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A  mézes süteményeket mindenki megcsodálta

díszítette. Vereb Csabáné 
szervezésében a méz kozmeti
kai hatásáról Herczku János- 
né tartott előadást, a vállalko
zók pedig szó szerint saját bő
rükön próbálhatták ki a hal
lottak igazát.
Süteménycsodák

Nagy népszerűségnek ör
vendett az előre meghirdetett 
mézes süteménysütő verseny. 
Nyolc háziasszony jelentke
zett a különböző fantázianév
vel ellátott süteményekkel, 
melyek nemcsak a szemnek, 
de a szájnak is lehettek inge
rei, hisz a megtekintés után 
meg is kóstolhatták a résztve
vők a süticsodákat, majd sza
vaztak a legdíszesebbre, a 
legízletesebbre. A szavazás 
alapján az év mézes mestere 
Vereb Csabáné lett Méhecske 
nevű mézes-kókuszos alkotá
sával, de nagy sikert aratott 
György Sándorné mézes tála, 
ami természetesen mézes sü
teményből készült, de nem

maradt le Molnárné Feró Eri
ka mézes szíve és Kabályné

(Fotók: Magánarchívum)

Pazonyi Erika Karácsonyi 
álom című alkotása sem.

AZ ESEMÉNY FŐSZEREPLŐI

Táncverseny résztvevői: Váraljai Virág, 
Jakab Lilla, Molnár Brigitta, Tóth And
rea, Terdik Márta, Pintye Rebeka, Sza
bó Alexandra, Szabó Henrietta Jel
mezesek: Molnár Brigitta, Váraljai V i
rág, Jakab Lilla, Tóth Andrea, Pintye

Rebeka, Szemán Zsanett Sütemény- 
készítők: Vereb Csabáné, Kabályné 
Pazonyi Erika, György Sándorné, Bir- 
ki Józsefné, Molnárné Feró Erika, Ka
tona Jánosné, Varga Jánosné, Gyar
mati Mihályné

Számos program közül
Az apróságoknak aszfalt

rajzversenyt, táncversenyt 
hirdettek, Czinegéné Lada 
Beáta táncpedagógus erre az 
alkalomra tanította be apró 
majorette-jeivel a méhecske
táncot, Magyar Norbert és 
Szabó Henrietta pedig tár
sastánccal szórakoztatta a 
közönséget. Kállai Anna a 
gyerekek arcát festette mé-

hecskésre, Gulyás Zoltán 
humorista a felnőtteket szó
rakoztatta, Kedves György 
talpalávaló zenéjével pedig 
a hangulatot alapozta meg. 
Az udvaron Verdes Jánosné 
üstjében ízes marhapörkölt 
rotyogott Vali-módra, ami 
bár nem mézzel készült, 
mégis az utolsó falatig mind 
elfogyott.

Hajdúsági, nyírségi
kiadás

Méz, méz, méz, termett méz...
■ A nyíracsádi nyári 
fesztivál keretében elő
ször tartottak mézes na
pot a községben.

Nylracsád (HBN -  K. Z. E.) 
-  Nemrégiben minden a méz
ről szólt a görög katolikus 
szolgáltató ház udvarán és 
termeiben.

-  Többen foglalkoznak a fa
luban méhészkedéssel, innen 
jött az ötlet, miért ne szen
telhetnénk egy egész délutánt 
a méznek. A programokat 
úgy állítottuk össze, hogy 
minden részletében kapcso
lódjon a méhészethez és an
nak végtermékéhez -  fogal
mazott Diósné Kozma Erzsé
bet művelődésiház-igazgató, a 
program ötletgazdája. Az ér
deklődőket méhecskejelmezbe 
öltözött gyerekek fogadták, 
akik természetesen mézes sü
teményt kínáltak. Tóth Tibor, 
Kabály Ferenc Károly, Törős 
István és felesége, György 
Sándor és felesége -  méhé
szek -  segítségével a munka- 
folyamatokkal kapcsolatos 
eszközök bemutatójára, méz
kóstolóra és vásárra került 
sor, a terem egyik asztalát pe- 

Sándorné széná
ból és lucernából készült kap- 
táros mézes mackókreációja

Terdik Márti arcára Kállai A n 
na varazsol pillangót


