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Tisztelt Asszonyom / Uram! 

 

2020. február 15-én (szombaton) rendezzük a XVI. Nemzetközi Pálinka, Párlat és Pogácsasütő 

Versenyt Sajóbábonyban, amelyre tisztelettel várjuk nevezését! 

A rendezvény a Bükki Pálinka Lovagrend és annak nagymestere Orosz János szakmai támogatásával 

kerül megrendezésre.  

A verseny helyszíne: Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár, 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.  

Ideje: 2020. február 15. 9.30 óra 

A verseny célja: a házi fogyasztásra főzetett pálinkák, párlatok megmérettetése, a minőségi pálinka 

kulturált fogyasztása, mint hungarikum népszerűsítése. 

Nevezési feltételek: A nevezett ital paramétereinek meg kell felelnie a törvényi előírásoknak! 

A nevezett pálinka, párlat minták leadhatók: a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtárban,  

3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. 1. emelet, hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00, péntek 8.00-13.30 óra 

között, illetve a verseny napján 7.30-8.30-ig, személyesen, vagy postai (futár) úton. 

Kizárólag a nevezési határidő lejárta előtt beérkezett tételek vehetnek részt a versenyen! 

 

A magán és bérfőzetők kizárólag gyümölcsből és gyümölcsökből származó alapanyagból előállított 

párlatokkal vehetnek részt! 

 

Az üvegen címkével fel kell tüntetni a nevezettnek: nevet, pontos címet, a pálinka, párlat 

fajtáját, alkohol tartalmát, évjáratát, ha a pálinka nem fehér az érlelési módot (hordós, 

ágyazott-friss gyümölcsre, vagy aszalványra). Kereskedelmi főzde esetén fel kell tüntetni a 

„kereskedelmi főzde” szöveget. 

Figyelem!  

A nevezéseket kizárólag a mellékelt nevezési lap hiánytalan kitöltésével, illetve a nevezési lapon 

feltüntetett szükséges származási igazolásokkal, a nevezéssel egyidejűleg történő benyújtásával 

tudjuk elfogadni! 

A nevezési lap szabadon sokszorosítható, illetve ide kattintva letölthető. 

 

http://www.sajobabony.hu/fooldalwp/?p=6066
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Nevezés: egy minta (0,3 liter) 

A nevezési díja: 

1. pálinka 500 Ft 

2. pálinka 300 Ft 

3. pálinka 300 Ft 

minden további pálinka, párlat nevezése díjmentes. 

A nevezési díj befizethető személyesen a nevezés leadásakor, vagy a postai/futár úton eljutatott 

nevezési tételek esetében átutalással a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár, az OTP Nyrt -

nél vezetett 11734004-15794031 bankszámlaszámára. A közlemény rovatba feltétlenül írja be a 

következőt: nevezési díj, pálinkaverseny, és a mintaszámot. 

Kérjük, hogy az átutalással történő fizetés esetén vegye figyelembe, hogy kizárólag azok a nevezések 

vehetnek részt a versenyben, amely tételek után a nevezési díj a nevezés határidőn belül beérkezik. 

Számlát a nevezési díj beérkezésekor állítjuk ki amely átvehető személyesen a verseny napján, vagy 

postai úton küldjük meg. 

A pogácsasütő versenyre a nevezés díjmentes! 

A pogácsák, sós sütemények nevezési határideje: 

2020. február 15. (szombat) 11 óra. A nevezéseket a verseny helyszínén várjuk! 

 

Kérjük, jelezze, ha el tudja vállalni egy-egy településen, településrészen a pálinkaminták 

összegyűjtését. További információért kérem, hívja a +36 70 882-8710 telefonszámot. 

Az összegyűjtött mintákat február 12-én (szerda) szállítjuk el. 

Program: 

09.30  Szakmai megnyitó 

 Zsűrizés 

17.00  Dr. Szilva István, Sajóbábony város polgármesterének köszöntője 

  Eredményhirdetés, díjak átadása 

 

További felvilágosítás kérhető: Orosz János a Bükki Pálinka Lovagrend nagymesterétől a  

+36 20 313-0800 telefonszámon, illetve e-mailen az oroszjanos@lhcom.hu; vagy/és a Déryné 

Szabadidőközpont és Városi Könyvtár munkatársaitól a +36 46 549-378 telefonszámon. 

 

Szívélyes üdvözlettel:  

          Orbán Zsolt 

                igazgató 
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