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SARKADI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A HAGYOMÁNYOK TÜKRÉBEN 

PROGRAMELEM: Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása 

Ideje: 2019. március 9.  

Helye: Bartók Béla Művelődési Központ  - 5720 Sarkad, Vár u. 2/b. 

Szakmai megvalósítók: Mester Judit Ibolya, Csepreghy Mátyás, Kóra Tamás, Kelemen Mária,  

Jenei Anett 

A tevékenység szakmai tartalma: 

A Hagyományőrző Kolbászverseny és pálinka mustra célja a pályázati kiírásoknak megfelelően a 

településen működő közösségek összekovácsolása,  a település hagyományainak feltárása, valamint a 

hagyományok őrzése volt. Településünkön nagy hagyománya van a kolbásztöltésnek, valamint a 

pálinkafőzésnek, hiszen városunkban nyílt elsőként pálinkafőzde az országban. Jelenleg is számos 

háztartásban őrzik még ezeket a hagyományokat. 

Fontosnak éreztük, a rendezvény szervezésekor, hogy minél több szerveződéssel felvegyük a 

kapcsolatot, minél több embert tudjunk bevonni a pályázatba.  

A rendezvényre, három kategóriában lehetett nevezni.  Kolbásztöltő versenyre, szárazkolbász 

versenyre, vastag és vékony kolbásszal, valamint saját készítésű pálinkával. 

Meghirdettük a sarkadi legszebb malac szépségversenyt, valamint megszerveztünk egy retró 

disznótorok képekben című fotókiállítást is. 

A „kolbásztöltő versenyre” ….. db, a szárazkolbász versenyre …. db, a vékonykolbász versenyre… db 

nevezés érkezett. 

Az egész napos rendezvényre …órakor kezdődött a kolbásztöltéssel. A nap folyamán egy 

ceremóniamester volt aki segítette munkánkat, valamint egy helyi zenekar derítette jókedvre a 

csapatokat. 

Minden versenyszámot szakmai zsűri értékelte, akik már több alkalommal mérettettek meg más 

megyei országos, ill. határon túli versenyeken s értek el szép eredményeket. A pálinka mustra elnöke 

egy az Országos Pálinka Lovagrend tagja volt. 

A rendezvény sikerét mutatta az is, hogy a művelődési központ nagyterme zsúfolásig megtelt  

versenyzőkkel, akik a település számos szférájából kerültek ki. A győztes csapatok ajándékkosarat, 

serleget, valamint oklevelet kaptak. Minden induló emléklappal térhetett haza.  

Célcsoport: A projekt hatóterületén lévő teljes lakosság 



Megvalósítás módszertana: A projekt megvalósítását megelőzően, több részvételi fórumra került 

sor, ahol az együttműködési megállapodást kötött szervezeteken túl, más szervezeteket is 

meghívunk. 

Plakátokat készítettünk, melyeket személyesen vittünk el a civil szervezetek vezetőinek, a járás 

településeire ezzel is erősítve a közösségek közti kapcsolatot. A plakátokon túl a helyi sajtóban, 

valamint a  közösségi oldalainkon jelentettük meg a felhívásokat, hogy minél szélesebb körben 

tájékozódjon a célcsoport programunkról. 

Résztvevők száma: 148 fő (Nő:79 fő, Férfi:69fő) 

Mellékletek: 

- fotódokumentáció 

- Jelenléti ív 

- plakát 

Sarkad, 2019. március 30. 

 

 

 

 


