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Sokat vártunk ettől az évtől,
Az időjósoknak hivén.
Mondták tavaly, hogy aki éri,
Dús aratást ér az idén.

Midőn a hó elment tavasszal,
A szántóföld reményt adott,
Hogy a mult évben nem hiában
Szórtuk belé a jó magot.

Sarlót, kaszát előkerestünk,
Hogy a sürű kalászfejek
Élesre fent csengő vasától
Előttünk rendre dűljenek.

A csépet is mind sorra néztük,
S amelyiknek hibája volt,
Reá kötöztük jó erősen
A gyengén álló hadarót,

Hogy amidőn a tág szérűre
Kerül be majdan a kepe,
Szemét az érett búza-főnek
Vigan kiverhessük vele,

Melyet alkalmas szélben aztán
Felhányjon a szórólapát,
Kitisztítván a garmadából
Minden polyvát, gazt és lazát.
Ilyen készűlet és reménnyel

Vártuk a gazdag aratást,
De rosz időt járt, és vetésünk
Fonnyadt, veszett szemlátomást.

De száz mérges fű sarjadzott föl,
Gaz, dudva a vetés között,
Indáival a vad folyondár
Mindent befolyt, benyűgözött.

Ködös volt a menny és borongós,
Nem szűlt ujító harmatot,
Sem a földet termékenyítő
Mennydörgésben nem csattogott.

Utána a szük aratásnak
Szivünk ha bátor nyugtalan,
Mégis sokat várunk ez évtől,
Mert a szüret még hátra van.

Szent István király 1038. augusztus 15-én 
hunyt el. 1083-ban Szent László uralkodása 
alatt avatták szentté fiával, Imre herceggel és 
Gellért püspökkel együtt, ők hárman a ma-
gyar egyháztörténet első szentjei. 

Legfőbb érdeme államalapító munkássá-
ga, amely révén az önálló magyar államiság 
megszilárdult Európában. Szent István alakí-
totta ki azokat a kereteket (vármegyék, egy-
házszervezet), amelyek között évszázadokig 
működött a magyar állam.

Népünket arra az útra térítette, amelynek 
következményeként nem kerültünk az eltűnt 
népek sorába.

2019. augusztus 20.

Megjönnek majd a gazdag ősznek
Derült mosolygó napjai,
Midőn érett gyümölcs alatt fog
A fáknak ága hajlani.

Midőn a víg szüret zajától
A völgy, halom csakúgy kacag,
Száz röppentyű szikrázva röpked,
S megdördülnek a mozsarak.

Sajtóba jő a sárga furmint
S az érett fekete gohér,
Gerézdiből szürünk vörös bort,
Olyan vöröset, mint a vér.

S midőn ez év majd lehanyatlik
S borunk magát kiforrja már,
Vigan leszünk, nagy áldomásra
Csendül kezünkben a pohár!

Tompa Mihály: 

aratás után

Az államalapítás hivatalos ünnepéhez ma 
már hozzátartozik az új búzából sütött, nem-
zeti szalaggal átkötött kenyér megáldása, 
megszentelése és megszegése is. A kenyér 
az életet, a megélhetést és az otthont szim-
bolizálja. Az augusztus 20-ai állami ünnepen 
a nemzeti színű szalaggal átkötött kenyérrel 
fejezzük ki, hogy az élet és a haza összekap-
csolódik. Jelképe ez az államiság ünnepének, 
s egyben az ünnepi asztal ékessége is az új 
lisztből készült kenyér. 
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A képviselő testület 2019. május 14-én közös testüle-
ti ülést tartott Bükkzsérc és Cserépváralja képviselő testü-
leteivel.

A képviselők megvitatták és elfogadták a Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámo-
lót 49.453.186 Ft. bevétellel és 48.357.378 Ft kiadással.

Ugyancsak jóváhagyólag elfogadásra került a Cserépfa-
lui Közös Önkormányzati Hivatal elmúlt évi tevékenységé-
ről szóló beszámoló is, melyet a jegyző terjesztett elő.

Az együttes ülés után Cserépfalu Község Önkormányza-
tának képviselő testülete rendkívüli ülést tartott, ahol a tes-
tület módosította az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatát a kormányzati funkciók tekintetében. Döntöt-
tek a Cserépfalui Nonprofit Kft. ügyvezetői igazgatói állás 
meghirdetéséről, valamint belterületi utak felújítására kiírt 
pályázat benyújtásáról.

2019. május 28-án a képviselő testület önkormányza-
ti rendeletek módosításártól döntött. Módosításra került a 
2018. évi költségvetés, az elmúlt év folyamán kapott pótelő-
irányzatokkal, és be nem tervezett egyéb előirányzatokkal.

ÖnkormányzatI HÍrek

Elhaláloztak:
Bartók Béla Bertalan – Berezdalja út 42.

Hák Gyula  - Hajnal út 11.
Gönczi Istvánné – Hajnal út 1.

ANYAKÖNYVI HÍREK
előző szám óta

A közösségi együttélés szabályairól és azok be nem tar-
tásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletet is módosí-
tották a képviselők, annak köztisztaságra vonatkozó rendel-
kezéseit érintően. 

Jóváhagyólag elfogadásra került az Önkormányzat 2018. 
évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 784.588.060 Ft bevé-
tellel, 341.407.497 Ft kiadással és 443.180.563 Ft pénzma-
radvánnyal.

A képviselők megvitatták az elkövetkezendő hónapok 
leendő rendezvényeinek, szervezésére, a vállalt feladatok 
ellátása irányuló feladatokat.

2019. június 25-én, a képviselő testület soron követke-
ző ülésen elfogadta az Önkormányzat 2019. II. féléves mun-
katervét. 

A képviselők döntést hoztak az iskolabusz bérleti díjának 
megemeléséről, valamint a GDPR rendszer helyi bevezeté-
séről, illetve az azt elvégző infokommunikációs cég megbí-
zásáról.

Született:
Makhándi Zsuzsanna és Tóth László szülőknek

gabriella nevű gyermekük

Török Éva és Virág András szülőknek
andrás ruga nevű gyermekük

Tóth Zsanett és Kozma Attila szülőknek
Bori nevű gyermekük

Házasságot kötöttek:
Kozik József és Kristófcsik Edina

Lénárt Lionel és Mócsány Erzsébet
Kucserák Tamás és Lénárt Lívia
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Tisztelettel köszöntöm Önöket a Cserépiek újságjának 
2019 második számában.

