
Cserépiek 
Újságja

Cserépfalu  Önkormányzatának  lapja 2016. szeptemBer

kedves olvasók, tisztelt cserépi lakosok!

Újabb 3 hónap van mögöttünk a legutóbbi szám óta, vé-
get ért a nyár, kezdődik az ősz, bár ez az időjáráson néha nem 
így mutatkozik. Szeptember hónappal sok minden elkezdődik. 
Kezdetét veszi az óvoda, az iskola, futball csapatunk is meg-
kezdte az idényt, valamint eljött a szüret ideje is. 

A következő oldalakon betekintést nyerhetnek az önkor-
mányzat tevékenységébe, információkat kaphatnak az óvodai, 
gyülekezeti életről, tájékozódhatnak a helyi sporttevékenysé-
gekről, recepteket próbálhatnak majd ki a konyhában, de a cse-
répi gyerekektől is olvashatunk pár gondolatot. 

Az olvasáshoz jó szórakozást kívánok!

Virág László
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A gyerekek életük első 6 évében 
fejlődnek a leglátványosabban, ekkor 
a legszomjasabbak az újdonságokra, 
valaminek a megtanulására, elsajátí-
tására. 

Különböző fejlettséggel, tudás-
szinttel, gyakorlatiassággal érkeznek 
az óvodába a gyerekek, mint aho-
gyan mi felnőttek sem vagyunk egy-
formák. Azoknak a gyerekeknek köny-
nyebb az óvodai beilleszkedés, akik-
kel koruknak megfelelően foglalkoz-
nak, következetesek, okosan szeretők 
a szülei és rugalmasan kialakított na-
pirend szerint töltik napjaikat. Az óvo-
dai életnek is megvannak a keretei, 
amit meg kell ismernie, el kell fogad-
nia a kicsiknek, úgy hogy közben meg 
kell birkózniuk azzal is, hogy a szülők 
már nincsenek mellettük. A bizalom 
elnyerése után következhet a fejlesz-
tés, továbblépés és a „régi” gyerekek-
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ANYAKÖNYVI HÍREK
előző szám óta

Önkormányzati hírek

A legutóbbi lapszám megjelené-
se óta a Képviselőtestület 2016. jú-
nius 20-án tartott rendkívüli ülést. 
Az ülésen a képviselők döntöttek a ra-
vatalozó felújításával kapcsolatosan. 
Az előzetesen megkért ajánlatok kö-
zül a legolcsóbb ajánlatot a Cserépfa-
lu Nonprofit Kft. adta bruttó 7.808.930 
Ft összegben, ezért a képviselőtestü-
let a Nonprofit Kft-t választotta kivite-
lezőnek, a vállalt kivitelezési határidő 
2016.08.31-e.

Ugyanezen a testületi ülésen került 
kiválasztásra a Váraljai út helyreállítá-
sával kapcsolatos vis maior pályázat 
esetében a vállalkozó kivitelező. A há-
rom ajánlattevő közül a bogácsi szék-
helyű Middle Course Kft. adta a leg-
kedvezőbb ajánlatot bruttó 7.393.311 
Ft összegben, így a Képviselőtestület 
ezt a céget választotta kivitelezőnek, a 
vállalt határidő 2016.08.31.

A Képviselőtestület rendes testüle-
ti ülését június 27-én tartotta. A kép-
viselők beszámolót hallgattak meg az 
alpolgármestertől a lejárt határidejű 

képviselő-testületi határozatok végre-
hajtásáról.

Ugyancsak az alpolgármester elő-
terjesztésében fogadták el a képvise-
lők a Többcélú Kistérségi Társulás el-
múlt évi tevékenységéről szóló beszá-
molót. 

A Képviselőtestület megvitatta és 
elfogadta az új hulladékgazdálkodási 
rendeletet, mely 2016. július 1-jén lé-
pett hatályba, egyben felhatalmazást 
adott a polgármesternek a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási szerző-
dés módosítására, illetve aláírására.

A Képviselőtestület jóváhagyólag 
elfogadta a 2016. II. félévi munkaterv-
ét is.

A jegyző előterjesztésében a kép-
viselők tájékoztatót hallgattak meg 
a nyári szünidei gyermekétkeztetés 
megszervezéséről.

