
FŐZŐVERSENY 2007.  
(összefoglaló) 

 
 
2007. június 2. napján a délelőtt nemes versengés vette kezdetét Hollóstetőn a Hegyicamping 
területén.  
A reggeli órákban még csak méregette egyik csapat a másikat, de aztán nem tudták megállni, 
hogy ne kínálgassák jófajta házi rettenetes italaikat egymásnak, így a verseny ettől kezdve  - a 
több éves hagyományoknak megfelelően - igencsak emelkedett hangulatban folyt. 
Minden csapat külön említést érdemel, hiszen aki benevez egy  főzőversenyre nem kevés 
tudással rendelkezik a konyhaművészet terén. 
 
Kezdjük mindjárt az 1. sorszám alatt futó Csátiakkal, vagyis a Jobbágy család, Gulyás Sándor 
Zoltán, Lehotay Veronika, Lóránt Gábor, Kádár Róza és a főszakácsnő Gulyás Terézia 
mestercsapattal. Mezőcsátról érkeztek, hogy megismertessenek minket a jellegzetes csáti 
ételekkel. 
Kétfajta étellel (UFO-ban sült hús és UFO-ban sült lángos) és egy itallal (Csáti rettenetes) 
neveztek.  Főszakácsnőjük, a csodálatos Terka asszony előtt csak meghajolni tudunk, mivel 
mindhárom benevezett finomság elkészítése az ő keze munkája !!! 
 
2. sorszámú csapat a Parragh Zoltán és Demeter László alkotta Borivók, akik a Görömbölyi 
Természetbarát Kör tagjai. Pörköltfélék kategóriában a „Pörkölt Borivók módra” c. étellel 
neveztek, melyről csak annyit, hogy az étel kóstolása után sokan érezték a mennyországban 
magukat … (a szakácsok charme-ja  pedig megdobogtatta némely hölgy szívét …)  megj. a 
szerk. 
 
3. sorszámmal a Gyurgyalag csapat indult szintén a Görömbölyi Természetbarát Kör tagjai, 
név szerint: Balogh Sándor, Balogh Sándorné, Balogh Edina, Fehér István, Jászkai Béla és 
Kerékgyártó Imréné.  Két kategóriában neveztek, egytálétel (Görömbölyi handabakáré) 
valamint egy fantasztikus dekorációval. Mind az étel, mind a dekoráció külön említést 
érdemel. A Görömbölyi handabakáré a díjazottak közt végzett, a Dekorációt pedig bármelyik 
világszínvonalú verseny megirigyelhetné, hiszen Balogh Edina aki készítette a szakmájában is 
világszínvonalon dolgozik !  
 
4. sorszámmal indult a Füttyös Rigók csapata a VTBE kötelékében, Ruszkai Gábor és 
Ruszkai Gáborné. Kétfajta étellel neveztek,  Pulykafalatkák káposztaágyon, valamint a 
Kapros túrós. A kapros túrós azonnal helyezett lett a zsűrinél, a pulykafalatkák pedig a 
közönségnél. Egy falat nem maradt belőle !! Jelen sorok írója is csak pár kanállal ehetett 
belőle, hiszen az a rengeteg mennyiség pillanatok alatt elfogyott, dícsérve a szakácsokat!  
 
5. sorszámmal szintén a VTBE kötelékében a „Bakter Brothers Chippendale Csapat” indult, 
Németh Gyula, és Imre Zoltán részvételével, valamint csatlakoztak még Németh Gyuláné (a 
Hollós Kupa „megmászása” után) és Imre Zsuzsanna kiskukta. A Zöldbabos füstölt hús 
bográcsban c. ételük nyerte el a BAZ Megyei Természetjáró Szövetség Vándorfakanál díját.   
 
6. sorszámmal Nemes László indult a Tiszaújvárosi SC képviseletében. Csak annyit írok, 
hogy sokaknál ő volt a nyerő. 
 
 
 



 
7. sorszámmal indult Vicsorgó, alias Zsófi, aki jól megtréfálta a rendezőket, hiszen kiléte 
teljes homályban maradt mindaddig, amíg el nem kezdődött a verseny. Akkor bizony kiderült, 
hogy a zord név mögött egy aranyos, mosolygós hölgy rejtőzik, aki ráadásul kiválóan 
készítette el a Saláták kategóriában indított ételét, a Paradicsomos halkrémet. A szervírozás 
sem volt semmi, valamint az sem, hogy a főzőverseny utáni vetélkedőn is igen sikeresen 
szerepelt kedves barátnőnk! 
 
8. sorszámmal két gyönyörű hölgy versengett, nevezetesen Ágica és Virág, (anya és lánya, 
vagy inkább húg és nővér) a VTBE színeiben. Csodálatos gyümölcstortájuk minden jelenlévő 
tetszését elnyerte és bizony mondom a „12. zsoltár, 25. bekezdés sütemény” elnevezés 
tökéletesen tükrözte a kreáció mennyei voltát.  (hú ez lehet, hogy erős volt, de akkor ott ezt 
mindnyájan így éreztük)  
 
9. és stb. sorszámmal aki nem indult (mert elijesztette az a kis esőcske) bizony sajnálhatja, 
hogy lemaradt erről a nagyszerű rendezvényről, melynek sikeréhez nagyban hozzájárultak az 
alábbiakban felsorolt kedves barátaink (a felsorolás semmiféle rangsort nem tartalmaz, csak 
ahogy eszembe jut !!!) 
A Hollóstetői Hegyicamping tulajdonosai Varga József és felesége 
Bükkszentkereszt Polgármestere Halász Rezső 
A BAZ Megyei Természetjáró Szövetség elnöke Balkányi Ferenc 
Az MTM Szálló vezetője (szakmai zsűri, korábban több 5 csillagos szálloda vezetője) Molnár 
Sándor 
A Vasutas Természetjárók Bükki Egyesületének titkára Kovács László  
A BAZ Megyei Természetjáró Szövetség titkára Balogh Sándor (a hollóstetői 
rendezvénysorozat kitalálója és lelke …) 
 
Mindegyik csapat ígéretet tett arra, hogy jövőre ők viszik el a fakanalat, valamint mostani 
receptjeiket közszemlére bocsátják.  
 
 
Végül, de nem utolsó sorban a helyezések: 
 
Étel kategóriában: I. helyezés és Vándorfakanál díjas: Bakter Brothers (Zöldbabos füstölt     

hús bográcsban 
 II. helyezés: Gyurgyalag (Görömbölyi handabakáré) 
 III. helyezés: Borivók (Pörkölt Borivók módra) 
Sütemény kategóriában:   I. helyezés: Csátiak (UFO-ban sült lángos) 
       II. helyezés: Ágica és Virág (12. zsoltár, 25. bekezdés süti)  
       III. helyezés: Füttyös Rigók (Kapros túrós) 
 

A verseny mottója: 
JÖVŐRE  VELETEK  UGYANITT !!! 

 
 
Miskolc, 2007. június 4.         
 

Imréné Gyopár Erika 
        (VTBE rendező, aki túlélte) 

 


