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Az egészség-, környezet- és sportkultúra népszerűsítését szolgáló programok a VI. kakasfőző fesztiválon 

című programhoz 
 
 

A támogatás összege: 2,66 millió forint 
 

Projektazonosító: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00404 
 
 

 program időpontja: 2019. július 27. 

 

A program megnevezése: „Az egészség-, környezet- és sportkultúra népszerűsítését szolgáló 

programok a VI. Kakasfőző fesztiválon” 

 

A program helyszíne:  

 

a Sárrét Kincse Püspökladányi Gyógy-és Strandfürdő előtti terület 

4150 Püspökladány, Petőfi u. 62. 

A projket időtartama: 2019. július 18 - 2019. szeptember 30. 

A projekt célja 

A VI. Kakasfőző fesztivál programjai a hagyományőrzést, ezen túl az 

egészséges életmód, a mozgás a környezet– és sportkultúra 

népszerűsítését tűzte célul.Célunk a fesztivál keretében megismertetni 

településünk és a Sárrét lakóit kulturális értékeinkkel, hagyományainkkal, a 

múlt értékeink tiszteletére, megőrzésére, továbbadására tanítani a fiatal 

generációt. A VI. Kakasfőző fesztivál programjai a hagyományőrzést, ezen 

túl az egészséges életmód, a mozgás a sport népszerűsítését szolgálta a 

környezettudatosság, esélyegyenlőség  jegyében. Az immár hatodik 

alkalommal megrendezett, hagyományteremtő céllal létrejött rendezvény a 

generációk találkozásának, a fiatal tehetségek bemutatkozásának  helyszíne 

volt. A program közösségösszetartó erővel bírt, hiszen a megyéből a sárréti 

térségből, de az országból is köszönthettünk látogatókat, érdeklődőket. 
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A projekt 

célközönsége:  

a fesztivál keretében minden korosztály számára népszerűsíteni kívánjuk a 

sport és a mozgás szeretetét. Emellett szeretnénk az egészséges 

táplálkozás fontosságára is felhívni a figyelmet. 

program témája 

Szinpadi műsorok 11-órától: Törő gábor hagyományörző  Népdalkör 
Irisz Mazsorett csoport 
12.00 óra  Jó ebédhez szól a nóta 
Sárréti Lovas Baráti kör behozza a város kakasát 
12.40 óra köszöntők 
15.20..óra  Főzőverseny eredményhirdetése                                                                    
16.00  óra Trial bemutató                                                                                                  
16.30  óra   INDIEGO együttes                                                                                         
18.00  óra Herceg koncert                                                                                                 
 
Kisérő programok :  
 
Jázminbokor magyar Nóta Egyesület 
Tádé Néptánccsoport 
Kossuth Olvasókör 
Kenderkóc Néptáncegyüttes 
Sárréti Néptáncegyüttes 
Gyermek Aerobic csoport 
Rácz Vivien és Simon Zoltán Operett műsora 
Népijátékok,látvány grill,fotófal,ugrálóvár,körhinta,céllövölde,buborékshow,kézműves 
foglalkozások,kakas-és baromfi bemutató,salátabár,dodge 

 

 

 

 


