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„A helyi identitás és kohézió erősítése" tárgyában 
a TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00009 számú 

„Helyi közösségek fejlesztése Apátfalván és Magyarcsanádon" című projekt 

EMLÉKEZTETŐ 
Időpont: 2021. 09. 04.  

Helyszín: Apá+alva, Hunyadi utca 

Tárgya: 6. Gasztronómiai FeszBvál 

Résztvevők:  

A gasztronómiai érdeklődés több éve megmutatkozik Apá+alva lakosságának körében, 
hiszen az értéktárában is számos, finom, speciális helyi étel van. Az évek óta megrendezésre 
kerülő, nagy sikerű Gasztronómiai FeszBvál a kialakult járványhelyzet miaN elmaradt. Idén 
sort kerítheNünk erre is, 6. alkalommal, 2021. szeptember 4-én mint a helyi idenBtást erősítő 
szabadidős program.  

Az előző évekhez képest újdonság volt, hogy első alkalommal hívtuk meg Magyarcsanád 
települést, hogy ők is bemutathassák sajátos ételeiket, ezzel is erősítve a két település közB 
kapcsolatot. Ficsor János közösségfejlesztő vezetésével érkeztek, gulyást főztek. 

Az időjárás bizonytalanságát figyelembe véve előrelátóak voltunk és több sátrat is 
felállíNaNunk. Ezek mind a sütésben-főzésben résztvevők, mind pedig a kilátogató lakosság 
kényelmét szolgálták. Továbbá a pályázat keretében vásárolt sörpad garnitúrák is jó 
szolgálatot teNek, hiszen a nagy létszámban megjelent embereket megfelelően tudtuk 
elhelyezni. 

A rendezvényen összesen 15 féle ételt, süteményt és készételt leheteN kóstolni. Ez 
ugyanennyi közösséget, kis csapatot jelenteN, hiszen 3-5 fős csapatok dolgoztak össze egy-
egy ételnél. Ebből 6 standon, 8 mobilkemencében sültek a finomságok úgy, mint: túrós béles, 
kakaós kalács, kőNes, vízen kelt kifli, meggyes pite, palacsinta. Továbbá több bográcsban 
főNek a pörköltek: marha, disznó, birka, kakas, pacal. A rendezvényen mindig 
együNműködünk a kisebbségi önkormányzatokkal is, ez idén sem volt másképp.  

Ők hagyományos nemzeBségi ételeikkel, a paradicsomos káposztával és csorbalevessel 
készültek. A szervezéskor, az ételkóstolás melleN igyekeztünk  

úgy összeállítani a programot, hogy minden korosztályt érintsünk.  

A gyerekek és kisgyermekes családok számára  

kézműves foglalkozásokkal, csillámtetoválással  
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és arcfestéssel készültünk önkéntesek segítségével,  

de a feszBvál helyszíne is nekik kedvezeN,  

hiszen a játszótér a szomszédságában volt.  

A gyerekek a süBk közül a palacsintát  

szereNék leginkább. 

A közép és idősebb korosztály Luigi, valamint a Maros Band koncertjét nézheNe, hallgathaNa 
meg. 

A regisztráció, polgármesteri köszöntő után volt a „Kérdezz – felelek szakácsokkal” című 
riportműsor amikor is mikrofonnal a kezünkben végigjártuk a 15 helyszínt és interjút 
készíteNünk minden főzős közösséggel, akik bemutatkozhaNak a látogatóknak és 
elmondhaNák az általuk főzöN étel prakBkáit. A recepteket is kiteNük, leheteN vinni belőle 
haza.  

A rendezvényen nagyon sokan megfordultak Apá+alváról és Magyarcsanádról is kicsik, 
nagyok, öregek, fiatalok egyaránt. Ennek nagyon örültünk. Reméljük, hogy az elkövetkező 
években is teret adhatunk ennek a több generációt felölelő eseménynek, ami tovább erősíB a 
helyi idenBtást az emberekben. 

 


