
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
HARMINC ÉVES A VÁROS, A LOKÁLPATRIOTIZMUS ERŐSÍTÉSE SARKADON 
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00303 
 
Sarkad Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-
7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a 
városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva c. felhívás mentén a „HARMINC ÉVES A VÁROS, A 
LOKÁLPATRIOTIZMUS ERŐSÍTÉSE SARKADON” című, TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00303 azonosító 
számú projekt megvalósítására 10.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. 
 
A projekt összköltsége:     10.000.000 Ft 
Az elnyert támogatás összege:    10.000.000 Ft 
Támogatás intenzitása:     100 % 
A projekt kezdete:      2019.07.01.   
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja:  2019.09.30. 
 
A „Harminc éves a város, a lokálpatriotizmus erősítése Sarkadon” projekt keretében a tervezett 
programsorozat megvalósítását két részre bontottuk, azonban mind a két rész szervesen kapcsolódott az 
augusztus 20-ai, államalapításhoz kötődő rendezvényekhez, valamint az ismételten várossá válás harminc 
éves évfordulójához.  

Az első rész a rendszerváltást követően nagyon fontos szerepet tölt be évről-évre Sarkad életében, ugyanis 
az államalapításhoz kapcsolódó állami ünnepségek helyi adaptációjában nemcsak az államalapítás és az új 
kenyér megsütése előtt tisztelgünk, hanem ekkor kerülnek átadásra a Sarkad Város Önkormányzata által 
alapított kitüntetések, kitüntető díjak, amik átnyújtásával a kiemelkedő helyi teljesítmények előtt hajt fejet a 
város, a sarkaidak közössége. A másik fontos momentum pedig Sarkad ismét várossá válásának 
harmincadik évfordulója, ugyanis városunk a 19. század végén közigazgatási értelemben elveszítette városi 
jogállását, majd az I. világháborút követő viharos időszak és a trianoni békediktátum kiszakította több 
évszázados Bihar vármegyei gyökerei közül is. Noha Sarkad hajdúvárosi múltját soha nem tagadta és 
büszkén vállalta mindig is gyökereit, eredetét, egészen 1989-ig előbb nagyközség, majd városi jogú 
nagyközségként működött. A hosszas munka és az építkezés 1989-ben hozta meg a gyümölcsét, akkor 
kapta vissza Sarkad városi rangját, amiről évről évre megemlékeznek a sarkadiak, azonban a kerek, tízes 
évfordulók még jelentősebbek. Így a most lezárásra kerülő programnak köszönhetően, a pályázat által 
biztosított forrás mellé legalább annyi önkormányzati önerőt társítva, egy jelentős, három napos 
ünnepségsorozat keretében tudtunk méltó módon emlékezni városunk történelmének talán legjelentősebb 
XX. századi momentumára, a városi cím 1989-es visszaszerzésére. 

A programsorozat egyik eleme az a városi ünnepség volt, amely kellően ünnepélyes körülmények között 
tisztelgett Szent István államalapító munkája előtt, főleg annak tekintetében, hogy Sarkad gyökerei is a 
honfoglalás - államalapítás századaira nyúlnak vissza. Természetesen az államalapítását ünnepelve idén 
különös hangsúlyt kapott az ismételten várossá válás harminc éves évfordulójának az ünneplése, továbbá 
immár hagyományosan, a kiemelkedő sarkadi teljesítmények díjazása is. A programsorozat másik eleme az 
a három délutánt felölelő, kulturális, gasztronómiai és sport elemeket tartalmazó rendezvény, amely célja volt  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

a város kulturális és közösségi életének fejlesztése, az innovatív fejlesztési stratégiai programok 
megvalósításával. 

Tehát két rendezvényt valósítottunk meg a pályázat által, 2019. augusztus 18-a és augusztus 20-a között, az 
egyik az ünnepi hangvételű, állami ünnepséghez szervesen kapcsolódó, nemzet- és közösségerősítő 
augusztus 20-ai városi ünnepség, a másik pedig a több délutánra és estésre tervezett Augusztusi Családi 
Délután volt. 

Mindkét programelemnek a célcsoportja a HACS területén élő lakosság, valamint a rendezvényeken 
igyekeztünk olyan programokat kínálni, amelyekkel minden korosztály igényét ki tudták elégíteni mind 
kulturális, mind szórakoztató programok tekintetében. A projekt tartalmazott olyan elemeket, amelyek már a 
hagyományőrzés részeit képezték, ahogy a különböző zenés programokkal igyekeztünk valamennyi 
generáció és zenei stílus kedvelője számára örömet szerezni. Az egész programsorozatot egy színpompás 
tűzijáték zárta. 

