
KOLBÁSZGYÚRÁS DIÁKOKKAL A HAGYOMÁNYOK JEGYÉBEN  

HIVATALOS RÉSZVÉTEL A KOLBÁSZFESZTIVÁL IFJÚSÁGI KOLBÁSZKÉSZÍTŐ VERSENYÉN 

Helyszín: SPORTCSARNOK MELLETTI MUNKÁCSY SÁTOR, Békéscsaba 

Időpont: 2015. okt. 19. PÉNTEK, 8 és 12 óra között 

Lebonyolító tanár: Kovács Nóra 

Benevezett csapatok száma: 5 

Benevezett csapatok neve: BEG 1: 11. B + Mokran János ASZTALSZÁMA: 553 

   BEG 2 9. NyD + Czakó Tímea és Juhász Ágnes ASZTALSZÁMA: 554 

   BEG 3 2. A + Óré Mihály ASZTALSZÁMA: 556 

   BEG-Art 12. C+ Fazekas Attila ASZTALSZÁMA: 565 

   BEG 4 7. C + Gulyás Gábor ASZTALSZÁMA: 566 

A projekt célkitűzése: 

 a méltán híres hungarikum, a csabai kolbász készítésének elsajátítása 

 jó szereplés, eredményes versenyzés a Kolbászfesztiválon 

A projekt várható eredménye:  

 nemzeti hagyomány/regionális termék hagyományának továbbadása a következő korosztálynak 

  közösségépítés 

Erőforrás:  

 INGYENES NEVEZÉS 

 saját költségek: 5000 Ft kaució, fűszerek, fokhagyma, asztaldekoráció 

Tervezett lebonyolítás: 

1. 8.30-ig: Gyülekező a külső bejáratnál. Itt kapja meg minden nevezett csapattag az egész napra szóló ingyenes 

karszalagját.  

2. 9:00: Találkozó az asztalnál 

3. 9:10-10:00: a MUNKÁCSY sátor bejárása, a diákok lepakolnak a számukra kijelölt helyen, előkészítik a daráláshoz, 

gyúráshoz szükséges hozzávalókat, felszereléseket, dekorálják az asztalt  

4. 9:15-ig a MUNKÁCSY sátor bejáratánál a 3 csapat két-két képviselője a rózsaszín húsátvételi jegy felmutatásával 

átveszi egy ládában az 5 kg húst 

5. 10:00 és 12:00 között a diákok 5 csoportban kolbászt gyúrnak 

4 A gyúrás ideje alatt a zsűri látogatása idején a zsűritagok fogadása, tájékoztatása, esetleges kínálása 

5 A gyúrás végeztével a felszerelés elmosogatása (kivéve a láda), visszapakolása, a húsos láda visszaadása a 

szervezőknek, az 5000 Ft kaució visszajuttatása a csapatvezetőnek, 30 cm-es versenykolbász leadása a szervezőknek, a 

fennmaradó kolbász elosztása a csapattagok között 

6 A HIVATALOS PROGRAM IDEJE ALATT (12 óráig) ALKOHOLOS ITAL FOGYASZTÁSA TILOS! Az iskolai házirend pontjai 

érvényesek a verseny alatt is. Aki megsérti a szabályokat, kizárható a csapatból! 

7 Díjátadás várhatóan 15:00 órakor 

Biztosított felszerelés: 

1. A fesztivál részéről: hús, bél 

2. A diákok részéről: fehér póló, sapka, kötény, asztaldíszítés, sütemény, ásványvíz, üdítő 

3. A koordinátor részéről: fűszerek, fokhagyma, feldolgozáshoz szükséges felszerelés 

Kovács Nóra 

Békéscsaba, 2018. október 1. 


