
 

I. SIÓAGÁRDI DISZNÓTOROS 

MULATSÁG 
2015. január 24. 

 

SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT AZ ELSŐ 

ALKALOMMAL MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ DISZNÓTOROS MULATSÁGRA. 

 PROGRAM:  

7 30 -  Gyülekező a Művelődési Ház udvarán, a disznók feldolgozása 

9 00-10 00  -  reggeli  

10 00  -  Interaktív játszóház a Fecske Bábcsoporttal 

11 00 -  Kolbásztöltő és forralt bor készítő verseny  

Csapatok jelentkezését várjuk (5 fő)! A versenyre való nevezés DÍJTALAN, minden csapatnak húst 

biztosítanak a szervezők. Nevezési határidő 2015. január 20.  
 

A kolbásztöltéshez és sütéshez szükséges további alapanyagokat  és eszközöket (fűszerek, kolbásztöltő, 

gázpalack, tárcsa stb.) a résztvevő csapatok biztosítják.  
 

13 00-14 00 -  ebéd  

13 30-15 30  -  Filmvetítés gyerekeknek 

16 00  -  A Fecske Bábcsoport gyermekműsora 

17 00  -  Comedy Színház  - Fellép BADÁR SÁNDOR     

18 00  -  Eredményhirdetés és vacsora 

19 00  -  02 00 Disznótoros zenei vígasság 
  

KÍSÉRŐ PROGRAM: 

Keressük Sióagárd pálinkáját és Forralt borát!  

Nevezési feltételek: az elbíráláshoz szükséges mennyiség min 0,5 l, forralt bor esetén min. 1 l. A 

minták január 24-én 12 óráig adhatóak le a Művelődési Házban. 
 

Maszkák a pácban! 

Szívesen látjuk a maszkázókat is, a legötletesebbek jutalomban részesülnek! 
 

A disznótoros lakomán (reggeli, ebéd, vacsora) bárki részt vehet, az itt befolyt összeg a Sióagárdi Iskola és 
Óvoda javára kerül felajánlásra. 

 

A program helyszíne a Művelődési Ház. 

 
Bővebb információ a Művelődési Házban kérhető a 437-309-es telefonszámon. 

 



 

INFORMÁCIÓK 
 

Kolbásztöltő Verseny: 

 

A kolbásztöltő versenyen való részvétel INGYENES, DE regisztrációhoz kötött, jelentkezési határidő 2015. január 

20. (kedd) (részvételi szándék jelzése).  

 

Regisztráció a helyszínen: Sióagárdi Művelődési Ház, 2015. január 24. 11 óráig 
 

A szervezők 5 fős csapatok jelentkezését várják, minden csapat számára 5 kg húst biztosítanak, ezen felül a 

töltéshez szükséges eszközöket (kolbásztöltő, tárcsa, gázpalack stb.) és további alapanyagokat (fűszerek, bél stb.) a 

résztvevők saját maguk számára biztosítják. 

 

Gyülekező: 11 00 

Helyszín: Sióagárdi Művelődési Ház és udvara 

 

 

Sióagárd Forralt bora 2015.: 

 

A versenyen való részvétel regisztráció (nevezéshez) kötött, a részvétel INGYENES. A leadáshoz szükséges 

mennyiség min. 1 l, mellékelve kérjük a recept megadását is (1 l borra számítva). A forralt bort termoszban kérjük 

leadni, melyet a bírálat végeztével visszakapnak a versenyzők.   

 

Nevezés a helyszínen: Sióagárdi Művelődési Ház, 2015. január 24.  12 óráig 

 

 

Sióagárd Pálinkája 2015.: 

 

A versenyen való részvétel INGYENES, de regisztrációhoz kötött. A szükséges beadandó mennyiség: min. 0,5 l. 

Egy versenyző, több mintával is indulhat. 

  

Nevezés a helyszínen: Sióagárdi Művelődési Ház, 2015. január 24.  12 óráig 

 

 

A rendezvényen való részvétel INGYENES. 

 

 

Az étkezés (reggeli, ebéd, vacsora- külön is igénybe vehető, a megadott időpontokban) BECSÜLETKASSZÁval 

vehető igénybe, a befolyt összeggel a helyi Iskolát és Óvodát támogatják. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 

 

 

 

  

 


