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VERŐCE, CSATTOGÓ-VÖLGY

2015. május 22–24.
VERSENY FELHÍVÁSA és TÁJÉKOZTATÓJA 

BEVEZETŐ

Minden  nemzetnek  csodálatos  hagyományai  vannak,  így  nekünk,  magyaroknak  is.  Ezeket  a 
hagyományokat őrizni kell, meg kell becsülni, nem szabad a feledés homályában elbújtatni. Alázattal 
és tisztelettel kell a múlt emlékeit védeni, mert sok olyan dolog jött létre, amikre büszkék lehetünk. 
Tegyünk félre minden intrikát,  és közösen vigadjunk, ünnepeljünk Pünkösdkor. Pünkösdkor királyt 
illik választani, aki egy évig viselheti címét és élvezheti az adományozott kiváltságokat. Mint minden 
király és udvartartása szereti a gyomrát étkekkel, italokkal megtölteni, ezért azokat el kell készíteni. A 
Húsvétot  követő  50-ik  nap  megünneplésének  tiszteletére  a  Pünkösd  királyának  szakácsa  cím 
elnyerésére az IPA égisze alatt országos versenyt hoztunk létre, mely minden évben Pünkösdkor kerül 
megrendezésre.  Hazánkból  és  a  környező  országokból  hívjuk,  illetve  várjuk  a  szakácsokat  és 
szakácsnőket,  háziasszonyokat  és főzni  tudó férfiakat.  Erre  a  versenyre  várunk minden IPA tagot, 
családtagját  és  jó  barátját,  valamint  valamennyi  velünk  együtt  érző,  és  dolgozó  munkatársat  – 
nyugdíjasokat  is.  A rendezvényünk  helyszínét  minden  évben  a  versenykiírásban  ismertetjük,  mert 
szeretnénk az ország több régiójában is bemutatkozni. Így lehetőség nyílik arra, hogy egy-egy csapat 
ne tegyen meg nagy távolságokat minden évben. Mindég olyan helyszínt keresünk, ahol az érdeklődés 
és az alkalom okán idővel idegenforgalmi látványossággá nőheti ki magát rendezvényünk.

Verseny célja:  Versenyzési lehetőségek biztosítása a főzés-sütés kedvelőinek a szabadban, illetve 
a családi és baráti kapcsolatok ápolása hagyományteremtő jelleggel.

Verseny fővédnökei:            Dr. Szűcs Lajos  országgyűlési képviselő
                                   Dr. Simon Tamás  IPA Magyar Szekció Elnöke  

                                               Prof. Popper György IBSSA elnöke, Szent György Lovag
                                    

Védnökök és támogatóink:  Kovács Tibor Fogaskerékgyár tulajdonosa
     Greff József  Csattogó-völgy tulajdonosa

     Greff Tamás Csattogó-völgy horgásztó tulajdonosa
     Soós Zoltán  Soóstészta kft tulajdonos
     Mádl Ferenc Korona Tészta kft

                                           

Rendező Szervezetek: IPA MSZ Közép-Magyarországi Szervezete
Szabadtűzi Lovagrend Rendvédelmi Főkapitánysága

                                                  
Lebonyolításért felelős: 
                              Lovasi József – IPA MSZ Közép-Magyarországi Szervezet Elnöke
                              Lovasi Viktor - IPA MSZ Közép-Magyarországi Szervezet Titkára
                                                                                 
