
 

 

FELHÍVÁS ÉS VERSENYKIÍRÁS 

Rizsfesztivál 

2014. augusztus 16. (szombat) 
 

Patalom Községi Önkormányzat az előző évek hagyományaihoz hűen ismét megrendezi a 
Rizsfesztivált. A elmúlt évek alatt számos bizonyítékát láthattuk annak, hogy milyen sokan 
vannak azok, akik érdeklődnek a gasztronómiai kultúra iránt és a mai napig őrzik és 
ápolják tradicionális szakácstudományukat. Megtapasztaltuk, hogy olyan egyszerű ételt 
mint a rizs, hányféleképpen és milyen gazdag ízvilággal képesek elkészíteni településeink, 
falvaink háziasszonyai.  
Ezennel 

f e l h í v á s s a l   f o r d u l u n k 

a somogyi településekhez, hogy  egy szórakoztató verseny keretében eldönthessük, idén 
mely település versenyzői készítik a legízletesebb, legkülönlegesebb rizs ételeket. 
 
A verseny helyszíne:  Patalom, Sportpálya 
Időpontja:    2014. augusztus 16. (szombat) 
A rendezvény programja:  
 
10.00 Főzőcsapatok érkezése 
11.45 Patalomi nyugdíjasok műsora 
          Fiadi Egyesület műsora 
12.00 Ünnepélyes megnyitó 
12.15 Somogyszilért Egyesület    
         ének- és néptáncbemutatója 
12.45 „Jó ebédhez szól a nóta” 
          Kadlott Karcsival 
13.00 EBÉD 
13.30 Szentgáloskéri Heart & Soul   
          együttes 
14.30 Főzőverseny eredményhirdetése 
14.45  Íjászbemutató  

15.00 Bel Canto együttes műsora 
15.45 Patalomi Nyugdíjas Egyesület  
          műsora 
16.00 Kaczor Feri műsora 
17.00 Díszpolgári Cím adományozása 
17.15 Kulturális műsorok 

- Somodori nyugdíjas egyesület 
- Szentgáloskéri citerások 

18.00 Novák András (Magyaregres)  
           Latintánc bemutatója 
19.00  Mókus motoros bemutatója 
21.00 BÁL a Karawanka együttessel 

 
Kísérő programok: 
11.30 – 15.00        Kézműves vásár, gyerekeknek légvár 
 
Nevezés rendje: 
A főzőversenyen maximum 5 fős csapatok indulhatnak, kizárólag a felsorolt 
versenyszámokban. 
Nevezni és indulni lehet a következő versenyszámokban:  

1. Rizses főételek 
2. Rizses desszertek 

Nevezés határideje:  2014. augusztus 15.   1200 óra 
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A rendezvény napján helyszíni nevezés: nincs 
Nevezés kizárólag írásban:   Patalom Községi Önkormányzat  

  Patalom, Kossuth L. u. 58.  címen 
                      fax:      82/520-004 
  e-mail: patalom1@t-online.hu   

     (a mellékelt nevezési lapon) 
 
A nevezésnek tartalmaznia kell az elkészítendő ételek recepttúráját 4 adagra kidolgozva. 
Nevezni mindkét versenyszámban lehet, de nem kötelező. 
 
További feltételek:  
 Minden csapat hozza magával a versenyzők egészségügyi könyveit, ennek hiányában egy egészségügyi 

igazolást a háziorvostól, amely a versenyzők fertőző betegségektől való mentességét igazolja. (ÁNTSZ 
előírás). 
(A háziorvos az egészségügyi igazolás kiadásához kér egy egészségügyi nyilatkozatot, mely 
nyomtatványboltokban megvásárolható és egy érvényes tüdőszűrő vizsgálati lapot, mely igazolja, hogy 
fertőző betegségektől és gümőkortól mentes a versenyző.)   

 A nevezés feltétele a versenyen készített étel receptjének leadása.  
 A versenyétel receptjét kérjük a főzőhelyeknél jól látható módon kifüggeszteni. 
 A versenyzés előfeltétele a nevezési lap kitöltése és leadása a rendezvény házigazdájánál.  
 A szervezők biztosítják a fedett főzőhelyet, a munkaasztalt. 
 A csapatok maguk gondoskodnak a főzéshez szükséges alapanyagokról, eszközökről  (gáztűzhely) és 

a tálaláshoz szükséges felszerelésekről. Az alapanyagok származását igazoló dokumentumokat (pl. 
számla) minden csapat hozza magával.  

 A szervezők lehetőséget biztosítanak a versenyen indulóknak, hogy a versenyen kívül főzött ételeket a 
nagyközönség részére értékesítsék a hatályos jogszabályok betartásával. Az ilyen irányú igényt 
nevezéskor kérjük jelezni. 

 Egy csapat több versenyszámban, de versenyszámonként csak egyféle étellel indulhat.  
 A versenyre nevezett ételekből fajtánként legalább 15 adagot kell készíteni, amelyet a rendezőknek 

átadnak. A leadott ételekkel a továbbiakban a verseny szervezői rendelkeznek. 
 
A verseny értékelése:  
A versenyételeket szakmai és társadalmi zsűri tagok értékelik. Az értékelés 12.00 órától 
folyamatosan történik. 
A verseny eredményhirdetésére várhatóan 14.30 órakor kerül sor. 
Díjazás: 
• Minden induló részére                                  - Emléklap 
• A versenyszámok I-III. helyezettjei részére   - Diploma, serleg, ajándék 
 
A rendezvényre vonatkozó további információ:  
 Keszler Ferenc polgármester 

7463 Patalom, Kossuth L. u. 58.  
telefon: 30/247-4780, 82/520-004,  
fax: 82/520-004,  
e-mail: patalom1@t-online.hu  

 
Kelt: Patalom, 2014. augusztus 5.  

Keszler Ferenc 
Patalom Község Polgármestere 
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Nevezési lap 
a 

Patalomi Rizsfesztiválra 
Patalom, 2014. augusztus 16. (szombat) 

 
Csapat neve: _                  _____________________________________________________ 

A csapat képviselőjének neve: _________________________________  ________________ 

Címe: _____________________________________________________________________ 

Telefonszáma: ______________________________________________________________ 

 
Rizses főétel  versenyszámba nevezünk*:  igen  nem 

Az étel megnevezése: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Rizses desszert  versenyszámba nevezünk*:  igen  nem 

Az étel megnevezése: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
Egyéb közlendő:                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                                      
    
 
Kelt:…………………………….  
                                                  ……………………………… 
         aláírás  
 
 
A nevezési lapot kérjük  2014. augusztus 15-én 1200 óráig  a rendezvény házigazdájához, a 
Patalom Községi Önkormányzathoz eljuttatni az alábbi elérhetőségek valamelyikén:   
 
Cím: Patalom Községi Önkormányzat (7463 Patalom, Kossuth L. u. 58.)  
1.3.1. Fax: 82/520-004 
e-mail: patalom1@t-online.hu 
 
A versenyen készítendő ételek receptjét a nevezési lappal szíveskedjen elküldeni. Jelentkezést 
csak írásban fogadunk el. A rendezvény napján helyszíni nevezésre nincs mód.    
 
* A megfelelő rész aláhúzandó.                    
 
 


