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A Ma5ar Honvédség Parancsnoksága (Élehezái Szolgálatfőnöksége) 1D3. június 18-19-én - elsó ízben Európában , megíendezte a2
Európai Katonaszakácsok Versenyét a HúvtXv<il5ri úton, a HM-III. ob-

jektumban.

A verscny megrendczésének gondolata:

Maryar
Szakácsok és Cukrászok Sóvetségében (melynek az MH Elelmezesi
1991 decemberében e5l hivatalos megbesélésre kenilt sor

a

Szolgálatfónökség a tag|a), ametynek végeztével,- e5l kötetlen társalgás
során - arra tere|ódött a só, hory ho5lan zajlanak a Ma5rar Honvédség_
nél immár több mint ery évtizede a szakácsversenyek, milyenek a tapasztalatok stb. A szövetség elnöke megemlítette, hos/ a maryar szakácscsapat
7992. &i Szakácsolimpiára készül, amelyet minden negedik wFranfurt am Main-ban rendezrrek meg és köólte, hogl azon a NAben ^z
TO orságainak ery része katonaszakácsokkal is részt vesz, miért ne vehetnénk részt mi is. Az MH hadtápcsoportfónök erre úry reagált, hory
elsó alkalommal csak esetleg megfigelók menjenek ki, de fantáziát látna
abban, ho5r a mi katonaszakács venenyeinket sélesítsük nemzetközivé,
és hívjuk meg Európa katonaszakácsait. iry azok megismerhetnék eg5legyben
más munkáját, felszereltségét, lehefőségeit és felkészúltségét,
pedig
a legerejüket,
mindezt
veísengésben
összemérhetnék
e§l neme§
veri|yen
szélesebb nllvánosság elótt. A szakmai szempontokon túl egl
seny sikeres megrendezésével tehetnénk egr kis lépésta köós Európa
íelé,hozzÁjátttlhatnánk ahhoz, hory katonáink barátságot kössenek egymással.
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ozí€d€s,

Lcl fuknczáí szdtáldfóök

Mindezekből kiindulva az az elvi, elózetes megállapodás született,
hogl a franKurti Szakácsolimpiára e§l ma§/ar szakdelegáció kiutazik,
otiielveszi a kapcsolatot a részt vevó hadseregek csapatvezetóivel, felméri hozzráállásukat e5l ilyen versenyhez és kedvező fogadtatás esetén
a szervezés feladatait megkezdi. Kezdettól e|határoztuk, hogy mindegyik
európai hadsereget meghívjuk az Uraltól az Atlanti-óceánig, kivéve a
potgárhábonút

fo$ató o§ágokat.

A verseny megszervezése:

Az elózetes elgondolás alapjáa

1992 októberében e§/ háíomfós

szakmai delegáció megtekintette a frankfurti szakácsolimpiát és találkozott az ott résit vevó katonaválogatottak képviselóivel. (Ezek voltak Németorság, Cseh3zlovákia, Na5l-Britannia, USAEurópai Parancsno}sága, Olaszország, Hollandia.) A kétoldalú tanácskoások során valamennyien nagnzerű ötletnek találták a gondolatot és biztosítottak ben-

nünket résaételükről.

Mindezek alapján a hazaérkezés után elkezdódótt a verseny szefvezése, melynek elsó lépésekéntkértük az MH Parancsnokától, hogy a verseny kerüljön be az MH 193. éü tervébe.
Averseny színhe\éretöbb elgondolás is született. Kezdetben a helyszín Újd<lrcigd. a kiképzőbázis és lőtér lett volna, ezt azonban - a ros§z
megközelíthetőcég és infrastruktúra hiánya miatt elvetettük. Ezt követően a Hadtáp Szolgáltató Központot (Zách utca) jelöltük ki, azonban
minte§/ két héttel a veneny kezdete elótt kiderült, ho§/ technikai okok
miatt - elsősorban a nem megfeleló energia és vfuellátá§ - ez sem felelt
meg. Ígr került a válasarás a Hűvóvölgri úti laktanyára, ami végül is nagmaga a verseny színszerú változtatásnak bizonyult, mert a környez€te,
az
objektumparancsnolság
és
talán
elsósorban
helye, az infrastruktúrája
és azEllátóIgazgatóság 3. Ellátó Osztálya telje§ állományának rendkívül
jó hozzáállása eg kifogástaIan versenyrendezÁt eredményezett.
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A rrenenyre

