
 

69. VASUTASNAP, JULIÁLIS 
Dombóvár, 2019.július 13. 

 

F Ő Z Ő V E R S E N Y  
9.00 - 14.30  

Szuhay Sportcentrum, Dombóvár, Földvár u. 18. 

 
A VOKE Vasutas Művelődési Ház, mint a 69. Vasutasnap szervezője, hagyományai szerint ismét 
meghirdeti a Főzőversenyt, melyre vasutas csapatok jelentkezését várja.  
A verseny a sportpálya területén, az erre kijelölt helyen kerül megrendezésre. A főzőhely 
kialakításához csapatonként 1 db 3m x 3m-es sátrat, 1 sörasztalt 2 sörpadot biztosítunk. 
 

A nevezők választásuk szerint meghatározott bográcsos-ételt főzhetnek a következő 
alapanyagok felhasználásával: 1 db hátsó csülök kicsontozva, 2 kg lapocka, 1 kg hagyma.  
Az alapanyagot, valamint főzéshez bográcsot, bográcslábat és a tűzifát biztosítjuk.  

Saját gázpalack használatát kérjük a nevezéskor szíveskedjenek jelezni!!! 
 

Az ízesítéshez és az ételekhez szükséges egyéb anyagokról, eszközökről a versenyzők maguk 
gondoskodnak. (Esetleges áramvételi igényt - saját hűtő beállítására - a jelentkezési lapon 
szíveskedjenek feltüntetni.)  
 

Minimum 12-15 személy részére kell az ételeket elkészíteni, melyeket a résztvevők – a 
zsűrizést követően - a helyszínen elfogyasztanak. Az elkészült ételeket szakértő zsűri bírálja el. 
A főzőverseny első három helyezettje díjazásban részesül. E mellett meghirdetjük „A 
legbarátságosabb főzőhely” címet, amit a zsűri a legesztétikusabb, legbarátságosabb főzőhely 
számára ítél majd oda.   

 

A főzőverseny az alapanyagok és eszközök átvételével kezdődik, melyek 9.00 órától vehetők 

át a helyszínen.  
Az ételeknek 14.30 órára kell elkészülniük. A zsűrizésre szánt ételeket a szervezők gyűjtik 
össze 14.30-kor.  
A verseny végén az elmosott bográcsot, és a többi eszközt hiánytalanul 16.00 óráig kérjük a 
vételezés helyén átadni.  
A főzőverseny eredményhirdetése 15.40 órakor a Sportcsarnokban a Színpadon lesz. 
 

A helyszínen vízvételi lehetőség biztosított. A csapatoknak minden főzőhelyen gondoskodniuk 
kell oltóvízről, amit 5 l-es edényben kérünk kihelyezni. Az oltóvíz biztosítása a főzés 
megkezdésének feltétele! 
 

Nevezési határidő: 2019. július 8. 16.00 óra 
 

Kérjük, a nevezési lapot szíveskedjenek eljuttatni e-mailben dr. Nemes Krisztina részére a 
nemes.krisztina@pvmh.hu , vagy faxon a 72/310-037, személyesen a VOKE Vasutas Művelődési 

Ház, 7621 Pécs, Váradi A. u. 7/2. címre. 
A nevezési lap letölthető a https://www.mavcsoport.hu/vasutasnap, valamint a 
www.pvmh.hu  honlapról.  
         

Szentgyörgyváry Péter 
         igazgató 
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