Zűri tiszteletbeli elnöke :   Skach Béláné
Elnök : Kelemen Endre MNGSZ  Budapesti Régió elnöke
Tagok : Dr. Simon Tamás IPA Magyar Szekció elnöke, Szabadtüzi Lovagrend Nagymestere
Dózsa György MNGSZ  Budapesti Régió alelnöke
Schwarz András Hotel Ibis Aero főszakácsa, Budapesti Régió tagja
Wenzelné Vigh Maya Venesz díjas Mester Cukrász, az Első Fehérasztal Lovagrend Mestere
Galovtsik Erik a Nemzetközi Protokoll Egyesült "Protokoll Nagylánc" kitüntetettje, Ordo Hungare
                   Rend lovagja, Lovagklub elnöke, Magyar Protokollosok Országos Egyesületének alelnöke
Győri János mesterszakács, Első Fehérasztal Lovagrend és a Szabadtűzi Lovagrend Lovagja
Tégel Imre mesterszakács 
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A verseny jellege:  szabadtűzön megvalósítható ételek készítésével csapat és egyéni verseny.  
Csapat összetétele :  -   a főzőcsapat 1 fő vezető „szakácsból” és 2 fő segítőből, „kuktából” áll.
                                    -   sütemény készítés esetén a benevező dönti el, hogy kollektív, vagy egyéni 
                                         alkotás, amit a zsűri elé visz.
A csapatokat többen is elkísérhetik, illetve bekapcsolódhatnak a versenybe.

A verseny kategóriái csapat által készített menűsor :  
I.     A szervezők által biztosított csirkeaprólékból  ( 1,5  kg ) leves előétel 
II.   A szervezők által biztosított mangalica húsból ( kb. 2 kg ) készített ételek, 
III. Háziasszonyok és sütni szerető férfiak részére, lehetőséget biztosítunk arra, hogy az általuk a 
helyszínem készített, illetve a magukkal hozott süteményeket benevezzék a versenyre. 

Az állati eredetű nyersanyagok eredetét - melyet a csapat a kapott alapanyagon kívül 
szándékozik felhasználni -, származási helyét igazolni kell !

Az ételek elkészítési lehetőségei: Nyílt tűzön (gáz, vagy fa), bográcsban, faszénparázson. Kérjük,
amennyiben lehetséges, saját eszközöket mindenki hozzon magával (gázpalackot, gázégő fejet is). 
Elektromos  áram  szükségletet  a  jelentkezéssel  egy  időben  kérjük  jelezni,  melyen 
elektromos sütő és főző berendezés üzemeltetése TILOS !!!

Fával tüzelés esetén lemez alátét használata kötelező!!!
 A helyszínen tűzifát biztosítunk !!

Főzés időpontja :    2015. május 23.
Főzési adagszám: Minimum 10 fő részére ( 1 adag a zsűrinek ) 
Elkészítési időtartam: 0900 – 1200  óra , Zsűrinek 12.00-14.00 óra között lehet bemutatni 
Elkészíthető ételek: Nemzeti vagy tájjellegű ételkülönlegességek 
Nevezési határidő: 2015. május 03-ig  nevezési lappal    ! ( 2. sz. melléklet )
Levélben:  IPA Magyar Szekció Közép-Magyarországi Szervezet 2234 Maglód Wodiáner u.20.
Futárban :  Lovasi Viktor – IPA Magyar Szekció Közép-Magyarországi Szervezet Dunakeszi Rk.
E  -mailen  :   ipajozsi@vipmail.hu, vagy lovasiviktor@gmail.hu     

A  határidő  után  érkező  nevezések  estén  szállást  csak  meg  kategóriájú,  illetve 
árfekvésű elhelyezésben tudunk biztosítani !

Nevezési díj:  6.500,- Ft ( 22 EU ) / csapat,  Befizetés átutalással, vagy a  helyszínen! 
Kérjük  a  csapatokat,  hogy  hozzanak  magukkal  ajándékot  és  járuljanak  hozzá  a  versenyszámok 
díjazásához

Szálláslehetőségek:  a rendezvény területén a 1. számú melléklet szerint  
A szállás díj 50 %-át a nevezéssel egy időben kérjük átutalni a : 
UniCredit : 10918001-00000077-59120009
bank számlára, ( IBAN : HU65 1091 8001 0000 0077 5912 0009 ) 

                                                  
Étkezések költségei :  
2015.05.22. vacsora  1.500 Ft ( 5 EU )/fő ( vaddisznó pörkölt főtt tésztával, savanyúság+ sütemény)
2015.06.23. vacsora   1.500 Ft ( 5 EU )/fő ( sertés szelet Budapest módra hajában főtt burgonyával,
                                                                      savanyúval + sütemény  

A vacsora igényét a jelentkezési lapon kérjük jelezni !

