
Meghívó 
 

VI. Kalocsai Szürkemarha Pörköltfőző 

Verseny 

 

Keressük Kalocsa város legjobb Szürkemarha pörkölt főzőjét. E kérdés eldöntése, a Paprikás Ételek 

Főzőversenyének időpontjában 2019. szeptember 14-én Kalocsa Város Önkormányzata valamint a Szabadtűzi 

Lovagrend és a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Déli Régiója által meghirdetett pörköltfőző versenyén 

történik. A szürkemarha bikának húsát a Kunság Kft. (Kalocsai Vágóhíd) kedvezményesen, szakmai előírásoknak 

megfelelően biztosítja. 

Cím: Kalocsa Város Szürkemarha Pörköltfőző Mestere 

 
Nevezési feltételek 

1. Nevezési díj: 4.000 Ft 

2.A versenyre bárki nevezhet önállóan és csapatban is, helyhiány miatt maximum 30 db nevezést tudunk 

elfogadni a jelentkezés sorrendjében.  

A nevezés feltétele, hogy a nevező versenyző, illetve a benevezett csapat tagjainak többsége (pl.: háromfős 

nevezés esetén legalább két fő) 

- Kalocsa város közigazgatási területén lakjon, vagy 

- Kalocsa város területén levő munkahelyen dolgozzon, vagy 

- Kalocsa városa által fenntartott intézményben dolgozzon. 

Fenti feltételeket a regisztráció során a szervezők ellenőrzik. 

Felhívással élünk azon személyekhez, baráti társaságokhoz, üzemekhez, oktatási intézményekhez, 

sportklubokhoz és egyesületekhez, hogy éljenek minél többen ezzel a lehetőséggel, ragadjanak fakanalat és 

fogyasszuk együtt egy nagy terített asztal mellett, a „béke szigetén” a szürkemarhából készült pörköltet. 

3. Nevezni Felnőtt (18 év felett) és Ifjúsági (18 év alatt) kategóriában lehet. Ifjúsági kategóriában, 

csapatban történő nevezés esetén a csapat minden tagjának 18 év alattinak kell lennie. 

4. A benevezett versenyzők, illetve csapatok számára a szervezők egységesen 5 kg felkockázott szürkemarha 

húst biztosítanak. 

5. Lehetőség van arra, hogy a versenyzők a biztosítottnál nagyobb mennyiségű húst igényeljenek. Ez esetben 

az 5 kg feletti mennyiség árát a hús átvételekor a helyszínen vagy előre fizetni kell. 

6.A területen főzni kizárólag a - KKKK által biztosított - biztonsági szelepes, Superleicht  FLAGA 

gázpalackkal lehet, melyet az Érsekkertben kijelölt helyen tudnak megvásárolni!  
 

7. A verseny során kizárólag a szervezők által biztosított húsból lehet elkészíteni az ételt. Amennyiben ahhoz 

más nyersanyagot (pl.: gombát stb.) kíván a versenyző felhasználni, annak eredetét a verseny zsűrije felé 

igazolni és bemutatni kell. 

A verseny során a szervezők biztosítják 

- a versenyzők számára a főzőhelyet (4x4 méter),(az egyedi igényeket előre kérjük jelezni) 

- 5 kg kockázott szürkemarha húst (reggel 7 órától 09.30-ig) a Kunság Kft. hűtőkocsijából, 

- vízvételi lehetőséget. 

 

A főzéshez szükséges eszközökről, alapanyagokról (a hús kivételével), fűszerekről, esetleges sátorról, 

sörpadról és sörasztalról a versenyzők maguk gondoskodnak. 

Nevezési határidő: 2019. szeptember 6. 

 

Nevezés leadásának helye: 6300 Kalocsa Szent István király út 36-38. (Kalocsa Kulturális Központ és 

Könyvtárban) vagy e-mailben a kalokultura@kalocsa.hu címen lehet. 

 

mailto:kalokultura@kalocsa.hu


A verseny helyszíne: 6300 Kalocsa, Érsekkertben kijelölt hely 

 

A verseny időpontja: 2019. szeptember 14. 

 

Szakmai értékelés: 2019. szeptember 14. 13 órától 

 

Eredményhirdetés: 2019. szeptember 14. 14 órától az Érsekkertben, a Vándordíj átadása 16:00 órakor a Bogrács 

színpadon 

 

Szakmai lebonyolításáért felelős és információ: Németh József csajdacsarda@freemail.hu, Markó Gábor 

(70/4085649) kalokultura@kalocsa.hu 

 

Tudnivalók: 

Megérkezés, sátorhely elfoglalás: 

2019. szeptember 14. (szombat) 6:00 - 9:00 óráig. 

 

A versenyműveket a Szabadtűzi Lovagrend bírálói jogosultságú tagjaiból álló 3-6 fős – résztevők számának 

függvényében - zsűri értékeli, a Szabadtűzi Lovagrend Bírálati Rendtartásában meghatározott szabályok 

(nemzetközi értékelési szabályokkal megegyező) szerint. 

 

Díjazás 

 arany, ezüst, bronz bogrács díj 5-5 db. 

  díszes mártott oklevelek, emléklapok 

  Az Ifjúsági kategóriában egy arany, egy ezüst és egy bronz fokozat kerül odaítélésre. 

 A legjobbnak minősülő résztvevő elnyeri a Kalocsa Város Szürkemarha Pörköltfőző Mestere 2019. 

címet és a vele járó oklevelet, kupát és érmet. 

 A győztes megkapja a Szabadtűzi Lovagrend Vándor-bogrács díját, melyet 2020. évben ismételten 

meg kell védenie. A Vándor-bogrács díj három egymást követő évben történő elnyerése esetén válik a 

versenyző végleges tulajdonává. 

 

A Vándor-bográcsot elnyerő versenyző, illetve csapat esetén a csapat tagjai, jelentkezhetnek a Szabadtűzi 

Lovagrend Lovagjainak, avatásukra azonban csak a következő Lovagi ceremónia során kerülhet sor, ahol a 

Szabadtűzi Lovagrend meghívása alapján vendégként vehetnek részt.  

A versenyben helyezést elérők - jelentkezésük esetén - még a verseny napján a Szabadtűzi Lovagrend Kormos-

lovagjaivá válhatnak, és az eredményhirdetés során átvehetik a Lovagrendi Próbalevelet. 

 

  

Németh József         

  MNGSZ Déli Régió elnöke 

  

 

 

 

 

Dr. Magóné Tóth Gyöngyi 

Kalocsa Kulturális Központ és 

Könyvtár 

Dr. Bálint József 

Kalocsa Város polgármestere 
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