A Képviselőtestület zárt ülés kere-
tében döntött arról, hogy 2016. évben 
nem adományoz tiszteletbeli, illetve 
díszpolgári kitüntető címeket.

Gondolatok az óvodáról
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kel történő aktívabb foglalkozás.  A ta-
vaszra, nyárra már minden gyerek ott-
hon érzi magát a közösségben és ek-
kor lehet szárnyalni, változatos, élmé-
nyekkel teli programokat szervezni, 
mert mindenki önfeledt résztvevője a 
történéseknek.

A nyári sláger játék a közlekedés 
volt. Ehhez egy továbbképzésen tör-
ténő részvétel hozadékaként KRESZ 
játékfelszerelést kaptunk. Az óvodai 
rollerek bevonásával szabályos jármű, 
illetve gyalogos közlekedést tudtunk 
modellezni. Megismerték a gyerekek a 
közlekedési táblák jelentését, mikor ki, 
merre haladhat a jelzések figyelembe 
vételével. A nagyobbak is tanítgatták 
a kicsiket és érdekes volt megfigyel-
ni, hogy mennyire fontos volt számuk-
ra, hogy betartsák a szabályokat. Min-
denki türelmesen várt a megfelelő jel-
zésre, a kijelölt útvonalat használták, 
figyeltek egymásra, hogy elkerüljék az 
ütközéseket és tolerálták a kicsik las-
súbb tempóját. - Nem utolsó sorban 
mindenki megtanult rollerezni, a ké-
nyelmesebbek is aktívabban mozog-
tak és ennek azért is örültünk, mert a 
mozgás a fejlődés fontos elősegítője, a 
készségek kialakulásának bölcsője. – A 
nyár közepére már nem igényelték az 

aktív óvónői közreműködést, önállóan 
is működtették a játékot.

Ez a tevékenység jó példa 
arra, hogy mennyire fogékonyak, 
szabálykövetőek és fegyelmezettek 
tudnak lenni az ovisok, ha érdekes, 
változatos feladattal találják szembe 
magukat. Minden azon múlik, hogyan 
tálaljuk a felkínált tevékenységet. Mi-
előtt kibontottuk a játékcsomagot, el-
mondtam, hogy milyen játék eszközei, 
hogyan lehet vele játszani, mire kell 
ügyelni. Gyorsan elsajátították a sza-
bályokat és egymást is figyelmeztet-
ték, ha valami nem megfelelően zaj-
lott. Természetesen sok-sok variációs 
lehetőséget rejtett magában ez a köz-
lekedési játék, az eszközöket átlehe-
tett rendezni, kivenni belőle, egyéb já-
tékokat beleszőni, de a jelzőtáblák je-
lentése adott volt. A képzeletük, a talá-
lékonyságuk határtalan, egymást ösz-
tönözték újabb- és újabb változatokra.

Valahogy az óvodai élet megszer-
vezése is hasonlóan történik. Van egy 
napirendünk, azon belül a fejleszté-
si (tanulási) feladatok, de a rugalmas-
ság, a spontaneitás megléte elenged-
hetetlen hogy az óvodai nevelés vál-
tozatos és élményszerű legyen. Egy 
őszi vers kapcsán lehet feleleveníte-

ni a szeptemberi erdei kisvonatozást, 
mit figyeltünk meg, közben nézeget-
jük a fényképeket, az állatokat meg-
nevezzük, egyik gondolat szüli a mási-
kat. Eszünkbe jut egy dal, a mókus füg-
gés, mi jellemzi ezt a kedves kis állatot, 
csak figyelni kell a gyerekek jelzései-
re, megjegyzéseire, kérdéseire, de köz-
ben a háttér, a finom irányítás nélkü-
lözhetetlen az ismeretátadás megva-
lósításához.

Több évtizedes nevelőmunkánk so-
rán azt tapasztaltuk, hogy nincs két 
egyforma csoport. Ami az egyik év-
ben eredményes módszer volt, az a 
következő évben már nem nyerő. Má-
sok a hangadók, több a fiú a csoport-
ban, nagyon mozgékonyak, szeret-
nek rajzolni, barkácsolni stb. Ezek a sa-
játosságok kijelölik a módszerválasz-
tás mikéntjét. Legfontosabb a gyere-
kek megismerése, bizalmuk elnyerése, 
hogy ehhez igazítva tudjuk megter-
vezni az óvodai tevékenységeket, fog-
lalkozásokat.

