
Helló  Mindenki!    ű 

Amint már szó volt róla, az idei GGP (Gulyás Grand Prix)  2022. aug. 20-án  lesz, szombaton, a 
megszokott helyen, Karjaa-ban.   Ez sorrendben a 21-ik  GGP.  

Szép idő meg van rendelve, lássuk, mi lesz  
 
Megismétlem a fontosabb tudnivalókat:  
- A csapatok megfőzik a finom gulyásokat, (gulyásleves, vagy gulyáspörkölt – mindegy-  
aztán evés, zsűrizés, díjazás. Utána meg táncikálás/szaunázás/sörözés/borozás, ki milyen kedvében lesz. 
 
Vege gulyást is szabad főzni, pl. babgulyást. Tehát vegák is nyugodtan jöhetnek a GGP-re :-) 
A helyszín a régi, a "Jogging Team" házikója  a folyóparton. (Képek/ térképek mellékletben.) 
 

A korábbi évekhez hasonlóan: - az ”udvari diszkót” pontban 22 órakor sajnos be kell 

fejezzük, (tehát nem lehalkítani, hanem befejezni) , mivel a folyó másik oldalán 

lakóházak is vannak, ahonnan könnyen kihívják a rendőrséget csendháborításért. 

Idén is MINÈL TÖBB  CSAPATOT szeretnénk!  

Tavaly kb. 150-an voltunk, nyolc csapattal. Ez szép szám volt a covid járvány idején, de voltunk már 
többen is… 
--------------------- ------------------- 
 
Lebonyolítás a hagyományok szerint:  
- Az évek során kialakult szabályoknak megfelelően az idén is lesz ott helyben, véletlenszerűen megbízott  
kóstolóbizottság azok közül akik nem tagjai egyik csapatnak sem.  
A nyertes csapatnak aranyozott fakanál,  oklevél,  stb. díjak az első három helyezettnek is.  
 
- A csapatok -ahogyan eddig is volt- megvásárolják  a hozzávalókat kb. 18-20 adagra.  
Vagyis legalább egy átlagos, 12-13 literes  bográcsra valót.  
TEHÁT NEM PICIKE BOGRÁCSBAN fözünk 4-5 adagot, hanem MINÉL NAGYOBB, 
MINÈL TÖBB BOGRÁCSBAN minél több adagot!  
(Egy-egy csapat persze 2, vagy akár 3 bográccsal is versenyezhet, ebben az esetben  
minden bogrács külön-külön vesz részt a versenyben, sokkal nagyobb a nyerési lehetőség!! 
(Persze azt is jelezzétek nekem elöre, ha több bográccsal főztök.)  
  
- A költségeket a bolti bizonylatok fejében ott helyben készpénzben megtérítjük.  
(Arra kérek ismét mindenkit, hogy amikor vásároltok, akkor a GGP-re valókat a  
kasszánál KÜLÖN bizonylatra irassátok, így sokkal könnyebb összeszámolni.)  
 
- Annyi kikötés van, hogy a hozzávalók nem kerülhetnek többe, mint max. 60 juró/bogrács. 
(Ezt azt is jelenti, hogy a hozzávalók ára is versenytényező lehet, pl. ha két csapat egyforma  
pontszámot kap, akkor az olcsóbban vásárló csapat a nyerő, azért, mert ügyesebbek voltak. ) 
 
 - Végül -de nem utolsó sorban: attól függetlenül, hogy főz vagy nem főz, minden kedves megjelentet 
kérünk, hogy a közös költségekből részt vállaljon.  
Ez is nagyon egyszerűen történik: a magával hozott KÉSZPÉNZZEL / APRÓPÉNZZEL  
ott helyben kifizeti a nevetségesen olcsó belépőt - és meg is vagyunk. 
 
Egy felnőtt belépő az idén az infláció ellenére fejenként mindössze 15 (!) juróba fog kerülni. 
Gyerekek 7- 14 év:  7 juró.    Gyerekek 1-7 év:     0 juró. 
 
- A 2022-es tagdíjukat befizetett FME tagoknak pedig a belépő mindössze 10 juró,   
gyerekeknek 7-14 év : 5 juró.  
 
 



Az FME tagdíjat ott helyben NEM lehet intézni, azt  legalább 3 munkanappal korábban az alábbi 
számlára kell befizetni:  Suomen unkarilaisten yhdistys  FI50 1011 3000 2200 03  (Nordea)  
Referenciaszám (viitenumero):   1258.    
Az üzenetmezőbe írjátok be a neveteket!  
 