Szeretném Önökkel az idei évben megvalósult fejlesztése-
ket megosztani, továbbá a benyújtott pályázatokról tájékoz-
tatást nyújtani. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Közös Önkormányzati Hi-
vatal és a Hórvölgye Tagiskola épülete a pályázati forrásnak 
köszönhetően megújult. Szeptemberben a diákok egy sokkal 
szebb iskolában kezdhetik tanulmányaikat. Az energetikai fel-
újítást követően a fenntartó lényeges megtakarításra számít-
hat a szigetelés, a nyílászáró cserék és a fűtés korszerűsítésé-
nek hatására.  A Hivatalba érkező ügyfelek egy kellemes, a mai 
kornak és elvárásoknak megfelelő ügyféltérben tudják intéz-
ni az ügyeiket, valamint a kollégák is sokkal szebb és nyugod-
tabb környezetben végezhetik a mindennapi feladataikat.  Jó 
érzéssel tölt el a sok dicséret, amit az ügyfelektől kapunk az 
ügyintézések során.

Augusztus közepén indul a Magyar Labdarúgó Szövetség-
gel közösen indított kedvezményes pályaépítési programunk. 
A 20x40-es méretű műfüves labdarúgó pálya az általános is-
kola udvarán fog megépülni, és várhatóan szeptember má-
sodik felében már használni tudják az iskola tanulói, valamint 
a sportolni vágyó lakosaink.  Ez a modern futballpálya egy új 
sportolási lehetőséget fog nyújtani a településen élők számá-
ra.

Sajnos az éghajlatváltozás következtében a világ minden 
táján egyre gyakoribbak a villámáradások, amely településün-
ket sem kerülte el. Június hónapban több ízben is a rövid idő 
alatt lezúdult csapadék mennyisége meghaladta a 40-50 mm-
t, amely hatására a faluba beömlő víz több utcát is elöntött. 
Községük Önkormányzata folyamatosan azon dolgozik, hogy 
a keletkezett károkat mielőbb helyreállítsa, továbbá erre vo-
natkozóan pályázatot is nyújtottunk be.

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, 
aki a munkálatokban részt vett. 

A Dél-bükki települések belterületi vízrendezésére ki-
írt Településfejlesztési Operatív Program keretén belül be-
nyújtott pályázathoz további kiegészítő támogatást nyer-
tünk 17.000.000 Ft értékben. A támogatás segítségével lehe-

Kedves Olvasók, Tisztelt cserépi lakosok!
tőségünk nyílik arra, hogy a Bem utcai csapadékvíz elvezetés 
problémája megoldódjon.

A Belügyminisztérium pályázatot írt ki belterületi utak fel-
újítására vonatkozóan. A pályázatot az alábbi utak felújítás-
árára nyújtottuk be 12.373.799 Ft értékben, amelyből a támo-
gatás összege 10.517.729 Ft.

-Arany János út
-Bocskai út
-Kifli-köz
-Kossuth Lajos út (Miklósi bolt melletti köz).
Bízok abban, hogy a pályázat sikeres lesz, a felsorolt utak 

új aszfaltszőnyeget kaphatnak és megelégedéssel tölti el az 
ott lakókat.

Július hónapban a Magyar Falu program keretén belül egy-
millió forintot nyertünk orvosi eszközök vásárlására, mellyel 
tovább korszerűsíthetjük az orvosi ellátást településünkön.

Az előző évekhez hasonlóan ebben az évben is meghir-
dettük a nyári tábort az óvodások és az iskolások körében.  
2019-ben az Erzsébet-tábor program által az óvodások ese-
tében 571.500 Ft, az iskolásoknál pedig 1.188.720 Ft-os támo-
gatást tudunk felhasználni a gyermek programok szervezésé-
re, az ehhez kapcsolódó eszközök biztosítására és a napi há-
romszori étkezésre. Szeretném megköszönni Mizserné Nagy 
Katalin és Sári Tímea kolléganők odaadó munkáját, akiknek a 
segítsége nélkül nem jöhetett volna létre ez a támogatási for-
rás. Remélem, hogy a gyerekek egy kellemes hetet tölthetnek 
el és sok élménnyel gazdagodhattak a tábor során.

Tájékoztatom Önöket, hogy áprilistól az Önkormányzat 
karbantartói feladatait Tóth Károly látja el. Ezúton szeretném 
megköszönni Kósik László több éves odaadó munkáját. 

Bízom benne, hogy a megvalósult és megvalósulandó fej-
lesztések elégedettséggel töltenek el minden kedves lakost, 
az idelátogatókat pedig idén is várjuk vissza szeretettel Cse-
répfaluba.

Kívánok minden kedves cserépi lakosnak a nyár hátralévő 
részére jó pihenést és kellemes időtöltést.

Csendes Péter
polgármester

Információs pult Folyosó Tárgyaló terem
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Eljött az idő is, hogy a jól megszo-
kott cserépfalui óvodai közösség veze-
tője, mozgató rugója nyugdíjba vonul. 

Dósa Lászlóné Erdős Márta, min-
denki Márti óvó nénije 1979-ben vég-
zett az Egri Óvónőképző Szakközépis-
kolában. A mi óvodánkban 1982-ben 
kezdett dolgozni vezető óvónőként. 
Munka mellett levelezőn végezte a fő-
iskolát Sárospatakon. Jó gazda mód-
jára irányította az intézményt. Ezt jól 
mutatja óvodánk mai felszereltsége 
és az épület állaga. Vezetése alatt ala-
kítottak ki a mai kornak megfelelő vi-
zesblokkokat, cseréltek tetőt, nyílás-
zárókat, szigeteltek, fűtést korszerűsí-
tettek. Az iroda és a csoportok új, mo-
dern bútorokkal lettek otthonosab-
bak, gyermekbarátabbak, szebbek. 
Nagy gondot fordított arra, hogy az 
idejáró gyerekek semmiben sem szen-
vedjenek hiányt a nagyvárosi óvodák-
hoz képest. Játékok, foglalkozási kellé-
kek, technikai eszközök széles tárháza 
található nálunk. Az udvari élet is szí-
nes, változatos, amit a sok érdekes já-
ték tesz lehetővé. Alapítványunk kura-
tóriumának elnökeként mindig arra tö-
rekedett, hogy aki minket az 1%-al tá-
mogat, lássa alapos megfontolás után 
a gyerekek fejlődését a legjobban segí-
tő eszközök kerülnek az óvodába.

