi elõmenetelt nagy-
ban segíti, hogy kis létszámú az osztály. Így minden
tanuló megkapja a megfelelõ segítséget, hisz jól tu-
dom saját tanulmányaimból, tapasztalataimból, hogy
az elsõ négy év nagyon fontos a kisgyerekek számá-
ra, hogy megtanuljanak helyesen írni, olvasni, szá-
molni. Úgy érzem, gyermekem ehhez mindent meg-
kap, s ezen túl nyugalom és biztonság veszi körül az
iskolában. A szabadidejét is jól ki tudja használni: ze-
neiskolába jár, furulyázik, táncol, ismerkedik az angol
nyelvvel. A napköziben megírják a leckét és olvasnak,
így otthon egy kis gyakorlás után már nyugodtan játsz-
hat, kikapcsolódhat. Nem is gondoltam, hogy kár volt
annyira izgulni, mert nagyon jól veszi az akadályokat.
Örülök, hogy itt a falunkban ilyen körülményeket tud-
nak teremteni a kisdiákok számára.

Polgárné Kukucska Terézia

Elsõs lett a gyermekem
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Hetekkel elõbb megkezdõdött a készülõdés a far-
sangi mulatságra: feldíszítettük az óvoda helyiségeit.
A dekoráció egy része a gyerekekkel közösen ké-
szült. Verseket, tréfás mondókákat, farsangi dalokat
gyakoroltunk játékidõben, rajzolás közben, egyéb fog-
lalkozások keretében.

Ebben az évben a nagycsoportosoknak a világörök-
ségbe is felvételt nyert mohácsi busójárásról mesélt
az óvónéni. Beszélgettünk a szokás eredetérõl, ké-
peket gyûjtöttünk róla, ezeket nézegettük, s elkészí-
tettük az ijesztgetés egyik kellékét, a busófejjel díszí-
tett nyeles forgódobot, melyet az énekekhez, mondó-
kákhoz is mint ritmushangszert használtunk. Annyira
foglalkoztatta a gyerekeket a busó öltözet, hogy já-
tékidõben egymást túlszárnyalva „gyártották” az ijesz-
tõ álarcokat.

Majd végre elérkezett a nagy nap: reggel sorban ér-
keztek az érdekesebbnél érdekesebb maskarák. Az

idén többen saját kezûleg készítettek jelmezeket (ten-
geri csillag, teknõs, rakéta, polip, Csingiling).

Tízórai után indult a mulatság: a felvonulást és be-
mutatkozást követõen a csoportok elõadták a farsang-
ra tanultakat. A kicsik teljesen elvarázsolódtak, lelke-
sen verseltek, s a nagyok énekes-táncos jelenetét sem
állták meg ringatózás, mozgás nélkül.

A fényképezkedés után kezdõdött a vigalom, me-
lyet különbözõ versenyek tarkítottak: hamievés,
szörpivás, késsel-villával süteményevés, seprûs tánc,
eledelszerzõ verseny. Az Alma együttes slágerei nem
voltak ismeretlenek a gyerekek számára, hiszen ne-
kik íródtak.

Mire eljött az ebéd ideje, kellemesen elfáradt az
egész társaság, de még délután is a farsang volt a
téma. Lelkesen taglalták a jelmezbálon történteket.

Kellenek a különleges napok az óvoda mindennap-
jai között! Ilyenek a kirándulások, a túrák, a színház-
látogatások, s ilyen volt a farsangi bál is.

Az óvónõk

Farsang az óvodában
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Március 25-én délután ünnepi alkalom volt a cserépfalui
templomban: Szilágyi Zoltán nagytiszteletû úr lelkész beik-
tatásának lehettek tanúi a meghívott vendégek és gyüleke-
zetünk tagjai. Lelkészünk szeptember óta szolgálja egyház-
közösségünket. Korábban Arnóton végezte munkáját, és a
Lévay József Református Gimnázium munkatársaként is
dolgozott.

