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MEGHÍVÓ
a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület és a
Budapesti Gazdasági Főiskola
szakmai konferenciájára, közgyűlésére
és a Dr. Ketter László Gasztronómiai Versenyre
A Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület elnöke, a házigazda település, Mogyoród
polgármestere, továbbá a rendezvény helyszínét biztosító mogyoródi Csíkvölgyi Pipacsárda
üzemeltetője, az egyesület alelnöke tisztelettel meghívják Önt a GKRTE szakmai konferenciájára,
közgyűlésére és a Dr. Ketter László hagyományőrző gasztronómiai versenyre, melyet
2013. december11-én, szerdán 8.30 órakor Mogyoródon a Csíkvölgyi Pipacsárdában Dózsa György
út 2.sz. alatt tartunk.
A szakmai program és a közgyűlés levezető elnöke:
Perna Pál a GKRTE elnöke
Kérjük a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület tagjait, hogy feltétlenül hozzák
magukkal a döntéshozatalra feljogosító meghívót, amely egyúttal szavazólapként is szolgál. Ezzel
is elősegítik a szavazás gyors és zökkenőmentes lebonyolítását.
Abban az esetben, ha személyes részvételük akadályba ütközne, kérjük, hogy az
Alapszabályban foglaltaknak megfelelő képviseletükről gondoskodni szíveskedjenek. Amennyiben a
Közgyűlés nem határozatképes, abban az esetben a határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlést
két óra elteltével ismét össze kell hívni. A másodszori összehívást követően a Közgyűlés az eredeti
napirendben foglalt ügyekben határozatképes a megjelentek számára való tekintet nélkül.

Gödöllő, 2013. november 20.

Perna Pál
a GKRTE elnöke

SZAVAZÓLAP

I.

A GKRTE szakmai konferenciájának és közgyűlésének napirendje:

8.30

Regisztráció

9.00

A GKRTE tagjait és vendégeit a házigazda település önkormányzata nevében
köszönti:
Babicz László
Mogyoród polgármestere

9.10

Évadzárás az Advent jegyében:
Verseczkyné Sziki Éva
a GKRTE Idegenforgalmi Bizottságának elnöke
Potvorszki Anita
musical énekes

9.30

A szakmai konferenciát és a közgyűlést megnyitja, továbbá a napirendet ismerteti:
Perna Pál
a GKRTE elnöke

9.40

A hagyományőrző gasztronómiai verseny programját, illetve forgatókönyvét
ismerteti:
Vörös István Attila
a GKRTE alelnöke, a rendezvény házigazdája

9.50

Tájékoztató a szakács-, a cukrász és a felszolgáló szakmunkásképzés helyzetének
javítására tervezett intézkedésekről, valamint a
helyi- és térségi Turisztikai
Desztinációs Menedzsment Szervezetek működési feltételeit biztosító jogszabályok
előkészítéséről.
Előadó: Dr. Horváth Viktória
a Nemzetgazdasági Minisztérium
turizmusért felelős helyettes államtitkára

10.20

Tájékoztató a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi-, Vendéglátóipari
és Idegenforgalmi Karának a tradicionális vendéglátás értékeinek megőrzése
érdekében végzett tevékenységéről.
Előadó: Dr. Zimányi Krisztina
a Budapesti Gazdasági Főiskola
Kereskedelmi-, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karának dékánja

10.40

Prezentáció „Tájak és ízek” címmel
Előadó: Dr. Gundel János
a Budapesti Gazdasági Főiskola
Kereskedelmi-, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karának
volt tanszékvezetője

11.00

Szünet

11.15

„Hogyan lesz egy szakácsból PhD végzettségű Dr.?”
Előadó: Dr. Sándor Dénes
a Budapesti Gazdasági Főiskola docense

11.35

„Amerikából jöttem, ……….”
Előadó:Kardos Endre
a Magyar Turizmus Zrt. Amerikai Egyesült Államokban működő
képviseletének volt vezetője

11.55

„A gasztronómia ma” – hogyan őrizzük, ápoljuk a tradicionális vendéglátás
értékeit?
Előadó: Benke László
olimpiai bajnok mesterszakács

12.15

Tájékoztató a kulturált kávéfogyasztásról
Előadó: Perna Andor
a domonyvölgyi Malackert Vendéglő

12.30

A mogyoródi Babicz Pincészet borbemutatója
Előadó: Babicz Éva
a Babicz Pincészet képviselője

12.45

Javaslat a GKRTE tagjai 2014. évi tagdíjának megállapítására vonatkozóan.
Előadó: Perna Pál
a GKRTE elnöke

12.55

A GKRTE évadzáró szakmai programjának zárszavát elmondja:
Bátovszki György
a GKRTE tiszteletbeli elnöke