A szálláselosztás érdekében kérjük, hogy családi részvétel esetén feltüntetni feleség, férj, gyermek, 
valamint az igényelt éjszakák számát a jelentkezési lapon feltűntetni!

mailto:lovasiviktor@gmail.hu
mailto:ipajozsi@vipmail.hu
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Díjazás:
 Vándorserleg: A zsűri döntése alapján az összeredmény figyelembevételével kerül kiadásra
                            (2014. évi győztes hozza magával).
   1. kategória (előétel) : I-III. serleg, oklevél, érem 
   2. kategória ( főétel ) : I-III. serleg, oklevél és érem 
   3. kategória (sütemény) : I-III. serleg, oklevél, és érem

Különdíj: a zsűri által a helyezetteken kívül ara érdemesnek ítélt, valamint Szabadtűzi Lovagrend
felajánlásával a népi hagyományokat leginkább ápoló csapat részére 

A részvétel feltétele az érvényes IPA, vagy Baráti kör igazolvány a – csapaton belül, legalább  
egy tagnak!

Főzőhely kijelölése :
A nevezések sorrendjébe a csapatok sorszámot kapnak, mely egyben a főzőhely számát is jelenti majd. 
Az egy szervezethez tartozó csapatok természetesen egymás mellet foglalhatnak helyet.
A szervezeteknek lehetőség nyílig a bemutatkozásra szóban, illetve a főzőhelyen kialakított ismertető 
anyagok segítségével.

Rendezvény és kísérő szabadidős lehetőségek

2015. 05.22. 14.00- 17.00 csoportok érkezése, regisztráció

Szabad idős program lehetőségek : előzetes igény alapján horgászási lehetőség, 
látogatás Vácra, utazás Kismarosról – Királyrétre a kisvonattal, séta az erdőbe a zarándok utakon
                   16.30 a horgászverseny megnyitója és I. forduló kezdete ( külön kiírás szerint )
                   17.30-18.00 technikai értekezlet – rendezőség, zsűritagok, csapatvezetők részvételével
                   19.00 vacsora a szabadban
                   20.00 zenés ismerkedési est a szabadban
2015. 05.23. 05.00 a horgászverseny II. forduló kezdete ( külön kiírás szerint )
                     06.00 zenés ébresztő
                     07.00-08.30  reggeli  az étteremben

         07.00-8.00 – regisztráció, a nyersanyagok kiosztása
         08.00-09.00  felkészülés a versenyre

                     09.00  rendezvény ünnepélyes megnyitója, 
         09.10- főzőverseny kezdete - ágyúlövéssel hagyományőrzők

közben :       09.15   Sass Emília  és Bihari Gellért műsora
         11.00  kutyás bemutató
         12.00.14.00 elkészített ételsor bemutatása a zsűrinek

                     14.00 horgászverseny eredményhirdetése
                     15.00 Íjász bemutató  ( Pándi Íjász egyesület )

         16.00 apródok avatása eredményhirdetés a főző és sütőversenyben, 
                     17.00-19.00 szabadprogram, felkészülés vacsora estre
                     18.30 vacsora a szabadban 
                     20.00 zenés, műsoros est a szabadban, rossz idő esetén a I-II Rendezvény teremben

2015.05.24.   08.00- reggeli (minden szállóvendégnek )  

Szabad idős program lehetőségek : előzetes igény alapján horgászási lehetőség ( a versenyen kívül). 

A rendezvény alatt 10.00-18.00 óra között a fürdő kedvezményes térítés 
ellenében használható.
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A szabadidő programok részletes ismertetése a helyszínen, illetve szükségnek megfelelően kerül 
kialakításra ! 

