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Kedves Borászok!   

 „A jó bor receptje ezerféle. Olyan ez az ital, mint 
a Jóisten: annyiféle, ahányan hiszünk benne.” 

 

Az idén 23. alkalommal megrendezésre kerülő Csabai Kolbászfesztivál hazánk egyik leg-
rangosabb gasztrokulturális rendezvénye. Az évről-évre több mint százezer fő látogatót 
vonzó, négy napon át tartó színes kulturális programok mellett nagy hangsúlyt fektetünk 
Magyarország gasztronómiai különlegességeinek bemutatására.  

Az ízletes csabai kolbász hagyományőrző programjai, a kolbászgyúró versenyek mellett, 
valamint a kimagasló színvonalú zenei kulturális programelemek elengedhetetlen kísérő-
jeként hosszú évek óta előtérbe helyezzük a kiváló minőségű hazai borokat. A Csabai Kol-
bászfesztiválon ezért külön figyelmet szentelünk a borkultúra bemutatására, a borkülön-
legességek kóstoltatására, értékesítésére. 

Bízom benne, hogy az Ön borászatának a Csabai Kolbászfesztiválon való megjelenésével 
tovább tudjuk emelni a rendezvény színvonalát, ezáltal Önnek további ismertséget, elége-
dett borkedvelő vevőket szerezve. 

 
Töltsünk együtt, töltsük együtt! 

 
         

                Hégely Sándor 
                     fesztiváligazgató 
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A CSABAI KOLBÁSZFESZTIVÁLRÓL  
A Csabai Kolbászfesztivál nemcsak Békés megyei, hanem régiós, sőt, Közép-Kelet-Európai 
szinten is az egyik legismertebb és legnagyobb gasztrokulturális rendezvény. A fesztivál 
célja a városi és vidéki hagyományok, értékek őrzése és ápolása. Ennek egyik pillérét a 
disznóvágás és kolbászkészítés adja, melyet szervesen kiegészít a kézműves mesterségek 
bemutatása, kistermelők termékeinek megjelenése, neves borászok, borászatok részvétele, 
pálinkaházak bemutatkozása. Másik pillére a zenei és kulturális programok, a vendégek 
magas színvonalú szórakoztatása. A négynapos rendezvény elsősorban a családi, baráti 

és munkahelyi közösségeket szólítja meg határon innen és határon túl, lehetőséget bizto-
sítva számukra a kulturált kikapcsolódásra, kapcsolataik ápolására.  

A fesztivál nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az érdeklődés a rendezvény iránt évről-évre 
emelkedjen, ezen belül is a minőségi termékek iránti érdeklődés. Fő törekvéseink közé tar-
tozik, hogy a vendéglátás és a kulturális kínálat igényessége kövesse a vendégeink elvárá-
sát, így folyamatosan fejlesztjük az infrastrukturális feltételeket, a kiszolgálás lehetőségeit, 
és rendezvény marketingjét.  

A csabai hagyományos vendéglátásban, a vágást követő disznótorban mindig nagy jelen-
tősége volt a bornak. Ezt a hagyományt követjük akkor, amikor a fesztiválunk Mokry Sá-
muel és Munkácsy Sátraiban, illetve az azokat összekötő fedett átjáróban és a szabad terü-
leteken is kínálunk lehetőséget a minőségi bor árusítására.  

 2019. október 24-27. között, 4 napon keresztül 

 23. alkalommal megrendezésre kerülő 

 Békéscsabán a városi sportcsarnoknál 

 több mint 100 ezer látogató 

 Magyarország és Közép-Kelet-Európa egyik legnépszerűbb gasztrokulturális fesz-
tiválja 

 családi, baráti, munkahelyi, civil közösségek találkozóhelye 

A fesztivál egyedisége, komplexitása gasztronómiai, kulturális és turisztikai szempontból 
kiemelkedő. A csabai kolbász 2013-ban hungarikum lett, 2014-ben pedig a Csabai Kol-
bászfesztivált a Békés Megyei Értéktár Bizottság megyei értékké nyilvánította és felterjesz-
tette a Magyar Értéktárba. 2017. március 21-én a Csabai Kolbászfesztivál Kiemelkedő 
Nemzeti Értékként bekerült a Nemzeti Értéktárba. A rendezvény tematikája, programja, 
miliője, a vendégek és a kolbászkészítő versenyeken résztvevők aktivitása adja a Csabai 

Kolbászfesztivál hamisítatlan hangulatát, igazi vonzerejét, ettől lesz igazi nemzeti tu-

risztikai termék, ami társadalmi és kulturális szempontból is rendkívül kedvező hatást 
gyakorol a városra, a térségre és az országimázsra is. 

Az idén 23. születésnapját ünneplő fesztivál jelentős hatást gyakorolt a város és a térség 
húsfeldolgozó iparára. Elmondható, hogy az elmúlt években kifejezetten a fesztivál keltet-
te érdeklődés hatására nőtt meg a csabai kolbász iránti országon belüli és kívüli érdeklő-
dés. A rendezvény régiós szintű gazdaságélénkítő hatása a kapcsolódó és kiegészítő szol-
gáltatásokkal együtt tízmilliárdos nagyságrendű.  
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Büszkék vagyunk arra, hogy a Csabai Kolbászfesztivál 2009, 2012, majd 2015 éveket köve-
tően 2018 évben 4. alkalommal is kiérdemelte a kiváló minősítésű gasztronómiai fesztivál 

címet.  

