2010. május 1.
Őcsény-Repülőtér
700-1100
1130

Horgászverseny (meghívásos)
Horgászverseny eredményhirdetés

1000- tól

Főzőverseny

Délelőtti programok
1000-1200

„Orvosi szoba”- vérnyomás- és vércukorszint mérés

1000-

„Kéz-csodák” Hagyományőrző Egyesület népi kézműves bemutató és foglalkozás
gyerekeknek, felnőtteknek
Hagyományőrző, Kézműves bemutatók a konferenciateremben


csipkeverés, gyöngyfűzés, sárközi kézimunkák készítése, kosárfonás

Arcfestés gyerekeknek
„Aszfaltrajz” – az „A” hangár előtti betonon
Sportversenyek : - foci „kisifik”
Technikasportok bemutatója:

1300

•

Motoros repülés

•

Vitorlázórepülők

Ügyességi vetélkedő gyerekeknek

A színpadon:
1230

„Sakál vokál „ énekegyüttes bemutatója

1400

Főzőverseny eredményhirdetés

1415

Ízisz-hastánccsoport

15

00

Mazsorett bemutató - Swing Mazsorett csoport Szekszárd

15

30

J Thomas Dance és Hip Hop Group

1600

KABARÉBUTIK – zenés nosztalgia, kabaré összeállítás

1700

Bogár István Hagyományőrző Együttes

Folyamatos programok:
de.1100-1200, du. 1400-1600
1030-tól

Sétakocsikázás

Légvár

Repülőklub üzemnap – utas repültetés
¾ motoros sétarepülés
¾ vitorlázórepülővel

10.000,-/3fő/10 perc városnézés
2.500,-/fő/ 10 perc iskolakör

Főzőverseny
A főzőverseny szervezője az Őcsényi Önkormányzat és Képviselő Testület.
A verseny célja: a hozott alapanyagból változatos ételeket készítsenek a versenyzők.
A versenyre legfeljebb háromfős csapatokban, vagy egyénileg lehet jelentkezni.
Időpontja: 2010. május 1.
Megnyitó: 1000
Zsűrizés: 1300-tól 1400-ig
Eredményhirdetés: 1400
Színhely: Őcsény Repülőtér
A rendezők biztosítják: Víz, hely.
Nevezési díj: 500,- Ft
A főzőversenyre 3 kategóriában lehet nevezni:
1. Kakasból készült ételek
2. Sárközi ételek
3. Vegyes
A résztvevők gondoskodnak a főzéshez szükséges alapanyagokról, környezetük
kialakításáról, dekorációjáról, sütő-főző eszközeikről (tüzifa, gáz, fűszerek, ízesítő és
járulékos anyagokról, munkaasztalról, padról, sátorról).
Zsűrizésre egy adag kitálalt étel + 1 pohár ajánlott bor kerül!
A verseny értékelési szempontjai:
 étel ötletessége /max. 10 pont/
 környezet kialakítása (max. 10 pont/
 munkafolyamat látványossága /max. 10 pont/
 étel íze, állaga /max. 40 pont/
 étel tálalása (max. 20 pont/
 ételhez ajánlott bor kiválasztása /max. 10 pont/
Összesen: 100 pont
Díjak: (kategóriánként)
1. helyezett: Kupa + oklevél, 2. helyezett: oklevél, 3. helyezett: oklevél
Jelentkezés: Név, cím, telefonszám, csapatnév
Nevezési határidő: 2010. április 27. (kedd) 16 óra
Nevezések leadhatók: a Polgármesteri Hivatalban 74/496-872.
A nevezést csak a nevezési díj befizetésével együtt tudunk elfogadni!!!
A helyszínen is fogadunk el nevezést!

