CIVILEK A LAKÓHELYÉRT EGYESÜLETRŐL
(HAJDÚBÖSZÖRMÉNY)
I. Általános bemutatás:
A Civilek a Lakóhelyért Egyesület 2004–ben alakult meg Hajdúböszörmény egyik
városrészében, mely szervezet a városi szinten, a megyében, sőt országosan is ismert
hagyományőrző egyesületté vált.
A 10. születésnapját ünneplő egyesület ma is fő céljának tekinti:
• a magyar kenyér hírének, rangjának visszaállítását,
• tisztelgést a pékek szorgos munkája előtt,
• a paraszti kultúra étkezési, sütési hagyományainak gyűjtését,
• sütési bemutatók tartását, kóstoltatást háziasszonyoknak, fiataloknak,
• a lakóközösség érdekében településfejlesztés segítését
Az egyesület a hagyományőrzés terén fontosnak tartja, hogy minél több háziasszonnyal
megismertesse a hagyományos, egészséges, adalékmentes, olcsó és otthonokban készíthető
süteményeket.
Az egyesület az önkéntes sütőasszonyaival, hagyományos sütés iránt érdeklődő férfi tagjaival
évek óta gyűjti a tájjellegű, a több mint 50 éves recepteket,a paraszti kultúra étkezési, sütési
hagyományait. A próbasütések és az újrasütések során kialakult technikák és tapasztalatok
felhasználásával dagasztási, sütési bemutatókat és kóstoltatásokat tartanak óvodásoknak,
iskolásoknak, háziasszonyoknak, különböző szakmai fórumok résztvevőinek.
A hagyományápoláson kívül az egyesület több civil fórumot szervez, és ezek tapasztalata
alapján felhívja a döntéshozók, az érintett szervezetek figyelmét a hátrányos helyzetű rétegek
problémáira, a lakosságot foglalkoztató kérdésekre.

II. Az egyesület tevékenységéről:
Az egyesület éves főrendezvénye a Hajdúsági Kenyérünnep illetve a Kemencés Nap
évenkénti váltással.
E sikeres rendezvényekre a közel 60 fős önkéntes csapat több mint fél évet készül. Egy-egy
rendezvényén a résztvevők száma meghaladja az 1000 főt. A Hajdúböszörményi Tájházban
megrendezésre kerülő programon a pékségek termékbemutatót tartanak, a résztvevők
megkóstolhatják a legújabb rozstermékeket, a liszt-érzékenyek kenyerét, a paleolit kenyeret.
Az egyesület díszokleveles sütőasszonyai és sütőmesterei hat kemencében tájjellegű, HÍR
védjegyes süteményeket készítenek. Az érdeklődők elleshetik a sütés minden fázisát.
Legutóbbi programjukon nagy sikerrel „debütált” a Kossuth-kifli, Ferdinánd tekercs,
Böszörményi dübbencs, Böszörményi parasztkifli és a Meggyes rácsos.
Az egyesület két alkalommal kapott meghívást a Nemzetközi Cukrászati és Sütőipari
Szakkiállításra, ahol egész napos sütési bemutatót tartott. Ugyancsak nagy sikerű bemutatón
vettek részt Hajdúböszörmény város testvérvárosaiban (a lengyelországi Krasnikban, és
az erdélyi Gyergyóalfaluban).
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Részt vettek a Vidéki örökségeink a Kárpát-medencében című konferencián. Meghívást
kaptak a korábbi Terra Madre szakmai konferenciára
Évente 30-40 sütési bemutatót tartanak óvodásoknak, iskolásoknak, háziasszonyoknak, a
városba érkező vendégeknek, hajdúböszörményi rendezvényeken.
A Déli-Lucernás városrészben, 2 napos sütési bemutatót és tanfolyamot tartottak az itt élő
hátrányos helyzetű roma és nem roma háziasszonyoknak.
Hagyományőrző munkáikat több mint 50 fő önkéntes segíti. 2014.évben 2290 önkéntes órát
teljesítettek. Emellett együttműködési megállapodást kötöttek 2 hajdúböszörményi
középiskolával, ahonnan önkéntes közösségi tevékenységet végző fiatalok érkeznek az
egyesülethez, hogy az 50 órás közösségi feladatuknak eleget tegyenek.
Évtizedes együttműködési megállapodásuk van a Magyar Pékszövetséggel és a Pékek
Fejedelmi Rendjével, valamint a helyi lovasok egyesületével.
Éves nagyrendezvényeikről DVD filmet készítettek, melyet a városi televízió is bemutatott.
Jelentős számú média megjelenést tudhatnak magukénak (Pékmester havi lap, Landra
(cukrászok országos szakmai) lapja, Hajdú-bihari Napló, a helyi Szabadhajdú hetilap, városi
tv). Programjukról, tevékenységükről többször megjelent híradás a szomszédos települési és
országos médiában, valamint Krasnik és a Gyergyóalfalu települési lapban.
Az egyesület munkájáról, aktuális programjairól az egyesület honlapján és facebook oldalán
olvashatóak.

