A Karcagi Birkafőzők Egyesületének

Tájékoztatója
uniós pályázat keretében történő városi bemutatkozó rendezvényéről

Egyesületünk ezúton ad előzetes tájékoztatást a város lakosságának a „Közösségi
összetartozás erősítése – HACS tagok részére” című pályázatban való részvételéről.
Pályázó: Karcagi Birkafőzők Egyesülete
A projekt címe: „A Karcagi Birkafőzők Egyesülete város közössége előtti bemutatkozása
ünnepi program keretében”
Pályázati azonosító: TOP-7.1.1-16-H- ESZA-2020-02041
A projekt kezdete: 2020.11.01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.05.31.
Igényelt támogatás: 1.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Egyesületünk célja támogatott kezdeményezésünkkel a helyi közösségbe való
beágyazódás erősítése. Ennek érdekében szeretnénk ismereteket nyújtani, azokat
bővíteni

népi-gasztronómiai

és az

ehhez kapcsolódó hagyományőrző, illetve

hagyományörökítő tevékenységünkről.
A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében a Karcag Városért Helyi Közösség civil
tagjaként „olyan programok megvalósításában vesz részt, amelyek hozzájárulnak a város
sokszínű kulturális életének, hagyományainak ápolásához, bemutatásához, a múlt
értékeinek tovább örökítéséhez, azok jelen korba való beépítéséhez”.
Egyesületünk közössége, tagjaink szereplése iránt igen nagyra nőtt az érdeklődés szerte
az országban, sőt határainkon túl is. A COVID19 vírus megjelenése előtt szinte minden
hétvégére jutott rangos gasztronómiai eseményre szóló meghívás. Túlzás nélkül
állíthatjuk, hogy tagjaink Nyíregyházától Szegeden át Kőszegig „befőzték” az egész
országot, tartottak nagy sikerű bemutatókat, kóstoltatásokat és számos országos hírű, sőt
határon túli főzőversenyen szerepeltek kiemelkedő sikerrel.

A bemutatóknak köszönhetően országos szinten jelentős az ismertség és elismertség,
ugyanakkor helyi szinten a lakosság szélesebb körében az egyesületünkről szóló
ismeretek viszonylag szerények, eredményeink is csak korlátozottan ismertek.
Projektünk keretében tartandó, ünnepi alkalom keretében történő bemutatkozó
rendezvényünk ezt a helyzetet szeretné orvosolni.
Szűkebb hazánkban való bemutatkozásunkkal azt az összetartozást szeretnénk erősíteni,
amely a hagyományos értékek becsülésén, kiemelten a gasztronómiai hagyományok
megtartásán, konkrétan a hagyományos karcagi birkapörkölt szeretetén alapul, mely
méltán nyerte el a hungarikum címet.
Rendezvényünk olyan közösségi program, amely majális jellegű ünnepi eseményhez
(Május 1.) kapcsolódik. Ez az ünnep Karcagon nem kis részben több mint fél évszázada
egyúttal a karcagi birkapörkölt ünnepe is volt, gyakran szinte fesztiválnyi méretű
birkapörkölt főzés és fogyasztás jellemezte. Egy kicsit erre is szeretnénk emlékezni, illetve
ezt feleleveníteni.
Azt is el kell mondanunk, hogy a rendezvény eredetileg 2021. május elsejére volt tervezve,
de a járványhelyzet és a szigorú védekezési intézkedések nem tették lehetővé a
megtartását, így át kellett azt ütemezni 2022. május 1-jére, remélve, hogy a körülmények
adottak lesznek a rendezvény megtartására.
A késedelem a rendezvény helyszínét is érintette, ez azonban inkább kedvező körülmény.
Az eredetileg a Morgó Csárda udvarára és környékére tervezett esemény átkerült a
„Szélmalmi Fogadóházba” és annak udvarába, amely a Városi Önkormányzat jóvoltából
egyesületünk telephelye lett, és kiválóan alkalmas szabadtéri rendezvény megtartására.
A rendezvény programjában hagyományos kultúrműsorral, népdalokkal, nótákkal
szeretnénk látogatóinknak kedveskedni.
Egyesületünk 10 éves történetét és a Baráti Társaság ezt megelőző idejét idéző non-stop
dia és filmbemutatóval fogjuk várni vendégeinket.
Természetesen tagjaink gondoskodnak arról is, hogy a karcagi birkapörkölt ne csak
képeken, filmen legyen elérhető, hanem a valóságban is fogyasztható legyen, és arra is
lehetőség lesz, hogy szomját is olthassa a kedves látogató.
Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy aki támogatásban szeretné egyesületünket
részesíteni, legyen módja azt a helyszínen megtenni.

Bízunk abban, hogy ezúttal nem jelent megkerülhetetlen akadályt a járványhelyzet még
akkor sem, ha a rendezvényt csak védettségi igazolvánnyal lehet majd meglátogatni vagy
éppen a látógatói létszámnak kell majd felső határt szabni.
Rendezvényünknek az eredetihez képest bővített célja az is, hogy hozzájáruljon a
vírushelyzet miatti korlátozások hatásának oldásához, az emberi, közösségi kapcsolatok
helyreállításához és újra élesztéséhez.
Szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket!
Nagygyörgy Jenő elnök
Karcagi Birkafőzők Egyesülete

