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I. 

A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:  

  Gyula Város Önkormányzata 

 

 

 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

 

1. A nemzeti érték megnevezése - Gyulai kolbász 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

 X agrár- és élelmiszergazdaság   

    

    

 

3. A nemzeti értéket tartalmazó értéktár megnevezése  

  Magyar Értéktár: 

III. A Magyar Értéktár nemzeti értékei az agrárium területéről  
Közösségi oltalom alatt álló mezőgazdasági termékek és élelmiszerek 

földrajzi árujelzői, Oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ):  

 

Gyulai kolbász vagy Gyulai pároskolbász  

Elfogadta a Hungarikum Bizottság a 2013. január 31-i ülésén (I. Melléklet) 

 

4. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 

leírása 

 
A gyulai húsipar és a Gyulai Kolbász története lassan másfél évszázados múltra tekint vissza. A török 

uralom után Gyula városa Harruckern bárónak köszönhetően ismét vásárjogot szerzett. A 

tizennyolcadik, tizenkilencedik századra a gyulai vásár közép-európai hírnévre tett szert. A vásárok 

mellett a feldolgozóipar is jelentősen fejlődött ebben az időszakban. (I.függelék A Gyulai kolbász 

története c. könyv). A Gyulai kolbász kezdetektől fogva hentes-, illetve gyári termékként jelent meg. 

Az 1900-as évek elején ifj. Balogh József házi gazdaságából kikerült készítményeit már Európa-szerte 

ismerik, a Gyulai hentesáruk kaphatóak Párizstól - Rómáig. 1910-ben hivatalosan is kitüntetett 

termékké vált, a Brüsszeli Világkiállításon aranyérmet nyert. Számos hentesmester, köztük Szabó 

József, Balogh József leszármazottja, Puczkó, illetve a Nagy család, Badura József, Gyepes János 

gyártotta Gyulán a kolbászt és vitte hírét a gyulai ínyességnek. (II. Melléklet – korabeli fotók) 

Balog József műhelyében dolgozott Stéberl András is, aki nagyüzemi tapasztalatokkal a tarsolyában 

költözött Gyulára és ismerte fel a térségben és a hentesmesterségben rejlő erőt. Jó tanácsadói és bátor 

üzletpolitikája meghozta a következő elismerést. A Brüsszeli Világkiállításon (1935) 

Aranydiplomát (III. Melléklet – korabeli fotók és újság) kapott a „kis páros Gyulai kolbász” 

készítményéért és megteremtette a Gyulai kolbász és egyéb szárazkolbászok „ipari” üzemszerű 

gyártását. A Gyulai kolbász gyártása ma is eredeti helyszínén történik, hagyományos technológiák 



alkalmazásával, igazi bükkfával, igazi füstön füstölik, igazi érlelőben szárítják azt. (IV. Melléklet – 

jelenlegi fotók) 

A hagyománytisztelet és a tradíciók megőrzése több díjjal jutalmazta a Gyulait (V. Melléklet), 2010. 

újabb fordulópontot jelentett, az Európai Bizottság Oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ) 

védjegyhasználatát engedélyezte a gyulai kolbász számára (VI. melléklet – EU rendelet).  

 

Ennek eredményekét a Hungarikum Bizottság a „magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 

szóló 2012. évi XXX. törvény erejénél fogva a Magyar Értéktárban nyilvántartott nemzeti 

értékek” között szerepel (I. Melléklet) a gyulai kolbász. 

 

A Gyulai kolbász vagy Gyulai pároskolbász (a továbbiakban: Gyulai kolbász)a magyar nagyfehér 

hússertés fajta mangalica és magyar lapály fajtákkal keresztezett, valamint a hampshire, duroc és 

pietrain fajták és hibridjeik legalább 135 kg-ra hizlalt egyedeinek feldarabolt húsából és kemény 

szalonnájából készül. A gyártáshoz szükséges sertéshús megfelelő húsminőségét a kézi csontozási 

technológia biztosítja, amely igen alapos íneltávolítást tesz lehetővé a sertés szinte összes húsrészét 

érintı húsfeldolgozás során. 

