
31 kiállító a kézmővesízek elsı fesztiválján: 
csíramálé adta az ötletet 

Szentes - Turisztikai céllal szervezte meg a Szentesi Vendégszeretet Egyesület a 
kézmővesízek fesztiválját. Az országhatáron túlról is érkeztek kiállítók, 
érdeklıdık pedig a fıvárosból is. 

Elsı alkalommal rendezték meg a kézmővesízek 
fesztiválját – 31 jelentkezı akadt a felhívásra. 
Húsvéthétfın kézmővesek, sütı-fızı kiállítók, 
érdeklıdı közönség töltötte meg a Mővészetek Háza 
helyiségeit és udvarát. 
 
– A csíramálé adta az ötletet. Az egyesületünk egyik 
tagja vetette föl: ez egy jellegzetes szentesi étel, 
akár fesztivált is szervezhetnénk a jegyében. 
Örömmel fogadtuk a gondolatot, ám úgy éreztük, 
egyetlen étel kevés lenne, miért ne bıvíthetnénk a 
kört – mondta Molnár Lívia, a Szentesi 
Vendégszeretet Egyesület elnöke. – Mivel a csíramálé régen tipikusan böjti étel volt, 
elhatároztuk: a fesztivált a húsvéthoz kötjük. 
Alapvetıen a Dél-Alföld gasztronómiáját és kézmőveshagyományait szerettük volna 
bemutatni. Hiszünk abban, hogy a városban a sport mellett a gasztronómia lehetne a 
fı turisztikai vonzerı. Annak, hogy a fesztivált húsvéthétfıre szerveztük, szintén 
turisztikai célja volt. Bízunk abban, hogy évek alatt országos hírő eseménnyé válik, és 
Szentes éppúgy kedvelt húsvéti kirándulóhely lesz, mint Hollókı. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás
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Fafaragó, gyékényfonó, tojásfestı, kürtıs- és mézeskalácsos, és még hosszan 
sorolhatnánk a megjelenı mestereket, akik bemutatták tudásukat. A kiállítás 
interaktív volt, hiszen a látogatók, ha kedvük volt, tevékenyen részt vehettek akár a 
pogácsasütésben, akár a kishegyesi gibanica készítésében. A készítık kóstolót adtak – 
és receptet, hogy otthon is elkészíthessük a finomságokat. Megtudtuk: a lokiragu a 
nevét a füstölt hozzávalókról és a füstön fızésrıl kapta. A készítés módjától lesz 
olyan füstös, a csípıs paprikától pedig olyan bivalyerıs, mint a mozdony. 

Sokan kíváncsian figyelték a mesterek bemutatóját. 
A szerzı felvétele

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Baleset a 43-ason, teljes útzár 
volt - fotók

Gratulálunk minden ballagó diáknak! - Folyamatosan bıvülı 
galériák!

Továbbra is titok Vilmos és Katalin nászútjának helyszíne

hirdetés   

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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