


Tisztelt Kollégák, 
Diákok, Versenyzők!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2018. április 14-én 13. 

alkalommal rendezi meg Szolnokon, az ABA–NOVÁK AGÓRA Kulturális Központban a 

Pelikán Kupát.

Az országosan meghirdetett versenyre cukrász, szakács, pincér szakmákban várjuk a 

felnőtt és tanuló versenyzőket, illetve csapatokat. Az elmúlt évben több mint 100 

versenymű mérettette meg magát, a látogatók száma meghaladta a 4.000-et.

Az értékelést országosan elismert szakmai zsűri végzi.

A megmérettetés összhangban van a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési 

politikájával, és a Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjére való 

felkészülést is szolgálja. 

A verseny kísérő rendezvényei között gasztronómiai kiállítás, bemutatók, kóstolók 

lesznek, melyek vonzóbbá, színesebbé teszik a nívós szakmai eseményt.

Mind versenyzőként, mind a vendéglátás iránt érdeklődőként sok érdekesség és 

újdonság várja az ellátogatókat a versenyen.

Bízunk abban, hogy a rendezvény hozzájárul a szakmák népszerűsítéséhez és 

fejlődéséhez.

Sikeres felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk!

Szervezők



Versenyfelhívás

KATEGÓRIÁK

 „A” kategória: szakács-hidegkonyha

 „B1” kategória: szakács-melegkonyha

 „B2” kategória: szakács-menza menü

 „C” kategória: cukrász

 „D1” kategória: hidegkonyhai artisztika

 „D2” kategória: cukrász artisztika

 „F” Pincér

 Szakács tanuló

 Cukrász tanuló 

 Pincér tanuló

NEVEZÉS

A versenyre a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezi, melyet 

szíveskedjenek visszaküldeni a következő elérhetőségek valamelyikén:

E-mail:  pelikankupa@iparkamaraszolnok.hu

Cím:  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Fax:  06-56/510-628

Ettől az évtől kezdődően online regisztrációra is van lehetőség, az alábbi 

elérhetőségen:

https://goo.gl/forms/iCjZnXH7Cemf45ft1

Jelentkezési határidő: 2018. április 6.

NEVEZÉSI DÍJ

 Felnőtt kategóriákban versenyzőként 4.000 Ft/fő

 Diákok részére versenyzőként 2.000 Ft/fő

A nevezési díj tartalmazza az ÁFA-t és a versenyzők teljes (reggeli, ebéd) ellátását.

A nevezési díjat elsősorban előre utalással szíveskedjenek rendezni, melyet a 

következő bankszámlaszámon tehetnek meg: OTP Bank Nyrt. 11745004-20134969. 

Ezen túlmenően lehetőséget biztosítunk a helyszínen történő készpénzes befizetésre 

is. A nevezési díjakról minden esetben, a jelentkezési lapon megadott számlázási 

címre, számlát állítunk ki.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4xWrrXxZX0rP_YCX7qkCLCOSc6_O0Sdxkm2foCnOj9BOPQA/viewform


HELYSZÍN

Aba-Novák Agóra Kulturális Központ      5000 Szolnok, Hild J. tér 1.

A Pelikán Kupa minden érdeklődő, látogató számára ingyenesen tekinthető meg 2018. 

április 14-én 10.00 és 16.00 óra között.

XIII.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

 A versenyzők reggel 6:00 órától tudnak regisztrálni és tájékozódni a verseny helyszínén, 

az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban, Szolnok Hild J. tér 1. szám alatt.

 Be- és kipakolás a főbejáratnál, 6:00 órától. A rakodás idejére a Pelikán Szálló parkolója 

felől gépkocsival fel lehet hajtani a térre az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ elé.

 Parkolás: A versenyhelyszín 100 m-es körzetében 3 nagy parkoló található, melyek 

szombaton ingyenesek.

 A nevezési díj a versenyző reggeli (csomag) és ebéd (Dreher Étterem, Szolnok, Baross 

út 7., ~ 250 m gyalogosan) ellátását is tartalmazza.

 A regisztrációnál kérjük jelezni további menü igényüket, mely 1.300.-Ft, szintén a 

Dreher Étteremben.

 Kollégiumi szállás igényelhető, 3000 Ft/fő.