AZ IPA PÜNKÖSD KIRÁLYA
„PÜNKÖSD KIRÁLYÁNAK SZAKÁCSA ÉS CUKRÁSZA” FŐZŐ-

ÉS KÉSZÍTŐ VERSENY RÉSZLETES KÍRÁSA

VERSENYKIÍRÁS

Pünkösd királyának szakácsa címért amatőr kategóriában megméretik meg magukat a jelentkezők.
A kategóriák győztesei „a Pünkösd királyának szakácsa” címet nyerik el, mely cím viselésére egy évig 
jogosultak, így a következő évben ők lesznek a kihívók és újból meg kell küzdeniük a cím viseléséért.  
Amennyiben a következő évben nem indul a versenyen, úgy az adományozott címet vissza kell adni, a 
vándorserleget  vissza kell  juttatni  a következő versenyre és az új  versenykiíráskor  szervezőként  is 
közre kell működnie. Amennyiben háromszor elnyeri  a megtisztelő címet, úgy ő az  örökös királyi  
főszakácsi cím kizárólagos viselője. 
AZONBAN A VÁNDOR KUPA ÖRÖKÖS VÁNDORKUPA, MELYNEK CSAK A KICSINYÍTETT 
MÁST TARTHATJA MEG A GYŐZTES.

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

A jelentkezés követően a nevezési díj befizetése átutalással, vagy készpénzben a helyszínen.
A verseny-ételeket  bográcsban főzve,  vagy grillezve  lehet  elkészíteni,  melyhez fatüzelés,  vagy 
saját tulajdonú gázégő használható. Tüzelő berendezés alá a tűzvédő lemez használata kötelező, 
melyet a helyszínem 1000 Ft bérleti díj ellenében biztosítunk.
Pünkösd  királyának  szakácsa  kategóriában  vendéglátós  végzettségű  személy  nem  vehet  részt,  ez 
kizárást von maga után. 
Érvényes IPA, vagy Baráti kör igazolvány.

NEVEZÉS  

A mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és eljuttatásával történik.
A  versenyhez  szükséges  eszközökről  a  csapat  gondoskodik  (bogrács,  rostsütő,  állványok, 
vágódeszkák,  kések,  grill  eszközök,  illetve  a  higiénia  betartásához  szükséges  mosogatószerek  és 
mosogatóeszközök). Vizet és a fát a rendezőség biztosítja.
Villanyáram vételezésre lehetőség van, amire az igényt  a nevezésnél kérjük jelezni, ha gázzal akar 
dolgozni azt a versenyzőnek kell biztosítania.
A megadott nevezési határidő után nevezést nem tudunk elfogadni, illetve ez nagyon indokolt  
esetben lehetséges.

VERSENY RÉSZLETEZÉSE

A  megjelölt  napon  a  versenyző  csapatok  egy-egy  képviselője  reggel  –  a  program  tervben 
meghatározott  időben  -  találkozik  a  szervezőkkel.  Ekkor  kapják  meg  az  ételek  elkészítéséhez 
szükséges húst (mindenki azonos állatból származó húsból készíti az ott helyszínen általa megálmodott 
ételféleséget). Másfajta húsokból is lehet készíteni ételeket a versenyre, de az ahhoz szükséges húsokat 
és  anyagokat  a  versenyző  biztosítja,  igazolva  az  eredetet,  származási  helyet.  A  szervezők  által 
biztosított  nyersanyagokat  fel  kell  használni,  illetve  zsűrizendő  ételt  kell  készíteni.  A versenynap 
reggelén történik a megküldött jelentkezési lapok alapján a csapatok regisztrálása, amikor közölni kell 
a készítendő étel elnevezését, illetve ekkor kerül sor a főzési helyek kisorsolására is.

