
A Borsod-Torna-Gömör Egyesület Szeretettel meghívja 
Önt

„Hagyományaink megjelenítése
helyi termékekben” 

Nemzetközi konferencia

Magyarország, Boldva, 2015. június 26-27.

VEGYENEK RÉSZT BOLDVÁN AZ  
AMATŐRÖKNEK RENDEZETT 
SZABADTÉRI FŐZŐVERSENYÉN!
A VERSENY IDŐPONTJA: 

2015. június 27. szombat 8:00-16:00-ig 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2015. június 27. 8:00-ig

Szlogenünk:
„Tetejével, mint Boldván az aludttejet” avagy ki mit tud főzni a legjobban.

Bármilyen létszámmal részt lehet venni, de a várható létszámot, kérjük, előre 
jelezzék!
A verseny célja, hogy megismerkedjünk egymás tájjellegű ételeivel, boraival, 
idegenforgalmi kultúrájával és mindeközben jól érezzük magunkat.  
Ezt a versenyt a híres szállóige, a „Tetejével mérik, mint Boldván az aludttejet” 
jegyében szeretnénk eltölteni, ami azt jelenti, hogy a főzőversenyre jelentkezők 
szabadtéren, bográcsban, tárcsán, roston vagy bármilyen más eszközön készített, 
régies, jóízű ételt készíthetnek. 
Egy feltételünk van, mégpedig az, hogy az aludttejnek valamilyen formában 
szerepelnie kell: akár az ételbe belefőzve, 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 
csapatonként maximum 2 fő főzhet, a többiek kísérők, kisegítők).
Boldván, a Monostor tér kijelölt területein a résztvevők felállíthatnak egy maguk-
kal hozott főzősátrat, amelyben egyúttal bemutathatják a saját településük múlt-
ját, jelenét, jövőjét. A magukkal hozott nyersanyagokból kb. 10 adag bográcsban 
készíthető ételt kell főzni, lehetőleg a saját tájegységüknek megfelelő jellegűt (nem 
feledve az aludttejet). Hozhatnak magukkal vendégeket is, minél többet, annál jobb, 
de a jelenlevő nézők között is szét kell osztani legalább 5 adag ételt kóstolóként, 
hogy a nézőközönség is osztozhasson az itt készült remekművekben.
A résztvevőknek saját maguknak kell gondoskodni a főzéshez szükséges nyersan-
yagokról és az összes felszerelésről. A rendezőség biztosítja a helyet a főzősátorhoz 
(amit szintén magukkal kell hogy hozzanak a versenyzők),ivóvizet, valamint 
biztosítja a versenyzőknek a különálló kézmosási lehetőséget.
A zsűri egész nap jelen van, főzés menetét is felügyeli.
A zsűri a versenyzőktől 2 adag szépen tálalt ételt kér zsűrizésre, a hozzáillő körettel.
Zsűrizés 13.00-kor. A csapatok arany, ezüst és bronzérmeket kapnak, valamint ok-
leveleket vehetnek át.
Tisztelettel kérünk minden résztvevő és érdeklődő csapatot, hogy a jelentkezésüket 
időben juttassák el a szervezőkhöz, hogy a versenyt teljes felkészültséggel ren-
dezhessük meg!

Jelentkezés személyesen vagy az alábbi elérhetőségeken!
PÉTER MAGDOLNA TEL: 06305336315
KABDEBON JÁNOS TEL: 06304069567
Mindenkinek jó főzést és jó étvágyat kívánok a remek ételekhez!
Csabai Gyula polgármester M
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A 2007-2013-as időszakban nemzetközi együttműködés kereté-
ben és más projektek kapcsán kapcsolatokat építettünk szlovák, 
erdélyi és lengyel LEADER csoportokkal. Szlovákiában a Mas Kras 
LEADER Akciócsoport, Erdélyben a Sóvidék-Hegyalja LEADER 
Akciócsoport, Lengyelországban pedig a Stowarzyszenie Rozwoju 
Spisza i Okolicy LEADER Akciócsoportokkal a helyi termékek és 
helyi hagyományok ápolásában is sok közös programot és együtt-
működést alakítottunk ki. 

Idén szeretnénk ezt az együttműködést folytatni Magyarországon. 
Ennek ideális helyszíne a História-völgy kapuja, Boldva település, 
ahol egy kétnapos nemzetközi rendezvénynek adna otthont. 

Programterv

2015.06.26. (péntek)

Művelődési Ház (Boldva, Monostor tér 1.)
 
14:00 – Vendégek fogadása Boldva településen
14:30 – Nemzetközi konferencia – LEADER Akciócsoportok               
            bemutatkozása és tájékoztatója a 2007-2013-as időszak                                                                                                                                          
        megvalósulásáról és a 2014-2020-as időszakra vonat-                                                                                                                                           
              kozó nemzetközi együttműködések elképzeléseiről
              Mas Kras LEADER Akciócsoport
              Sóvidék-Hegyalja LEADER Akciócsoport
              Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy LEADER 
              Akciócsoport
              Észak- Magyarországi Akciócsoportok
16:00 -  Kiskelep néptánccsoport 25 éves jubileumi    
              ünnepsége
17:00 – História-völgy turisztikai attrakció     
              megtekintése Boldván
18:00 – Vacsora, szálláshelyek elfoglalása
19:00 – A IV. Aludttej Fesztivált megnyitja Csabai Gyula 
              polgármester
19:10 – Táncház a Számadó zenekar  közreműködésével a 
              Monostor téren

2015.06.27. (szombat)

              Barátok Háza 

9:00 –   Íjász verseny a Szádvári Ordasok rendezésében

              Monostor tér

8:00 – 12:00 Főzőverseny
9:00 –   História félmaraton rajt

11:00 – Játékos vetélkedő gyerekeknek
12:00 – História félmaraton befutója
              Színpadi produkciók
9:30 –   Beharangozó
              „Ízek imája” főzőverseny és a Pálinkamustra zsűri   
              bemutatása
11:45 – Szlovák néptáncegyüttesek műsora
12:30 – A boldvai Bokréta és a Pelsőci Korona Ének   
              együttes produkciója
13:00 – A főzőverseny a Pálinkamustra és a História    
              félmaraton eredményhirdetése 
14:00 – Ihos József (Kató néni) műsora
14:45 – Jancsó Dóra színművész operettműsora
15:30 – „Ki mit tud!” óvodások és iskolások produkciói
16:00 – Császta Néptáncegyüttes, és a lengyel „Spisoki”   
              együttes fellépése
16:30 – A „Korondi Cserepesek” néptánccsoport műsora
17:00 – „Megalszik a szádban...” tréfás vetélkedő (Trak-  
              torhúzó verseny, stb)
18:00 – Motoros kaszkadőr bemutató
19:00 – A boldvai Zumba csapat produkciója
19:30 – Fesztivál zárás
20:00 – Roy és Ádám 

Egész napos programok:

„Ízek imája” Főzőverseny és Pálinkamustra
Kemencés lángos, aludttejes kenyér, gyógytea, rajzverseny, 
Óvodás játszóház
A Borsod-Torna-Gömör térség védjegyes termékek bemutatója 
és vására
Szlovák, lengyel és erdélyi kézművesek bemutatója és kézműves 
vásár
„Kézművesek a Bódva völgyében” a régióban fellelhető 
alkotóművészek kiállítása

   Bodnár-Pásztor Edina
        elnök

Borsod-Torna-Gömör Egyesület
3780 Edelény, Belvárosi út 1. 
Telefon/Fax: (48) 342-256
E-mail: btge@t-online.hu


