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A 2013 december elején átadott, felújított Semsey Kastély adott otthont az idei évben a 

karácsonyi forgatagnak. Az elmúlt évek tapasztalataira alapozva, a karácsonyi forgatag 

mindig egy olyan rendezvény, ami sok embert vonz, nem csak Balmazújvárosról, hanem a 

környékéről is. Idén, az új helyszín - ahol tulajdonképpen ez volt az első ilyen széles 

spektrumú rendezvény - még nagyobb tömegeket idecsalogatott. A 10 órától kezdődő 

rendezvény gerincét a helyi termékek vására adta. Találkozhattunk itt bőrösök, fafaragók, 

szövők, vesszőfonók, nemezesek és kalaposmester portékáival. Azon túl, hogy ezen 

mesteremberek termékeit meg lehetett nézni, valamint meg is lehetett vásárolni, a délelőtt 

kezdődő kézműves foglalkozások alkalmával egy-egy mesterséget ki is lehetett próbálni. Így 

nemezelhettek, bőrözhettek, karácsonyfa díszeket készíthettek az ideérkezők. Programjaink 

céljai között mindig első helyen szerepel az, hogy a helyi csoportok, szervezetek, iskolák 

helyet kapjanak rendezvényeinken, nem csak mint nézők, hanem mint programban 

résztvevők. Így a nap folyamán a rendezvény szerves részét képezték az általuk bemutatott 

produkciók. Elviségében szintén ugynezt a célt szolgálta a karácsonyi, helytörténeti kvíz, ahol 

3 fős csapatokkal indulhattak a helyiek. Összesen 10 csapat vetélkedett egymással, nagy 

örömünkre teljesen vegyes korosztályban. A vetélkedő feladatainak megalkotásánál is az volt 

a célunk, hogy olyan kérdéseket állítsunk össze, amik megkövetelnek egy általános 

helytörténeti ismeretséget, valamint a karácsonyi ünnepkörben való jártasságot, de fiatalok, 

idősebbek számára ugyanúgy élévezhető legyen. 

A Márton napi rendezvényen elkezdett "Kaszroj angyal", gasztronómiai show házigazdái ezen 

a napon, a Kadarcs Hagyományörző Egyesület tagjai voltak. Látványkonyhájukban 

készítették el a rendelkezésükre álló alapanyagokból a töltött káposztát, mézeskalácsot, amit 

utána bárki megkóstolhatott. 

A már évek óta mindig meghírdetett bejgli sütő verseny, az idei évben újabb kategóriával 

kiegészülve, karácsonyi sütemények zsűriztetésével várta a vállalkozó kedvűeket. 

A visszajelzések alapján sikerült egy olyan napot összeállítanunk, ahol a változatos 

programoknak köszönhetően egész nap tartalmasan tölthették el idejüket az ideérkezők, és ezt 

a jó hangulatot az esti két ingyenes koncertnek sikerült még emelnie. 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 


