
  FELHÍVÁS! 
 

2019. április 27. szombat 

JÓKAI – BABLEVES FŐZŐVERSENY 

Balatonfüred – Koloska-völgy 
 

A XXVIII. Jókai Napok programjaként, Balatonfüred Város Önkormányzata és a  

Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft., a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség 

Veszprém Megyei Egyesülete támogatásával rendezi meg a Jókai-bableves 

főzőversenyt, melyre 3 fős csapatok jelentkezését várjuk. 

A főzőversenyt 2019. április 27-én, (szombaton) 10 órától tartjuk Balatonfüreden a 

Koloska-völgyben.  

A főzőverseny nevezési díja 8000 Ft csapatonként (előre fizetendő) 

Letéti díj: 10.000 Ft csapatonként (részletek a Versenyszabályzatban) 
 

A főzőverseny mellett idén is meghirdetjük a „Jókai-bableves főzőverseny 

legötletesebb elnevezésű csapata” versenyt, tehát kérünk minden jelentkezőt, hogy 

fantázia névvel nevezzenek. A név utaljon Jókaira illetve a főzésre.  
 

A Koloska-völgy természetvédelmi terület, ezért hangsúlyozzuk a 

környezetvédelem fontosságát. Többek között nagyon szeretnénk csökkenteni a 

műanyag hulladék mennyiségét.  

A zsűrizésnél és a kínálásnál szempont lesz a környezetvédelem.  
 

Fontos! Csapatonként egy autóval lehet behajtani a Koloska-völgybe, az ott kijelölt 

parkolóba. 

A többi autóval a fenti városrészben a Vásárcsarnok parkolójában, a lenti városrészben 

a Kisfaludy strand parkolójában lehet ingyenesen parkolni, majd az ezekhez közeli 

autóbuszmegállóból helyi járatos autóbusszal lehet eljutni a főzés helyszínére. 

Az autóbusz menetrendről a www.furedkult.hu  oldalon lehet majd (a rendezvény 

előtti napokban) tájékozódni. 
 

A Jókai-bableves főzőversenyre kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével, 

leadásával, illetve a nevezési díj befizetésével lehet nevezni 2019. április 12-ig. 
Jelentkezési lapot a www.furedkult.hu vagy www.balatonfured.hu oldalakon lehet 

letölteni, vagy személyesen átvenni, majd kitöltve leadni az Arácsi Népházban 

(Balatonfüred, Lóczy Lajos u. 62.)  

E-mailen az aracsinephaz@upcmail.hu  címre lehet megküldeni.  

A nevezési díjat átutalással, vagy személyesen lehet befizetni az Arácsi Népházban.  

A jelentkezők ezután kapják meg a nyersanyag kártyát, nyersanyaglistát, behajtási 

engedélyt.  

A főzőversennyel kapcsolatban bővebb felvilágosítást a 87/788-456 vagy a  

06/30-378-1231-es telefonszámon, illetve a fenti e-mail címen lehet kérni. 
 

Balatonfüred, 2019. március 5. 

 

http://www.furedkult.hu/
http://www.furedkult.hu/
http://www.balatonfured.hu/
mailto:aracsinephaz@upcmail.hu
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1. A nevezési díjat (8000 Ft) április 12-ig a csapatok befizetik a Balatonfüred 

Kulturális Nonprofit Kft. számlaszámára: 73200110-11299242, vagy személyesen 

az Arácsi Népházban (Bfüred, Lóczy L. u. 62.) hétfő, csütörtök 10-18 ó, vagy 

szerda, szombat 14-18 óra között.  

      Átutalás esetén a közleményben a „Jókai-bableves főzőverseny nevezési díj”  

      szöveget és a csapat nevét kérjük beírni. A nevezési díjról számlát állítunk ki, ezért  

      kérjük a befizetéseket a számlacímen tegyék meg. 

2. Az étel elkészítéséhez szükséges alapanyagokat a nevezési díj fejében a szervezők 

biztosítják, erről nyersanyaglistát mellékelünk.  

3. Az előkészített nyersanyagot a verseny napján 8:30-9:00 óra között lehet átvenni a 

helyszínen, tehát a Koloska-völgyben, a névre szóló nyersanyagkártya 

leadásával. 

4. A főzőhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik. 

5. Érkezéskor (legkésőbb 9 órakor) a csapatkapitány regisztrál a rendezőségnél. 