A tűzgyújtás  idejét  egy harsonaszó – vagy más hangot  adó eszköz -  jelzi  majd a programtervben 
meghatározott  időpontban. A start jel elhangzása előtt  az alapanyag átvizsgálására,  tisztítására és a 
kiegészítő  anyagok  kihelyezésére,  előkészítésére  van  lehetőségük  a  versenyző  csapatoknak. 
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Amennyiben a startjel elhangzása előtt valamelyik csapat tüzet gyújt a versenybogrács alá, kizárja saját 
magát a versenyből

 
Zsűrizésre az elkészült ételeket az eligazításon elhangzott időpontban lehet a zsűri asztalán elhelyezni. 
Az  étele  leadáskor  minden  csapat a  zsűri  felé  a  kínálást  megerősítheti  egy  rövid  produkcióval. A 
meghatározott  időbe  a  zsűri  elé  tálalt,  az  asztalon  elhelyezett  elkészült  ételek  vesznek  részt  a 
versenyben. 

A zsűri részére minden csapat egy adagot az általa elkészített étel (ételekből) kitálalva tányéron adja le. 
A verseny ételek bírálatát két zsűri ( páratlan és páros zsűri végzi ).
A zsűrinek leadott ételtároló edényét a zsűri munkájának befejezését követően vihetik el a csapatok.
Zsűrizés és a készített ételek elfogyasztása után minden csapat köteles a saját területét rendbe rakni, a 
kölcsönzött eszközöket visszaadni, melyekért anyagilag felelősek.

NYERSANYAG                                            

A  helyszínen  biztosított  támogatók  segítséggel  mindenki  egyforma  vágóállat  húsát  kapja.  Az 
elkészítéshez szükséges egyéb ízesítőkről és nyersanyagokról a versenyző gondoskodik.

ZSŰRIZÉS

A  „Pünkösd  királyának  szakácsa”  címért  az  előírások  szerinti  nemzetközileg  elfogadott  zsűrizési 
szempontok alapján lesz az értékelés. A zsűritagok egyenként pontozzák-értékelik a csapatokat, majd 
az általuk adott pontszámok összesítésével határozzák meg az adott csapat helyezését, a végeredményt.
A  zsűri  a  főzés  megkezdésétől  a  tálalásig  végig  pontoz!  (Szempontok:  megjelenés,  tisztaság, 
ésszerűség, csapatmunka, tálalás, hőfok, íz, stb.)
A készételből egy adagot kitálalva a zsűrinek kell biztosítani a bíráláshoz. Az elkészült ételeket kérjük 
majd a zsűrizés végéig meghagyni és melegen tartani, mert így az esetleges viták elkerülhetők. 
A zsűri végeredménye alapján kerül kihirdetésre az „ÉV PÜNKÖSD KIRÁLYÁNAK SZAKÁCSA” 
cím  viselésére  jogosult  személy  és  csapat  megnevezése,  a  második  és  a  harmadik  helyezett  a 
„PÜNKÖSD  KIRÁLY  KUKTÁJA”  címet  kapja,  így  a  következő  évben  is  köteles  újból  indulni 
(megvédeni címét).

Különdíjak esetében a különdíjat adó cég, a zsűri és független 3 fős bizottság tagjai a rendezők döntik 
el, hogy kinek ítélik oda.

SÜTEMÉNY KÉSZÍTŐ VERSENY 

A versenyben csak amatőr „cukrászok” vehetnek részt. 
A sütő versenyre benevezőknek a saját maguk által a helyszínen az étel sor mellé kell a süteményt 
készíteni süteményt,  illetve a magukkal hozott  süteményből  6 szeletet,  torta vagy más látványában 
egész készítmény esetén egy egészben kell a zsűrizésre bemutatni. 
A visszamaradt sütemények a készítők a saját csapatuk helyén bemutathatják, illetve közfogyasztásra 
kiállíthatják.

A  zsűri  a  készítmények  formáját,  hagyományosságát,  munkaigényét,  látványát  és  ízét  veszik 
figyelembe.

A zsűri döntése alapján a helyszínen és az otthon készített  sütemények  külün-külön között az 1-3 
helyezett  oklevél,  serleg  és  ajándék tágyban  részesül.  Esetlegesen  a  díjazottakon  kívül  a  zsűrinek 
lehetősége van különdíj odaítélésére.

