
A helyszínre érkezve máris egy kü-
lönleges látvány fogadott bennün-
ket. Hatalmas batáták, azaz édes-
burgonyák sorakoztak a bejáratnál. 
A neve megtévesztő, hisz külalakra 
hasonlít a burgonyához, azonban 
semmi köze hozzá, hiszen az íze 
leginkább a sütőtök ízére hasonlít. 
Az ugrálóvárak és a kirakodóvá-
sárok sora után már ínycsiklandó 
ételillat járta át a kastély udvarát. A 
fesztivál főzőversenyének csapatai 
(a Kemencebarátok társasága, a 
Magyar Közösség Pártjának (MKP) 
csapata, a helyi szakközépiskola, a 
perbenyiki Csemadok alapszerve-

Fedor Ernő, Dubik István a helyi 
szakközépiskola igazgatója, illetve 
Rastislav Trnka, Kassa megye elnö-
ke ünnepi beszéde nyitotta meg. A 
megye elnöke is kiemelte mennyire 
fontos szerepet tölt be napjaink 
gasztronómiájában a burgonya. 
Nemes gesztusnak tartja, hogy Per-
benyik községe ennek tiszteletére 

töprengés után Dubik Istvánnal 
arra jutottak, hogy napjaink egyik 
legnépszerűbb étele, a krumpli 
köré építik a fesztivált. Így a falu a 
szakközépiskolával karöltve ren-
dezte meg a Krumplifesztivált. Az 
esemény tavalyi sikere után idén 
a fesztivál a falunappal lett egybe-
kötve, így a falu lakosai is ezen a na-

ban is támogatják az eseményt és 
a hasonlóan kiemelkedő rendezvé-
nyeket a környékünkön. Ahogyan 
Pataky Károly is kiemelte, hogy a 
KSK támogatására is számíthatnak 
a jövőben.
A Kemencebarátok társasága gyak-
ran süt-főz különböző fesztiválo-
kon is, 35 fővel igazi különleges-
ségeket hoztak a gasztronómia 
szerelmeseinek. Repertoárjukon 

ezért a zsűrinek minden bizonnyal 
nehéz dolga volt az ételek értéke-
lésénél. Az első helyen a perbenyiki 
szakközépiskola csapata végzett, a 
dobogó második fokára az MKP és 
a ricsei Zukor csárda is felléphetett, 
a harmadik hely pedig a Tiszacser-
nyiek csapatáé lett. Gratulálunk 
Nekik!
Furik Csaba, az MKP Kassa megyei 
képviselője lapunknak elmond-
ta, hogy mindig szívesen érkezik 
Perbenyikbe, hiszen látható, hogy 
az esemény évről évre egyre több 
embert szólít meg és egyre gazda-
gabb programmal várja az ideláto-
gatókat. „Úgy gazdagabb a vidék, 
ha minél több ilyen színvonalas 
esemény van.” – nyilatkozta Furik 
Csaba.
A délutáni órákban megtelt a pó-
dium előtti tér. Sorra váltották egy-
mást a sztárvendégek. A fesztiválra 
érkezett Csepregi Éva, a Dupla Ká-
Vé és Köteles Cindy, DJ Szatmári és 
Jucus, valamint a Kormorán együt-
tes is. Az estét pedig fantasztikus 
hangulattal Mr. Öngyújtó és a Trix 
zenekar zárta.

ellenében megkóstolhattak a részt-
vevők. Az ízletes ételek mellett sor 
került Bodrogköz legnagyobb, leg-
szebb és legfurcsább krumplijának 
a kiválasztására is. 
Már a délelőtt folyamán sem ma-
radt üres a színpad. A konferanszié 
szerepét Illés Oszkár töltötte be. 

Egyre népszerűbb a perbenyiki 
Krumplifesztivál

Október 6-án egy kellemes őszi 
szombat délutánon megtelt a 
perbenyiki Majláth kastély udvara, 
hiszen a színes programoknak és 
a kedvező időjárásnak köszönhe-

tően szép számban érkeztek az 
érdeklődők a 2. Krumplifesztiválra. 
A perbenyikiek mellett a környező 
települések lakosai is előszeretettel 
látogattak el az eseményre.

zet, a Tárkányiak, valamint Tisza-
csernyő csapata és a ricsei Zukor 
Csárda) finom krumpliból készült 
ételeket és különlegességeket ké-
szítettek, amelyeket kóstolójegy 

Felléptek a Helmeci Banditák és 
Kalózok, a kisgéresi Szőlőfürt cite-
razenekar, valamint a Nosztalgia 
együttes. 
A fesztivált a polgármester úr, 

a fesztivállal egy hagyományt indí-
tott el. Majd mindannyian jó szóra-
kozást és jó étvágyat kívántak eh-
hez a napsütötte szép délutánhoz.
A polgármester úr mesélt a fesz-
tiválról, elmondta, hogy hosszas 

pon lettek megvendégelve frissen 
sült kolbásszal és üdítővel. Amel-
lett, hogy a fesztiválon krumpliból 
készült gasztronómiai különleges-
ségekkel találkozhatunk, a változa-
tos programoknak köszönhetően 

a szórakozás sem maradhatott el. 
A rendezvényen részt vett Kassa 
megye elnöke, Rastislav Trnka, Kas-
sa megye alelnöke Pataky Károly, 
valamint a megyei képviselők Hor-
váth József, Zselinszky József, Sač-
ko Géza és Furik Csaba is. Horváth 
József a megyei képviselők nevé-
ben elmondta, hogy a továbbiak-

kemencében sült rakottkrumpli, 
paraszttarhonya és többek közt 
lapcsánka is szerepelt. Az MKP 
sátránál paprikáskrumplit és szil-
vásgombócot, vagy a tiszacsernyői 
csapatnál krumplilángost is kós-
tolhattunk. A többi sátornál sem 
csalódhattunk, hiszen mindenhol 
kóstolhattunk valami finomságot, 

A krumplit, burgonyát, csicsókát 
vagy pityókát a szegények elede-
lének tartották. Noha évszázado-
kon keresztül csak dísznövényként 
szolgált, – mivel az emberek mér-
gezőnek hitték – ma az egyik leg-
népszerűbb ételünk, szinte minden 
családban az asztalra kerül a hét 
valamely napján sütve, főzve, pá-
rolva vagy püréként. Az irodalom 
szerint magyarországon a krump-
lit először erdélyben és felvidéken 
termelték. Az igazi elterjedése ii. 
József nevéhez köthető, aki adó-
kedvezménnyel támogatta a bur-
gonya termesztését. 

24  25


	_GoBack