Nem csak az intézmény gyarapítá-
sára, de saját fejlesztésére, ismeretei-
nek bővítésére is nagy gondot fordí-
tott. Mindig céljainknak, programunk-
nak megfelelő továbbképzéseken, tan-
folyamokon szélesítette tudását és ösz-

 eljött az idő

tönzött bennünket is ismereteink gya-
rapítására.

2017-ben Közoktatás vezető-peda-
gógus szakvizsgát tett az Eszterházy 
Károly Egyetem Pedagógiai Karán.

Fontos feladatának tartotta a nép-
hagyományok, népszokások átadását 
az óvodásainak. Ezért néptánc, énekes, 
táncos gyermekjátékok, műsorkészítés 
jeles napokra, és az ünnepek a népha-
gyományban című továbbképzéseken 
vett részt. Az itt tanultakból is merített a 
különböző óvodai ünnepélyek és a falu 
eseményein való fellépésünk során, ki-
válóan összeállított műsorainkhoz.

1999-ben minden óvodának új pe-
dagógiai programot kellett választa-
ni vagy írni. Márti óvó néni elkötele-

zett híve a termé-
szet- és környe-
zet védelemének. 
Mi munkatársak 
is teljes mérték-
ben egyet értünk, 
hogy itt a Bükk lá-
bánál nem is le-
het más a prog-
ramunk. Az idő 
bebizonyította , 
hogy gyermeke-
ink élvezik a sok 
túrát, kirándulást, 
sétát. Márti óvó 
néni lelkes szavai 
nyomán sokat ta-

nultak a növényekről, állatokról, amit 
reméljük később is kamatoztatni fog-
nak majd. 

A tudatosan és gondosan felépített 
program biztosította, hogy Egerbe, szín-
házba, bábszínházba bérletünk volt, 
megnéztük az erdészeti bemutatóna-
pot, kisvonatoztunk Felsőtárkányban, 
elmentünk a Diósgyőri Várba, Lillafü-
redre a Vadasparkba, kirándultunk Cse-
répváraljára, Bükkzsércre, a Bogácsi tó-
hoz, a Suba lyukhoz, megismertük a 
falu környékét. Fontosnak tartom még 
megjegyezni, hogy 2001-ben a Térségi 
Közoktatási Társulás az év vezető óvó-
nőjének választotta. Ehhez hozzájá-
rult, hogy rendkívül jó, összetartó kö-
zösséget hozott létre a munkatársak-
kal: Zsóka, Ili, Dósa Márti óvó nénikkel. 
Példát mutatott közösségi emberként 
is, hiszen nem volt olyan esemény, ün-
nep a faluban, ahol ne vett volna részt 
tevékenyen. Május 1-én versenyeket, 
vetélkedőket szervezett és vezényelt 
le. Falunapokon a lúdnyak sütés osz-
lopos tagja volt. Idősek napjára, szüre-
ti mulatságra, március 15-re műsorral 
készültünk az óvodásokkal. Kiállítások 
megvalósításának, parkosításnak tevé-
keny része volt, ezzel is színvonalasab-
bá téve kis falunk mindennapjait.

Kívánunk nyugdíjas éveihez jó egész-
séget, nyugalmat és boldogságot! 

Dósa Lászlóné
/Ili óvónéni/
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Csodák palotája hangulat
Néhány éve elvittük a gyerekeinket Budapestre a Csodák palo-

tájába. A sok érdekesség, az interaktív kiállítás sodró ereje, gyerme-
ket és felnőttet lelkesített, táplált és maradandó élményt okozott.

Csodák palotája, ezt a két szót ízlelgetem, amikor a július köze-
pén megrendezett Bibliatáborról szeretnék összegzést írni.

Hasonló érzés kerített hatalmába, mint annakidején a kiállítá-
son. Úgy lehetett gyermekként és gyermekké lenni, hogy testet-
lelket felüdített a hét minden pillanata.

Igazi csapatmunka volt!
Élmeny a közös munka, élmény, ha ebben az individualista vi-

lágban 12 felnőtt önkéntesen vállalja, hogy többször is időt, ener-
giát szakít arra, hogy előkeszítsen egy egy hetes tábort. Olyan jó 
volt részesévé válni ennek a cserépi és zsérci református gyüleke-
zetek által összehívott csapatnak. Lelkészek, pedagógusok, szülők, 
segítők munkálkodtak azon, hogy a tábor feledhetetlen legyen.

Mi motivált minket?
A tanulás egyik leghatékonyabb módja, ha jó élmények kö-

tődnek hozzá, és természetesen épül be, lesz a fejlődő szemé-
lyiség részévé az új ismeret, fűszerezve a tapasztalattal és a hoz-
zá kötődő élménnyel. Erre törekedtünk, amikor az ószövetségi Jó-
zsef történetén keresztül Istenről, családról, hűségről, megbocsá-
tásról, próbákról beszélgettünk, vagy a témához kapcsolódóan 
kézműveskedtünk, játszottunk.

Bízom benne, hogy nem csak a szavak, de a gesztusok, a begya-
korolt cselekmények is megtalálják idővel a helyüket a gyermeki 
lelkekben.

Étkezés előtt és után imádkoztunk, kifejezve a hálánkat a tes-
ti eledelért Istennek. Ezek apró gesztusnak tűnnek, de nagy jelen-
tőséget hordoznak, mert általuk megtanulja kicsi és nagy is, hogy 

mindenért hálával tartozunk, még akkor is, ha rengeteg emberi 
munka van mögötte.

Igazi családdá váltunk!
A családban helye van az örömnek és a bánatnak, a féltő szere-

tetnek, a felhőtlen bolondozásnak. Mindenben volt részünk ez alatt 
az idő alatt. Tudtunk közösen elcsendesedni a reggeli áhitatokon, 
vidáman énekelni, figyelni az előadókra, gumicukrot gyűjtve me-
morizálni az aranymondásokat, vágni, színezni, kreatívkodni, ne-
mezelni, vagy elcsendesedve mesét hallgatni a hűvösben. De ré-
szesei lehettünk egy sodró erejű néptáncoktatásnak, igazi ke-
mencés pogácsasütésnek, szekerezésnek, egy szafaribuszos ki-
rándulásnak. Lehetett barátkozni és játszani a kimeríthetetlen 
kölyökvizslával, Bobittal, csocsózni, vagy csúszdázni. Élmény volt 
gyermeknek és felnőtnek egyaránt!