A legjobb süteménykészítő egy évre az „ÉV PÜNKÖSD KIRÁLYÁNAK CUKRÁSZA” viselésére 
jogosult.
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Az összetett  vándordíjba csak  a  csapatok  által  az  étel  sor  mellé  készített  sütemények  után  kapott 
pontokat számítjuk be.

Szervező Bizottság
Az IPA Magyar Szekció Közép-Magyarországi Szervezete

III.  Kétfordulós Pünkösdi halfogó versenye

2015.05.22-23.

Versenykiírás
Verseny célja:  Az IPA szervezetek közötti, valamint a szervezeten belüli munkatársak közötti 
Horgász hagyományokon alapuló sportbaráti kapcsolatok ápolása, erősítése és elmélyítése.
Verseny helye:  Verőce Csattogó-völgy horgásztó (A tó átlagos vízmélysége 1-2 m között, jellemző 
halai: ponty, amur, kárász, csuka, harcsa.) A tó friss kialakítású és telepítésű ezért fokozottan ügyeljen 
mindenki a horgászhelyek tisztaságára.
A verseny időpontja: 
 I. forduló  2015. 05. 22. (péntek) 16-19 óra, II. forduló  2015. 05.23. (szombat) 05.00-07.30 óra
Megnyitó és sorsolás:  2015. 05.22. (péntek) 16.00 óra 23-én,szombaton, megnyitó nélkül 05.00
Horgászhelyek elfoglalása: minkét fordulóban megnyitó után azonnal    Beetetés: 30 perc
Verseny kezdete:  I. fordulóban 17.00 óra, a II. fordulóban 05.30 óra        
Verseny befejezése: I. fordulóban 19.00 óra, a II. fordulóban 07.30 óra        
Nevezési díj: felnőtt versenyzőknek 2500 Ft/fő,  Gyermek horgászoknak ( 14 éves korig)  1000 Ft/fő.
Nevezés  határideje:2014.  május  15.  melyet  írásban  kérünk  jelezni  a  nevezési  lap  kitöltésével 
(résztvevők  nevét,  csapat  nevét,  illetve  egyéni  versenyző)  az  imykediving@gmail.com,  vagy 
lovasiviktor@gmail.com E-mail címre kérjük eljuttatni. A nevezési díjat a helyszínen kell befizethetni
Igény esetén a résztvevőknek a szállás 2000- 4.600 Ft/fő/éj+ 250 Ft IFA áron - biztosítunk.
Verseny jellege: csapat és egyéni verseny, megfelelő számú nevezés esetén gyermek kategóriában is. 
A csapatok 3 főből állnak, melyeket  IPA és IPA Baráti kör tagok, vagy családtagok alkotnak.
 A csapatverseny eredménye az egyéni versenyben elért eredmény alapján adódik össze. 
Szabályok, a lebonyolítás módja: A versenyben minden horgász egyszerre 1 bottal, azon 1 db 1 ágú 
horoggal szabadon választva úszós vagy fenekező készséggel horgászhat. A versenyző sorsolással ke-
rül az előre kitűzött helyre. A csapatversenyben résztvevők három szektorban helyezkednek el, melye-
ket a csapatvezetők sorsolnak ki. A csapattagok a különböző szektorok ugyanazon sorszámú helyén
horgásznak. A versenyző a verseny megkezdését követően a helyét csak indokolt esetben hagyhatja el. 
Etetés megkezdése külön hangjelzésre indulhat és a verseny lefújásáig korlátozás nélkül végezhető. 
Csalihal, halszelet, műcsali és halradar használata nem megengedett. Az értékelésbe valamennyi fogott
hal beszámít, ezért azokat kíméletesen, vízáteresztő szákban, a verseny végéig életben kell tartani.
Értékelés: minkét fordulóban a kifogott halak versenyzőnként kerülnek lemérésre, összsúlyuk gramm-
ban kerül megállapításra. Egyéniben és csapatban is a legnagyobb összsúlyt  elérő versenyző szerzi 
meg az első helyet.  Súlyegyenlőség esetén a darabszám, ha az egyenlő a legnagyobb hal dönt. 
Díjazás  :   Minkét fordulóban egyéni I-II-III. , csapat I-II-III. és a. gyermek 1-II-III. helyezett oklevelet 
kap.  Két  fordulóban  elért  eredmények  alapján  egyéni,  csapat,  gyermek  legjobb  I-II-III.  helyezett 
oklevelet,  serleget  és  érmet  kap.  Abszolút  legjobb  egyéni  versenyző  Pünkösd  Horgásza,  a  csapat 
elnyeri  a  Pünkösdi  Horgász  Csapat  címen  kiírt  vándorserleget,  melyet  három  egymás  követő 
alkalommal történő elnyerést követően megtarthat.
 Különdíjat kap a legnagyobb halat kifogó, valamint a legpechesebb versenyzőnek.