 Az előzetesen elutalt nevezési díjakról, szállásköltségről kiállított végszámlát a verseny 

helyszínén adjuk át a regisztrációnál.

 Minden kategóriára vonatkozóan kérjük, hogy elosztóról, hosszabbítóról (min. 10 m) a 

versenyző gondoskodjon!

 Az asztalokat a szervező biztosítja kasírozva (kivéve a pincér versenyzőknél)!

 Kategóriánként megadott asztalméretek a maximális igénybe vehető terület nagyságát 

jelölik.

 A versenymunkák értékelése nemzetközi elbírálással történik bronz-, ezüst-, 

aranyérmek és oklevelek odaítélésével, illetve kategóriánként egy abszolút győztes 

kerül kihirdetésre.

 Más versenyen bemutatott, díjnyertes terméket változtatás nélkül versenymunkaként 

nem fogadunk be! Kérésre bemutató jelleggel kiállítható.



Versenyfeladatok

„A” KATEGÓRIA: SZAKÁCS – HIDEGKONYHA (Asztalméret: 80 cm X 170 cm)

1 db nyolc személyes alkalmi hideg dísztál, plusz 1 bemutató tányér 1 

személyre,

ÉS

3 db előétel, melyből két hideg és egy meleg előétel, hidegen tálalva.

„B1” KATEGÓRIA: SZAKÁCS – MELEGKONYHA (Asztalméret: 80 cm X 120 cm)

Melegen elkészített, hidegen tálalt négyfogásos gálamenü, fogásonként 1-1 

adag tálalva,

ÉS

Egyszer 6 adag meleg finger-food hidegen tálalva, vagy

egyszer 6 adag hideg finger-food.

„B2” KATEGÓRIA: SZAKÁCS – MENZA-MENÜ (Asztalméret: 80 cm X 90 cm)

Háromfogásos menü, amely közétkeztetésben is megvalósítható (meleg és 

hideg fogások egyaránt szerepelhetnek).

A felhasznált alapanyagok között szerepeljen hal vagy szárnyas, vagy vad.

„C” KATEGÓRIA: CUKRÁSZ (Asztalméret: 80 cm X 120 cm)

1 db alkalmi dísztorta bemutatása, egy ugyanolyan ízesítésű mini zsúr 

betöltve, 1 szelet belőle kivágva,

ÉS

3 db különböző tányérdesszert (hidegen vagy melegen elkészítve, hidegen 

bemutatva) egy személy részére egyenként bemutatva,

VAGY

8 személyes dísztál 5 különböző aprósüteménnyel (petit fours, praliné, stb.) 

bemutatva, max. 25g/db, plusz fajtánként 1-1 db kóstolótálon.

„D1” KATEGÓRIA: HIDEGKONYHAI ARTISZTIKA (Asztalméret: 80 cm X 170 cm)

Hidegkonyhai dekoratív díszmunka, amely csak élelmiszer alapanyagokból 

készülhet (zöldség, gyümölcs, jég, tészta, margarin, sajt, stb.).

„D2” KATEGÓRIA: CUKRÁSZ ARTISZTIKA (Asztalméret: 80 cm X 170 cm)

Dekoratív művészeti alkotás, amely csak fogyasztásra alkalmas élelmisze-

rekből készült (kakaó, marcipán, tragant, csokoládé, karamell, grillázs, stb.) 

munkák lehetnek.

„F” KATEGÓRIA: PINCÉR  (LÁSD Pincér tanuló)



SZAKÁCS TANULÓ (Asztalméret: 80 cm X 120 cm)

1 db 6 személyes dísztál, plusz egy bemutató tányér (display),

ÉS

2 db előétel, melyből 1 adag hidegen és 1 adag melegen elkészített előétel, 

hidegen tálalva.

CUKRÁSZ TANULÓ (Asztalméret: 80 cm X 120 cm)
 

1 alkalmi díszmunka (akár artisztikai alkotás is lehet),

ÉS

3 fajta „mini” termék készítése:

2 fajta 5-5 db „mini” termék készítése,

1 fajta 5 db hagyományőrző magyar napi termék bemutatása. (pl. Dobos, 

Pozsonyi, Rákóczi, stb.)

Ezen termék elkészítéséhez a hazai alapanyagok felhasználását kérjük 

előtérbe helyezni, felhasználva esetleg a regionális sajátosságokat (gyümölcs, 

méz, olajos magvak stb.).