a

csapatokat az MH Anyagi_Technikai Fócsoportfónök

meghívás mellé e5lversenyfelhívrást mellékeltünk. Averseny
meghirdetésekor az alábbiakat kötöttük ki:Z

híl,ta meg,

a

A szakácsveneny két részMl áll. El§ó nap (18_án) délután a csapatok
készítsenek 3 db 6 személyes hidegtálat. A hidegtálak olyanok leglenelq
melyet e5l terepen lefolytatott 5rakorlat végéna parancsnok állófogadásán szolgálnak fe|. A hidegtálon csak ehetó anyagok le5renek (pl. ne
leryen töl5dalwél űszítás). Ezek a hidegtálak 19én délelóü a köz'n§ég
részére kiálütásra kerülnek Második nap a c§apatok saját mozgókonyháikban (azokat a saját normáik szerint telepí§e és beíendeale) készír
senek 50 fóre olyan nemzeti jellegú ételeket (menút), amelyet terepen,
e5l 5nkorlat végeztév€l a katonáiknak készítenekés kiszolgrálnak. Az
ételek nyersanyagértéke a 10 német márkát nem haladhatja meg. (Ez a
NATO képviselók kikötése volt, tulajdonképpen a nyugati hadseregek
sámára jelentett megkötöt§éget, a volt VSZ orságok normái ettól jelentósen elmaradnak. Az összeg egébként is elméleti sám volt csupán,
ez alapján állították ex§ze menűiket, de a haánkban beszerzett élelmiszerek értéketermészetesen lényegesen kevesebb volt ennét). Az ételek
zsűrizes után a közönség sámára kóstolás jelleggel - kiosztásra kerülnek.

A versenyen két zsűri műktjdik: Szakmrl zsűrl a Magrar Szakácsok
és Cukászok Szrvetsége és a NATO képviselóiból (5 fó) és Tórsedalml
zsúrl népszerű színé§zek, sportolók, katonálq közéleti személlségek(79 fő) bevonásával.

, A csapatok részere szükséges nyenanyagokat a Maglar Honvédség
Flelmezési Szolgálatfőnöksége biztosítja, kivéve a speciális, nemzeti jellegű alapanyagokat (pI. homár, rák, olívabogó, lazac stb.).
A csapatok elhetyezéséról, programjairól a szerveá orság gondos_
kodik (téítésnélkúl),a versenyre érkezó egéb küldöttség részére- tédtés ellenében - sállást és eltátást biztosítunk

2ltt.zer.detiY€í$nyf.lhív{.á!av€ír.nyelütmácélhóOrppsliltjártNATomldött§é88el
li.likítotl módod]á§ot u|áoi kíit&iumo* §z.r€pelnelr esybefoglalv..,

?3?

A versenyre történő jelentkezó határidejét 193. március 31-ig, a
_
szükéges anyagok igénylésétmájus 15-ig határoztuk meg (de ezekét a
határidőket nem vettük teljesen szigorúan, íp pl. anyagigénylést még
június 17-én is elfogadtunk).
A.meghívás elküldése után megkezdódött a tényleges szervezési feladat. Osszeá|lítottunk e5l szervezóbizottságot, melyek vezetóje az MH
hadtápcsoportfónök volt. A verseny szervezésének megkezdésekor alapvetó feltételnek tűztük ki, hogl a verseny európai színvonalútegyen, de
ebben

a

nehéz költségvetési helyzetben ne terhelje meg túlságosan a Ma-

gar Honvédséget,li?ért mindenképpen szükségessé vált, ho§l

a ver-

senyt támogató vállalatokat keressünk, akik a támogatások ellentételeképpen bemutathassák termékeiket a részt vevó orságok képviselőinek
és a látogatóknak e5raránt. Több ilyen vállalat jelentkezett (mint elmondtálq a versenyt jó ötletnek tartják, és mindenképpen szeretnének
azon részt venni), amelyek közül a főszponzorok az alábbiak voltak:
Bácshús RTBaja, Globus Konzerv5lárBudapest, Húsnarykereskedelmi
Vállalat Budapest, Nagrkórtki KonzewgÉr, Orosházi BaromfifeldolgoVállalat, §hiskelli Kft. Budapest, valamint a Nestlé, Knorr, Cerbona
és Oscar élelmiszeripari vállalatok. Elózetesen a hadsereget terheló költségek nagnágát minteg kétmillió Ft_ban hatámauk meg (csak összehasonlításképpen az élelmezésiszotgáIat evi költségvetési támogatása

á

3.600 millió Ft).

