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Nemesgörzsöny 
Versenykiírás 

 
Versenycélja: A vidéki értékek, hagyományok, 

a falusi szokások és gasztronómiai 
hagyományok bemutatása, a vidám vásári 

forgatagok kultúrájának újjáélesztése. 
Helyi, térségi és nemzeti értékeink, a 

Hungarikumok népszerűsítése, 
megismertetése. 

 
Versenyfeltételek:  
 

• Nevezési díj: 15.000.- Ft,  
• köszönettel várjuk különdíj felajánlását, melyet a zsűri ítél oda. 
• A nevezési díjat 2016. január 11-ig, mely időpont egyben a nevezés határideje is 

a Nemesgörzsönyért Közalapítvány 11748045-20052872 számlaszámára kell 
átutalni „böllérverseny nevezési díj” megnevezéssel, vagy készpénzben befizetni 
Iván Ildikó alapítványi titkárnál munkanapokon  8-tól 16 óráig lehet, cím: 8522 
Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10. 

• A részvevő csapatok maximum 8 főből állhatnak, melyből legalább 1 fő hölgy. 
Kísérő segítők, akik a leölésben és feldolgozásban nem, de a porta 
kialakításában támogathatják munkájukkal a csapatokat. 

• A versenyt, a feldolgozást a jelenlegi jogszabályok és a szakma szabályai alapján 
kell végezni! 

• Csak nyomáscsökkentővel ellátott perzselők, gázpalackok használhatóak! 
• A gázelvétel fokozása céljából a gázpalackok melegítése tilos. 
• Csak elkábított állatot lehet elvéreztetni (3 percen belül). A sertés kábítása 630 – 

730 óra között folyamatos. 
• A bontás után elvégzett vizsgálatot (Trichinella tesztet) követően lehet a 

készítményekből fogyasztani. 
•  A keletkezett veszélyes hulladékot (bélgarnitúrák, szem, fülkivágás, papucs stb.) 

az erre a célra biztosított edényzetben össze kell gyűjteni és a verseny ideje alatt 
megsemmisítésre át kell adni. 

• Az állatok feldolgozása során maradéktalanul be kell tartani az élelmiszerhigiéniai 
előírásokat. 

• Húsfeldolgozás, disznótoros készítmények:  
o hurka,  
o kolbász,  
o toros ételkülönlegesség,  
o sonka,  
o szalonna. 
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Minden csapat köteles előállítani és leadni  
• 30 kg kolbászt,  
• 30 kg hurkát,  
• 1 db sonkát,  
• 2 tábla szalonnát 

 
A helyszínen biztosítjuk a csapatok részére az alábbiakat;  
 

• 1 db 100-120 kg-os sertés, 
• fűszerek,  
• sertésbél a kolbász- és hurkatöltéshez,  
• 1 db gázpalack,  
• tűzifa,  
• rizs a hurkához 
• víz 
• 1 db pavilon sátor 
• 1 db sörpad garnitúra 

 
A porta kialakításához, a sertés feldolgozásához és a versenyekre való nevezéshez 
szükséges eszközöket a csapatok maguk hozzák. 
Egy egész sertés feldolgozásához szükséges: 

• kés, bárd, egyéb kézi eszköz 
• daráló, töltő 
• fűszerek 
• teknő, tároló edényeit (hagyományos edények használata előny) 
• üstházakat, sütéshez, főzéshez való tűzhelyet 
• szükséges mennyiségű üstöt 
• feldolgozó asztalt 
• versenytálaláshoz eszközöket 

 
Díjak: 
 

• Nemesgörzsöny böllére 
• legjobb hurka,  
• legjobb kolbász,  
• legfinomabb toros ételkülönlegesség,  
• legszebb sonka,  
• legszebb szalonna,  
• legszebb porta,  
• legvidámabb csapat,  
• legjobb fogópálinka 

 
 
Rendezvény főszervezője 
 

Nemesgörzsönyért Közalapítvány  
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JELENTKEZÉSI LAP 

 
 
 
 
 
 

 
 
CSAPAT NEVE, CÍME:  __________________________________ 
 
     __________________________________ 
 
CSAPAT LÉTSZÁMA:  __________________________________ 
 
     __________________________________ 
 
CSAPAT VEZETŐJE:   __________________________________ 
 
     __________________________________ 
 
CSAPAT ELÉRHETŐSÉGE:  __________________________________ 
 
(telefon/e-mail)   __________________________________ 
 
KÜLÖNDÍJ:    __________________________________ 
 
 
EGYÉB:    __________________________________ 
 
     __________________________________ 
 
 
A versenyfeltételeket megismertem, az abban foglaltakat elfogadom. 
 
 
 
 
 

_________________________    ________________________ 
             Dátum                  Aláírás 
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