Az éves FME tagdíjak összege:  
-a Helsinkiben és annak 30 km-es körzetében élők számára családonként 25 euró, a távolabb élők 
számára családonként 17 euró, a nyugdíjas családok és az egyetemisták számára pedig 12 euró. 
  
Még egy fontos és abszolut kikötés van:  
LEGKÈSÖBB 18 ÓRAKOR A CSAPATOK LEGYENEK KÈSZEN A GULYÀSSAL  
MERT AKKOR KEZDÖDIK A KÒSTOLÀS /ZSÜRIZÉS.  
Tehát pontban 18 órakor kezdjük a minták vételét, nem korábban és nem későbben.  
Ettől nem tágíthatunk semmiféleképpen. 
----------   ----------------- 
 
A kellékek:  
-Papírtányérokat, kanalakat, poharakat, kenyeret  a szervezők biztosítják, úgy mint a ”pirotechnikát” is. 
-Bográcsokat + LÀBAKAT + mindenki hozzon magával, akinek nincs, írjon a magyar-listára, vagy 
facebookra, biztosan akad olyan, akinek van de az idén nem fog eljönni és kölcsön adja. 
(Lábak nekem is vannak, 3 db.) 
 
- A házikóban konyha is van, hűtőszekrény, mikró,  kávéfőző, villanytűzhely, stb.,  
de edények és konyhaszerszámok NINCSENEK, szóval azt hozni kell.  
MERŐKANALAT IS HOZZATOK – ez el szokott felejtődni! 

 
 - Grillsütő is lesz,  aki tehát nem szereti a gulyást, az hozza magával a saját sütnivalóját.  
Sőt: ha van valami más finom magyarkaja-ötlete, akkor abból ajánlatos többet is készíteni,  
hogy mások is megkóstolhassák.  
 -INNIVALÓKAT HOZZATOK, ezen kívül a hölgyek (és az urak is )  hozhatnak  mindenféle 
savanyúságot,  meg (házi)kenyeret is persze, ( meg mindent...:-) 
  
-A buli rossz időjárás  esetén is megtartható. (sátortetők.) 
-A házikóban van egy nagy szauna, a közvetlen közelben folyó is van, meg faponton (stég) meg minden. 
Szóval törölközőt  mindenképpen hozzatok, ha jó idő lesz, azért, ha esni fog, akkor meg  azért  :-) 
 
 - Zenegépek, zenék: lejátszó (CD/MP3/+ laptop ) valamint erősitő berendezés is lesz, de a KEDVENC 
ZENÈKET hozzátok magatokkal, ezt MINDEN ÉVBEN megírom. Itt persze elsősorban a népszerű, 
táncolható, és lehetőleg magyar zenékre gondolok.  
(TEKNÓT/ RAPPET/ METÁLT  ne hozzatok, mert az nem oda való...)   
 
Tombola is lesz, kérjük, hogy akinek lehetősége van,  hozzon/adományozzon nyereményeket. 

  
Minden évben többen érdeklődnek az alvás felől: 
- Igen, a házikóban is lehet aludni, a padlón. Ehhez hálózsák, vagy valami matrac/pokróc sükséges. 
Továbbá: mindenféle lakókocsi, sátor, stb. kombináció is lehetséges, mert hely van bőven.  
A házikó és az udvar szombat reggeltől vasárnap délután 14 óráig van kibérelve. 
 
Itt Karjaa központjában van egy kis szálloda is, (Socis) kb.  50-60 juró/koponya árakkal.(reggelivel.)  
Ezt azonban jó előre le kell foglalni, asszem csak telefonon lehet itt:   XXX XXXX  
 
Akik nem ismerik a járást, kérem hozzák magukkal a csatolásból kinyomtatott térképet, vagy a Google 
Maps-ba annyit beírni,  hogy JoggingTeam.   
A cím egyébként finnül ez: JoggingTeam, Näkinkuja, 10300 Raasepori.  Svédül:  Näckens gränd, 10300 
Raseborg .    Koordináták  a Google szerint:   60.07678    23.67005  E 

 



Várom szeretettel a csapatok jelentkezését, lehetőleg e-mail-ben:  
nagy.bigus@gabriel.fi 

(Ha emilen valami okból nem megy, akkor a 040 960 7559  számon.) 

Üdvözlettel 

Bigus & FME vezetősége. 

******************************************* 