Vasárnap, a tábor zárásaként a prédikáció is Józsefről szólt, a tá-
borban tanult énekeket énekeltük a gyülekezettel együtt. A szülök 
megtekinthették a gyermekek által készített alkotásokat, melyeket 
haza is vittek. Hasonló záró alkalom részesei lehettek a következő 
vasárnap a zsérci résztvevők otthon, a saját templomukban.

Élmény volt együtt dolgozni, összefogni, tanulni a többiektől, 
látni az önzetlen jelenlétet.

Hálával van telve a szívem azok iránt, akik a háttérben munkál-
kodtak, süteményt készítettek, gyümölcsöt hoztak, rendelkezé-
sünkre bocsájtották a szafaribuszt, a lovasszekeret, feláldozták szá-
munkra szabad idejüket.

Isten áldja meg a segítőket! Tegye maradandóvá az élményt!
Tegye áldásossá a tanultakat, tapasztaltakat a gyerekek, csalá-

dok életében!
Gavrucza-Nagy Emese 

lelkipásztor
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Az idei tanévet 46 kisdiákkal kezdtük. Februártól 48-ra 
bővült létszámunk, egy Cserépfaluba költöző elsős és har-
madikos testvérpárral. 15 kitűnő 13 jeles eredmény szüle-
tett, az iskolai tanulmányi átlagunk 4,71 volt. Minden gyer-
mek kapott jutalomkönyvet az iskolai alapítvány jóvoltá-
ból, hisz a ki-ki a maga fejlődési lépcsőfokán magasabbra 
lépett. 

Tanulóink neveltségi szintje, magatartása a korábbi 
évekhez hasonlóan alakult. A legtöbb kisdiákunk igyekszik 
ügyesen betartani az iskolai és az iskolán kívüli viselkedés 
szabályait. A gyerekek nagyobbik hányada példás magatar-
tású, és csak néhány tanuló kapott változó értékelést a ne-
velőtestülettől.

Általában az ember jó nevelésére az utal, ahogy meg tud 
birkózni az életben adódó számtalan komoly akadállyal és 
súlyos nehézséggel, s mindezt elsősorban azért, mert bízik 
önmagában. Persze néha kételkedhetünk is magunkban és 
ez csak javunkra válhat, de ha jól neveltek bennünket, bár-
hogyan alakuljanak is életünk körülményei, lelki életünk 
gazdag és tartalmas lesz, és elégedettség tölt el. 

Az útkeresés azonban nem könnyű, ahány gyerek annyi 
út, annyi kihívás. Minden kis útkeresőnek pedig minél több 
segítő kézre van szüksége. Elsőként a szülői, nagyszülői, ta-
nítói kezekre. De segítő kezet kell, hogy nyújtsanak osztály-
társaik és az ő szüleik is, azzal, hogy esetleg érettebb, ma-
gasabb fejlődési szinten lévő gyermeküket az elfogadás 
alapjaira tanítják. Türelemmel vannak a maguk és mások 
gyermekeinek beilleszkedési folyamatának nehézségeivel 
szemben.

A tolerancia pontos értelme az, hogy önmagában a más-
ságot nem bántja, sőt tiszteli, elfogadja az ember. Olyan 
nevelési helyzetekben azonban, amikor a gyerek másokat 
veszélyeztet, amikor fontos szabályokat áthág, útmutatást 
igényel, akkor elsősorban valóban ő a megnevelendő. Az 
ilyen esetben alkalmazott elfogadás bizonyos fokig into-
leranciának tűnik a többi gyerekkel szemben. De nem fel-
tétlenül az. Fontos a közös útkeresés. A tolerancia nem a 

megoldásról, hanem 
a megoldás közös ke-
reséséről szól. Nem 
valamiféle erőltetett 
elfogadást jelent, ha-
nem lehetőséget, 
hogy mindannyian 
elmondhassuk, amit 
gondolunk, meghall-
gassuk mások gondolatait is, és egyikünknek se kelljen fél-
nie attól, hogy őszintén beszéljünk. Szülőként, nevelőként 
sok-sok mesével, játékkal, beszélgetéssel segíthetjük gyer-
mekeinket ebben a folyamatban. 

Sokat jelent, ha valaki olyan családban nő fel, ahol min-
dig meghitt és jó kapcsolat van a szülők és a gyerekek kö-
zött, mert így ő maga is képes lesz tartós, szoros kapcsola-
tokat létrehozni másokkal, és ez által értelmessé teszi majd 
saját és mások életét is. Megtalálja az értelmet és örömöt a 
munkájában. 

Az fogja ugyanis meghatározni a gyerekeink jövőjét és az 
általuk, felnőttként alkotott társadalom minőségét, hogyan 
tudnak majd ők együtt élni, dolgozni, gondolkozni más, tő-
lük eltérő családi, szociális és vallási háttérrel rendelkező, ér-
telmi vagy testi adottságaikban különböző társaikkal.

Az értelemnek és örömnek a keresését és a megfelelő, 
a saját utak megtalálását próbáljuk terveinkkel, változatos 
módszereinkkel, gazdag szabadidős programjainkkal, té-
manapokkal, témahéttel, kirándulásokkal, táborokkal és az 
iskolai életünk mindennapjaiban is segíteni, megvalósítani. 
Meggyőződésem, hogy a nyugodt kiegyensúlyozott iskolai 
légkör, az egyéni fejlődési ütem figyelembe vétele, a pozi-
tív énkép kialakítása, az önbizalom fejlesztése, egymás el-
fogadása, a testreszabott feladatadás, az egyéni bánásmód, 
a szülői-nevelői összefogás nagyban hozzájárulnak ennek 
eléréséhez. 

Virág Tiborné
tagintézmény-vezető

Az útkeresés nem könnyű
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Az idei tanévben is számos versenyen 
vettek részt tanulóink, melyek közül a legki-
emelkedőbb a K&H Bank által meghirdetett 
Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő volt. 
A verseny indulása óta a nevezések száma 
mintegy megtízszereződött, a 2018-2019-es 
tanévben már több mint 8000 diák részvéte-
lével zajlott a pénzügyi megmérettetés. 