Ebben az évben is az a legfonto-
sabb célunk, hogy az elmúlt években 
megszokott színvonalon tudjuk foly-
tatni 25 gyerekünk nevelését.

Dósa lászlóné márti 
óvónéni
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Lélekemelő történetek
Egyes történetek gondolatokat indítanak el bennünk, 

és általuk meghalljuk és felismerjük a tanulságot.  Mindazt 
ami esetleg hiányzik belőlünk, vagy nincs eléggé elmélyül-
ve cselekedeteinkben, gondolatainkban. Megismerjük az 
igazságot és változni akarunk. Ezek a változások pedig át-
formálják jellemünket, életünket. A következő két kis törté-
net is lehet ilyen átformáló, ébresztgető a számunkra. Így 
adom közre szeretettel.

az órásműhelyben
Egy órásműhelyben a polcra tettek egy éppen elkészült 

kis órát. Ott állt két idősebb óra között, amelyek buzgón ke-
tyegték másodperceiket.

- Úgy, most tehát rajtad a sor – mondta az egyik a ket-
tő közül. – Sajnállak! Most ugyan vidám vagy, de várj csak, 
majd ha egy évben több mint 31 milliószor ketyegsz, akkor 
erőd végén leszel.

- Micsoda, 31 milliószor ketyegni! – kiáltotta ijedten az 
újonnan jött. - Arra sosem volnék képes! – és kétségbeesés-
ében azonnal meg is állt.

Ekkor beleszólt a beszélgetésbe a másik óra:
- Te buta jószág, minek hallgatsz ilyen szóbeszédre? 

Nincs semmi baj. Egyszerre mindig csak egyet kell ketyeg-
ned. Próbáld meg újra, ugye, ez nem is nehéz? És most még 
egyet, ezt is ugyanolyan könnyen, és most csak így mindig 
tovább.

- Ó, hát ez egyenként nem is nehéz! Akkor újra kezdem! 
-  kiáltott megkönnyebbülve az új óra. Összeszedte magát, 
és bátran ketyegett tovább, egyszerre mindig csak egyet. 
Nem számolta sem a napokat, sem a hónapokat, de az év 
végére 31 milliót ketyegett, és szinte észre sem vette.

Bár csak mi, keresztények is csak egyik másodpercet a 
másik után vennénk, és nem az egész évet egyszerre!

Az ÚR imádságában a „mindennapi” szükségekről van szó
„ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap 

majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga 
baja.” – mondja az Úr (máté 6:34). 

És ez az ígéret négyezer év után is érvényes: „...élteden 
át tartson erőd!” (5.mózes 33:25)

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel, szeretettel és tisztelettel 

gondolok mindazokra, akik segítségünkre 
voltak e fájdalmas napokban.

Köszönjük!

Iszlai Eszter és gyermekei

a hajléktalan
Egy hideg vasárnapon történt. A templom parkolója hamar 

megtelt. Ahogy kiszálltam a kocsimból, arra lettem figyelmes, 
hogy a gyülekezet tagjai valamit sugdolóznak, miközben az 
istentiszteletre igyekeznek.  Ahogy közelebb értem, észrevet-
tem egy embert, amint támaszkodik a templom falának. Már 
majdnem egészen lefeküdt, mintha aludna. Egy hosszú, na-
gyon rongyos viharkabát volt rajta és egy kalap a fejére húzva, 
hogy már az arcát sem lehetett látni. Egy kb. 30 éves cipő volt 
rajta, ami olyan kicsi volt rá, hogy kilógtak a lábujjai. Gondol-
tam, hogy hajléktalan és hogy alszik, így bementem a temp-
lom ajtaján. Bent elkezdtünk beszélgetni. Szóba került a kint 
fekvő hajléktalan is. Az emberek csak mosolyogtak és suttog-
tak, de senki sem volt hajlandó odamenni hozzá, vagy behív-
ni, hogy üljön le. Én sem. Néhány perc múlva elkezdődött az 
istentisztelet. Mindenki alelkipásztort várta, hogy foglalja el a 
helyét, és szóljon az Igéből, amikor kinyílt az ajtó. Bejött a haj-
léktalan, fejét lehajtva végigsétált a padok között. Az emberek 
zavarban voltak és suttogtak, meg arcokat vágtak. Végigment 
a szószékig, ahol aztán levette e kalapját és a kabátját. Elszo-
rult a szívem. Ott állt a lelkészünk... ő volt a hajléktalan. Senki 
sem szólt egy árva szót sem.