III. Hagyományos termékeket népszerűsítő rendezvények:
‐

10. éve Kemencés Nap vagy Hajdúsági Kenyérünnep szervezése

‐

Nagy sikerű sütési bemutatók Hajdúböszörmény város testvérvárosaiban a
lengyelországi Krasnikban, és az erdélyi Gyergyóalfaluban

‐

2012. majd 2014. évben nagy sikerű egész napos sütési bemutató a Nemzetközi
Cukrászati és Sütőipari Szakkiállításon

‐

Falusi Vendéglátók Szövetségének Vidéki örökségeink a Kárpát-medencében című
konferenciáján sütési bemutató

‐

2012. és 2014. évben közreműködés Európai Kenyérünnep (Orosháza-Gyopárosfürdő)
programjában

‐

Évente 20-40 sütési bemutató különböző helyi, térségi rendezvényeken

‐

2014. szeptember 20-21. 2 napos sütőtanfolyam és sütési bemutató városban élő
hátrányos helyzetűek számára
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IV.

Iparjogvédelmi oltalmi formák használata

HÍR védjegyes termékeik száma 14 db:
‐ 2011- Kapros kalács, Káposztás pogácsa, Szilvás lepény, Böszörményi parasztkifli,
Böszörményi bobajka, Kenyérlángos, Böszörményi dübbencs, Kőtt túrós béles,
Böszörményi házikenyér, Böszörményi darunyak
‐ 2012- Mákos kukoricamálé, Böszörményi lakodalmi béles
‐ 2013-Ferdinánd tekercs
‐ 2014-Kossuth kifli
Megyei Minőségi Termék címet kapott a Szilvás lepény és Böszörményi dübbencs
termékük.
14 hagyományos terméküket a Hajdúböszörményi Önkormányzat Települési Értéktár
Bizottsága határozatával beemelte a települési értéktárba.

V. A szakma hagyományainak ápolása
Az egyesület évenkénti váltással megrendezi nagy sikerű és szinte hagyománnyá vált
Kemencés Napot, illetve Hajdúsági Kenyérünnepet, és e rendezvény által felhívja a figyelmet
a hagyományos sütemények készítésére.

VI. Szakmai ismeretek átadása a fiatal generáció számára
‐

Az egyesület rendszeresen tart próbasütéseket, mely által az idősebb korosztály átadja
tapasztalatait és tudását az egyesület fiatalabb tagjai számára.

‐

2014. június 22.-én a HÍR védjegy jegyében szervezett Kemencés Napon sikeres
rekordkísérletre került sor: 104 általános iskolás tanuló egy időben teknőben
dagasztott és perecet sütött.

‐

Az évente tartott 30-40 sütési bemutatón elleshető a sütés minden fázisa.

‐

Honlap és közösségi oldal működtetése:
www.civilekalakohelyert.hu, https://www.facebook.com/civilek.alakohelyertegyesulet

VII. Vidékfejlesztési projektötletek kidolgozása és megvalósítása
Az egyesület 2014 évben részt vett a Város Önkormányzata által nyert „Szociális célú
városrehabilitáció a Déli Lucernás városrészben” projekt egy alprojektjének kidolgozásában
és részt vesz a megvalósításában is. Az alprojekt célja: 24 órás tanfolyam keretében a helyi,
hagyományos, egészséges, olcsó sütemények készítésének bemutatása, és ennek
készségszintű elsajátíttatása a hátrányos helyzetű roma és nem roma háziasszonyokkal.
Hajduböszörmény, 2014. december 4.
Dr. Nagy Imre sk.
elnök
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