A Gyulai kolbász legalább 15% (m/m) kötőszövetmentes fehérje-tartalmú, 4-6 mm-es nagyságra 

aprított sertéshús- és kemény szalonna-szemcsékből álló, sertés vékonybélbe pározva (vagy 

szeletelésre gyártás esetén vízgőzáteresztő műbélbe) töltött; sóval, csemege és csípős 

paprikaőrleménnyel, fokhagymával, borssal és őrölt köménnyel ízesített, alapvetően bükkfával füstölt, 

szárítással érlelt-tartósított húskészítmény. 

Átmérője 26-40 mm, 18-26 cm-es hosszúságra pározott vagy szeletelt. Burkolata tiszta, sérüléstől 

mentes, nem penészes, kissé göbös, dudoros felületű, színe vörösesbarna, áttetszenek rajta a 

szalonnaszemcsék. Állománya tömör, rugalmas, jól összeálló, jól szeletelhető. A metszéslapon 

húspépbe ágyazott, 4-6 mm nagyságú hús és szalonnaszemcsék láthatók egyenletes elosztásban. 

Kellemesen füstölt, fűszeres illatú; harmonikus ízét, aromáját a felhasznált fűszerek harmóniája adja. 

Földrajzi terület: A Gyulai kolbász előállítása Gyula és Békéscsaba városok közigazgatási határain 

belül történik. A Bizottság 530/2010/EU Rendelete csatolva a VI. mellékletben. 

A Gyulai belföldi forgalmazása országos lefedettségű. Minden magyar és külföldi láncban, 

független kereskedők boltjaiban megtalálható a termék.  

 

A fogyasztók és vásárlók fejében a Gyulai egyet jelent a rövid páros kolbásszal, mely 

százéves történetére vezethető vissza. Stéberl András zseniális eszközökkel megszerettette a 

Gyulait a fővárosban. Kóstolókat osztogatott az iskolásoknak, saját embereivel kerestette a 

Gyulait a hentesüzletekben, majd kereskedőit küldte oda, hogy ajánlják a kolbászt. Az akció 

sikeres volt, a Gyulai híres és keresett termékké vált. 

 
Nemcsak belföldön, de export piacokon is keresett termék lett a Gyulai. Jelenlegi fő szállítási 

területek: Anglia, Csehország, Szlovákia, Svédország, Németország. támogatói – Export partnereink 

ajánlásait a VII. mellékletben található. 

 

A Gyulai kolbász export forgalmának relációnkénti megoszlása 

 



 
 

5. Indoklás a Hungarikumok Gyűjteményébe történő felvétel mellett 

 

Gyulai 

Ha feltesszük a kérdést Magyarországon, de határon túl is: „Mi jut eszébe erről a szóról: 

Gyulai?” tíz megkérdezettekből szinte mindenki a kolbász szót említi elsőként. Nem véletlen 

ez a magas arány. Mi magyarok szeretjük a gasztronómiát, kultúránk részét képezi. 

 

Kevés olyan fogyasztási cikk, élelmiszer létezik hazánkban, amely ilyen múltra tekint vissza, 

nemcsak belföldön, hanem export relációkban is ismert. Több külföldi partnerünk is jelezte, 

hogy nemcsak a magyarok lakta területeken jegyzik a szót – Gyulai Kolbász. Ezen értékünk 

méltán viszi hírét hazánknak, gasztronómiánknak egyaránt. Erről tanúskodik kereskedelmi 

partnereink véleménye, melyet a VII. mellékletben, illetve a turizmusban, 

rendezvényszervezésben tevékenykedő szervezetek ajánlása VIII. melléklet. 

 

A Corvinus Egyetem munkatársai Kasza Gyula vezetésével felmérést készítettek (IX. 

melléklet), mit jelent számunkra a magyar termék, hungarikum a magyar piacon. A makói 

hagymánál és a gyulai kolbásznál forrt egybe a jelző és a termék, ennyire erős a kapcsolat. Ez 

a kötődés határokon túl is felismerhető, a cseh, szlovák, német, angol piacokon is értéket 

jelent a Gyulai (VII. és X. melléklet). 