A szervezési feladatokat két alapvetó részre bontottuk. A csapatok
jelentkezéseve| kapcsolattartásával, érkezésévetés folyamatos e§/eztetési fe_ladataival azÉSZF-t'u, míg a helyszín(ek) kialalítrásával Épcsolatos feIadatokkal, az MH Élelmezé§iEltátó központ parancsnoká lett
megbízva.
A v_ersely színhelyén (azaz
ki és műkirdtetttik:

..

_

1. A versenyó
2. A hidegtálak

3.
4.

a

HM_III_ban) az alábbi helyeket jelöltük

csapatok fózópontjai.

kiállítási helye.

Ma5rar Udvar (a szponzor vállalatok bemutató helye).
Kiállítás (az élelrnezési tábori technikai eszköztik a századfordulótól napjainkig - a Hadtörténeti Múzeum segító támogatásával).
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5.

6.
7.

Tábori süt<ide.
Színpad.
Technikai kiszolgálás helyei (telephely, parkoló).

A szervezés feladatait - na§/ hozáértéssel és odaadással ryakorla-az
Ellátó
tilag az Élelmeási Ellátó Közfrnt teljes személyi állománya,

a Hadtáp Szolgáltató l(izp,ont és a Bolyai
tanszékének kijelölt állománya végezte.

Igazgatóság 3. Ellátó Osaálya,

János

KMF Hadtáp

A koordináció ókkenőmentessége érdekében a veneny elótt minte§/ két héttel e§ menedzserirodát állítottunk fel előbb az EEI! majd a
verseny területén. Ez az iroda, megfelelő híradó (telefon, fax) és számítógépes hátténel rendelkeae képes volt valanennf adat rylíjtésére,feldolgozására, e5lezteté§ére és szoIgáltatására.

Kiilön kiemelést érdemel az a feladat - melyet szintén egl külön

-, amely során a beérkezó csapatok részérea szükséges nyersanyagokat bizto§ítottuk. A versenyfelhívásban, (tapasztalatlanságunk miatt), az anyagbiztosítás kérdései nem kerültek kellóen
ponto§an kidolgozásra, í5r annak valamenf változata elófordult (volt
csapat, ameMk semmit nem hozott magával, volt aki mindent és a kettó
közótt még sámtalan forma létezett).

munkacsoport végzett

A verseny népszerrísítéseérdekébenjúnius 10-én a Maryar Honvédség Múvelódési Háában sikeres sajtótájékoztatót rendeztűnk a HM Sajtóosztály segítségével,amelyen több mint ötven újságíró, tv- és rádióriporter vett részt és sikerét az igen pozitív előzetes sajtófogadás jelezte.

A sz:;wez$ idóközben e|ófordult - de minden e§etben korrigált hiányosságával e§ütt elértiih hogyjúnius ló,án estig minden csapat beéíkezett Budapestre és a 17 -én rcggel tartott technikai értekezlet után
a verseny sikeres megrendezése elótt megoldhatatlan akadályok nem álltak" 18-án délre valamennyi fózópontot felállították és berendezték.
A verseny lebonyolítása:

A venenyre - az e!ózetesen meghirdetettek szerint - két részben került sor. A csapatok, nevezetesen Ausztria. Belgium, Bulgária, C-sehország, Na5r-Britannia, Hollandia, Németonág, Olaszonzág, Oroszor-
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ság, Svtldonzág, USA Európában állomásoó parancsnokuága, Magyar
Honvédség,Maglar Határőrség június 18-án délutántól a hidegtálakat
készítették8 különböó budapesti katonai szervezet konyhájában. Ezek
a hidegtálak másnap reggeltól déüg kiállításra kerütek a köainség sámára.