A lelkipásztor elővette a Bibliáját és kinyitotta. „Testvéreim, 
azt hiszem, nem kell mondanom, hogy miről fogok ma pré-
dikálni.”  Aztán elkezdett énekelni egy éneket, amelynek így 
hangzottak a szavai: „Ha tudok segíteni valakin, amint elme-
gyek mellette. Ha tudok egy vidám szót, mi megnevettette. 
Ha meg tudom mutatni, hogy az ő útja helytelen, akkor már 
nem hiábavaló az életem.”

Vajon hiábavaló az én életem?
szilágyi zoltánné
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GYEREKszájA gyerekek halálosan komoly beszó-
lásai minket, felnőtteket mosolyra fa-
kasztanak. Nevess egyet te is a mókás 
„aranyköpéseken.” Mulatságos, őszinte 
mondatok és zavarba ejtő kérdések. Sá-
rától (5 éves), Pannától (5 éves) és Kin-
csőtől (5 éves).

Mi az uborkaszezon?
Sára: Amikor az uborkát összevágjuk
Panna: Amikor kiöntjük az uborkát az 

asztalterítőre vagy a földre 
Kincső: Hogy leszedjük az uborkát.

Miért savanyú a citrom?
Sára: Azért mert mag van benne
Panna: Valami öntet van benne
Kincső: Mert savanyú levet öntenek bele

Mi az a környezetvédelem?
Sára: Hogy valaki védi a környezetet.
Panna: Hogy közel vagyunk egymáshoz
Kincső: A könyökünket meg kell védeni

Mi az a porcica?
Sára: A napból származik
Panna: Össze van gubalyozva és olyan 

barna
Kincső: Hát, amikor a porszívó összesze-

di a port

Mi a zsákutca?
Sára: Nincs tovább út
Panna: Hogy már nem lehet tovább 

menni
Kincső: Hogy zsákot visznek a kukába

Kire mondjuk, hogy bányarém?
Sára: Arra, aki bányászik valamit.
Panna: Arra, aki nem annyira okos
Kincső: Aki a bányában lakik meg a törpék

Ki az okos tojás?
Sára: Én még ezt se tudom 
Panna: Amikor valamit kiöntünk vagy 

valami rosszaságot csinálunk
Kincső: Aki szerencsétlen

Szerintetek ki az, aki divatos?
Sára: Aki csinos ruhában van
Panna: Ha valaki szép
Kincső: Hát én

Mi a boldogság?
Sára: Hogyha eltéved a kis csikó az er-

dőben és haza talál az anyukájához és 
úgy örül az anyukájának.

Panna: Az, hogy örülünk
Kincső: Ha virágot vagy ha gyönyörű 

ajándékot adnak 

Miért fontos a család? 
Sára: Ha nincs semmi család otthon ak-

kor egyedül vagyunk
Panna: Azért fontos, hogyha elveszítjük, 

nem tudjuk, hogy hol van, ha messzi-
re megyünk

Kincső: Azért ha eltűnne, akkor nem len-
ne családunk és akkor sírni fogunk és 
hiányozni fognak.

Mi a randevú? 
Sára: Én azt nem tudom
Panna: Hogyha valaki meghívja étte-

rembe vagy valahova
Kincső: Hogyha leradírozzuk amit rosz-

szul rajzolunk vagy írunk

Mikor szabad megcsókolni valakit?
Sára: Amikor nagyon örülünk neki
Panna: Amikor fölkéri valami csókra 

vagy, hogy táncol vagy ilyesmi
Kincső: Amikor elveszi feleségül a lányt 

és úgy csókolja meg a lányt

Mit jelent az, hogy szerelem?
Sára: Hogy feleségül akarja venni
Panna: Az, hogy valaki megcsókol egy 

lányt
Kincső: Hogy elveszik feleségül a lányt

Miért járnak az emberek  
a templomba?

Sára: Azért, hogy megtanuljanak vala-
mit

Panna: Azért, mert ünnepség van vagy 
valaki meghalt

Kincső: Mert fontos oda járni, mert a 
pap bácsi a kis babákat megkereszteli 
és ott van biblia óra, ahova Rozika án-
gyi is jár

Mi a polgármester feladata?
Sára: Hogy minden munkát elvégez 

és nyugalmat akar a rózsáinak, hogy 
szép nagyra nyíljanak.