Minden érkezőnek regisztráltatnia kell magát, a horgászat nem kezdhető meg a sorsolás előtt! A 
kifogott halak közül egyet elvihet, a többit kedvező áron, a kifizetés után a horgász elviheti, vagy 
a helyszínen megfőzheti. Lehetőség van versenyen kívüli horgászatra a kijelölt szektoron kívül, 
1000 Ft/fő befizetését követően. Mindenkinek jó fogást és jó szórakozást kívánunk ! 

mailto:imykediving@gmail.com
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ÁLASZTHATÓ SZÁLLÁS LEHETŐSÉGEK KÉPEKKEL

 

 

 

 

faházak : 20 db 6 ágyas (2 sima és 2 emeletes ággyal felszerelt 
szállás)  10 db 4 ágyas szállás (4 sima ággyal) A házakban 
fenyőből készült ágyak, szekrények vannak.
Ezen szállástípus - három sorban elhelyezkedő, különálló házak, 
melyekhez közös fürdők, WC-k - külön épületekben találhatók.

új faházak : 3 faházban, 12 szoba, mind külön bejárattal és 
fürdőszobával. Minden szobában fürdőszoba. 7 db 3 ágyas és 5 
db 4 ágyas lehetőséggel. A 4 ágyasok 2 sima és 1 emeletes ággyal 
felszereltek. A szobákban fabútorok. A téli időszakban az összes 
szállás 3 ágyas.

apartman házak:  4 db 8 ágyas, emeletes rönkfaház. A 
szálláson belül: földszinten 2 fekvőhely, mellette fürdőszoba; az 
emeleten 6 fő számára ágyak egy légtérben. Igény esetén 2-3 
pótágy (matrac) elhelyezhető. A házak szintén fenyő bútorokkal 
felszereltek.

Szavas-lak: Közös folyosóról nyíló 12 szobából álló szállás. Az 
épület első felében üvegteraszos társalgó rész. A 12 szoba 
mindegyike fürdőszobás. 2 db 2 ágyas, illetve 10 db 3 ágyas. A 
bútorok fából készültek. Igény esetén pótágyazás lehetséges. 
Télen is üzemel!

                                                 Kishajó túra: Salamon-torony, Szentendrei Duna ág, és Sziget.
                                                  Csónakkölcsönzés, Kenukölcsönzés, 
                                                 Hajókázás a Dunán a Héda Tour-ral

                                  Horgászási lehetőségek:  Csattogó-völgyi horgásztó
                                                Nőtincs, Diósjenő, Vác, Törökmező, Királyrét, Duna, Csővár 

  Kisvonat: Vác - Verőce – Balassagyarmat
                                              Erdei Vasút: Kismaros - Királyrét
Egyéb lehetőségek: Lovaglás, Lovas kocsikázás, Korong lövészet - Lövész Klub , Festék 
lövészet, Négy évszak Vadász és Természetvédő Programjai, Erdei Iskolai Programok 
szervezése, Céges rendezvényekre programok.