A mozgókonyhás verseny 19én 9.30-kor ünnepélyes megnyitóval
vette kezdetét. Ezt követően a csapatok elkezdték az általuk kiválasztott
ételek főzésétolyan számveéssel, hogy a zsűri által meghatározott idóre
elkészüljenek Közben - belértve a hidegtálak késátésétis - a szakmai
zsűri fo|yamatosan végezte munkáját. Még az elkészülés elótt ellenództék az ételek elókészítését,higiéniáját, az anyagfelhasználás gazdaságosságát, a normák betartá§át A §zakmai zsúri kiváló szakemberekMl állt:
Unger Károly mesterszakács a Ma5nr Szakácsok és Cukrászok Szövetségének elnöke, a zsúri vezetóje
Lukács ktván mesterszakács az Atrium Hyatt Budapest Szálloda fó_
szakácsa
Iuhász István mesterszakács a Budapest Hilton

sálloda fószakácsa

7ngxatd alezredes (Hollandia) NATO zsűri képviselóje
Ameye órna5r (Belgium) NATO zsúri képviselója.

A mozgókonyhrás f6zést a versenyre kilátogató naryszámú - mintegr

tfuezer fóre becsühetó - közinség menet közben megnézhette, emellett

természetesen §órakoztatá§uk8t, ellátá§ukat és kiszolgálásukat meg§zerveztük Í§l a színpadon műsorok voltak, múkö,dött és áru§Ított a tábori süt<ide, de az ököí§üté§tól a ónátori5 a kiilönféle termékbemutatókon át a tábori technikai eszköók kiállításáig különféIe idótöltés várta
a látogatókat.

(Avenenyre tulajdonképpen csak jelképes belépód{at határoztunk

meg, felnőttenként 50 Ft-ot, de 5lermekeknek, valamint a Magar Honvédség hivatásos és közaIkalmazotti állományrának belépójük felmutatá-

sával in5lenes volt.)

Aveneny eryik igen népszerű része déli 12 órakor kezd&öt! ekkor
kezdte rneg működését a társadalmi zsűri, aminek feladata csupán az el-

2E5

ké§zült ételek értékelésevolt, természetesen saját Ízlésük alapján. A társadalmi zsűri tagjai voltak:

Bodrogi Gyula színmúvés4igazgató (a zsűri vezetóje)
(bala zsuz"a színművésznó
Puskás Ferenc a legendás Aranycsapat futballistája

Farkas Bertalan ezredes, magrar úrhajós
Fehérvári Tamás mlc ezredes haditecbnüai csoportfőnök
Gyulai 7solt olimpiai bajnok kajakozó

Howáth Lliszló, a Geminius Paper Kft. igazgatója, szponzor
Dr. Rácalmási György újságíó, a MUOSZ szekcióvezetője.
k<izinségjelenlétében, szinte közöttük elveryülve végezte, twékenpégüket nagr érdeklődés, idónként hangos tetszésnllvánítás (taps) kí§érte. A két z§úri odaadó munkáját jelzi,
ho5l az ételek minósítése több mint három órát vett igénybe.

A társadalmi zsűri

a

munkáját

a

A versennyel egyidóben az MH ATFCSF vezetésével a csapatvezet6k e5r szekcióülésen vettek ré§zt, melyen az a vélemény alakult ki, hory
a nemzetközi szakácsverseny a budap€§ti
tapasztalatok alapján életképes
és élszerú,ha rendszeresen, mindig más orságban megrendezésre ketiól. Ezze,l a megfigyelőként itt taítózkodó finn delegáció vezetóje is
e§reértett.

A szakácsverseny értékelésérc17.fi) órakor került sor, na5t érdeklódés mellett. A xűritagok érékelését
öe§zegezve az alábbi eredmények
születtek:
1.

Hidegtálak versenye:

_
2.

286

Meleg ételek versenye:

1.

Hollandia

2.

Ma5tar Honvédség

3.

Belgium

1.

HolIandia

2.

Nary-Britannia

3.

Magnr Honvédség

3. Összetett

verseny:

1.

Hollandia

2. Ma5rar Honvédség
3.
4.

Belgium

A társadalmi xűri összesített §lóztese Hollandia csapata lett.

A verseny áóünnepéllyel fejezódött be.
Az első ízben megrendezett Európai Katonaszakácsok Versenye _ a
részt vevő csapatolq nézók, újságírók és szakemberek véleménye szerint
- jó kezdeményezés, láwányos és szakmailag magas színvonali rendezvény volt. Bízunk benne, ho5r még sok fogia k<lvétni.
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