 

Uniós törvény alapján, földrajzi védettségének (OFJ) köszönhetően a Gyulai Kolbász csak 

Magyarországon, csak Gyula és Békéscsaba közigazgatási területén belül gyártható 

meghatározott technológiai eljárások és szabályok betartásával, így folyamatos minősége 

garantált. A Körösök közelsége olyan mikroklímát teremt a területen, melynek köszönhetően 

hiába készül azonos recepturával máshol a páros kolbász, nem azt az élményt kapja a 

fogyasztó, az a készítmény is lehet finom, de nem lesz Gyulai kolbász. 

 

A gyulai szó elsőként a kolbász asszosziációt hordozza magában. A lassan másfél évszázados 

gyulai húsipar meghatározó szerepet töltött be a húsiparban, kategóriát teremtett elődeink 

áldozatos munkájának köszönhetően. Ezt a tradíciót és szeretetet őrizzük máig is a gyulai 

kolbászban. 

 

A másfél évszázados múlt, a Gyulai kolbász hazai és nemzetközi ismertsége megalapozza a 

termék hungarikumként való elismertségét. 

 

 

GB - NAGY-BRITANNIA

CZ - CSEH KÖZTÁRSASÁ

SE - SVÉDORSZÁG

PL - LENGYELORSZÁG

DE - NÉMETORSZÁG

ES - SPANYOLORSZÁG

BE - BELGIUM

HK - HONG KONG

NL - HOLLANDIA

RO - ROMÁNIA

SK - SZLOVÁK KÖZTÁRS



Mit is jelent tehát a Gyulai? 

Bizalmat. Szakértelmet. Gondoskodást. Finom perceket a családi reggelinél, vacsoránál. Magában 

hordozza őseink akaratát és könnyedségét, odafigyelését, élni akarását és egyben a vidámságát is. 

Magyarországot. A magyarságot. Önmagunkat. Ez a Gyulai kolbász. 

GYULAI, EURÓPÁBAN IS HAZAI 

 

6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források) 

 

Magyar Értéktár: 
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/f/41/70000/Magyar%20Értéktár_május%20(2).pdf 

 

HÍR: 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/f/e7/20000/hagyományok_ízek_régiók.pdf 

 

Magyar Termék Nagydíj: 

http://www.termeknagydij.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1423&Item

id=274 

 

Superbrands: 

http://www.superbrands.hu/index.php?article=14706&langcode=hu&menu=14705 

http://www.superbrands.hu/index.php?article=14678&langcode=hu&menu=14705 

 

Magyar Turizmus Zrt rendezvénye – Kolozsvári Magyar Napok 
http://www.magyarnapok.ro/index.php/hu/sajto/rolunk-irtak/2013/502-csuetoertoektl-

magyar-turizmus-sator-a-kolozsvari-magyar-napok-kereteben 

Cseh katalógus: 

 http://www.gornicky.cz/sites/default/files/download/katalog.pdf 

 

Rendezvények – néhány ízelítő a közelmúltból – XIII.melléklet: 

 

Gyulai kolbászfesztivál és Sódar Mustra 

http://www.visitgyula.com/gyulai-programok/gyulai-kolbasz-es-sodarmustra 

 http://www.sodarmustra.hu/ 
 

Kárpát Medence Nemzeti Értékei és Hungarikumai Kiállítás és Vásár - Építészet, 

Lakókörnyezet és Életmód Kiállítás 2013. 

 http://csabaisorfesztival.hu/qb/qb_galeria/sorfeszt_2013/Sorfeszt_2013_0253.JPG 
 

Csabai Kolbászfesztivál 
 https://www.google.hu/search?q=kolb%C3%A1szfesztiv%C3%A1l+2010&rls=com.microsoft:hu:IE-

SearchBox&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=J4pOUo2GOISHswbskoCQDA&ved=0CEYQsAQ&bi

w=1366&bih=614&dpr=1 

 

www.facebook.com/gyulahus 

 

