
A szeptember végi napsütés, az illatozó bográcsok sora, a 
sportversenyek kihívásai és a kultúra különböző megjelenései 
idén is a főtéri parkba csalogatta az érdeklődőket. Utóbbi 
területen a látványosság tekintetében is igen vonzó Értékutca 
képviselte az újszerűséget. A Nemzeti Művelődési Intézet  
Megyei Irodájának munkatársai játékba hívogatták az érdek-

lődőket, hogy még több ismerethez jussanak a rendezvény 
látogatói a Nemzeti Érték tár működését tekintetében. A helyi és 
meghívott kézműves alkotók, – az Abádszalóki Csipkeverők 
Háza dolgozói, a kunmadarasi Kunhímző kör tagjai és a helyi 
Start program dolgozói, Czupp Pál fafaragó népi iparművész 
valamint Szűcs Andrea fazekas, népművészet ifjú mestere – 
egyedi kézműves termékeiket és a mesterségeik kipróbálha-
tóságát kínálták. Az itt elidőzők hallhattak a helyi értékeink fel-
gyűjtésének lépéseiről, települési és megyei értéktár tartal-
máról. A Nagykun-Hús Kft munkatársai, a több rangos elisme-

réssel bíró termékükkel, – a helyi értéktáron túl, a megyeiben is 
helyet kapott – Méteres paprikás kolbásszal kínálták az érdek-
lődőket. A Jász Nagykun Szolnok Megyei Önkormányzat 

jelentős támogatásának 
köszönhetően további, 
az értékőrzés körébe 
tartozó események gaz-
dagították a Mihály 
napi programok sorát. 
Így a Kunszentmártoni 
Fúvószenekar hangu-
latos térzenéje, a Jártató 
zenekar népzenei kísé-
rete és táncházi muzsi-

kája valamint a 
Jásztánc Alapít-
vány viselettör-
téneti kiállítása, 
táncosainak be-
mutatója.

Az Értékutca 
valódi értékek-
kel szemet és 
lelket gyönyör-
ködtető mívek-
kel gazdagította 
a nyárbúcsúz-
tató napot.

Szentpéteriné Lévai Mária

A Mihály Napi Sokadalom keretében, mint minden évben, 
most is meghirdetésre került a Háziasszony vetélkedő, 7 órától 
11 óráig vártuk a süteményeket, sósat, édeset. 

Szép számmal érkeztek, az első 7 órakor, az utolsó 11-kor. 32 
féle sütemény volt a listán. 

A négytagú zsűri – Nagyné Kiss Katalin, Gál László, Szabó 
József, és az elnök Bernáth József – meglehetősen gondban 
volt, mert sok volt a jól sikerült, finom, házias sütemény. De 
némi megbeszélés és jókedvű 
kóstolgatás után sikerült a 
sorrendet felállítani.

A helyezések a következők:

A fődíjat BOTOS 
ISTVÁNNÉ Bakacsók nevű 
süteménye vitte el,

a különdíjat DIENES 
ISTVÁNNÉ Maszkarponés 
kávéscsészéje kapta.

Édes kategória:
I. Kovács Sándorné diós hajtott	 	
III. Szilágyi Gáborné birsalmás lepény	 	

Sós kategória:
I. Komáromi Dánielné sörkifli	 	
II. Szentpéteriné Lévai Mária káposztás tekercs	 	
III. Bibókné Simon Mária sajtos kifli	 	

Remélhetőleg ez a kellemes epizódja a Mihály napnak jövőre 
és még azután is megmarad, úgy tűnik egyre kedveltebb lesz.

A régi nevezők most is érkeztek, és meglehetősen sok volt az 
új próbálkozó, akik előbb-utóbb az élre törnek. 

Sok sikert kívánunk és köszönjük a recepteket, amik 
bekerülnek a Kalendáriumba. 

Ságiné Kiss Beáta
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