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Csereháti Karácsony 2008.
2008. december 13-án a Csereháti Településszövetség és Szendrõ Város Önkormányzata szervezésében
megrendezésre került a Csereháti Karácsony, melynek házigazdája Szaniszló János Szendrõ Város polgármestere
volt.
Az eseményre öt település BAKTAKÉK, SZENDRÕ, SZENDRÕLÁD, BOLDVA ÉS BORSODSZIRÁK nevezett 10-15 fõs
csapatokkal. A köszöntõ és a nyitómûsor után megkezdõdött a versengés a települések között.
Az elsõ részben a csapatok elõször adventi koszorút készítettek. Ezután a versenykiírásban szereplõ otthonról hozott
ételek, sütemények, italok tálalására került sor (az ünnepi asztalra XXII. századi szilveszteri menüsor összeállítása,
valamint hozzá illõ recepttel ellátott menükártya készítése volt a feladat).
A feladatok részét képezte még a Luca napi jókívánságokat/jóslatokat tartalmazó minél ötletesebb süti készítése és
kínálása, valamint a Luca napi hagyományokat idézõ rövid mûsor bemutatása.
A program második részében az ünnepi mûsorszámok (karácsonyhoz, szilveszterhez kapcsolódó) következtek, valamint
a települések részére egy szabadon választott 2008. évi sikertörténet (helyi fejlesztésrõl, eseményrõl, bármilyen
formában) bemutatására került sor.
Ezután a zsûri megkezdte értékelõ munkáját, az értékelés feladatonként és összesítve történt, de ne feledjük, hogy
ennek a napnak a lényege nem a pontozás volt, hanem a települések találkozása és a jó hangulat volt, mint fõ
szempont.
A hagyományoknak megfelelõen a nap végén a feladatokat legügyesebben megoldó falu csapata kapta meg a
CSEREHÁTI LÁNG VÁNDORDÍJAT, mellyel ebben az évben ismét SZENDRÕLÁD csapata büszkélkedhet és õrizhet egy
teljes évig (immár 4. alkalommal).
Ebben az évben különdíjakat is adott a zsûri, melyeket a különbözõ kategóriákban kiemelkedõen szereplõ személyek kaptak.
Az eredményhirdetés után az otthon elkészített ötletes ajándék átadására került sor egy másik, a játékban
résztvevõ, sorsoláson kisorsolt település számára.
Az egész napos rendezvényre a jó hangulat, a lelkesedés, a csapatokra pedig a felkészültség, volt a jellemzõ.
A déli közös étkezés alkalmával &ndash; melyet a házigazdák biztosítottak minden résztvevõ és vendég számára sor kerülhetett kötetlen beszélgetésekre és ismerkedésekre is.
A program zárásaként közös ünneplésre, karácsonyi dalok éneklésére került sor. Képgaléria
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