A lelkes érdeklődésre való tekintettel is-
kolánk három csapattal is indult. A 3-4. osz-
tályos tanulók kategóriájukban először egy 
online fordulón vettek részt, ahol szükségük 
volt matematikai tudásukra, szövegértésük-
re, és kreativitásukra is egyaránt. Az első for-
duló után könnyedén vették az akadályo-
kat, így a második fordulón is túljutva már 
mindhárom csapat készülhetett a regioná-
lis középdöntőre, ahol három megye öt leg-
jobban teljesítő csapata vehetett részt Mis-

kolcon. Itt a gyerekek izgal-
mas és kreatív feladatokon 
keresztül találkozhattak az 
öngondoskodás, a digitális 
bankolás, a biztosítások, hi-
telek és online vásárlások té-
maköreivel. 

A regionális döntőből az 
első helyezést elért Suli Bank 
csapatunk indulhatott to-
vább az országos vetélkedő-
re, ahol már összetettebb kér-
désekben, szituációkban is 
helyt kellett állniuk, ahogy később felnőtt-
ként majd a mindennapokban is. Táblagé-
pen kvízkérdésekre válaszoltak, hiteltípuso-
kat mérlegeltek, külföldi nyaralást szervez-
tek, biztosítást kötöttek, előadást tartottak, 
és sokszor felnőtteket is próbára tevő felada-
tokat oldottak meg. Így kerültek be az ország 
legjobb csapatai közé, ahol szoros verseny-
ben 5. helyezést értek el.

Természetesen a nagy megmérettetést 
alapos felkészülés előzte meg. Ahhoz, hogy 
valaki a hétköznapokban jól bánjon a pénz-
zel, hasznos a jó problémamegoldó és szer-
vező készség, de jónak kell lenni felelősség-
vállalásban és döntési képességekben is, sőt 
a rendszeres olvasás is nagyon sokat hozzá-
tesz pénzügyi talpraesettségükhöz .

A pénzügyi oktatás hosszú időn keresztül 
hiányzott az alapfokú oktatásból, de a prog-
rammal egy hiánypótló tananyagot tudtunk 
nyújtani a gyerekeknek, amely egyben volt 
játékos, izgalmas és tanulságos a számuk-
ra. Beépítettük a pénzügyek oktatását a ma-
tematika, környezetismeret, a technika órák 
és a délutáni foglalkozások tematikájába is. 
A gyerekek így ötletes feladatokon keresz-
tül problémákat, szituációkat oldottak meg a 
megtanult fogalmakra, összefüggésekre ala-
pozva. 

A felkészülés során nem mehettünk el 
szó nélkül a világunkat alakító digitalizációs 
trendek mellett sem, amely épp olyan nagy 
hatást gyakorolt a pénzügyekre, mint az élet 
más területeire. A K&H Vigyázz, kész, pénz! 
vetélkedő ismeretanyagában KáPé, a fiatal 
blogger a gyerekekhez közelálló stílusban 
mesélt arról, hogy milyen apró-cseprő ka-
landokba keveredik a pénzügyek elsőre kis-
sé zavaros területén. Vlogján az anyagiak-
kal kapcsolatos tanulságokat mindig szemé-
lyes és vicces történetekbe ágyazta, így szó-
rakoztatóbb, a tanulást megkönnyítő formá-
ban jutott el az információ a gyerekekhez. 
Mivel a játék cselekvést igényelt, nagyon jó 

A pénzügyi nevelés fontossága

eszköz volt a pénzügyi intelligenciához szük-
séges készségek, képességek fejlesztéséhez, 
érdekessé tette a tanulást, védett környezet-
ben modellezhették le rajta keresztül a gya-
korlati tudást. 

Tanulmányi kirándulást is tehettünk a 
mezőkövesdi K&H bankfiókban is, ahol meg-
ismerhették az itt zajló folyamatokat. A men-
torprogramban a fiókvezető örömmel segí-
tett a felkészülésben az alapvető pénzügyi is-
meretekről. 

Az iskolán kívül a szülők is partnerek 
voltak a gyerekek alapos felkészülésében. 
Együtt nézték a versenyhez kapcsolódó is-
meretanyagokat, segítettek összefoglalni az 
egyes témaköröket és úgy gondolom szá-
mukra is volt nagyon sok hasznos és új infor-
máció. 

Az utazásban a Cserépfalui Önkormány-
zattól kaptunk segítséget. Csendes Péter 
polgármester úr szállította csapatunkat az 
országos döntő helyszínére, Budapestre.

A vetélkedőn résztvevő tanulóink mind 
nagyon lelkesek, nyitottak, érdeklődők, tájé-
kozottak voltak és komolyan vették a felké-
szülést, annak ellenére, hogy a tananyagnak 
nem része a tudás, amit el kellett sajátítaniuk.

Iskolánkban mi is fontosnak tartjuk,  
hogy a felnövekvő generáció tagjai mielőbb 
elsajátítsák az alapvető pénzügyi ismerete-
ket, és így felnőttként jobban eligazodjanak 
a pénz világában, tudatos döntéseket hoz-
zanak, ezáltal teljesebb életet élhessenek.

A versenyen résztvevő csapatok:
Regionális 5. helyezés (3-4. osztály):  Jósza 

Noémi, Kósik Bálint, Papp Virág, Reményi 
Ajna Viola, Zádor Kata 

Regionális 4. helyezés (3. osztály): Erdei 
Csongor Dominik, Fain-Barna Mihály, Ittes 
Marcell, Lukács Zalán, Modog Bence László 

Országos 5. helyezés (4. osztály): Dávid Be-
nedek, Erdei Zsolt Benjámin, Karcagi Emma, 
Kohán Borbála Etelka, Varga Bernadett

A regionális döntő résztvevői

Komoly koncentrálás

Az országos versenyen

Vidám feladatmegoldás



8

Cserépfalu székhelyű 
zeneiskolánk 23 év óta 
az alapfokú művészet-
oktatás zeneművésze-
ti ágán, Dél–Borsod köz-
ségeiben működik. A 
fenntartó eredeti szán-
déka az volt, hogy olyan 
községekben szerve-
zi meg az alapfokú ze-
neiskolai oktatást, ahol 
ez még nem volt gya-
korlat. Továbbá a tago-
zatok is csak olyan tá-
volságra legyenek az is-
kola cserépfalui szék-
helyétől, amelyek 30 perc alatt elérhetőek és a 
tanulók maximális létszáma 410 főt ne halad-
ja meg. A Székhely mellett az alábbi települése-
ken működtetünk tagozatot: Bükkzsérc, Gelej, 
Mezőnyárád, Tibolddaróc, Bükkábrány, Vatta, 
Mezőnagymihály.