Az augusztus 20-ai városi ünnepség helyszíne a sarkadi római katolikus templom volt. Az állami 
ünnepséghez kapcsolódóan a rendezvény a sarkadi plébánosi feladatokat ellátó Karsai Károly római 
katolikus diakónus által celebrált misével és a keresztény egyházak közötti szoros együttműködés jegyében 
Koncz Zsolt, Sarkad-belvárosi református lelkész ünnepi szolgálatával kezdődött. A lelkészeket követően 
Török László, a szomszédos, határon túli testvérvárosunk, Arany János szülővárosa, Nagyszalonta 
polgármesterének ünnepi szónoklatával folytatódott, továbbá sor került az új kenyér megszentelésére és 
megáldására, az ismételten várossá válás harmincadik évfordulójára történő megemlékezésre dr. Mokán 
István polgármester által, valamint a városi kitüntetések átadására. A program keretében nemcsak a kiváló 
sarkadi teljesítmények kerültek díjazásra, hanem meghívásra került az ünnepségre Sarkad valamennyi 
polgármestere és alpolgármestere, illetve jegyzője 1989-óta, akik közül sokan eljöttek, és akiknek a regnáló 
városvezetés egy-egy szép bronz plakettel köszönte meg a Sarkadért végzett, áldozatos munkájukat, 
közösen ünnepelve az ismételten várossá válás harmincadik évfordulóját. 

A több délutánra tervezett Augusztusi Családi Délutánnak három egymáshoz szervesen kapcsolódó 
helyszín adott helyet, az egymást fizikálisan is határoló területek közül az Éden-tavakon a horgász-halász, a 
tavak mellett a vadász, valamint a gasztronómiai programok kerültek megrendezésre. A szórakoztató 
koncertek helyszíne a Vásártér volt, ahol minden feltétel adott volt a nagy színpad felállítására és mind a 
fellépő művészek, zenekarok, mind a közönség színvonalas kiszolgálására. Ezen a helyszínen került 
felállításra egy óriássátor, valamint egy nagy színpad. Az Anti úti sportpálya adott otthont a Sarkadon idén 
bevezetésre kerülő új programnak, a „gyerekszigetnek”, amely az idelátogató gyerekek szórakoztatásáról 
gondoskodott különböző szabadtéri játékokkal, ugráló várral, egyéni és csapatjátékokkal, így is erősítve a 
gyerekek közti közösségi kohéziót. 

Augusztus 18-a és augusztus 20-a között, minden nap délutánjától egészen éjszakába nyúlóan, általában 
hajnalig a színpadon helyi, valamint országosan ismert előadók szórakoztatták a megjelent vendégeket, 
korosztályoknak megfelelően, sőt, augusztus 19-én hajnalig tartó disco is megrendezésre került. Az egész 
rendezvénysorozatot augusztus 20-án este 22.00 órakor színpompás városi tűzijáték zárta. 

Augusztus 18-án a helyi fellépők mellett a közönség az Éden-tavak környékén a megye vadász és horgász 
életéből kapott ízelítőt, ugyanis Sarkad adott otthont a II. Békés Megyei Vadász- és Horgásznapnak, majd  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

délutántól a Vásártéren felállított nagyszínpadon az Irigy Honaljmirigy, Kovács Kati, majd a Kowalsky meg a 
Vega adott élő koncertet. Az ismert hazai előadók koncertjeit diszkó zárta, de közben vidámpark is működött 
a kisebbek szórakoztatására. 

Augusztus 19-én a színpadi programok már délben, a „jó ebédhez szól a nótával” elkezdődtek és helyi 
fellépők gondoskodtak a délutáni jó hangulatról, úgy mint a Favorit Zenekar, vagy a feltörekvőben lévő fiatal 
sarkadi zenekar, a Show and Bors. Késő délutántól jöttek az országosan is ismert fellépők, mint Peat Jr., 
Csordás Tibi (Fiesta) és a Desperado, majd levezetésnek városunk egyik legismertebb zenekara, a Grund 
tartott utcabált éjfélig, amit ismét hajnalig tartó diszkó zárt. A színpadi programok mellett sor került egy igen 
látványos gyermek szigetre a szomszédos Anti úti sportpályán, számos ügyesség és készségfejlesztő 
programelemmel a gyermekek legnagyobb örömére, illetve szintén délután kezdődött és az éjszakába nyúlt 
a helyi lovas és fogathajtó egyesület programja is. 

Augusztus 20-án kora délután kezdődtek a szórakoztató programok, mivel a délelőtt a fentebb már 
bemutatott városi ünnepségről szólt. A színpadi programot ismét helyi fellépők nyitották meg, majd a délután 
kedvezményezettje alapvetően a fiatalabb korosztályok voltak, olyan zenészek, együttesek következtek a 
színpadon, akik elsősorban a fiatalabbak köreiben közkedveltek. Színpadra lépett többek között Burai 
Krisztián, a G.w.M., a az AK26, majd Horváth Tamás koncertje zárta a három nap színpadi programjait, 
miközben az Éden-tavak körül sor került egy helyi civileknek, baráti társaságoknak szervezett főzőversenyre 
is. A napot, ahogy az egész három napos programsorozatot egy szép tűzijáték zárta az Éden-tó fölött. 
 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 
 
Köszönjük Magyarország Kormányának támogatását! 
 
 

SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 


