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........... sz. előterjesztés      Képviselő-testület 2015. szeptember 15-i ülésére                    
 
 

Gaszto csata   rendezvény lebonyolítása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Önkormányzatunk elnyerte a  Magyar Nemzeti Gasztronómiai  Szövetség által meghirdetett 
Gasztro csata, országos hagyományőrző népi- sütő főző verseny 2015.évi rendezvényének 
lebonyolításának lehetőségét.  
A nagyszabású rendezvény lebonyolítását Horváthné Csala Ágnes és Horváth Csaba végzi. 
 
 
A tervezett program: 

Első nap (péntek) 

   16.00 órától egy séf-egy polgármester főzőversenyt hirdetünk a kistérségben 

  

18.00 óra 10 éves a Művelődési Ház ünnepség. Tíz évvel ezelőtt ugyanezen a 

napon került átadásra a új épület. Ez a nap inkább a szakmának, és a protokoll 

vendégeknek szól (pl. testvértelepülések Thorigné-Fouillard (francia), 

Neulingen (német), Rubiera (olasz), Turzovka, és Nemesócsa (Szlovákia), 

Agarn (Svájc) delegációi, polgármesterek, művészek stb.)  

Kiállítás az elmúlt 10 év plakátjaiból és fotóiból (a kiállítás a fesztivál után is 

megtekinthető) 

Filmvetítés az elmúlt 10 év eseményeiből  

(max. 30 perces, melyet a fesztivál alatt 2 óránként meg lehet nézni)  

Kiállítás a 10 év alatt kiállító művészek alkotásaiból. (a kiállítás a fesztivál 

után is megtekinthető) 

20.00-23.00 Crazy Monday zenekar 

Második nap (szombat) GASZTRO CSATA 

9.30 – 10 óra : CSAPATOK  FELVONULÁSA   

- a régiós csapatok felállított színpadhoz vonulnak fel, csapatonként tetszőleges 

létszámmal, a többiek nyilván már a főzéssel lesznek elfoglalva. Indulás a művelődési 

ház előtti parkolótól. 

kb. 10 óra: MEGNYITÓ  

A község polgármestere és az MNGSZ elnöke mondja el köszöntőjét. 

12.30-13.00 óra: A  KÖZÖNSÉG KÓSTOLTATÁS INDUL 

- a vendégek a megvásárolt kóstolójegyre fogyaszthatják az általuk kiválasztott 

bármely csapat ételét. Az árusítás nem megengedett! (NAV) 
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kb. 16.00 – 18 óra között: EREDMÉNYHIRDETÉSEK 

 - a rendezvényen résztvevő csapatok részére a MNGSZ, Régiónk és a község 

vezetősége serlegeket, emléklapot és az eseményre emlékeztető csekély ajándékot 

nyújtanak át. 

 Különdíjakat is tervezünk átadni, (pl. közönségdíj annak a csapatnak, amely a legtöbb 

ételt tud eladni, de a második és a harmadik legjobb teljesítményt is díjazzuk.) 

A régiós csapatok egész nap szakmai beszélgetéseket folytatnak szomszédolás keretében. 

 

A MÚLT ÉS A JÖVŐ HAGYOMÁNYA-TÁNC ÉS ZENEFESZTIVÁL  10.00-24.00 

MŰSORVEZETŐ: BEDE RÓBERT  ÉS SZŐKE ANDRÁS 

FELLÉPŐK: BARÁTI DALKÖR, CSOBOLYÓ NÉPTÁNCEGYÜTTES, MARCAL NÉPTÁNCEGYÜTTES, 

KATÁNG ZENEKAR, BARÁTI DAL-SZÍN-HÁZ, KAJÁRPÉCI VÍZREVÜ, BARABONTÓ EGYÜTTES, 

GRAMY EGYÜTTES, LÉZERSHOW (RAJTUK KÍVŰL MÉG VAN. AKIVEL TÁRGYALUNK) 

Kísérő rendezvények: 

gyerekeknek: koncert, táncház, népi játszóház, vurstli, dobáló stb. 

felnőtteknek: ismeretterjesztő előadások (a kulturált borfogyasztás, 

hagyományos konyha és az egészséges táplálkozás, nagymamák praktikái), 

ingyenes egészségügyi mérések  

Harmadik nap (vasárnap) a kitartóaknak 

Zenés ébresztő, felvonulás és népviseletes mise, majd rendezvényzárás 12.00 

óra 

 

 
 
Az ételeket a közönség az általunk árusításra kerülő kóstoló jegyre kaphatják kb.13.30 órától 

folyamatosan (lehet hamarabb is), mely egységesen 500.- Ft / db áron lesz kibocsátva.   A 

kívánatos mennyiség 50 adag. Az adagszámból fakadóan ételminta elrakása kötelező. 

 

 

 

 

ELSZÁMOLÁS: 

 

A rendezvény lebonyolítására együttműködési megállapodást kötnénk minden részt vevő 

csapattal, mely szerződés az előterjesztés melléklete. A megállapodások megkötéséhez kérem 

a képviselő-testület felhatalmazását.  
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CSAPATOK TERÜLETI  ELOSZTÁSA: 

A Község Önkormányzata mögötti díszburkolattal fedett területen, két sorban felállított 

sátrakban helyezkednek el a régiós csapatok. A vendégek számára 500 m2-es sátor 

szolgál.  

 

 

A rendezvény nagyságára tekintettel az önkormányzat részéről nagy felkészülést igényel, 

megfelelő számú kiszolgáló apparátus biztosításával. 

Bízom abban, hogy a rendezvény sikeres lesz, a magyar Gasztronómiai Szövetség elégedett 

lesz munkánkkal.  

 

Kérem a Tisztelt képviselő-testület tagjait vegyenek részt a rendezvényen, amennyiben tehetik 

legyenek jó házigazdái ennek az országos rendezvénynek. 

 

Köszönöm. 

 

 

Határozati javaslat: 

Győrújbarát Község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség által elnyert országos hagyományőrző népi-sütő 

főző rendezvény lebonyolítására érdekében  a résztvevő csapatokkal az együttműködési 

megállapodást megkösse. 

Felelős: Szalóki Géza polgármester 

Határidő:   2015. szeptember 25.  

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.  

 

Győrújbarát, 2015. szeptember 9. 

 

 Szalóki Géza  

                                                                                                      polgármester 

 

 

 


