
JELENTKE ZÉSI  LAP  
XX. SZOBOSZLÓI BIRKA- ÉS SLAMBUCFŐZŐ ÖRÖMNAP 

2019. szeptember 7. (szombat) 8 óra, Hajdúszoboszló, Repülőtér 
 

 
 

Név: ___________________________________________________ Telefon:__________________________________ 

Lakcím: ________________________________________________  A főzni kívánt étel:_________________________ 

E-mail cím: ______________________________________________________________________________________ 

Bográcsok száma és űrtartalma (bográcsonként): ___________________________________ Résztvevők (fő):________ 

Gázpalack használata esetén a gázpalack típusa: ___________________kg.: ___________ darabszáma: ___________ 

 

 Alulírott vállalom, hogy 2019. szeptember 7-én (szombaton), a XX. Szoboszlói Birka- és Slambucfőző Örömnapon 

részt veszek, akadályoztatásom esetén a rendezőket időben értesítem. 

●  Tudomásul veszem, hogy az általam választott ételt – egyéni recept alapján – betartva az alapvető környezetvédelmi 

és közegészségügyi előírásokat saját felelősségemre készítem el. 

●  Elfogadom és betartom a rendezők által megfogalmazott tudnivalókat, praktikus tanácsokat és etikai feltételeket. 

●  Vállalom, hogy a szervezőktől 10.000 Ft kaució ellenében átvett 2 db padot, 1 db asztalt; valamint 5.000 Ft/db kaució 

ellenében átvett, bográcsonként 1 db alátéttálcát sérülésmentesen visszaviszem a megadott helyre. 

●  A rendezvény ideje alatt vállalkozói, kereskedelmi, üzleti és reklámtevékenységet nem folytatok. 

●  Előzetesen hozzájárulok, hogy a rendezvény alatt nyilvános hang- és képfelvétel készülhessen. 

 A tűzgyújtás alapvető szabályait megismertem, annak tartalmát elfogadom és betartom.   
 

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy 2019-ben a szervezők tűzifát nem biztosítanak! 

 
…………………………………….. 

jelentkező aláírása 
 

Jelentkezés 2019. augusztus 30. 16 óráig a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár recepcióján: 

4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 2. | Tel.: 52/558-800 | Fax: 52/557-693 | e-mail: szoboszlokultura@gmail.com 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

F E L H Í V Á S  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár huszadik 

alkalommal teremt lehetőséget arra, hogy a gasztronómiai élvezetekre vágyók, a szakácsművészetet hivatásos- vagy 

hobbi szinten művelők, a hajdúsági ízeket kedvelők újra találkozhassanak egymással a 

XX. SZOBOSZLÓI BIRKA- ÉS SLAMBUCFŐZŐ ÖRÖMNAPON 
2019. szeptember 7-én (szombaton) 8 órakor a hajdúszoboszlói Repülőtéren 
 

Az örömnapot elsősorban azzal a céllal szervezzük, hogy hirdesse a magyar gasztronómia – ezen belül is 

Hajdúszoboszló és térségének – sajátos ételreceptjeit, bemutassa a szabadtéri főzés kultúráját. Célunk továbbá, hogy 

megőrizzük a magyar konyha e fontos területének értékeit, s azt a városunkba bel- és külföldről nagy számban érkező 

vendégek szolgálatába állítsuk. 
 

Az örömnap másik látványos eseményeként a repülőtér területén felállított színpadon szórakoztató műsorokkal, 

kirakodóvásárral és egyebekkel várjuk az érdeklődőket! 
 

A birkapörkölt ma is a hajdúsági emberek első számú ünnepi étele, míg a slambuc az Alföld jellegzetes köznapi eledele. 

Elkészítésük valamennyi résztvevőtől fáradtságos munkát, komoly szaktudást igényel; ezért nem a különböző módon 

készült birkapörköltek, birkagulyások, pirított és mezítlábas slambucok és készítőik küzdenek meg egymással, hanem a 

főzés öröme, szertartásjellege, az étkek széles skálája, azok jó magyar módon történő fogyasztása kerül előtérbe. Éppen 

ezért rendezvényünk nem verseny, nem lesz hivatásos zsűri, ami összehasonlítja a bográcsok tartalmát. Reméljük, hogy 

az örömnap valamennyi perce vidámságot, jókedvet, boldogságot jelent majd minden résztvevőnek, valamennyi kedves 

vendégnek. 

Várjuk jelentkezését! Legyen a vendégünk Ön is! 