Csattogó-völgy

Vác
      Budapest
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1. számú melléklet 
Szállás lehetőség és árak 

                                     Faház                    Új faház és Szarvas-lak            Apartman-ház
                  
Gyerek ár: (4-16 éves korig)
2 nap, 1éj 1 ár/fő 2 ár/fő 3 ár/fő
Reggeli a 2.000,-Ft a 3. 600,-Ft a 4.300,-Ft
Félpanzió b 2.700,-Ft b 4. 500-,Ft b 5. 200,-Ft
teljes panz. c 3. 800,-Ft c 5. 600,-Ft c 6. 300,-Ft
3 nap, 2 éj 4 5 6
Reggeli a 3.600,-Ft a 7.000,-Ft a 8. 300,-Ft
Félpanzió b 5. 400,-Ft- b 8.700,-Ft b 10. 100,-Ft
teljes panz. c 7. 300,-Ft c 10. 800,-Ft c 12. 200,-Ft

Felnőtt ár:
2 nap, 1 éj 7 ár/fő 8 ár/fő 9 ár/fő
reggeli a 2.350,-Ft a 3. 850,-Ft a 4. 600,-Ft
félpanzió b 3.500,-Ft b 5.000,-Ft b 5. 700,-Ft
teljes panz. c 4.600,-Ft c 6. 250,-Ft c 6. 950,-Ft
3 nap, 2 éj 10 11 12
reggeli a 4. 000,-Ft a 7. 300,-Ft a   8. 700,-Ft
félpanzió b 6. 200,-Ft b 9. 600,-Ft b 11. 000,-Ft
teljes panz. c 8. 800,-Ft c 12. 200,-Ft c 13. 600,-Ft

A négy év alatti gyermekek szállása ingyenes!

Az Idegenforgalmi adó (jelenleg) 250,- Ft/fő/éj! (18-70 év között)!

NEVEZÉSI LAP
A 2015. május 22-24.  Verőce, Csattogó-völgyben megrendezésre kerülő

X I .  I P A  P Ü N K Ö S D  K I R Á L Y Á N A K  S Z A K Á C S A  F Ő Z Ő -  
CUKRÁSZA SÜTEMÉNY SÜTŐVERSENY  SKACH BÉLA EMLÉKÉRE

Jelentkezési határidő: 2015. május 03. 
                     Szervezet megnevezése:  _____________________________________________
       Csapat neve :      *Nevez a főzés:       grill:       sütemény :  

2. számú melléklet
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Igényelt szobák száma :     Apartman házak :     / 2+6 ágyas elhelyezés   (4 ház van)
                                          
                           Szavas lak      /2 ágyas ( 2 szoba),        /3 ágyas (10 szoba), 
            
                          Újfaházak        /3 ágyas (8 szoba)   /4 db emeletes ágyas- 2 felnött-2 gyermek 

                          Faház :       /4 ágyas(10 faház) ,     / 6 ágyas (20 faház ) 
                                                 ( fürdőszoba, WC közös vizes blokkban  )  
Részt kíván venni : 1. Kisvonatos utazás Királyrétre            fő****
 2. horgászversenyen            fő****
Parkolóhely igény :_____     

……………, 2015.       .hó      . nap 
……..………………………………………….

olvasható név és telefonszám
*  „X”-el jelölje a kategóriát
** főzésbe résztvevő = F, süteményes=S, látogató= L   
*** a naphoz írja be a 2. számú táblázatból kiválasztott szállás fajta sorszámát
**** írja be a létszámot
A szállás díj felét a nevezéssel egy időben kérjük átutalni a : UniCredit : 10918001-00000077-59120009
bank számlára, ( IBAN : HU65 1091 8001 0000 0077 5912 0009 ) 

Ssz

Név 
( gyermekeknél születési év is 
kell)

**
megfelelő 
be tűt írja 
be

Reggeli 
igény Ebéd vacsora 

igény
szállás igény
***23 24 25 22 24 22 23   22 23 24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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