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A Mihály napi sokadalom ebben az évben több tekintetben is 
eltért a megszokottól. Az eltérést jelentő egyik elem volt az, 
hogy a rendezvény kibővült a Kunok III. Világtalálkozójának 
záró eseményével. Így a programok sora bővebb volt és jellegé-
ben több, a kunok sajátos jellemzőit igyekezett felidézni.

A Háziasszony ve-
télkedő meghirdeté-
sekor is szerettük 
volna a versenyzőket 
a hagyományos kun-
sági ízek megidézé-
sére inspirálni. Szán-
dékunk volt, hogy 
jelenjenek meg a 
sütemények között a 
nagymamák ál ta l 
sütött régi kedven-
cek, – vízen kullogó, 
rakott kifli, darázs-
fészek, lekváros pa-
pucs –, vagy a lako-
dalmak elengedhe-
tetlen kelléke, az ab-
lakos kalács. Mind-
ezeken kívül a befő-
zés és savanyítás is 

helyet kapott a háziasszony remekek között.
A felhívásra 32 féle sütemény, savanyúság és befőtt külön-

legesség érkezett a Mihály nap során. Az értékelésre hivatott 
szakemberek – Nagyné Kiss Katalin és Gál László cukrászok, 
Bartha Zsolt hentes – Bernát József séf vezetésével nagy 
kihívás elé néztek és egyben elégedettséggel is teletek el, a 

művek láttán. A finom és 
szemre is ízléses süte-
mények között a legmeg-
kapóbb látványt a kunhím-
zéses mintával díszített torta 
képviselte, mely ötvözte 
minden, a felhívásban köz-
zétett kitételnek való meg-
felelést. Benne a hagyo-

mány és a modern egységes összhangja került kifejezésre, 
alkotója Szántó Zsanett.

A befőttek kategóriájában az egyediséget – a készítőjét 
Kiszel Sándorné Esztike nénit kiemelkedően dicsérő – dió 
befőtt képviselte. Mindezek mellett sós, édes és befőtt kategó-
riában kellett kiválasztania a zsűrinek a jók közül a legjob-
bakat, melynek alapján a következő eredmények születtek:

Édes sütemények közül I. helyezést nyert – habos szilvás 
szelettel, II. Török Tímea – Kunsági tejes rétes, III. Botos 
Istvánné – púderos kiflivel. A sós kategória helyezettjei: I. Oláh 
Lajosné – chips, II. Komáromi Dánielné – tejfölös pogácsa, III. 
Bibókné Simon Mária – túrós-baconos pogácsa. A kunsági 
gasztronómiai hagyományokat megidéző sütemények 
kategóriájában I. Dienes Istvánné – darázsfészek, II. dr. Kocsis 
Eszter – ferdinánd, III. Szilágyiné Gál Zsuzsa – non+ultra. 
Különdíjban részesítette a zsűri Szántó Zsanettet, a kunhím-
zéssel díszített torta megalkotásáért. Munkájukat a Start 
Mintaprogram keretében foglalkoztatottak által készített helyi 
értékeket közvetítő – kunhímzett női táska, neszesszer, 
könyvborító, bortartó – ajándékokkal díjaztuk.

Köszönet illet mindezen túl valamennyi házasszonyt, akik 
finomságaikkal a 2015. évi Háziasszony vetélkedőre bene-
veztek. Receptjeiket várjuk a Művelődési Központba, hogy a 
2016. évi kalendárium lapjain is közzétehessük.

Szentpéteriné Lévai Mária

Október havi programok a Műv. Központban
15-én 15.00 Hagyomány – Értékőrzés – Találkozás a 	 	

Kunhegyesi járásban
	 	 Helyi érték és identitás – előadások és 

bemutatók
19-én 16.00 Drog prevenciós előadás szülőknek, 	 	

pedagógusoknak a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében

20-án 15.00 Baba-mama Klub téma a népzene, 	 	
népdaltanulás


