
 

„AZ ÉV LEGJOBB PÁLINKÁJA” 

HORTOBÁGYI LEADER HACS TERÜLETÉN KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSA 

A „ Veréce” hagyományőrző Egyesület és Népdalkör 2012.december 01.-én rendezte meg „Az év 

legjobb pálinkája” verseny díjkiosztó ünnepségét,a 48-as Olvasó Népkör Közhasznú Egyesület 

épületében. 

A városban nagy hagyománya van a pálinkafőzésnek,  van egy több mint 200 éves pálinkafőzdénk, 

ami most is üzemel és a környékről ide hozzák a cefrét kifőzetni, mert jó pálinkát főznek. A megyében 

ebben a pálinkafőzdében főzik a legtöbb pálinkát . Szerencsés helyzetbe van városunk, mert 2 

gyümölcsös is körülveszi és a kertekben is számos gyümölcsfa található, melyek gyümölcséből nagyon 

sokan főzetnek pálinkát. 

Az idén rendeztük meg a X. pálinkaversenyt, 2003.december 6.-án azzal a céllal hirdettük meg az 

elsőt, hogy hagyományt teremtsünk, hogy minden év december első szombatja legyen a pálinkafőzők 

napja, amikor  köszönthetjük  a pálinkafőzőket. Az évek során ez hagyománnyá vált és a verseny a 

pálinkák minőségére is pozitívan hatott, a versenyzők egyre finomabb pálinkákat főzetnek.  

A versenyre fél liter pálinkával lehetett benevezni, melyet az egyesület telephelyére, Balmazújváros 

Soós Imre u. 17. sz. alá lehetett  hozni, november 20.-ig, ahol a zsűrizés lezajlott.65 üveg pálinka 

érkezett minősítésre, amit a 3 fős zsűri három egymást követő napon zsűrizett le. A zsűrizés nyilvános 

volt, megfigyelőként bárki részt vehetett, most 3 pálinkatulajdonos élt ezzel a lehetőséggel. A 

pálinkák fajta szerint lettek zsűrizve  számuk alapján, melyet a tulajdonosa választott. A pálinkák a 

továbbiakban már csak számuk alapján voltak nyilvántartva. A zsűri 1-5.-ig pontozott és fajtánként 3 

helyezést adott, első,második és harmadik helyezést. 5 üveg pálinka, pálinkakülönlegesség címen vett 

részt a versenyen , mivel 1-1 üveggel érkezett belőlük. Az első helyezettek aranyérmet, 

pálinkáshordót serleget és oklevelet kaptak ,a  második és harmadik helyezettek érmet és oklevelet 

és amelyik pálinka nem ért el helyezést annak a tulajdonosa oklevelet  kapott. 

Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2012.december 01.-én este 7 órakor került sor,mely vacsorával 

és hajnalig tartó bállal volt egybekötve. A vacsora orjaleves, birkapörkölt volt, melyet az egyesület 

tagjai főztek és tálaltak fel. A vacsora után sós és édestésztával  kedveskedtünk a vendégeknek, 

valamint ásványvízzel és üdítővel  . A zenét Nagy Sándor zenekara szolgáltatta. 

 Vacsora előtt az egyesület elnöke köszöntötte a rendezvény résztvevőit,  majd  felkérte  
 

Dr. Veres Margit jegyzőnőt, hogy a körtepálinka kategóriában adja át a díjakat. 
 

- Első helyezést ért el a 32-es számú pálinka, főzette ifj. Kapusi Gábor 
- Második helyezést ért el a 67-es számú pálinka, főzette Király Árpád 
- Harmadik helyezést ért el a 43-as számú pálinka, főzette Posta János 

 
 
 
 



 
Szilva és almapálinka kategóriában Mihalkó Gyula a pálinkafőzde tulajdonosa adta át a díjakat. 

 
- Első helyezést ért el a 33-as számú pálinka, főzette Nádasdi István 
- Második helyezést ért el a 11-es számú pálinka, főzette Burai Sándor 
- Harmadik helyezést ért el a 34-es számú pálinka, főzette Nagy László 

- Almapálinka kategóriában első helyezést  ért el  az 50-es számú pálinka, főzette Tóth Imre 
- Második helyezést ért el a 12-es számú pálinka, főzette Nagy Gergő 
- Harmadik helyezést ért el a 25-ös számú pálinka, főzette Czifp  Balázs 

 
A vegyes pálinka kategóriában Szegedi Lajos zsűritag adta át a díjakat. 

 
Első helyezést ért el a 48-as számú pálinka, főzette  Nagy Gábor 
Második helyezést ért el az 52-es számú pálinka, főzette Lénárt József 
Harmadik helyezést ért el  a 10-es számú pálinka, főzette ifj. Pinczés Péter 
 

Szőlőpálinka kategóriában Radócz László zsűritag adta át a díjakat. 

- Első helyezést ért el a 18-as számú pálinka, főzette Bordás Sándor 
- Második helyezést ért el a z 53-as számú pálinka, főzette Koroknai János 
- Harmadik helyezést ért el a 23-as számú pálinka, főzette Kun János 

 

Barackpálinka kategóriában Majlát István zsűritag adta át a díjakat. 

- Első helyezést ért el az 55-ös számú pálinka, főzette Koroknai János 
- Második helyezést ért el az 59-es számú pálinka, főzette Virágh Attila 
- Harmadik helyezést  ért el a 61-es számú pálinka, főzette Dr. Tiba István 

 

5 pálinkakülönlegesség volt, Dr. Tiba István banánból főzetett pálinkát, Virágh Attila narancsból, Dobi 

Sándor meggyből, Miklósi József bodzából, Sztrik László szőlőmaggal ágyazott vegyes pálinkával 

versenyzett. 

A következő pálinkaversenyünk 2013. december első szombatján lesz megrendezve. 

Balmazújváros, 2012. december 12. 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 