 

 

mailto:szoboszlokultura@gmail.com


A SZOBOSZLÓI BIRKA- ÉS SLAMBUCFŐZŐ ÖRÖMNAP 

LEGFONTOSABB TUDNIVALÓI: 
 

Köszönjük, hogy felhívásunkra jelentkezett és családjával, barátaival, munkatársaival részt vesz a főzőnapon! Kérjük, 

varázsolja otthonossá főzőhelyét, mint otthon, a telken vagy vízparti víkendházban – díszítse az asztalt virág, kerüljön 

elő pogácsa, sütemény a szatyorból! Legyen a főzőhely a közös ünneplés színhelye, feledjük el egy napra a gondokat, 

ellentéteket, kisszerű torzsalkodásokat! 

Külön örülnénk, ha a családok mellett idén is megjelennének a Hajdúszoboszlón működő civil szervezetek, egyesületek, 

munkahelyi közösségek csapatai, ezzel is erősítve az összetartozás érzését. 

 

Felhívjuk valamennyi főzőtársunk figyelmét, hogy az érvényes egészségügyi rendszabályok miatt az ételek 

pénzért történő értékesítése tilos! 
 

Az örömnapra érkező látogatók a kitelepült vendéglátóhelyen vásárolhatnak ételt és italt. 

 

Mit biztosítanak a rendezők? 

Egy főzőhely (egy jelentkező) részére: ● 1 db asztalt, 2 db padot (10.000 Ft kaució ellenében); ● bográcsonként 1 db 

növényzetet védő alátéttálcát (5.000 Ft/db kaució ellenében) – korlátozott számban, a jelentkezés sorrendjében. 

Vízvételi lehetőséget, a repülőtér területén felállított színpadon programokat és kirakodóvásárt. 

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy 2019-ben a szervezők tűzifát nem biztosítanak! 

Gázpalack használata esetén kérjük, töltse ki a Jelentkezési lapon a gázpalack megjelölését. 
 

Mit biztosítanak a főzők? 

A nagyobb létszámú főzőhelyek maguk gondoskodnak nagyobb mennyiségű tűzifáról, asztalokról, ülőhelyekről. 

 

 

TŰZGYÚJTÁS ALAPVETŐ SZABÁLYAI 
 

A főzőhelyek kialakításánál megfelelő védőtávolságot biztosítunk, ettől függetlenül minden 

jelentkezőtől kérjük a tűzrakás alapvető szabályainak betartását!  

 
 

 Tűztálca használata kötelező, melyet a szervezők korlátozott számban, 5.000 Ft kaució ellenében 

biztosítanak 

 A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyja felügyelet nélkül! 

 Adott főzőhelyen meggyújtott tüzért az a személy felelős, aki a főzőhely iránti igényt, a jelentkezési 

lapot benyújtotta.  

 Gondoskodjon a főzőhelyen megfelelő mennyiségű oltóanyagról! 

 A főzőhelyen legyen önnél a tűz oltására alkalmas kézi szerszám (pl. tűzoltó készülék, vizes ballon, 

lapát, homok, tűzfojtó szőnyeg). 

 Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. 

 Vegye figyelembe a várható időjárást, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. 

 A tűz elleni védelem érdekében a rendezvény területén jól látható helyen, kitáblázva tűzoltó 

készülékek lesznek elhelyezve, mobil tűzoltóegység tartózkodik a helyszínen. 
 

PRAKTIKUS TANÁCSOK 
 

A saját felszerelés főzőhelyre történő be- és kiszállításához gépkocsival érkezők reggel 6 és 8 óra között, a 

repülőtér Böszörményi út felőli kapuját vehetik igénybe. 

Kérjük, hogy a felszerelés kirakása után a gépkocsikkal hagyják el a főzőhelyeket, és a kijelölt parkolót 

vegyék igénybe! 

A főzési, tűzrakási előkészületek 8 órára fejeződnek be, a tűzgyújtásra egységesen 8.30-kor kerül sor, a 

megnyitó után. 

Kérünk minden résztvevőt, hogy fokozottan ügyeljen főzőhelye és étkezőhelye folyamatos takarításáról! A 

helyszínen szeméttárolókat, valamint ételhulladéknak tárolóedényeket biztosítunk. 

A főzés végeztével a tüzeket hagyják elhamvadni, lehetőleg kerüljék a vízzel történő gyorsoltást! 

Hozzanak magukkal napernyőt, ugyanis csak korlátozott számban tudunk árnyékos főzőhelyet biztosítani! 

Sok résztvevőt és vendéget várunk, ezért mindenkitől türelmet, figyelmet és a hagyományos szoboszlói 

vendégszeretet biztosítását kérjük! 