A termékek súlya 30-50g/db.

Mindhárom termékből 1-1 darabot kóstolás céljából a zsűrinek kérünk 

kitálalni.

PINCÉR TANULÓ

A terítéshez használt kellékeket és asztalt a versenyző hozza magával!!!

4 személyes alkalmi díszasztal megterítése szabadon választott témában, az 

ehhez kapcsolódó ötfogásos menü- és italajánlás szakszerű bemutatása 

négyoldalas menükártyán (ne szerepeljen az iskolára utaló információ), 

kisegítő asztal készítése.

8.30-tól szakmai totó (13+1 kérdés) kitöltése a Kamarateremben. Időtartama 

20 perc. Kitöltése kötelező, az értékelésbe beszámít. Tartalma: általános 

intelligencia, borok, trend, szakmai ismeretek.

Élőmunka: Crepes Suzette készítése, flambírozása, a szervező által biztosított 

kész palacsintából, illetve a hozzávaló alapanyagokból (amelyet ugyancsak a 

szervező biztosít). Tálalás: két fő részére 4 darab.

A szakmai megnyitót követően folyamatosan zajlik.

Feladat elvégzésére 10 perc áll rendelkezésre.

A munka közönség előtt zajlik!



Program

6.00   Regisztráció

8.30   Szakmai totó pincér tanulók részére a Kamarateremben

9.00   Szakmai megnyitó, verseny, zsűrizés kezdete

9.00 – 11.00 Versenymunkák értékelése

10.00-10.50 Vomberg Frigyes a 2017-es a Bocuse d'Or magyar csapatának

   felkészítője, Séfek Séfe c. műsor zsűri tagja élménybeszámolója,

   Beszélgetőtársa: Zoboki Zoltán mesterszakács

11.00   Ünnepélyes megnyitó

13.00   A kávékészítés napjainkban

   Előadó: Hajcsunk Tibor a Magyar Gasztronómiai Szövetség 

   Barista Tagozatának elnöke

16.00   Eredményhirdetés

További információk

Szervezési kérdésekben:

· Szőllősi Katalin +36-20/2532914

· Hodászy Nelli +36-20/2342971

· Szabó Zoltán +36-20/2564909

Szakmai kérdésekben:

· Pálszabó Mihály +36-20/3548654

· Gaál Zoltán  +36-30/9253860

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Kereskedelmi és Iparkamara

5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Központi telefonszám: 06-56/510-610

Fax-szám: 06-56/510-628

Honlap: www.iparkamaraszolnok.hu

Facebook: www.facebook.com/jnszmkik

www.facebook.com/eletpalyatepitunk



JELENTKEZÉSI LAP 
(Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni!) 

 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018. április 6. 

 
 
Név:  ____________________________________________________________________  
 

Születési év:  ____________________________________________________________________  
 

Lakcím:  ____________________________________________________________________  
 

Telefonszám:  ____________________________________________________________________  
 

E-mail cím:  ____________________________________________________________________  
 
Szakma:  ____________________________________________________________________  
 

Munkahely / iskola:  ____________________________________________________________________  
(cím, telefonszám) 
  ____________________________________________________________________  
 

Szakoktató, felkészítő neve, telefonszáma:  
 
  ____________________________________________________________________ 
  
Pontos név és cím, amire a számlát kéri: 
 
   ____________________________________________________________________  
 

Mely kategóriában/kategóriákban kíván versenyezni? (kérjük aláhúzni) (Ha több kategóriában, vagy egy 
kategóriában több versenymunkával indul, kérjük pontosan jelezze!) 

 
 Egyéni versenyzőként 
 Csapatban versenyzek, társam:…………………………………………………………………………. 

 
„A” kategória: szakács-hidegkonyha 
„B1” kategória: szakács-melegkonyha 
„B2” kategória: szakács-menza menü 
„C” kategória: cukrász 
„D1” kategória: hidegkonyhai artisztika 
„D2” kategória: cukrász artisztika 
„F” Pincér 
Szakács tanuló 
Cukrász tanuló  
Pincér tanuló 
 
A versenymunka / versenymunkák pontos darabszáma: __________ db 
 
Szállást igényel-e?            igen                   nem 
 
Dátum: ________________________ 
 
                                                                                  __________________________ 
                                                                                                      aláírás 