Dr. Kádár Zsolt esperes beszédében hangsúlyozta az em-
pátia, a szimpátia és a tolerancia szükségességét, amelyek
nagyon fontos és meghatározó tényezõi a lelkipásztori szol-
gálatnak. A beiktatást követõen a meghívott palástos lelké-
szek egy-egy igével kérték Isten áldását Szilágyi Zoltán éle-
tére, munkásságára. A köszöntésben részt vettek gyülekeze-
tünk gyermekei is egy kedves jelenettel, valamint a Bárka
kör tagjai szívbõl jövõ énekükkel.

A múlt értékelésérõl, a jelen számbavételérõl és a jövõ
kilátásairól Csomós József püspök szólt, majd õt követték
Balog Zoltán államtitkár és Tállai András államtitkár, or-
szággyûlési képviselõk, akik egy-egy gondolattal köszöntöt-
ték a lelkipásztort. Ábrám Tibor a Tiszán-inneni Egyházke-
rület és a Lévay József Református Gimnázium és Diákott-
hon közösségének nevében köszöntötte településünk új lel-
készét. A köszöntésbõl kivették részüket Molnár Sándor ko-
rábbi lelkipásztorunk, Kósik István polgármester, Ittes
Emilné, a bogácsi szórványgyülekezet képviselõje, dr. Benke
Györgyné, a nõszövetség elnöke, Kompa József gondnok,
valamint a családtagok is.

Az ünnepi istentiszteletet a résztvevõk a 134. zsoltár éne-
keivel zárták.

A vendégek és a gyülekezet tagjai a helyi általános iskolá-
ban megrendezett szeretetvendégségre voltak hivatalosak,
ahol a közösen elfogyasztott estebéd után kötetlen beszélge-
tésekre került sor.

Kívánunk a lelkipásztornak és kedves családjának sok bol-
dogságot, és kérjük Isten áldását munkájukhoz, valamint
hosszú szolgálati idõt kis falunkban!

„Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen meg-
mentsek némelyeket.

Mindezt pedig az evangéliumért teszem…”  
1 Kor 9,22-23

Karcagi Sándorné Aranka

Országos verseny
Az országos elsõsegélynyújtási verseny 2012. feb-

ruár 13.-án kezdõdött. Az Ódorvár Tagiskola 6., 7., 8.
osztályos tanulói nagy lelkesedéssel készülnek az áp-
rilisi döntõre. Mindent megteszünk annak érdekében,
hogy bekerüljünk a legjobb elsõsegélynyújtók közé.

A gyakorlati képzést az egri mentõszolgálat mentõ-
tisztje, Szabó László vezeti. A tanulók szabadidejü-
ket sem kímélve, az iskolai órák után lelkesen jönnek
a foglalkozásokra.

Márciusban betekinthettünk a mentõállomás mun-
kájába. A vállalkozó szellemûek kipróbálták az eszkö-
zöket, és részletes beszámolót kaptak az életmentési
munkáról. Megtanultuk, hogy is kell mentõt hívni, láttuk
az irányító központot, ahová a hívások érkeznek.

„Az emberi élet megmentése az egyetlen és leg-
fontosabb tudás az
életben.”

Ebben a hitben és szel-
lemben készülünk az elõt-
tünk álló versenyre és
mindenek elõtt az életre.

Lelkészbeiktatás
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Készítsünk kertünkbe vetési tervet az idei esztendõre!
Könnyen feledésbe merül ugyanis, hogy az elõzõ évben me-
lyik növény hol volt. A talaj azonban nem felejt…

Ha például a fejeskáposztát, a karfiolt ugyanarra a helyre
ültetjük, ahol tavaly volt, lényegesen gyengébb lesz a ter-
més, több a betegség és a kártevõ. Minden növény mást hasz-
nosít a talaj tápanyagtartalmából, s így fölélik a tartalékokat.
A legtöbb tápanyagot a „nagyfogyasztók” kívánják. Ilyenek
a paprika, a paradicsom, a káposztafélék, a tökfélék, a burgo-
nya, a zeller, a cékla, a csemegekukorica. A középkategóriá-
ba tartozik például a saláta, a spenót, a bab, a retek, a hagy-
mafélék, a sárgarépa és a petrezselyem. Viszonylag a legki-
sebb igényûek a borsó, a fokhagyma, a hónaposretek, a fû-
szernövények.