6. A főzést kb. 10 órakor ajánlott elkezdeni. 

7. Minden csapatnak a helyszínen kell 10 000 Ft letéti díjat fizetni a kölcsönkapott 

eszközökért (parázstartó, sörpadok...) és, hogy rendet tesz maga után. A letéti díjat 

a 13-14-15-ös pont megvalósulása, és az eszközök visszaszolgáltatása esetén adjuk 

vissza. 

8. Az ételt a helyszínen kell elkészíteni, a higiéniai szabályok figyelembe vételével, 

betartásával. 

9. Az elkészített ételből egy adagot a csapat átad zsűrizésre. 

10. A többi adagot a rendezvényre kilátogató vendégek részére térítésmentesen 

kínálja. 

11. A szervezők biztosítják a főzéshez szükséges tűzifát. 

12. A főzéshez a fent említett tűzifát, vagy engedélyezett típusú, kifogástalan állapotú, 

a kereskedelemben kapható PB gázégőt szabad csak használni. A helyszínen csak 

egy PB gázpalackot szabad tartani, azt, amelyet a főzéshez pillanatnyilag 

használnak. 

13. A felhívásnak megfelelően a csapatok is szem előtt tartják a környezetvédelem 

fontosságát.  Pl. tilos a patakban, illetve a rendezvény helyszínén mosogatni és az 

esetleges maradék bablevest ételhordóban haza viszik, illetve a rendezőség által 

biztosított veszélyes anyag tárolóba öntik. 

14. A rendezvény után a terület tiszta, rendezett, eredeti állapotában történő 

visszaadása a versenyző csapatok kötelessége!!!  

A keletkezett hulladék összegyűjtése a környezetvédelmi szabályok betartásával a 

versenyzők feladata. A szervezők erre a célra műanyag zsákokat biztosítanak, 

melyeket a helyszínen lévő konténerbe kell a csapatoknak helyezni. 

15. A főzés befejezése után minden olyan körülményt meg kell szüntetni, amely tüzet 

okozhat! A hamut, illetve a parazsat el kell szállítani a kijelölt helyre és le kell 

önteni vízzel. A maradék tűzifát a gyűjtőhelyre kell visszavinni.  

16. Csapatonként kizárólag egy autóval, a „Behajtási engedély” felmutatásával lehet 

behajtani a Koloska-völgybe.  

 

MINDENKINEK SPORTSZERŰ VERSENYZÉST  

ÉS KELLEMES IDŐTÖLTÉST KÍVÁNUNK! 

       



                                    SZERVEZŐK 

JELENTKEZÉSI LAP 
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Felhívjuk a csapatok figyelmét, hogy a versenyben mindenki saját 

felelősségére vesz részt, a szervezők az esetlegesen bekövetkezett 

balesetekért, károkozásért felelősséget nem vállalnak. 
 

Versenyzők kötelesek betartani a versenyszabályzatban foglaltakat, 

valamint a balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokra tekintettel körültekintő 

módon kötelesek a verseny egész ideje alatt tevékenykedni.  
 

 

Csapat neve:……………………………………………………………… 
A főzőverseny mellett meghirdetjük a „Jókai-bableves főzőverseny legötletesebb 

elnevezésű csapata” versenyt, tehát kérünk minden jelentkezőt, hogy minél találóbb 

fantázia névvel nevezzenek. A név utaljon Jókai Mórra, illetve a főzésre. 

 

Csapatkapitány/kapcsolattartó: 
 

 neve:…………………….............................................................................. 

 postacíme:……………………………………………….............................. 

 telefonszáma:…………………………………………................................. 

 e-mail címe:………………………………………………………………... 
 

 

Számlázási név: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 
 

(A nevezési díjról számlát állítunk ki, ezért kérjük a befizetéseket azon a néven/címen tegyék 

meg, amire számlát szeretnének kérni) 

 

Csapattagok nevei és aláírásai (Alulírottak nyilatkozunk, hogy a versenyszabályzatot 

megismertük, az abban foglaltakat tudomásul vesszük és betartjuk.):  
 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
(Aláírás nélkül is érvényes, vagyis a csapat a jelenlétével igazolja, hogy a versenyszabályzatot 

tudomásul vette és betartja) 

 
Bográcsot nagyon korlátozott számban tudunk biztosítani (5000 Ft/bogrács+állvány letéti díj 

ellenében). 

Esetleges igényét/nem igényét kérjük aláhúzással jelezni: 

 

             kérek                                                             nem kérek 

 

Kérjük, hogy a balatonfüredi csapatok hozzanak bográcsot!!! 