II. Dr. Ketter László hagyományőrző gasztronómiai verseny programja,
illetve forgatókönyve
8.30

A versenyzők a helyszínen – a Csíkvölgyi Pipacsárda konyhájában - a befejező
konyhai műveleteket követően tálalják a versenykiírás alapját képező, különböző
hazánkban lévő tájegységekre jellemző ételsorokat.
Az előírt határidőben 12 turisztikai szolgáltató, intézmény, civil szervezet nevezett
be a hagyományőrző gasztronómiai versenyre. A versenyzők római számokkal
jelzett listája a 3. számú mellékletben tekinthető meg.
A versenyen résztvevő 12 csapat mellett a domonyvölgyi Malackert Vendéglő
baristája, Perna Andor úr kávékülönlegességek bemutatójával, a mogyoródi Babicz
Pincészet képviselői pedig borbemutatóval kívánják színesíteni a dr. Ketter László
hagyományőrző gasztronómiai versenyt.
A gasztronómiai versenyt követően a résztvevők pontos megnevezése, a
versenyben elért helyezése és az általuk elkészített ételkülönlegességek bemutatása
a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület www.gkrte.hu című
honlapjának
„Szakmai
oldalán”
is
elérhető
lesz.
A résztvevő csapatok vezetői illetve képviselői egy adag levest, főételt és desszertet
tálalnak fel a szakmai zsűri elé, a további 9 adag étel a svédasztalra a vendégek elé
kerül kóstolás céljából.

10.00

A zsűri az előzetesen kisorsolt sorrendben kezdi meg az ételsorok minősítését, majd
pedig az általa felállított rangsornak megfelelően ítéli oda a verseny támogatói által
felajánlott díjakat.

13.00

A GKRTE tagjai és meghívott vendégei – a gasztronómiai versennyel egyidejűleg
zajló szakmai konferencia befejezését követően – a svédasztalra feltálalt ételek
kóstolója során ízlelhetik meg a szakértő zsűri által korábban már minősített
különleges ételsorokat.

13.30

A GKRTE tagjai és meghívott vendégei 8.300-9.00 óra között a regisztrációs
pultnál átvett szavazólappal szavazhatnak a közönségdíjra.
A szavazólapon római számmal megjelölt ételsorok közül a közönségdíjra a
szavazók csak egy ételsorra szavazhatnak az általuk kiválasztott ételsorhoz tartozó
római szám bekarikázásával.

A zsűri elnöke:
Benke László
A zsűri elnök helyettese:
Pataki János

A zsűri tagjai:
Sándor Dénes

14.45

a Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének
elnöke, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai
Szövetség Cukrász Mester Bizottságának elnöke

a Budapesti Gazdasági Főiskola docense

Szabó Pál

a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség
képviselője, a gasztronómia nagykövete

Gombás András

a budapesti Gombás Étterem tulajdonosa,
a Magyar Vendéglátók Régiós Szövetségének
alapítója

Károvits Tamás

a Magyar Vendéglátók Ipartestületének
tiszteletbeli elnöke

Gundel Gábor

gasztronómiai szakértő

A zsűri titkára:
Csaba Ágnes

14.00

olimpiai bajnok mesterszakács

Budapesti Gazdasági Főiskola
vendéglátó – szálloda szakos hallgatója

Eredmény hirdetés

Benke László
olimpiai bajnok mesterszakács
Pataki János
a Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének
elnöke, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai
Szövetség Cukrász Mester Bizottságának elnöke

A szakértő zsűri által minősített
az elismerő okleveleket átadja:
Benke László
Bátovszki György
Perna Pál

ételkülönlegességek előállítóinak, szolgáltatóinak
olimpiai bajnok mesterszakács
a GKRTE tiszteletbeli elnöke
a GKRTE elnöke

A versenyzők díjazása céljából felajánlott díjakat – a szakmai zsűri döntésének
figyelembevételével - a felajánló cégek képviselői adják át a díjazottaknak.
A kiváló minősítést elnyert versenyzők oklevél elismerésben részesülnek. A
legkiválóbb versenyzők a székesfehérvári székhelyű Androméda Travel Kft.
által 3 db 3 fő részére felajánlott – 2014. évi nyári szezonban, 7 éjszakára
érvényes – a görögországi Makrygialos üdülőhelyen, stúdió jellegű
elhelyezéssel, önellátással igénybe vehető szálláshelyet szerezhetik meg.
Az Utazási Iroda elérhetősége:
Postacím: Székesfehérvár, Várkörút 2.
Telefon: 22/316-000
E-mail: andromeda@andromeda.hu
Internet: www.andromeda.hu