Panna: Hogy rendőr módra használja a 
testét

Kincső: Hogy egész nap felesel és soha 
nem fárad el.

Vojtkóné nagy emőke

II. RO-LY BAU Kupa a Cserépi Trapp szervezésével
Nagyon jól zajlott a rendezvény, egészen kis hangulatos 

családias összejövetelt sikerült összehoznunk. Mi szervezők is 
nagyon élveztük a versenyt, hiszen a sok mosolygós arc láttán 
mi mindig újabb és újabb lendületet kaptunk. Annak ellenére, 
hogy rengeteg szervezői, háttérmunkálatokkal járt, hogy ilyen 
kivitelt nyerjünk. Már hónapokkal előtte, sőt akár egy félévet is 
mondhatnék, hogy elkezdtük a szervezést. Hiszen nagyon elő-
relátónak kell lennünk, ahhoz, hogy minden tökéletes legyen. 

De mindez nem jöhetett volna létre ilyen nagyszerűen, ha a 
helyi lakosok nem segítik a munkánkat. Így ezúttal meg is kö-
szönnénk nekik még egyszer, hogy jelen voltak, és segítettek 
nekünk. 

A tavalyi évhez képest sokkal több versenyző indult, már 
118 fő vett részt az eseményünkön. Ez már szép számnak 

mondható. Úgy gondolom turisztikai szempontból ez, a fa-
lunak is impulzívnak bizonyul.

A visszajelzéseknek nagyon örülünk, hiszen teli van di-
csérő szavakkal, köszönetekkel. Mindezek, csak megerősítik 
bennünk a vágyat, hogy jövőre is megrendezzük ezt a ver-
senyt, sőt inkább egy még jobbat. 

Az útvonal előreláthatólag marad a régi, ha csak valami 
megoldhatatlan dolog miatt módosítanunk nem kell. A kö-
zeli jövőről még annyit, hogy december 4.-n rendezünk is-
mét egy családias futóversenyt. Egészen pontosan Miku-
lás futás lesz a verseny elnevezése. Várunk ismét mindenkit 
nagy nagy szeretettel! 

pap Csilla
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szezonkezdet
Javában folyik a 2016/2017-es labdarúgó szezon, így 

csapataink is megkezdték szereplésüket a B.A.Z. Megyei 
II. osztály Közép-csoportjában.

Akik követik a cserépi focit, az első fordulókban ta-
lálkozhattak új arcokkal, de örvendetes, hogy a csapat 
szinte egyben maradt, néhány posztra történtek igazo-
lások, reméljük hamar beilleszkednek és hasznos tagjai 
lesznek csapatunknak.

A felnőtt csapat két győzelemmel kezdett, az 1. for-
dulóban a falunap zárásaként hazai pályán 4-1-es meg-
érdemelt hazai siker született (Badalik 3, Mizser góljai-
val), majd a következő fordulóban idegenben győztük le 
2-0 arányban (gól: Badalik, Nagy) Mezőcsát-Igrici együt-
tesét.

Következett az újabb hazai mérkőzésünk, ahol az 
ugyancsak a szezont remekül kezdő Nyékládházát fo-
gadtuk, sajnos a meccs elején kapott gólt követően nem 
tudtunk betalálni az ellenfél kapujába, többször is a ka-
pufa hárított, szerencsénk is lehetett volna több.

Aztán eljött a várva-várt bükkzsérci mérkőzés, ahogy 
hívjuk, a Meszes-kupa, vagy újabban már a bükkaljai El 
Clásicó-ként is elhíresült találkozó. A legutóbbi meccs 
botrányos jelenetekkel volt tarkított, ehhez képest a 
mostani találkozón nem történtek futballhoz méltatlan 
események, jó meccset láthatott a közönség. Nagy meg-
szerezte a második félidő elején a vezetést, de Bükkzsérc 
fordítani tudott. Itt is sokat jelentett, hogy ziccereinket 
nem tudtuk kihasználni. Valóban így nagyon nehéz ott 
győzni, reméljük, hogy legközelebb hazai pályán vissza-
vághatunk.