A zöldségnövények különbözõ igényeit úgy elégíthetjük
ki a legmegfelelõbben, ha az õsszel trágyázott, legjobban el-
látott talajba a nagyfogyasztók kerülnek. A következõ évben
ugyanerre a helyre közepes vagy kis igényûeket ültessünk.

Elõnyös, ha a középsõ kategóriába tartozókat a kisfogyasz-
tók követik. Ilyen kedvezõ vetésváltási sorrenddel hasznosít-
hatjuk legjobban a kertet. Tartsuk be három éven át a vetés-
forgót, vagyis a legnagyobb tápanyagigényû növényt legföl-
jebb három év múltán tegyük ugyanarra a helyre, természete-
sen tápanyaggal (szervestrágyával, komposzttal) jól ellátva.

Kivételt teszünk a szamócával (földieperrel), ami a vete-
ményesbe telepítve több évig is egyhelyben maradhat. Az
viszont nagyon fontos, hogy amikor felúítjuk, válasszunk szá-
mára új helyet, és azt alaposan trágyázzuk meg. A karósbab
is kivétel, mert önmaga után is termeszthetõ.

A kiskertben a talajuntság a hibás tervezés következmé-
nye. Éppen ezért érdemes minden évben följegyezni, mit hová
ültettünk.

Cz. S.

Szûrõvizsgálatok
Emlõszûrés

Mellrák miatt évente mintegy 2600 nõ hal meg Magyaror-
szágon. A 45 és 65 év közötti nõk kétévente meghívó leve-
let kapnak emlõszûrésre. A korán felismert mellrák jól gyó-
gyítható.

Méhnyakszûrés
- Április közepétõl újra lehetõség lesz a védõnõnél méh-

nyak szûrésre.
Rendszeres szûrõvizsgálattal a méhnyakrák miatti halál-

esetek jelentõs része megelõzhetõ lenne.
A 25 és 65 év közötti nõk meghívólevelet kapnak

méhnyakszûrésre.
A szûrõprogramban való részvétel egy lépés egészsé-

günkért! Tegyen eleget a meghívásnak!

Felhívás kötelezõ tüdõszûrésre
Behívó hiányában is mindenki jogosult megyén belül az

évenként egyszeri ingyenes tüdõszûrésre, ilyenkor célsze-
rû telefonon érdeklõdni a szûrés helyérõl és idejérõl a lakó-
hely szerint illetékes tüdõgondozóban vagy szûrõcentrum-
ban. A vizsgálat ingyenes! Kérjük, hogy személyi igazol-
ványt, lakcímkártyát és TAJ-kártyát hozzanak magukkal!

A területileg illetékes tüdõszûrõ-állomás: Mezõkövesdi
Rendelõintézet, Tüdõgondozó  Tel.: 49/505-304.

Figyelem!
A magyar vöröskereszt pályázatot indít a hátrányos hely-

zetû serdülõ lányoknak kedvezményes méhnyakrák elleni
védõoltás (CERVARIX oltóanyag) igénybevételére. A pá-
lyázati feltételekrõl kérdezze háziorvosát/védõnõjét!

Itt a tavasz, mindenütt vannak kullancsok
Figyeljünk magunkra és egymásra, kirándulás után néz-

zük át testhajlatainkat, mert a hat órán belül eltávolított kul-
lancs ritkán okoz betegséget, és a bakteriális fertõzés
(Lyme-kór) csak így elõzhetõ meg.

A kullancs okozta agyvelõgyulladás
A betegséget a fertõzött kullancsban lévõ vírus, vagy fer-

tõzött, pasztörizálatlan tej fogyasztása okozza. A betegség
két ütemben zajlik le: egy héttel a csípés után influenzához
hasonló tünetek jelentkeznek, majd az esetek 10-20%-ában
újabb egy hét elteltével központi idegrendszeri tünetek (esz-
méletvesztés, bénulás, görcsök) alakulhatnak ki.

- Csípés esetén a kullancsot minél elõbb távolítsuk el húzó,
enyhén csavaró mozdulattal.

- A kullancs fejének beszakadása semmilyen problémát
nem okoz, szálkához hasonlóan néhány nap múlva spontán
kilökõdik.

- A közhiedelemmel ellentétben a Polybé vitamin bevéte-
le bizonyítottan NEM tartja távol a kullancsot.