Az iskola arculatának sajátossága az, hogy 
minden tagozata a helyi általános iskola épületé-
ben működik. A gyakorlati élet azt igazolja, hogy 
ez a lehető legjobb megoldás a tanulók és a szü-
lők számára: idő és költségtakarékos is egyben.

A nevelőtestület 80%-a főállású munkaviszony-
ban dolgozik, 17%- a részmunkaidős és 3%-a óra-
adó, így egy állandó tantestület biztosítja az iskola 
kiegyensúlyozott és jó színvonalú működését. Az 
intézmény mesterpedagógus igazgató vezetésé-
vel működik. 2007-ben elnyerte a Kiválóra Minősí-
tett Alapfokú Művészeti Iskola címet.

Teljes körű szakos ellátottságra törekszünk. 
Minden kollégánk rendelkezik felsőfokú 

szakképzettséggel, több kolléga jelen-
leg is végzi master- avagy másod-

diplomás képzését. Jelenleg 6 fő 
rendelkezik pedagógiai 

szakvizsgával, 
Közoktatási Ve-

zetői szakirányú 
végzettséggel.

· · · A Hórvölgye Zeneiskoláról · · · 

A Kodály Zoltán által megfogalmazott prog-
ram, mely szerint „A zenei nevelés célja, hogy 
részt vállaljon a teljes személyiség formálásá-
ból. A zene célja nem az, hogy ítéletet mondjunk 
róla, hanem, hogy táplálkozzunk vele. A zene lel-
ki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki 
nem él vele: lelki szegénységben él és hal meg.” 
- ma is érvényes.

A zenetanulás, mely a személyiségre elsősor-
ban emocionálisan hat, rendkívül kedvezően 
befolyásolja az intellektuális képességeket és a 
koncentráló képességet is. Az ember lelkét, sze-
mélyiségének legmélyét érintő zene megisme-
rése utat mutat az igazi értékek felismeréséhez. 
Élményszerű tanításával a legegyszerűbb rend-
től, a ritmustól a legbonyolultabb, mindent egy-
ségbe foglaló rendhez, a harmóniához juttatjuk 
el a zenét tanuló gyermekeket. Mivel a zene tar-
talmilag és formailag maga kínálja fel a minden-
ség megismerésének lehetőségeit, feladatunk 
az, hogy a művészet titkait a legtermészetesebb 
módon és legélményszerűbben tárjuk a növen-
dékeink elé. Célunk az, hogy megtartva a hagyo-
mányos zenepedagógia minden értékét, olyan 
módszereket alkalmazzunk a napi munkánkban, 
melyek a zenével, mint művészi eszközzel a ze-
nét tanuló gyermek teljes személyiségére hatnak 
és jó irányba vezetik őket.

Daragó Rita Laura
intézményvezető
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2019. június 01.-én ismételten Cserépfalu lett a pálin-
kás szakma fővárosa. 8. alkalommal került megrendezés-
re a Cserépi Pálinkamustra, mely most is nagy sikerrel zaj-
lott. Az eseményre 223 nevezés érkezett az ország szinte 
minden megyéjéből, de még Szlovákiából és Ukrajnából 
is. A cserépi versenyt akár „20%-os” versenynek is lehet-
ne nevezni, mivel évről-évre 20 %-al nő a nevezések szá-
ma. Ez ebben az évben is így történt, miközben más pá-
linka versenyeken csökkenés mutatkozik a nevezett min-
ták számában, sőt kihullanak azok a versenyek, melyek 
nem tudnak megfelelő szakmaiságot felmutatni. A Cse-
répi Pálinkamustra szakmai vázát, gerincét ez évben is a 
Bükki Pálinka Lovagrend biztosította, nagyon magas szín-
vonalon. Annak érdekében, hogy még hitelesebb legyen 
a verseny, tagot delegált a Magyar Pálinka Lovagrend és 
a Magyar Magánfőzők Pálinka Egyesület is. Ezúton is kö-
szönöm a munkájukat, szakmailag nagyon korrekt ered-
mények születtek. 

A rendezvényen azok is nagyon jól érezték magukat, 
akik nem voltak a pálinka versenyben érdekeltek, csupán 
szerettek volna egy szép délután eltölteni családjukkal, 
barátaik, miközben remek fellépők gondoskodtak a vál-
tozatos műsorról. Bízom benne, hogy egy olyan rendez-
vényt sikerült ez évben is megszerveznem, mely örömet 
okozott a falunak, a pálinkás társadalomnak és az ide lá-
togatóknak egyaránt.

Nagyszerű előadást láthattunk a Csalamádé zenekar-
tól, a Lajta ifjabb és idősebb táncosaitól, az Erdei Bandá-
tól, a Soós gyerekektől és minden közreműködőtől. Szólt 
a zene, szállt az ének és a kacaj a Művelődési ház előtt, sőt 
Kósik Lajos jóvoltából a Szafari Buszra is felszállt a zene-
kar és körbe muzsikálta a falut. Na és persze Vikidál Gyula 
is egy remek műsort adott, mellyel megmutatta, hogy ő 
még mindig a „Nemzet Koppánya”. Dalaival igen jó hangu-
latra emelte a közönséget, majd a várva-várt eredmény-
hirdetés következett. Az oklevél, bronz, ezüst és arany el-
ismerések mellett „Nagyarany”, valamint az „Év pálinkája” 
címek kerültek kiosztásra. Továbbá kiválasztásra került a 
verseny legjobb alma pálinkája, legeredményesebb cse-
répi nevezője, legjobb likőrje és zöldség párlata is. Külön-
böző díjak és ajándékok kerültek átadásra Tállai András 
országgyűlési képviselő úr és a Cserépfalui Községi Ön-
kormányzat jóvoltából. 

8. éve szervezem és rendezem ezt az eseményt a falu-
nak és minden jóérzésű embernek. Ez által  is szeretném 
összefogni a közösségeket és a falu lakosságát, hogy a 
mindennapi hajtásból egy kicsit álljunk meg és érezzük 
jól magunkat, figyeljünk egymásra. Teszem mindezt a falu 
iránti szeretetből és tiszteletből, noha nem vagyok szüle-
tett „Cserépi”, de a településre, mint „második szülőfalum-
ra” tekintek.

