
 
      PZSKLE 

Páty Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület 
      2071 Páty, Kossuth Lajos utca 77. 
      egyesulet@patykanyar.hu, www.patykanyar.hu 
 
 

              
 Alapítva: 2003, nyilvántartásba vétel száma: TE 3977 

           Adószám: 18704204-1-13 
                                                       Bankszámlaszám: AXA Bank, 17000019-11477215                                 

Kanyar Majális és Főzőverseny 2013 
 
 
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt és versenyző csapatot 
egyesületünk hagyományos rendezvényére, a főzőversennyel színesített 
Majálisra. 
 

�Időpont: 2013. május 1. (szerda) 
�Helyszín: Páty, Zsámbéki kanyar, Forrási tér 

 
 
Program: 

� 9:00 Főzőverseny megnyitó 
� 9:30 Májusfa díszítés 
� 10:00-13:00 Amatőr röplabda verseny 
� 12:00 Gyerekkonyha zsűrizés kezdete 
� 13:00 Főzőverseny zsűrizés kezdete 
� 15:00 Eredményhirdetés (főzés, röplabda) 
� 15:30 Gyerekversenyek( bicikli, futó, váltó….)  
� egész nap ugrálóvár és játszóház várja a gyerekeket és lesz kürtőskalács, 

tűzoltó autó is 
 
 

Nevezés: 
� 4 fős röplabda csapatok jelentkezését várjuk a levlistán és a helyszínen 
� főzőversenyre egyéni és csapatban indulók nevezhetnek, jelentkezés 

április 29-ig e-mailben a fozoverseny@patykanyar.hu címen. 
 
 
Fontos tudni: 

� A rendezvény ideje alatt a Forrási téren parkolni csak korlátozottan lehet, 
ezért ne autóval gyertek! 

 
 
Minden versenyző csapatot, érdeklődőt, kíváncsi látogatót szeretettel várunk! 
 
 
A szervezők: 
Páty Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület tagjai. 
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Főzőverseny kiírás 
 

A már hagyományosnak minősülő májusi főzőversenyünk szabályait az előző évek tapasztalatai 
alapján alakítjuk, finomítjuk. Reméljük idén sikerül felülmúlni a tavalyi eredményt és 20-nál több 
ízletes étellel és desszerttel kápráztatjátok el a zsűri tagjait. 
Idén új kategóriával is találkozhattok, teret adunk a feltörekvő, ifjú gasztro-generációnak, a 
gyerekek is megmutathatják, mit tudnak kifőzni! 
 
Nevezési feltételek: 

� Nevezhetnek amatőr, a sütés-fűzést csak hobbi szinten űző egyének és csapatok. 
� A csapatok létszáma nem korlátozott (csapattagok toborzására használjátok a levlistát!) 
� Nevezni az alább felsorolt kategóriákban lehet. 
� Gyerekkonyha kategóriában gyerekek nevezését várjuk, akik némi szülő segítséggel 

készíthetik el kedvenc ételüket. 
� Egy csapat max. 1 főétellel + 1 desszerttel nevezhet. 
� Nevezéskor várjuk: csapat/versenyző nevét, csapattagok nevét, kategória megnevezést, 

menü felsorolást, sörpad/parázstartó/kemence igényt. Az első 22 jelentkező számára 
tudunk parázstartót biztosítani. A kemence kapacitása is véges, jelentkezési sorendben 
tudunk helyet adni. 

� Nevezési díj nincs. 
 

Verseny szabályok: 
� Minden alapanyagot a helyszínen kell előkészíteni, feldolgozni. Otthonról nem érkezhet 

előkészített, esetleg előfőzött/sütött hozzávaló. Ez nem vonatkozik a desszert és a 
gyerekkonyha kategóriában induló versenyzőkre. 

� Tűzifáról mindenkinek saját magának kell gondoskodni. 
� A főzés 13 óráig kell befejezni, amikor is a zsűri elkezdi a kóstolást. 
� A zsűrinek külön asztala lesz, ahol a csapatok felszolgálják elkészített ételeiket, kóstoló 

mennyiségben. 
� A zsűri tagjai neves séfek, elismert gasztro szakemberek. A Gyerekkonyha ételeit 

gyerekekből álló külön zsűri értékeli. 
� Értékelés szempontjai: elkészítés szakszerűsége (max. 5 pont), ízek harmóniája (max. 5 

pont), látvány/tálalás (max. 5 pont), kreativitás/egyediség (max. 5 pont). 
 

Verseny kategóriák: 
� Páty legfinomabb gulyása 
� Családom kedvenc étele 
� Gyerekkonyha 
� Desszert 

 
Díjazás: 

� kategóriánként 1-3. helyezett részére feliratos arany/ezüst/bronz fakanál 
� különdíj  

 
Jelentkezés: 

� nevezési határidő: április 29. 
� nevezés és érdeklődés e-mailben a fozoverseny@patykanyar.hu vagy a levlistán, illetve  

a 20/390-8552 (Paksi Tamás) telefonszámon lehetséges. 
 