Magyar Brands: 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/f/41/70000/Magyar%20Értéktár_május%20(2).pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/f/e7/20000/hagyományok_ízek_régiók.pdf
http://www.termeknagydij.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1423&Itemid=274
http://www.termeknagydij.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1423&Itemid=274
http://www.superbrands.hu/index.php?article=14706&langcode=hu&menu=14705
http://www.superbrands.hu/index.php?article=14678&langcode=hu&menu=14705
http://www.magyarnapok.ro/index.php/hu/sajto/rolunk-irtak/2013/502-csuetoertoektl-magyar-turizmus-sator-a-kolozsvari-magyar-napok-kereteben
http://www.magyarnapok.ro/index.php/hu/sajto/rolunk-irtak/2013/502-csuetoertoektl-magyar-turizmus-sator-a-kolozsvari-magyar-napok-kereteben
http://www.gornicky.cz/sites/default/files/download/katalog.pdf
http://www.visitgyula.com/gyulai-programok/gyulai-kolbasz-es-sodarmustra
http://www.sodarmustra.hu/
http://csabaisorfesztival.hu/index.php?p=tartalom&id=66
http://csabaisorfesztival.hu/index.php?p=tartalom&id=66
http://csabaisorfesztival.hu/qb/qb_galeria/sorfeszt_2013/Sorfeszt_2013_0253.JPG
https://www.google.hu/search?q=kolb%C3%A1szfesztiv%C3%A1l+2010&rls=com.microsoft:hu:IE-SearchBox&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=J4pOUo2GOISHswbskoCQDA&ved=0CEYQsAQ&biw=1366&bih=614&dpr=1
https://www.google.hu/search?q=kolb%C3%A1szfesztiv%C3%A1l+2010&rls=com.microsoft:hu:IE-SearchBox&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=J4pOUo2GOISHswbskoCQDA&ved=0CEYQsAQ&biw=1366&bih=614&dpr=1
https://www.google.hu/search?q=kolb%C3%A1szfesztiv%C3%A1l+2010&rls=com.microsoft:hu:IE-SearchBox&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=J4pOUo2GOISHswbskoCQDA&ved=0CEYQsAQ&biw=1366&bih=614&dpr=1
http://www.facebook.com/gyulahus


 http://termekkosar.hu/dok/10_MB_toplista_2011.pdf 

 

Gyula régen és ma  - A Gyulai kolbász története 

 I. függelék 

 

Spectrum TV – Hogyan készül a Gyulai film 

 II. függelék  

 

7. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:  www.gyulahus.hu 

 

III. 

MELLÉKLETEK 

 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja – XI. melléklet 

 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés g) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok – XII. 

melléklet - Ajánlások 

 

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat XIV. melléklet 

 

http://termekkosar.hu/dok/10_MB_toplista_2011.pdf


I. melléklet 
Magyar értéktár lista 

 

 



 

 
 





II. melléklet 
  



III. III.



 

melléklet 
  



IV. melléklet 
Fotók 2000-es évekből 



V. melléklet 

GYULAI KOLBÁSZ 

Díjak, elismerések 1910-2013. 

1910. Brüsszeli Világkiállítás Aranyérem – csak feljegyzésekben maradt meg 

1935. Brüsszeli Világkiállítás Aranydiploma  

 

1998. Kiváló Áruk Fóruma 

2000. Foodapest sikerdíj  

2000. Kiváló Magyar Élelmiszer 

2001. ITDH Exportfejlesztési Különdíj  

 

2001. Magyar Termék Nagydíj 

2001. Magyar Minőség Háza 

2010. Oltalom alatt álló földrajzi jelzést (OFJ) védjegyhasználata 

2010. HÍR Védjegyhasználat 

2013. Magyar Értéktár 



Magyar Termék Nagydíj 2001 

 

 

 



Superbrands 2x, Business Superbrands, Magyar Brands 

                  

 

                   



VI. melléklet 

A Bizottság 530/2010/EU rendelete és összefoglaló lap









 



 



VII. melléklet 
Export partnerek ajánlása 

 



 



 



 

 



VIII. melléklet 
Magyar Turizmus Zrt., Tisza Expo ajánlásai 

 





 

 



IX. melléklet 

Corvinus Egyetem kutatás – Kasza Gyula 

 

 
 



 

 
 



 
 

 
 



X. melléklet 
Külföldi említések 

http://www.magyarnapok.ro/index.php/hu/sajto/rolunk-irtak/2013/502-csuetoertoektl-magyar-
turizmus-sator-a-kolozsvari-magyar-napok-kereteben 