DE! Nem jött volna létre ez az esemény a sok jó érzé-
sű segítő nélkül. Ezúton is szeretném megköszönni a 
segítségét a jegyzőkönyvvezetőknek: Lénárt Lillának, 
Scheffer Ildikónak, Polányi Petronellának, Kajzinger Mari-
annának és Tóth Ilonának. A kiöntőknek: Vojtkóné Nagy 
Emőkének, Nagy Attilánének, Baloginé Egei Krisztiná-
nak, Kajzinger Zsoltnak és Tömör Róbertnek. A raktáros-
oknak: Gyurcsán Attilának és Kéméndi Sándornak. A fan-
tasztikus műsor szervezéséért az abban való részvételért: 
Barabás Károlynak, Varga Sárának és kiemelten gyerme-
küknek Barabás Csengének. Továbbá Balogi Ferencnek 
és családjának. A fincsi ebédért pedig Nagy Gábort ille-
ti a köszönet. A gyerekek kedvében járásért Molnár (Kis-
csőr) Jánost és Fenyvesi Karcagi Erikát, mint „Palacsinta 
Team”-et, kézműves foglalkozásért pedig Ócsai Esztert 
és Rózsa Évát illeti a köszönet. Az oklevelek elkészítésé-
ért és az azzal járó kisebb-nagyobb kellemetlenségek el-
viseléséért pedig nagy-nagy köszönet Polányi Petronellá-
nak, Egei Krisztinának és Bárány Nórának. Apropó Bárány 
Nóra. Neki (mint feleségem) külön köszönöm, hogy már 
8. alkalommal nem cserélte ki a zárat családi fészkünk aj-
tajában. Elnézi nekem, hogy ilyen rendezvényekbe ránga-
tom bele évről-évre.

A poharak és egyéb kellékek tisztán tartásáért és asz-
talra juttatásáért köszönet: Kéméndiné Icának, Erzsiké-
nek, Kéméndi Péternek és Kósik (Nyeste) Pista bácsinak.

Annak érdekében, hogy ország-világ és az utókor is ér-
tesüljön az eseményről, a fantasztikus képeket Méreg Ág-
nes készítette, alkotta. Köszönet érte.

A rendezvény igen jól sikerült plakátját és a reklám gra-
fikákat Bakos Anett alkotta. Neki is jár egy nagy köszönet.

Természetesen meg szeretném köszönni a rendezvény 
támogatását Cserépfalu Község Önkormányzatának, 
Csendes Péter polgármester úrnak a pozitív hozzáállásá-
ért, a Cserépfalui Nonprofit kft.-nek, valamint a Bükkaljai 
Hegyközségnek.

Köszönet illet minden nevezőt és a rendezvényre kilá-
togatót, hogy jelenlétével megtisztelt bennünket és Cse-
répfalut.

Cserépfalui nevezők ez évben nem voltak túl sokan, 
de az a pár – faluját szerető ember - szép eredményeket 
ért el. Kiemelném közülük dr. Molnár Istvánt, aki 2016. évi 
Törköly pálinkájával Nagyarany minősítést, Dósa Sándor 
pálinkáival pedig „Cserépfalu legeredményesebb nevező-
je” elismerésben részesült. A verseny további eredményei 
megtekinthetők a rendezvény facebook oldalán.

Falun élni jó. Szeretlek Cserépfalu.

Szabó Ferenc
okleveles pálinka érzékszervi bíráló 

pálinka főzőmester

PálinkAmustrA 
Cserépfalu bizonyított
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Cserépfalui lett a hónap polgárőre
„Sikeres bűnmegelőzési és rendez-

vénybiztosítási munkát végeznek.”

A minap az Észak-Magyarország 2019. 
július 25-i számában jelent meg a fenti cí-
men egy cikk, miszerint cserépfalui pol-
gárőr lett a hónap polgárőre az Országos 
Polgárőr Szövetség döntése alapján. Mi-
vel egy nagyon örvendetes, Cserépfalu 
mindennapjaihoz kapcsolódó hírről van 
szó, úgy gondolom, mindenképp tudnia 
kell róla minden cserépi lakosnak.

Mint a cikkből is kiderül, Országos 
Polgárőr Szövetség szeretett volna egy 
olyan elismerést létrehozni, amellyel, 
havi rendszerességgel jutalmazhat, Az 
országban  második alkalommal oda-
ítélt elismerés rögtön a polgárőrség „böl-
csőjében”, vagyis Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében „landolt”, ugyanis Virág And-
rás, a Polgárőr Egyesület Cserépfalu elnö-
ke érdemelte ki a megtisztelő címet. 

Elnök Úr így szól a kezdetekről:

„ Sosem volt itt komoly bűnözés azért, 
de egy-egy lopás, besurranás, házalás, 
mezőgazdasági lopás, nagyon elvétve 
talán betörés, hétvégi házban előfordult 
akkoriban. Nem volt kirívó, de a lakosság 
számára nyilván egy bűncselekmény is 
sok. Persze emellett benne volt a polgári 
segítségnyújtás, ha kell a katasztrófahely-
zetek elhárításában való közreműködés 
is. 2013-ban egy baráti táraságként in-
dult, katonaviselt emberek vagyunk, sőt 
volt, van köztünk tartalékos őrnagy, vá-
mos őrnagy is. Egy szentendrei polgárőr-

vezető segített ne-
künk abban, hogy 
miként kell en-
nek a formaiságát 
megadni, és elin-
dítani az egyesüle-
tet. 12-en voltunk 
kezdetben, de per-
sze azóta bővül-
tünk, jelenleg 18-
an vagyunk, négy 
cserépváraljai pol-
gárőr is a tagjaink 
között van, ugyan-
is az ottani önkor-
mányzat megkere-
sésére velük is kö-
töttünk együttmű-
ködési megállapo-
dást, és ott is végezzük a feladatot – me-
séli a kezdetektől.” 

A riportban szó van arról, hogy je-
lentős feladatokat jelentenek az önkor-
mányzati és egyéb szervezésű rendezvé-
nyek biztosítása, levezénylése, a parkolta-
tás, az érdeklődők információval ellátása. 
Kiemeli a Bükkinyúlsz és a Less Nándor 
Emléktúrán végzett feladatainkat.

