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Kunhegyesi Híradó

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 jellegében több, a kunok sajátos jellemzőit igyekezett felidézni.
A Háziasszony vetélkedő meghirdetésekor is szerettük
volna a versenyzőket
a hagyományos kunsági ízek megidézésére inspirálni. Szándékunk volt, hogy
jel enjenek me g a
sütemények között a
na gym am á k ál t a l
sütött régi kedvencek, – vízen kullogó,
rakott kiﬂi, darázsfészek, lekváros papucs –, vagy a lakodalmak elengedhetetlen kelléke, az ablakos kalács. Mindezeken kívül a befőzés és savanyítás is
helyet kapott a háziasszony remekek között.
A felhívásra 32 féle sütemény, savanyúság és befőtt különlegesség 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 sütemények között a legmegkapóbb látványt a kunhímzéses mintával díszített torta
képviselte, mely ötvözte
minden, a felhívásban közzétett kitételnek való megfelelést. Benne a hagyomány 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 kategóriában kellett kiválasztania a zsűrinek a jók közül a legjobbakat, melynek alapján a következő eredmények születtek:

2015. Október

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 kunhímzéssel 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 beneveztek. 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