Csütörtöktől Magyar Turizmus Sátor a Kolozsvári Magyar Napok keretében  

Turisztikai kínálat, látványos attrakciók, kóstolók a 

fesztiválutcában 

„Keressék a Magyar Turizmus sátrát, mindenki 

kíváncsiskodjon, élvezze a válogatás lehetőségét, 

reméljük, hogy az érdeklődők megtalálják a nekik 

megfelelő ajánlatot, de ha nem, akkor minden bizonnyal 

nagyon rövid idő alatt összeállítanak neki egy személyre 

szabott csomagot, amelyben benne lesz mindaz, amire 

vágyik”, magyarázza érdeklődésemre Soós Júlia, a 

Magyar Turizmus Zrt. Romániai képviseletének vezetője. 

Kicsit ugyanis kíváncsiskodtam előzetesen, hogy miről is 

szól a Kolozsvári Magyar Napok keretében zajló 

négynapos rendezvénysorozat, és mi is történik majd a 

Farkas utcában – vagyis a fesztiválutcában – felállított 

Magyar Turizmus-sátorban, illetve a különböző egyéb 

helyszíneken csütörtöktől vasárnapig. Soós Júliával 

szombaton délután 2 órára időzítettem a találkozót, egy 

könnyű ebéd mellett beszélgettünk mindezekről egy 

teraszon, beleértve néhány egyéb tudnivalót is a 

külképviselet tevékenységéről. 

Egy verőfényes, hétvégi nyári napon az ember lánya természetesen azonnal azt kérdi egy 

turizmusban dolgozó szakembertől, hogy milyen ajánlata lenne, ha például stressz- és zajmentes 

helyen szeretném kipihenni a fáradalmaimat? 

– Magamból is kiindulva, azt mondanám: ülj be egy autóba és menj el jó wellness szállodába – 

fürdővel, masszázzsal, pihenéssel, szépségszalonnal – de csak úgy körülbelül 3-4 órányi járásra 

legyen a célpont, például Gyula, vagy Hajdúszoboszló, ahol aztán rábízhatod magad az ottani 

szakembergárdára, és még csak nem is kell elhagynod a szállodát. Három nap múlva kipihenve 

térhetsz haza. A másik lehetőség például a Tisza-tó partja, gyönyörű madárrezervátummal, 

csónakozási lehetőséggel, kísérettel, vagy ha szeretnéd, akkor saját kajakot lehet bérelni, és 

csodálhatnád a természetet. A Tisza-tó Magyarország egyre népszerűbb üdülési célterülete, 

emberléptékű, tömegeket távoltartó vízparti kirándulóhely, családi pihenést garantáló 

partszakaszokkal.  

– Ha tehát szeretnék ajánlatokat kapni egy nekem megfelelő változathoz, akkor ez hogyan működik, ti 

állítjátok össze számomra a csomagot, vagy összehoztok a megfelelő személyekkel? 

  

– Mi együttműködünk a különböző utazási irodákkal, végül is ők azok, akik csomagajánlatokat 

állítanak össze, nekik az a feladatuk, hogy közvetlenül kiszolgálják a turistát. Szállodákkal is 

kapcsolatban állunk, ők is küldenek hozzánk ajánlatokat, de a mi fő feladatunk az, hogy tanácsot, 

ötletet adjunk az érdeklődőknek. Vagy a sajtónak például, mint neked is, hogy aztán az olvasóitok 

kapcsolatba léphessenek velünk. És hát az itteni turisztikai irodáknak, vagyis a szakmának, hogy 

http://www.magyarnapok.ro/index.php/hu/sajto/rolunk-irtak/2013/502-csuetoertoektl-magyar-turizmus-sator-a-kolozsvari-magyar-napok-kereteben
http://www.magyarnapok.ro/index.php/hu/sajto/rolunk-irtak/2013/502-csuetoertoektl-magyar-turizmus-sator-a-kolozsvari-magyar-napok-kereteben


kapcsolatba léphessenek a magyarországi partnerekkel, és elinduljon végül is a közös munka, aminek 

az eredménye aztán az, hogy például egy ilyen igényre, amit te kértél, kitűnő ajánlatot kaphass, 

ízlésednek, pénzednek megfelelően.  

– Apropó anyagiak, mennyi pénz szükségeltetik ehhez, nekem ugyanis nagyon lapos a pénztárcám. 

