


MEGHÍVJUK 
AZ ORSZÁG VALAMENNYI FöZNI SZERETö EMBERÉT 

A VII. BOLDVAI ALUDTTEJ FESZTIVÁLRA!

JELENTKEZÉSI HATÁRIDö: 2018. június 30.
Szlogenünk: „Tetejével, mint Boldván az aludttejet” avagy ki mit tud fözni a legjobban.
Vegyenek  részt Boldván az  amatöröknek rendezett bográcsban készíthetö ételek sza-
badtéri fözöversenyén, amelyen létszámtól függetlenül részt lehet venni, de a várható lét-
számot, kérjük, elöre jelezzék!
Ezt a versenyt a híres szállóige, a „Tetejével mérik, mint Boldván az aludttejet” jegyé-
ben szeretnénk eltölteni, ami azt jelenti, hogy a fözöversenyre jelentkezök szabadtéren, 
bográcsban, tárcsán, roston vagy bármilyen más eszközön készített, régies, jóízü ételt 
készíthetnek. Egy feltételünk van, mégpedig az, hogy az aludttejnek valamilyen formában 
szerepelnie kell: akár az ételbe belefözve, akár külön öntetként, habarásként vagy bárhogy, 
csak tálaláskor bizonyítható legyen az aludttej jelenléte.
A VERSENY LEÍRÁSA:
Bárki, aki nem szakképzett szakács, jelentkezhet a versenyre (egyénileg vagy csapaton-
ként maximum 2 fö fözhet, a többiek kísérök, kisegítök).
Boldván, a Monostor tér kijelölt területein a résztvevök felállíthatnak egy magukkal 
hozott fözösátrat, amelyben egyúttal bemutathatják a saját településük múltját, jelenét, 
jövöjét. A magukkal hozott nyersanyagokból kb. 10 adag bográcsban készíthetö ételt 
kell fözni, lehetöleg a saját tájegységüknek megfelelö jellegüt (nem feledve az aludttejet). 
Hozhatnak magukkal vendégeket is, minél többet, annál jobb, de a jelenlevö nézök között 
is szét kell osztani legalább 5 adag ételt kóstolóként, hogy a nézöközönség is osztozhas-
son az itt készült remekmüvekben.
A résztvevöknek saját maguknak kell gondoskodni a fözéshez szükséges nyersanyagok-
ról és az összes felszerelésröl. A rendezöség biztosítja a helyet a fözösátorhoz 
(amit szintén magukkal kell hogy hozzanak a versenyzök),ivóvizet, valamint biztosítja a ver-
senyzöknek a különálló kézmosási lehetöséget.
 A zsüri egész nap jelen van, fözés menetét is felügyeli. A zsüri a versenyzöktöl 2 adag 
szépen tálalt ételt kér zsürizésre, a hozzáillö körettel.
Zsürizés 13.30-kor.
A zsüri a Szabadtüzi Lovagrend képzett zsüritagjaiból áll.
A csapatok arany, ezüst és bronzérmeket, oklevelet, valamint aludttejes kancsót, és sza-
badtüzi fözöedényeket nyerhetnek, ami boldvai fazekas mühelyben készült. 
Tisztelettel kérünk minden résztvevö és érdeklödö csapatot, hogy a jelentkezésüket 
idöben juttassák el a szervezökhöz, ezzel is elösegítve a verseny teljes felkészültséggel 
történö megrendezését.
Fözéssel kapcsolatos kérdéseket a Gasztronómiai tanácsadótól lehet kérni:
Csetneki László Gasztronómustól  tel: 06(30)9836-052.
Email: valaszt6@freemail.hu

Jelentkezés személyesen vagy az alábbi elérhetöségeken:
Polgármesteri Hivatal, Boldva

PÉTER MAGDOLNA TEL: 06305336315
KABDEBON JÁNOS TEL: 06304069567

Mindenkinek jó fözést és jó étvágyat kívánok a remek ételekhez!
Csabai Gyula polgármester                                                                                       



PROGRAMOK
8:00-12:00 „Ízek Imája” Fözöverseny, 
VI. Ordas íjászportya,
Buggy modell bemutató és verseny
Rendörségi bemutató
A talpalávalót az Emödi Tehéntánc banda húzza
SZÍNPADI PRODUKcIóK
Müsorvezetö: Kertész Ricsi stand-up humorista 
12:00  Retro boys örökzöld dallamok 
12:30  Dalárda egylet népdalcsokra
13:00  Megnyitó, „Ízek Imája” fözöverseny eredményhirdetés
13:30   Pálinkamustra eredményhirdetés
14:00   Kacor Feri   
14:40  Traktorhúzó verseny Cukorbohóccal
15:00  Jancsó Dóra operett müsora
15:30  Ha megalszik a szádba…vetélkedö
16:00  Ki mit tud (ovis, sulis) 
16:30  Ovis motoros felvonulás
17:00  Miskolc Steelleaders 
17:30  Aludttej ivó verseny
18:00  Kertész Ricsi
18:30  Zumba
19:00  Opitz Barbara
20:00  Dér Heni



PROGRAM MENEDZSER
DR .GADócZI BERTALAN

TEL:06209165070
PÉTER MAGDOLNA
TEL: 06305336315
KABDEBON JÁNOS
TEL: 06304069567

FAcEBOOK: ALUDTTEJ FESZTIVÁL
WEBOLDAL: WWW.BOLDVA.HU

EMAIL: MUV.HAZ.BOLDVA@GMAIL.cOM

EGÉSZNAPOS PROGRAMOK
Emodi Tehéntánc musora
„Ízek imája” Fozoverseny,Kemencés lángos, aludtejes kenyér, gyógytea, 
Óvodás játszóház a Barátok Háza udvarán
15:30 Ramocsa Emese „Cukor bohóc” interaktív játékos délutánja

ÁLLANDó KIÁLLÍTÁSOK
Barátok Háza
„Isa pur es hamu” kiállítás
Fotókiállítás a Boldvai Református Müemléktemplom 
régészeti leletanyagából
Monostor tér
História-völgyi kézmüvesek kiállítás és vásár
Aludttej út
Tájház
Mezögazdasági start munkaprogram fotókiállítása
Helytörténeti kiállítás.

A szervezök a müsorváltozás jogát fenntartják!

TÁMOGATóINK

FELNöTTEK A GYERMEKEKÉRT 
ALAPÍTVÁNY
KOVÁcS TAMÁS VÁLLALKOZó
BARTA LÉKA cSABA VÁLLALKOZó
MOLNÁR cSABA VÁLLAKOZó
MOLNÁR ISTVÁN VÁLLALKOZó
TAKÁcS JóZSEF VÁLLALKOZó
MONOKI ZOLTÁN VÁLLALKOZó 
BOLDVAI 100-AS BOLT
ITTSüTIZZ


