
 

 

VIII. ŐSZI ÍZEK FESZTIVÁL 
 

2014. szeptember 06-án (szombaton) Dunaalmáson, 
a Csokonai Park és környékén. 

(Megjegyzés: A Csokonai Művelődési Ház felújítás miatt zárva van, ezért a Halászcsárda volt 
éttermében található a Fesztivál Iroda) 

 
PROGRAM 

 
HAGYOMÁNYOS ÉS EXTRA LECSÓFŐZŐ VERSENY 
 
melyre előzetesen lehet jelentkezni szeptember 1-ig Rátvai Erzsinél 
(telefon: +36205966542). Nevezési díj 2000.- Ft. melyet a Fesztivál 
helyszínén lehet befizetni. A nevezett csapatok maximális létszáma 10 
fő.  
A versenyző csapatoknak az alapanyagokat (2,5 kg. paprika, 0,5 kg. 
paradicsom, 0,5 kg. hagyma), valamint tüzelőanyagot a szervezők 
biztosítják, az eszközöket (pl. bogrács, állvány) és az extra kategóriában 
indulnak, készüljenek extra anyagokkal (pl. tojás, padlizsán, gomba, velő 
stb.). 
 
 
PÁLINKA ÉS SPECIÁLIS LIKŐRÍZEK VERSENYE 
 
Nevezni a rendezvényt megelőző napon 10.00-18.00 ill. aznap 10.00 
óráig lehet a Halászcsárda éttermében leadott készítménnyel. A pálinkát 2-
5 dl-es üvegben az alábbi adatokat tartalmazó címkével kérjük leadni: a 
versenyző neve, lakhelye, az ital készítésének ideje, alapanyaga. 

 
 
ALMÁS SÜTEMÉNYEK VERSENYE   
 
Nevezni a rendezvényt megelőző napon 10.00-18.00. óráig lehet, vagy 
aznap 10.00. óráig a Halászcsárda épületében leadott készítménnyel, az 
alábbi adatokat tartalmazó címkével: a sütit készítő versenyző neve, 
lakhelye, a süti megnevezése, esetleg receptje. 

 
 
KONYHAKERTI ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS VIRÁG BEMUTATÓ 
 
A résztvevők terményeiket, a rendezvényt megelőző napon 10.00-18.00. 
óráig, vagy aznap 10.00. óráig a Halászcsárda éttermében adhatják le az 
alábbi adatokat tartalmazó címkével: a termelő neve, a termőhely 
megjelölése, a termék neve.  

 



 

MŰSOR: (tervezett időpontokkal, a műsorváltozás jogát fenntartjuk!) 
 

 10.00. Megnyitó, tartja Czeglédi Zoltán polgármester 
 10.05. A Kék Duna óvodásainak műsora 
 11.30. A Neszmélyi Nesztelen Talpak 
 12.30. A Neszmélyi Zumba csoport 
 13.30. A versenyek eredményhirdetése, díjak átadása 
 14.00. A Csokonai Iskola tanulóinak műsora 
 14.30. A Református Szeretetház lakóinak műsora 
 18.00. FIT KID bemutató 
 19.00. Hastánc bemutató 
 20.00. Twinner duó műsora 
 20.30. MC Hawer és a Tekknő  
 21.30-tól DJ BÓLI retro diszkó  

 
A fesztivál helyszínén szilvalekvár-, gulyásleves-, lecsófőzés, mustkóstolás, 
mézárusítás. Vásárolható birkapörkölt.  
 
A vendégeket várják: az Oázis hideg sörei, a Simecz Pince igazi fröccse, 
valamint minőségi, díjnyertes borai. 
 
A gyerekeknek kínáljuk napközben ugráló várat, trambulint, valamint a 
Kék Duna Óvoda dolgozóinak kézműves szöszmötölőjét. 
 
Új szolgáltatásként a helyszínen antioxidáns mérés, mely során pár perc 
alatt képet kaphat szervezete védekező rendszerének állapotáról. 

 
 A Fesztivál háziasszonyai: Lászlóné Edit és Rátvai Miklósné Erzsi, 
akiktől további részletes információt kaphatnak az érdeklődők a 20-318-
95-22-es, a 20-596-65-42-es telefonon, valamint a ratvaimi@gmail.com és 
a haloweener@vipmail.hu e-mail címen. 
 

 

SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK MINDENKIT!!!! 
 

Szervezők: 
 

Dunaalmás Barátainak Köre 
 

Lászlóné Edit és családja            Rátvai Miklós és családja 
 
 
 

 