  

– Már 2500 forinttól találhatsz szállást. Kitűnő magánszálláshelyek vannak, nem fapados, kényelmes, 

igényes, jó szolgáltatásokkal. De el lehet menni az ötcsillagos szállodába is... 

  

– Vagyis nem kell nagyon gazdagnak lennem, ahhoz, hogy el tudjak menni nyaralni, pihenni? 

  

– Nem, nagyon sok választási lehetőség van, panzió, magánszálláshely. Keresik ezeket az emberek, 

nem feltétlenül azért, mert mindig spórolni akarnak, hanem mert inkább családias hangulatot 

szeretnének. Ha kisgyerekkel vannak, akár két-háromszobás házat is ki lehet bérelni, este ki lehet ülni 

az udvarra, élvezni a családias együttlétet. De Budapesten is lehet ilyen magánszálláshelyeket találni. 

Vagy ott vannak a hostelek, a kollégiumok, vannak olyanok, amelyek az egész év folyamán hostelként 

működnek. Mindent megtalálsz, a hosteltől, a magánszálláshelyekig, vagy a három-négy-öt csillagos 

szállodáig. Vagy ha vízpartot akarna a kedves turista, akkor szívből ajánlanám a Tisza-tónál található 

kis házakat, amelyek a víz fölé épültek, de nagyon jó kempingjeink is vannak arrafele. 

  

– Egyszóval számos választási lehetőségem lenne, akár hosszabb szabadságot, akár csak egy 

hétvégét töltenék el pihenéssel?Természetesen, és mindenben segítünk. Ki lehet választani az 

útvonalat régiók szerint, attrakció szerint, attól függően, hogy ki mit szeretne. Aki az internet 

segítségével akar tájékozódni, annak ajánlom a www.gotohungary.com weboldalt, innen mintegy 23 

nyelvű változatra lehet átkattintani, többek között román, cseh, olasz, szlovák, belga, német, francia, 

osztrák stb. nyelven lehet információkat találni, ezek a weboldalak folyamatosan bővülnek az éppen 

aktuális rendezvényekkel, a fesztiválok kínálatával, szálláslehetőségekkel, éttermekkel. 

Attrakciók, hungarikumok, kóstolási lehetőségek 

– Térjünk vissza a Kolozsvári Magyar Napok alatt zajló eseményekre, mi történik a Magyar Turizmus 

sátra alatt? Ha jól tudom, más helyszínek is lesznek, különböző attrakciókkal, programokkal. 

  

– Mi első alkalommal veszünk részt a magyar napokon, csütörtöktől vasárnapig a fesztiválutcában 

lehet minket megtalálni, a Magyar Turizmus sátránál. Három régió mutatkozik be: Észak-Alföld, Dél-

Alföld és Tisza-tó is jelen lesz, de találunk szállodákat Budapest környékéről is. Változatos 

programokkal és Magyarország turisztikai ajánlatát bemutató információs anyagokkal, üdülési 

ajánlatokkal várják a látogatókat az általunk meghívott turisztikai szakemberek. Szeretnénk 

Magyarországra csábítani a kolozsvári lakosokat és a magyar napokra ide látogató érdeklődőket, 

szeretnénk megmutatni magunkat, új lehetőségekről beszámolni, vagy a felújított régiekről. 

– Milyen csábeszközöket vetnek be majd a jelen lévő turisztikai szakemberek? 

Számos attrakcióra lehet számítani, és jelen lesznek a szolgáltatók, akik elhozzák az üdülési 

csomagajánlataikat, hiszen nemsokára itt a szeptember, nekünk az nagyon jó szezon, akár hosszú 

hétvégére is el lehet menni kikapcsolódni, pihenni, és miért ne, gyógyulni is, mert a gyógyvizeink 

egyre inkább ismertek és elismertek. Emellett a hungarikumokból is kóstolót kaphatnak majd az 

érdeklődők, hiszen Magyarország a jó konyhájáról is ismert. 

Vagyis a gyomrán keresztül akarjátok megfogni a turistát? 