 A feladatellátásunk eredményeként 
elmondta, hogy a bűncselekmények 
száma gyakorlatilag nullára csökkent, 
nem csak a besurranások, és a házalá-
sok szűntek meg, de a hétvégi ház feltö-
rések is. Ennek megfelelően a lakosság 
körében is jelentősen nőtt az eltelt majd 
hat év alatt az elfogadottságuk, a több-

ség örül a munká-
juknak és támo-
gatja őket. Ahogy 
az önkormányzat-
tól is megkapják 
az erkölcsi megbe-
csülést és az anya-
gi támogatást is, 
így például két te-
lefont is biztosí-
tanak számukra. 
Ugyanakkor ma-
guk is sokat tettek 
a minél komforto-
sabb és minél job-
ban ellátott mű-
ködésükért. Iroda 
helyiséget, garázst 

alakítottak ki maguknak pártoló tagjaik 
segítségével. 

Elnök Úr elmondta, hogy polgárőre-
ink egységesen tudnak megjelenni, min-
denkinek van megfelelő ruházata, pályá-
zaton nyerték a Suzuki terepjárót, ahogy 
pályázati forrásból szereztek be szivaty-
tyút, aggregátort, fényképezőgépet, szá-
mítógépet, de eszközökkel, bólyákkal, 
kordonokkal, szalagokkal is rendelkez-
nek. Az ügyes pályázatoknak köszönhe-
tően az autóra már gumiszettet is nyer-
tünk, és most is nyújtottuk be ilyen pályá-
zatot. 

A polgárőr egyesület a MOL Helyi Ér-
ték Pályázatának döntőjébe is bejutott, 
amelyben három civil szervezet versen-
gett régiónként, és a kijelölt benzinkuta-
kon tudtak ránk szavazni. Ezzel kapcsola-
tosan kis plakát kampányt is folytattuk, 
amelynek eredményeként tízezer szava-
zatot kaptuk, amire nagyon büszkék va-
gyunk, annak ellenére is, hogy szavazata-
ink alapján a pályázatot nem mi nyertük. 

Váratlanul ért a dolog, nem is számí-
tottam rá, hogy országos elismerést kap-
nék- fejezte be végül a beszélgetést Virág 
András, aki az elismerést nem személyes-
nek érzi, hanem az egész csapaténak, a 
közös munkának tulajdonította. 

Az Egyesület tagjai nevében az elis-
meréshez szívből gratulálok!

Kovács Zoltán
titkár

Mindenkit óvnak

Szolgálatban
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A tanulás játékosan és élvezetesen zajlott.

A következő napok a strandolásról és a környezetvédelem-
ről, szelektív hulladékgyűjtésről szóltak, de volt önismereti já-
ték és kézműves foglalkozás is. 

Az utolsó napon egy kis szórakozás mellett a svédasztalos 
egészséges táplálkozást gyakorolhatták élesben a csodák pa-
lotájában a Buda Gourmet étteremben a gyermekek. 

Bízunk benne, hogy a gyermekek maradandó tudást, kész-
séget sajátítanak el ezeken a programokon és hasznos élmé-
nyekkel gazdagodnak!

„Az egészségünk a legfontosabb értékünk”

Mizserné Nagy H. Katalin
védőnő

Az iskolák és óvodák egészségügyi ellátását a

- 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola egészségügyi ellá-
tásról - rendelet szabályozza. Végrehajtását az iskolavédőnő és 
iskolaorvos, valamint iskola fogorvosi szolgálat biztosítja.

A tanulók egészségügyi szűrővizsgálatain kívüli egyéb is-
kola egészségügyi feladatokat, mint környezet-egészségügy, 
élelmezés-egészségügy, balesetvédelem, egészségnevelés, 
pályaválasztási tanácsadás - az iskolaorvos és a védőnő az ok-
tatási intézmény vezetőjével, illetőleg a szakmai szervezetek-
kel együttműködve végzi. 

Cserépfalu Község Önkormányzata 2019 július és augusz-
tusában Erzsébet pályázatból biztosítja az iskolás és óvodás 
gyermekek napközis táborát.

A napközis tábor egy jó lehetőség az egészséges életmód 
népszerűsítésére és gyakorlására.

A tábor programjában szerepel a sport és egészségtudatos 
életmód, melyet az iskolásaink az elmúlt hetekben a Pástgö-
dörben és az Erdei iskolában gyakorolhattak.

Volt: foci mérkőzés, ugráló kötelezés, kerékgurítás, tollas, 
pingpong, kosárlabdázás, talicskázás, dárc vetélkedő majd 
gyümölcssaláta készítéssel zárult a nap.

A programok a Látogatóközpontban folytatódtak, ahová 
egy séta keretében ment az 52 főből álló csapat. Az egészsé-
ges életmód alapgondolatait egy interaktív előadás keretin 
belül beszéltük meg, majd következtek a csapatversenyek: 
kincskeresés – az egészséghez kapcsolódó találós kérdés sza-
vainak megkeresése a játszótéren, elsősegélynyújtás bemu-
tatása, táplálkozási totó, puzzle a fogápolásról stb., lépegető 
talppal időre kellett egy távot megtenni a csapatnak.

Egészségnevelés iskolai időn kívül

Egészségnap

Vizi torna
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Cserépiek Újságja
Kiadja Cserépfalu Önkormányzata - Cserépfalu Kossuth út 125. Tel/fax: 49/423-132

Eng.sz: 2.24/871/2003
Főszerkesztő: Virág Tiborné
Felelős kiadó: Csendes Péter

E-mail: cserepiekujsagja@gmail.com
Tördelés és nyomdai munkák: Pető Nyomda, Mezőkövesd Tel.: 49/414-000

2019. augusztus 10.  Cserépfalu – Pást-gödör

szabó Gábor Emlékfőzőverseny

Főnyeremény: nyertes csapat négy város közül elutazhat az 
egyikbe: Róma, Párizs, Barcelona, Prága. 4 nap, 3 éjszaka, szállás-
sal, repülőjeggyel KÉT FŐ RÉSZÉRE.

Versenykategóriák: csirke és idénygyümölcs - vagy - friss le-
csó – vagy MINDKETTŐ.

Nevezés: fontos az előnevezés, mert a rendezőség csak így 
tudja biztosítani az alapanyagokat.

Jelentkezés (jelentkezési lappal): polgarmester@cserepfalu.hu
Bővebb információ, jelentkezési lap: www.cserepfalu.hu
Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 5.
Amit a Rendezőség biztosít: minden csapat részére biztosít 

egy csirkét, továbbá zöldségeket, melyeket minden csapat saját 
maga szerezhet be az Önkormányzat Piacterén.