- A kullancs csípése idején ne kenjünk semmilyen anya-
got a kullancs potrohára, mert ezzel csak fokozzuk a vírus
bejutását a szervezetbe.

Aki még nem részesült kullancs-encephalitis elleni oltás-
ban, keresse fel háziorvosát, üzemorvosát! Ha már kapott
oltást, ne feledkezzen el az emlékeztetõ oltásról!

Mizserné Nagy H. Katalin
védõnõ

Tisztelt cserépfalui lakosok!

2012. május 26-án Cserépfaluban megrendezzük az
„Elsõ Cserépi Pálinkamustra és Népi Értékek Napja”
elnevezésû programot. Helye: Pástgödör. Többek között
termelõi piac is lesz, amelyre nagy szeretettel várjuk
azokat a helyi lakosokat, akik kedvet éreznek az általuk
készített, elõállított termékek értékesítésére. Ilyenek pél-
dául: méz, lekvár, szörp, sajt, bor, pálinka, zöldség,
gyümölcs, virág, bor.

A rendezvényen való megjelenés és az árusítás in-
gyenes, helypénzt nem kell fizetni. Kérjük, hogy amennyi-
ben lehetséges, a bemutatni, árusítani kívánt termékeket
oly módon helyezzék el, mutassák be, hogy azok ízlése-
sek legyenek, népi, hagyományos dekorációval díszít-
sék az árusító asztalt, vagy annak környezetét.

A termelõi piac egyrészt felhívás az egészséges éte-
lek, alapanyagok fogyasztására, másrészt némi jövede-
lemhez juttatja a résztvevõ árust.

A rendezvény részletes programterve hamarosan meg-
jelenik. Elõre láthatóan a termelõi piac 10 órakor kezdõd-
ne, és akár a rendezvény végéig is lehet kínálni az árut.

Bõvebb információ, felvilágosítás: Szabó Ferenc, te-
lefon: 30/219-0741

Vetésváltással több termésVetésváltással több termésVetésváltással több termésVetésváltással több termésVetésváltással több termés



CSERÉPIEK ÚJSÁGJA8

„Ilyen a boksz”
Mizser László 16 éves középiskolás, ökölvívó a Mezõkö-

vesdi Sportegyesületben. Kíváncsiak voltunk, miért választ
egy fiatalember ilyen nehéz, férfias sportágat.

- Mióta sportolsz, és hogyan találkoztál elõször az ökölví-
vással?

- Két éve bokszolok rendszeresen. Ezt a sportot kiskorom
óta kedvelem. Már korábban is volt bokszzsákom meg kesz-
tyûm, próbálgattam ezt a sportot régebben is, de versenysze-
rûen két éve kezdtem el.

- Az ökölvívás nagyon férfias vagy inkább nehéz és küz-
delmes sport?

- Szerintem nagyon játékos. Férfias része is van, az, hogy a
pofonokat tûrni kell, viszont sok nõ is ûzi ezt a sportot. A kitar-
tás nagyon fontos. Egyébként a személyiségemhez illik az
ilyen jellegû sport, engem valahogy a küzdõsportok érdekel-
nek.

- Mi a kihívás? Az hogy az edzõteremben megfelelj, vagy
az, hogy egy versenyen úgy teljesíts, hogy érmet szerezz?
Mennyire fontos az érem?

- Az érmet elég nehezen osztogatják, kisebb pofonpartikon
vagy északi régióbajnokságokon nem nagyon adnak érmet.
Többnapos vagy többfordulós versenyeken sem könnyû kiér-
demelni. Eddig egyetlenegy érmet kaptam, a Matyó-kupán
az elsõ menetben sikerült feladásra kényszeríteni az ellenfe-
lemet. Meg szeretnék felelni az edzõteremben is, szeretném
a maximumot nyújtani az edzõm elõtt, de az nekem sokkal
többet jelent, hogy sikereket érek el versenyeken, és a szüle-
imnek is örömet szerzek ezzel.

- Mitõl függ az, hogy valaki jó sporto-
ló legyen? Min múlik?

- A kitartáson. Valamennyi tehetség is
kell hozzá, úgy gondolom, és arra kell idõt
szánni, hogy azt továbbfejlesszük. Ha
valakinek van érzéke hozzá, akkor csak
edzés, edzés, edzés.