Azon keresztül is, természetesen. Idén a híres gyulai kolbászt fogjuk kóstoltatni, és mellette 



természetesen a finom pálinkát. De eljön a szolnoki gulyásfesztivál két képviselője, lesz 

gulyásfőzés és kóstoltatás. Erre augusztus 24-én, szombaton délelőtt tizenkét órakor kerül sor 

az Apáczai-líceum udvarán szervezett főzőversenyen, természetesen versenyen kívül, mi csak 

kóstoltatni szeretnénk. 

Nehogy elnyerjétek véletlenül a fődíjat? 

– Nem feltétlenül. Nemsokára lesz a szolnoki gulyásfesztivál, erre szeretnénk meghívni az itteni 

közönséget. Emellett Szegedről jön egy nagyon lelkes fiatal csapat, egy nagyon jópofa attrakcióval. 

Ne dőlj hátra! – Élménytúrák Segway PT-n címmel mutatkoznak be, ez egy új, innovatív és izgalmas 

turisztikai szolgáltatás Szegeden és egyben a dél-alföldi régióban. Elektromos kétkerekű 

járgányfélének nevezném, amit az egyensúlyoddal irányítasz. Ilyen szerkentyűket hoznak, augusztus 

22. és 25. között a Báthory-líceum udvarán lehet kipróbálni ezeket, egy speciálisan megépített 

akadálypályán. Nem kell megijedni, háromperces kiképzés után rá lehet állni, de természetesen ott 

lesznek a csapat tagjai és segítenek. Nagyon egyszerű és nagyon élvezetes, óriási sikere van, 

ajánlom mindenkinek.  

Kalocsáról csábítottunk ide egy népművészt, aki bemutatja a több száz éves, világhírű, színpompás 

népművészet legnemesebb hagyományait, és elhozza a kézzel festett gyönyörű darabokat is. És hogy 

egy kicsit hangulatosabb legyen, testfestés is lesz, kalocsai mintát fog festeni, ha igénylik az 

érdeklődők, természetesen lemosható változatban. 

– A játékos kedvű látogatóknak is szerveztek programot, mi is lesz ez? 

– Itt lesz két rendkívül szimpatikus fiatalember, a Rubik Stúdió képviselői, akik az érdeklődőket minden 

nap beavatják a Rubik-kocka „rejtelmeibe”, ugyanis naponta többször tartanak majd bűvöskocka-

bemutatót. Meg is tanítják az érdeklődőket, hogyan lehet tíz-tizenöt másodperc alatt kirakni a Rubik-

kockát. Ők is itt lesznek csütörtöktől vasárnapig, aki pedig megtanulja, még Rubik-kockát is kap majd 

ajándékba tőlünk. De természetesen elsősorban maga a szórakozás a fontos. Reméljük, hogy ezekkel 

a programokkal minden korosztályt meg tudunk szólítani. Szeretettel várjuk tehát az érdeklődőket a 

fesztiválutcában felállított sátorban, és a többi helyszíneken. 

szabadsag.ro 

 



www.facebook.com/gyulahus 

2013. szeptember 13-i bejegyzés 

 

Füziné Kiss Beatrix-tól kaptuk: 

"Ezt a fotót egy prágai nagyáruház csemegepultjánál készítettem a nyáron,amikor a férjemmel 

"kamionos-túrán" voltam! Más fajta magyar áru nem is volt,csak ez a két fajta!  

"Köszönjük Beatrix, hogy gondoltál ránk és elküldted!  

 



XI. melléklet 
Gyulai kolbász fotó 

 

 

 



XII. melléklet 
 

 

 

 

Helyi, megyei és országos ajánlások 





 







 
 

 

 

 















 



XIII. melléklet 

 

Fotók rendezvényekről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





XIV. melléklet 
Nyilatkozat 

III.3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat 

 

 

 

Nyilatkozom, 

hogy a javaslathoz csatolt fényképek közül a javaslatban szereplő termékeket bemutató, III. 1. sz. 

mellékletben szereplő fényképek a Gyulahús Kft. tulajdonát képezik, és hozzájárulok a magyar 

nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, illetve a magyar nemzeti 

értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet szerinti 

felhasználásukhoz. 

Budapest, 2013. október 1. 

 Daka Zsolt 
                                                                                                                                   Ügyvezető igazgató 
                                                                                                                                          Gyulahús Kft. 

 

 


