Rendezvények
a Borsodi Tájházban 2015-ben
Az évben több sikeres rendezvény megvalósítására került sor
a tájházban az intézmény és a Borsodi Tájház Kemencés Baráti
Köre szervezésében. Az alábbiakban, időrendben vesszük
számba a rendezvényeket.
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-

Január 24. – Kocsonyafőző verseny és pálinkamustra. Az egykor
csak téli időszakban végzett disznóvágás után készített kocsonya
sokak által kedvelt étel, a pálinka pedig egyre több ember által
és egyre több féle gyümölcsből főzött ital. A kocsonya és a pá‐
linka versenyén zsűri döntött a helyezésekről. Az első 3‐3 helye‐
zett kemencében frissen sült kenyeret kapott díjként.
Február 21. – Farsangi fánk sütés. A rendezvényre érkezők elő‐
adás keretében megismerhették a Borsodi Tájházat, mely után
szellemi totót tölthettek ki. Az első három helyezettnek kemen‐
cében sült kenyér volt a jutalma. A résztvevők farsangi fánkot
kóstolhattak házi lekvárral.

Kisült a fánk. (Fotó: Mészáros Csaba)
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Március 28. – Házi sütemények versenye. A sütni szerető házi‐
asszonyok különleges és szépen elkészített süteményekkel vet‐
tek részt a versenyen, melyet a rendezvény végén a résztvevők
megkóstolhattak. A jutalom szintén kemencében sült kenyér
volt.
Április 25. – Tájházak Napja. 2013‐tól a Magyarországi Tájházak
Szövetsége a Szent György napjához legközelebb eső szombaton
rendezi meg a Tájházak Napját, melyhez a Borsodi Tájház is csat‐
lakozik minden évben. A rendezvényen az edelényi Császta
Néptáncegyüttes lépett fel és helyi kézművesek termékeit vásá‐
rolhatták meg az érdeklődők.
Május 30. – Veterán motorok találkozója. A második alkalom‐
mal megrendezett program népszerű az edelényiek körében.
Sok szép motorral és néhány autóval vonultak fel a tulajdono‐
sok. A M.É.Z. zenekar gondoskodott a jelenlévők szórakoztatá‐
sáról, és frissen sült kenyeret kóstolhattak foghagymás tejföllel.

Veterán motorok találkozója. (Fotó: Mészáros Csaba)
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Június 20. – Benkó Dixieland Band koncert. A nemzetközileg is
elismert zenekar koncertje igazi zenei csemege volt a Borsodi
Földváron, annak ellenére, hogy az időjárás nem fogadta kegye‐
ibe a rendezvényt.
Augusztus 17. – Balkán Fanatik koncert. A Borsodi Művészeti
Fesztivál keretében megrendezett koncerten a szakadó eső el‐
lenére több mint kétszázan vettek részt. Az emberek hangulatát
a rossz időjárás sem tudta elrontani.
Augusztus 20. – Szent István király tiszteletére rendezett városi
ünnepség. Állami ünnepünk megrendezésére néhány éve a Bor‐
sodi Tájházban kerül sor. A rendezvényt a Császta Néptánc‐
együttes fellépése színesíti minden évben.

Augusztus 20-i városi ünnepség. (Fotó: Mészáros Csaba)
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Október 17. – Házi lekvárok versenye. A lekvárkészítés újra re‐
neszánszát éli a háziasszonyok körében. A lekvárok zsűrizése
után frissen sült kenyérrel kóstolhatták meg a vendégek a lekvá‐
rokat.
November 21. – Házi savanyúságok versenye. A rendezvényre
érkezők előadás keretében megismerhették a Bódva‐völgy
templomait, mely után szellemi totót töltöttek ki. A savanyúsá‐
gokhoz kemencében sült hurkát készítettek a rendezők, amely‐
nek nagy sikere volt.