- Az edzõ nyilván elmond technikai
dolgokat, de hogyan éri el azt, hogy va-
laki éretté váljon ebben a sportban?

- Elég sokat segít azzal, hogy motivál.
Nem ma kezdte az edzõsködést, õ maga
is bokszolt, és már sok éve edzõ. Nagy a
tudása, tapasztalata, és fegyelmet tart.

- Milyen egyesület színeiben szállsz
ringbe?

- A Mezõkövesdi Sportegyesületbe já-
rok, az edzõm neve Tóth József.

- Hogyan zajlik egy edzés?

- Többféle edzésmód létezik. Van, amikor futóedzést tar-
tunk, olyankor a sportcsarnokban, a salakpályán vagy a sa-
lakpálya melletti füves részen futunk. A kesztyûzõ edzésen a
vívásra fektetünk nagyobb hangsúlyt, ekkor szinte mindenki
mindenkivel vív, s a súlycsoportot nem nagyon nézzük. A
normális edzés az, amikor bemelegítünk tíz percig, azután
van négy árnyékmenet. Ez olyan, hogy csak súlyzóval leve-
gõbe ütünk, utána zsákütés. Ilyenkor kortól függõen mérik az
idõt, nekünk ez 5x3 perc. Az edzés második részében egyéni
feladatok vannak: kesztyûzés, vívás, erõsítés, kondizás, tech-
nikai edzés, pontütés kesztyûre. Ekkor az edzõ segítségével
gyakorolgatjuk a pontos ütést. Felülésezés, fekvõtámasz min-
den edzésen van, ebbõl legalább százat mindig meg kell csi-
nálni. Az ugrálókötelezés a lábtechnika miatt szükséges, eb-
bõl tíz percig tart a gyakorlat.

- Milyen veszélyekkel jár az ökölvívás, akár fizikailag,
akár pszichésen?

- Szerintem a legnagyobb fizikai veszély a túlterhelés. A
szívet megerõlteti, hogyha valaki nagyon túledzi magát, de
ezt orvosi vizsgálatokon föl is mérik. Félévente egyszer köte-
lezõ. EKG-n és különféle vizsgálatokon kell átesni, a fizikai
feltételeknek meg kell felelni.

- Hány versenyen lehet részt venni egy esztendõben?

- Úgy gondolom, hogy havonta egy versenyt lehet egész-
ségkárosodás nélkül teljesíteni, feltéve, ha keményen edzünk.
Év végén van egy kis szünet, karácsony környékén egy-két
hét pihenõt tartunk. Mezõkövesden évente rendeznek ver-
senyt, és azután ugyancsak kapunk egy hónapnyi szünetet.
Nem járunk túl sok versenyre, a környéken Miskolcon, Eger-
ben, Gyöngyösön, Tiszapalkonyán rendeznek versenyeket.
Amikor több versenyzõ is indulhat, akkor elmegyünk nagyobb
rendezvényekre, például a Magyar Bajnokságra. Nekem oda
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még nem sikerült eljutni, de tervezem, hogy az idén megpró-
bálkozom vele.

- A versenyeken elõfordunak sérülések?

- Túlságosan nagy sérülések nemigen, néha egy-egy orr-
vérzés. Olyat is láttam már, hogy valakinek kiugrott a válla,
de ez igazán ritkán fordul elõ. Az adrenalin miatt a fájdalom
se nagyon érezhetõ, velem még szerencsére nem történt ilyen.

- Mi a véleményed a tévében látható profi mérkõzésekrõl,
amelyeket amolyan showmûsorként közvetítenek?

- A mi amatõr ökölvívásunk és a profi boksz között óriási a
különbség. Úgy gondolom, hogy az ütéseket tényleg brutális
kibírni, meg minden tiszteletem az övék, mert nagyon
sokmindent állnak, és az életük arra megy el, hogy edzenek
rá, de hát õk nem kevés pénzt kapnak érte, szerintem õk is
inkább a szívük miatt csinálják.

- Van példaképed akár ebben a sportágban, akár másban?