Hernádnémetit itthon, 2-1 arányban győztük le, így 
jelenleg a tabella 6. helyét foglaljuk el.

Pár szót az ifi csapatról. Ahogy előző írásomban is ol-
vashatták, nehéz helyzetben voltunk a bajnokság indu-
lásakor. Nyert meccse még nincs a csapatnak, de az iga-
zolások lebonyolítását és a keret kialakulását követően 
bízunk abban, hogy eljön a győzelmi sorozat is. A leg-
utóbbi fordulóban már 3 gólt is sikerült rúgni a csapat-
nak, reméljük, hogy a hétvégi mérkőzésen győzelmet 
ünnepelhetünk. Drukkoljunk nekik!

Az utánpótlás helyzete amatőr szinten nagyon nehéz, 
a szabályváltozások ugyan némileg segítik azt, hogy 
szezon közben ne legyen átjáróházhoz hasonló játé-
kos-mozgás, ami az ide/eligazolásokat illeti, védve ez-
zel a csapatokat, hogy legalább egy évre állandó keret-
tel tudjanak rendelkezni. A legnagyobb gond, hogy ke-
vés a gyerek, ezáltal a merítési lehetőség is, sajnos „im-
port”-ra szorulunk. Véleményem szerint a vidéki után-
pótlás helyzete ilyen szinten siralmas. A munka dandár-
ját ez évben is az ifjúsági csapat összetartása és igazga-
tása fogja jelenteni.

A szezon hosszú, véleményem szerint a kitűzött cé-
lok teljesíthetők lesznek, a feltételek adottak. Köszöne-
tet mondunk minden támogatónknak! 

Ezúton is köszönjük szurkolóink buzdítását, biztatá-
sát! Hajrá Cserépfalu!

a Cserépfalui kse  
2016/2017-es őszi szezonjának kerete: 

Badalik Szabolcs, Bakos Barnabás,
 Balogi Máté, Barzsó Gábor, Bálint Attila, 

Csirmaz Zalán, Derda István, Demeter Ádám, 
Erdős Dániel, Hímer Gergő, Kecskés Tamás,  

Kéri Bence, Kis Gábor, Komlósi Ádám,  
Kovács Roland, Mizser Norbert, Nagy Tamás, 
Polgár Szilárd, Török Ádám, Urbancsik Márk.

kovács zoltán
elnök
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Mit főzzek?
Szerintem ez a mondat sok háziasszony 

szájából elhangzik. „Mit főzzek?”- A válasz: 
nekem mindegy. Na, ezzel aztán ki va-
gyunk segítve. Ezért gondoltam azt, hogy 

régi ételek receptjeit (ami már lehet fele-
désben van, esetleg nem ismertek) meg-
osztom  ezentúl minden számban veletek, 
segítve ezzel  a főzést.

poshadt leves (savanyú leves)

 Régen disznótorokban kihagyhatatlan 
volt, mára már feledésben van. (persze nem 
mindenhol)

Hozzávalók:
- tüdő, máj, disznóhús
- vörös hagyma, lecsó
- só, bors, babérlevél (delikát)
- köménymag, pirospaprika
- zsír, ecet

Elkészítés: Vízbe felrakjuk főzni az apró-
ra vágott húst, tüdőt, májat, vöröshagymát, 
utána hozzáadjuk a lecsót, sót, borsot, kö-
ménymagot. Hagyjuk főni.

Ha megfőtt rántást készítünk rá és ízlés 
szerint ecettel ízesítjük.

Jó étvágyat kívánok!

Vojtkóné nagy emőke

pempő (piroska)

Ugyanaz, mint a krumpli lángos tésztája 
csak az elkészítése más.

Hozzávalók:
- krumpli
- liszt
- só
- olaj

- Elkészítés: A krumplit héjában felrakjuk 
főni, ha megfőtt megpucoljuk és krump-
li nyomóval  átpréseljük. Kicsit hagyjuk hűl-
ni, majd hozzáadjuk a lisztet (annyit hogy az 
állaga ne legyen ragadós) és a sót. Kinyújt-
juk, majd kiszaggatjuk (kávés pohárral, vagy 
bármilyen formával) ha vékonyabbra nyújt-
juk ropogós lesz, ha vastagabbra, akkor 
puha. Ezután forró olajban kisütjük és ízlés 
szerint sózzuk (van aki lekvárral ízesíti).
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