
MEGHÍVÓ 

a Magyar Kultúra Napja alkalmából 

2013. január 22-én 15 órától a Lengyeltóti Művelődési 
Ház és Könyvtár Kistermében 

Beszélgetés Lévay Erzsébet írónővel (Somogyvár), 
gyermekverseinek bemutatójával egybekötve. 

Megzenesített verseit Dr. Bordás János színművész 
tolmácsolásában hallgathatjuk meg. 
***************************************** 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzata a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtárral közösen 
meghirdetik a 

. 

 
három kategóriában: 1. valódi gyümölcspárlatok 

                                       2. törköly, bor, seprő párlatok 
                                       3.”ágyas” pálinkák. 

Kategóriánként hirdetünk nyerteseket. 

Nevezési feltételek: 

A versenyzők nevezhetnek valódi gyümölcsalapanyagból készült bér- és/ vagy sajátfőzetű pálinkákkal, párlatokkal.  
Az „ágyas pálinkák” külön kategóriában indulnak. Ebben a kategóriában szerepelnek az érlelt, ill. az ópálinkák is.  

A pálinkaminták leadásánál tételenként kell nevezési lapot kitölteni, ezzel a regisztráció megtörténik.  

A verseny résztvevőinek fajtánként az alábbi mennyiségeket kell benyújtaniuk: 

2 db 2 dl-es dugaszolt minta. 
Pálinka: Magyarországon termesztett, 100%-ban valódi gyümölcsből készült párlat, ill. a szőlő, a törköly és a seprő párlata, 
valamint egyéb ágyas illetve ópálinka. 

 A versenyen amatőr résztvevőkre számítunk, ezért a hatósági adózárjegy kiadására kötelezett gazdálkodó szervezetek a 
versenyen nem nevezhetnek!  

A nevezési minták leadása legkésőbb: 2012. január 25. 16 óráig 
 Helye: a Városi Művelődési Ház és Könyvtár kisterme. 

Nyilvános érzékszervi bírálat időpontja:  

2013. január 26. (szombat) 14-17 óráig 
Helye a Városi Művelődési Ház kisterme. 
Eredményhirdetés :  

2013. január 26-án 17 órakor a Lengyeltóti Városi Művelődési Házban. 
17-19 óráig kóstolás a verseny pálinkákból 

További felvilágosítás  

:Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 
Lengyeltóti Rákóczi út 22. 
Telefon: 85/330-852; 85/331-500; ill. 30/269 56 54. 
 

                                                                  Zsombok Lajos           Peitlerné Takács Éva 
                                                                                       polgármester                     igazgató 

 
 



Meghívó 
 

Örömmel értesítünk mindenkit, aki szereti a finom ételeket, a házias ízeket, a frissen sült 
házi hurkát, eredeti házi savanyúságokat, a forralt bort és a jó somogyi pálinkát, hogy  

2013. február 2-án 7 órától rendezzük meg a 
 
 
 
 
 
 

A Lengyeltóti Művelődési Ház parkjában dolgozzuk fel a disznót. 

Főböllér:Paldesz Zoltán 
E nap keretein belül az alábbi versenyeket hirdetjük és rendezzük meg: 
I.  Házilag Készült Savanyúságok versenye 
A verseny helyszíne a Művelődési Ház kisterme. A nevezés során az otthon, házilag készített 

savanyúságokból fajtánként 2db, legalább 1 literes üveggel kell átadni a zsűrinek bírálatra. A versenyre 
való nevezési díj maga az átadott savanyúság.  

Nevezési határidő: 2013. február 2.(11órától  13 óráig) 

II. Tóti Háziasszonyok Farsangi Fánksütő és Hájas kráfli Versenye 
Bárki nevezhet minimum 10 db süteménnyel! 
 A versenyre való nevezés díja maga az átadott sütemény.  
Helyszíne a Művelődési Ház kisterme.  

Nevezési határidő: 2013. február 2. (11 órától 13 óráig) 
 

Az idei évben nem hirdetünk hurkatöltő versenyt, hanem  

 
hívjuk Önöket, mely 17 órától lesz a  Lengyeltóti Városi Műv. Ház Színházteremben. 

A meghirdetett versenyeink eredményhirdetés  is ekkor lesz. 
(előzetes jelentkezés 2013.jan.25-ig, 1000 Ft/fő) 

Következő menüt ajánljuk: 

beköszöntő TÓTI pálinka 
csontleves 
sült kolbász, hurka 

párolt káposzta, főtt krumpli 
2 db forgácsfánk 
 italt  nem tartalmaz a vacsorajegy 

A vacsora ára 1000,-Ft/fő, melyet  
2013. jan.25-ig (péntekig) lehet befizetni a Könyvtárban. 

Zene:  

Görcsi testvérek (Barcs) – szintetizátor és hegedű 

+ meglepetés műsor 

Mindenkit szeretettel, hívunk várunk egész napos rendezvényünkre! 
 



 