III. A Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Versenyre benevezett
csapatok menü ajánlatai:
I.
Nagyanyám levese gazdagon
Marhapörkölt sztrapacskával
Hólabda
II.
Ormánsági gyöngytyúkleves
Szennai zsebes hús
Házi nyúlpástétom grillezett sütőtök talléron, szekszárdi rosé mártással
Cukkini spagettivel
Puliszkarakottas füstölt tarjával, dinsztelt lila káposzta almával
és vörös áfonyával
Mágos gugó szilvaraguval és madártej fagylalttal
III.
Tárkonyos bárány raguleves
Szalonnás, tejfölös kakaspörkölt túrós csuszával
Meggyes-mákos rétes mézes diófagylalttal
IV.
Tárkonyos gombócleves
Savanyú káposztás nudli apró pecsenyével
Diós-mákos-kakaós álom
V.
Szüreti kakas gulyás
Kakas- és malac sült savanyúsággal és kenyérrel
Túrós pogácsa
VI.
Savanyú malacragu leves buggyantott tojással
Rozmaringos báránycsülök kenyértésztában kevei bojtár-módra,
nagykunsági zöldbab rakottassal
Csokoládés-cseresznyés fánk

VII.
Frica
Ganca I-II.
Loksa
VIII.
Gölődin leves
Takart
Túrós és káposztás rétes
IX.
Savanyú betyárleves velővel
Mogyoródi sistergős petrezselymes burgonyagolyókkal
Gyümölccsel töltött palacsinta vanília-mártással
X.
Kincsem-ragu leves szürkemarha borjúból
Mangalica szűzérmék fehérboros, tárkonyos, gombás raguval és fokhagymás puliszkával
Tejes pite házi barackízzel
XI.
Csömöri gombócleves
Ganca
Diósbatyu
XII.
Lábszár leves házi finommetélttel és benne főzött zöldségekkel
Fokhagymás-paradicsomos szaftban párolt pecsenye, knédli cipóval és párolt káposztával
Herőke (csöröge fánk)

IV. A versenyzők díjazása céljából felajánlott díjak:
-

Magyar Fehérasztal Lovagrend, Budapest
képviselője Benke László – Vándordíja

- Androméda Travel Kft., Székesfehérvár
3 db 3 fő részére, 7 éjszakára görögországi Makrygialos üdülőhelyen – 2014. évi
nyári szezonban - igénybe vehető szállás
- Hotelinfo Kft., Budapest
4 db Magyar Turizmus Kártya (Hungary Card) 44.000.-Ft. értékben
- Gombás Étterem, Budapest
40.000.-Ft. értékű étkezési utalvány
- Sissi Panzió, Gödöllő:
Szállás 2 fő részére, 3 nap 2 éjszaka reggelivel 31.600.-Ft értékben
- Gödöllői Hírek online internetes portál felajánlása
egy gödöllői vagy Gödöllő környéki versenyző számára 1 hónapra 30.000.-Ft értékű
hirdetési felület
- Erzsébet Királyné Szálloda, Gödöllő
2 fő részére 1 éjszakára – kétágyas szobában - igénybe vehető szállás reggelivel
24.300,-Ft értékben
Érvényes: 2014. június 30-ig

- Gödöllői Királyi Kastély, Gödöllő
4 db páros belépő a Gödöllői Királyi Kastélyba 17.600.-Ft értékben
- Zöldfa Vendéglő, Csömör
Vacsora utalvány 4 fő részére 15.000.-Ft értékben
-

Hungarokart Center Kft., Mogyoród
6 db gokart jegy 10.200.-Ft értékben
-

Malackert Vendéglő, Domonyvölgy
10.000.-Ft. értékű étkezési utalvány

- Wellinger János, Budapest
10.000,-Ft értékű Gödöllő COOP vásárlási utalvány
- Windhager Kft., Decens Kiadó
A Veresi Krónika, a Fóti Hírnök és a Mogyoródi Kilátó Kápolna újságokban
10.000.-Ft. értékű hirdetési lehetőség
- Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület
1 személy, illetve cég részére 2014. évi térítésmentes GKRTE tagság felajánlása
- Gödöllő Coop Zrt., Gödöllő
ajándékkosár 10.000.-Ft. értékben
- Pataki Cukrászda, Érd
cukrászsütemény utalvány 10.000.-Ft. értékben
- Babicz Balázs Pincészete, Mogyoród
borkülönlegességek felajánlása zsűri tagjainak és a szakmai konferencia előadóinak
Mellékletek:

1.sz. A GKRTE december havi hírlevele.
2.sz. Határozati javaslatok.
2.1 Javaslat a jegyzőkönyv hitelesítőinek személyére és a
közgyűlés napirendjének elfogadására.
2.2 Javaslat a GKRTE tagjai 2014. évre vonatkozó tagdíjának
megállapítására.
3.sz. Tagdíj hátralékkal rendelkező egyesületi tagok fizetési
felszólítása.

Gödöllő, 2013. november 20.

Babicz László
Mogyoród polgármestere

Perna Pál
a GKRTE elnöke

Vörös István Attila
a mogyoródi Csíkvölgyi Pipacsárda üzemeltetője,
a GKRTE alelnöke