- Az ökölvívásban Erdei Zsoltot nagyra tartom, és õ is a
példaképem. Mint ember is nagyon szimpatikus. A bokszban
remekül mozog, jó a lábtechnikája. Rendkívül sokat edz, na-
gyon tehetséges.

- Mik a terveid, nem feltétlenül csak a sporttal kapcsolat-
ban?

- Az ökölvívásban egy magyar bajnoki címet szeretnék elér-
ni. Addig nem akarom abbahagyni, amíg bírom és van rá idõm.
Most Mezõkövesdre járok iskolába, de hogyha elmegyek más-
hová, akkor megpróbálom ott is folytatni, ha sikerül.

Varga Mária Magdolna
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Az én Cserépfalum címmel
 rajzpályázatot hirdet a helyi önkormányzat

A pályázók bármilyen technikával - rajzolás ceruzá-
val, krétával; festés - készíthetnek pályamunkákat A/4-
es méretben, négy korosztályban:

- óvodás korúak
- alsótagozatos iskolások
- felsõtagozatosok
- középiskolások.

Minden korosztályból az elsõ három kap díjat, és min-
den indulónak köszönõ oklevelet állítunk ki, munkájá-
ért.

A pályázatok beadási határideje: június15. A benyúj-
tás helye az általános iskola.

A pályázat jeligés. A pályázatokkal együtt jeligés, zárt
borítékban kérjük leadni a pályázó nevét és pontos cí-
mét.

Az elbírálást követõen a pályamunkákat a falunapok
idején, augusztus második hétvégéjén kiállítjuk. A díj-
átadás is a falunapok rendezvényén lesz.

Idegen az idegen nyelv?

Az idegen nyelvek ismerete ma már nélkülözhetet-
len. Nem csak olyankor, ha külföldre utazunk pihenni
vagy dolgozni. Itthon is sok olyan helyzet adódhat, ahol
szükségünk lehet a tudásra, és számos munkahelyen
enélkül nem is alkalmaznak. Mégis világviszonylatban
igen rossz helyen állunk nyelvtudásban.

Sokat vitatott kérdés, hogy mi az ideális kor a máso-
dik nyelv tanulásának elkezdéséhez. Véleményem sze-
rint minél hamarabb, annál jobb. Ezt támasztják alá a
tárgykörben végzett vizsgálatok, saját szakmai és ma-
gánéleti tapasztalataim is.

Általánosan elfogadott tény, hogy a kisgyerekek agya

olyan, mint a szivacs: mindent magába szív. Ezt a tulaj-
donságot feltétlenül ki kell használni a nyelvtanulás
során. A tudományos álláspont szerint a legkedvezõbb,
ha az elsõ nyelvi gát (hatéves kor) elõtt elkezdjük a
tanulást. Ebben az idõszakban nem is igazi tanulásról
beszélünk, hiszen észrevétlenül, a mindennapi cselek-

vések, játékok, dalok, mondókák és kézügyességet
igénylõ feladatok kapcsán „szívják magukba” a gyere-
kek a szavakat, kifejezéseket. Ennek elõnyeit hosszú
távon is érzékelhetjük.

Ezek a gyerekek késõbb könnyebben tanulják meg a
nyelvtani szerkezeteket, könnyebben kezdeményeznek

beszélgetést, kiejtésük jobban hasonlít az anyanyelvi
beszélõkéhöz (a hangképzõ szervek alakulása miatt) és
nyitottabbak bármilyen más idegen nyelv tanulására.
Végül eljuthatnak arra a szintre, hogy korlátok és stressz
nélkül tudjanak társalogni külföldiekkel. Ez nem je-
lenti azt, hogy aki késõbb kezd el nyelveket tanulni, az

soha nem érheti el ezeket. Természetesen igen. Csak
sokkal több energia befektetésével.

Összegezve: soha nem késõ nyelvet tanulni, de ha
lehetõség van rá, akkor érdemes minél hamarabb el-
kezdeni, mert a jövõben nagyobb szükség lesz a nyelv-
ismeretre, mint eddig bármikor. Fontos az is, hogy a

nyelvtanulás ne kötelezõ, hanem természetes és élve-
zetes legyen a tanulók számára.

Ittes-Virág Veronika
angol nyelvtanár
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