 

TERVEZETT PROGRAMOK 2019-BEN 

Versenyek 

 Fantasztikus hangulatú hagyományos, szombati kolbászkészítő verseny, több mint 
750 csapat részvételével 

 Ingyenes diák kolbászgyúró verseny; fiatalok bevonása a hagyományok átvételébe 
és megőrzésébe több mint 300 csapat részvételével 

 Vékony- és vastagkolbász készítő verseny a békéscsabai hentesmesterek tiszteletére 
 Civil szervezetek, nyugdíjas egyesületek, hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők 

gyúróversenye; helyi és közösségi értékek megőrzése és továbbörökítése 
 Nemzetközi szárazkolbász verseny; magas szakmai színvonalú megmérettetés 
 Bográcsos töltött káposzta-főző verseny 

 

Zenei és kulturális programok 

 nemzetközi és hazai fellépők 
 25 koncert 
 családi és gyerekprogramok 
 népzene, néptánc, színházi, bábszínházi és folklór programok 
 vidámpark 

 

Bemutatók, árusok, kiegészítő programok 

 disznóvágás bemutatók, disznótoros ételek készítése és kóstolása, hagyományőrzés 
 hazai és külföldi vendégvárosok bemutatkozása 
 borvidékek bemutatkozása 
 kistermelői kolbászsátor 
 kitelepült vendéglátóhelyek vidéki ízekkel 

 

Szakmai programok 

 élelmiszeripari szakkiállítás 
 tervezett hatósági tájékoztatók 
 mangalica konferencia 
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LÁTOGATÓK 

 A fesztivál nemzetközi jelentőségű: a résztvevők 30%-a Békés megyéből, közel 60%-
a Budapestről és az ország többi településéről, és egyre növekvő számban (jelenleg 
már 10%) külföldről érkezik. 

 A látogatók nagy része (kb. 80%) városlakó 

 A fesztiválon sok a visszatérő vendég: a látogatók kétharmada legalább 7 alkalom-
mal járt már a fesztiválon 

 Látogatók magas fokú elégedettsége a rendezvénnyel (5-ös skálán 4,7) 

 Férfi és női látogatók aránya kb. 50-50% 

 Látogatók átlag életkora: 40 év 

 Fiatalok részvételi aránya évről évre nő 

 Magas költési potenciál: kb. 39.500 Ft/vendég 

 Látogatók többsége közép- és felsőfokú végzettségű (47% és 39,6%) 

TERVEZETT MÉDIAMEGJELENÉSEK 

 Országos TV és rádió együttműködések: hirdetési spotok, beszélgetések, beharan-
gozó aktivitás, hirdetési spotok, nyereményjátékok 

 Megjelenés reggeli és beszélgetős műsorokban országos csatornákon  

 Rádió megjelenések országos, helyi és regionális rádiókban 

 Folyamatos híralapú megjelenések sajtóközlemények alapján az országos és regio-
nális online és nyomtatott sajtóban, valamint programajánlókban 

 Fesztivál prospektusunk idén is 50.000 példányban kerül terjesztésre országos szin-
ten 

ONLINE JELENLÉT 

 A honlap (www.csabaikolbaszfesztival.hu) látogatottsága fesztiválon kívüli idő-
szakban havi 30-35 ezer fő 

o a struktúra és tartalom teljesen megújult 

o reszponzív felület 

o fejlett foglalási rendszer 

 Erőteljes Facebook kommunikáció 

o több, mint 50 ezer rajongó (2019. szeptember) 

o www.facebook.com/kolbaszfesztival 

o nyereményjátékok 

 

http://www.facebook.com/kolbaszfesztival
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Ajánlatunk a legjobb hazai  

borászok és borászatok részére 

 
A fesztivál teljes területén biztosítunk megjelenési lehetőséget a legjobb minő-
ségű hazai borok bemutatásának. 

 A zenei és gasztronómiai programoknak is helyet adó 5.000 m2 Mokry Sámuel és 
Munkácsy nagysátrakban, valamint a sátrakat összekötő fedett átjáróban és a sza-
bad területen is lehetőséget biztosítunk borárusításra. 

 Az értékesítéshez 2x2, vagy 2x4 méteres zárható faházakat ajánlunk, biztosítva az 
elektromos csatlakozást. A sátrak dekorálását elvégezzük, a standok egyedi megje-
lenéséről a bérlőnek kell gondoskodni. Lehetőséget biztosítunk a szállító gépkocsik 
közelben történő elhelyezésére. Biztosítjuk továbbá a terület folyamatos, így zárás 
utáni biztonsági őrzését. 

 

 

• Jelentkezni telefonon a +36 30 545 8652-es telefonszámon Szabó Tündénél, 

e-mail-ben: tunde.szabo@csabaikolbaszfesztival.hu van lehetőség. 

 

KAPCSOLAT:  

 

 

Szabó Tünde 
Csabai Rendezvényszervező Kft. 
5600 Békéscsaba, Gyulai út 65/1. 
Tel: +36 (30) 545 8652 
E-mail: tunde.szabo@cskf.hu 
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Csabai Rendezvényszervező Kft. 

 

Csabai Kolbászház és Rendezvénypajta 

5600 Békéscsaba, Gyulai út 65/1. 

Hégely Sándor 

fesztiváligazgató 

info@csabaikolbaszfesztival.hu 

+36 20 9722 222 

Hégelyné Győrfi Ilona 

ügyvezető-programigazgató 

info@csabaikolbaszfesztival.hu 

+36 20 9888 717 
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