XIII. Zemplínsky voľný festival pálenky
30.09.-01.10.2022. - Füzér
30. september 2022 (piatok) Cezhraničná súťaž o najlepšiu pálenku:
16:00-18:00 „Chute uzatvorené vo fľašiach“ – Súťaž produktov a páleniek z cezhraničnej oblasti a oblasti
„Hegyköz“ (hodnotenie porotcov)
16:00-19:00 Stredoveké remeselné hravenisko
16:00-16:45 Program žiakov škôlky a školy z Füzéru
17:00-17:45 Detské predstavenie bábkového divadla „Maszk Bábszínház“
18:00-18:30 Privítanie pozvaných hostí zo Slovenska a z Maďarska s hudbou
18.30-19:00 Otvorenie, slávnostné vyhlásenie výsledkov za lekváre, zákusky, nakladanú zeleninu, sirupy
19:00-20:30 Koncert skupiny "Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák" (miesto konania: Javisko na trhovisku)
1. október 2022 (sobota):
07:00-09:00 Remeselný trh
13:00-13:30 Slávnostné otvorenie a vyhlásenie výsledkov – miesto konania súťaže o najlepšiu pálenku: Javisko
hradného pána
13:30-14:00 Predstavenie speváckeho zboru z Janíka, miesto konania: Javisko hradného pána
14:00-14:30 Predstavenie umeleckej skupiny „One Life Dance“, miesto konania: Trhovisko
15:00-15:45 Predstavenie komickej skupiny na chodúloch „Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia“, miesto
konania: Javisko hradného pána
16:00-16:30 Predstavenie mužského speváckeho zboru z Telkibánye s názvom „Telkibányai Férfidalárda“
miesto
konania: Javisko hradného pána
16:15-17:00 Prestavenie bábkového divadla „Maszk Bábszínház“ pre dospelých. Miesto konania: Javisko na
trhovisku.
17:15-17:45 Prestavenie bábkového divadla „Maszk Bábszínház“ pre deti. Miesto konania: Javisko na trhovisku.
17:00 -17:45 Akustický koncert Andrása Kállay- Saundersa. Miesto konania: Javisko hradného pána
17:45-18:15 Predstavenie komickej skupiny na chodúloch „Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia“, miesto
konania: Trhovisko
18:15 19:00 žrebovanie tomboly
19:30- 21:00 Koncert skupiny Csík
20:30-02:00 Zábava, do tanca hrá skupina Kredit Max. Miesto konania: Stodola
V piatok je vstup voľný. Vstupenky na sobotňajší festivalový deň si môžete zakúpiť v
deň festivalu na mieste, alebo v akciovej cene v predpredaji na správe hradu Füzér.
Sprievodné programy:
Prezentácia stredovekých zbraní. Remeselný trh, detské programy, prezentácia výrobcov pálenky, ochutnávka a súťaž
miestnych produktov, kultúrne a gastronomické programy, predstavenia na javisku, ľudová hudba, ľudový tanec, pokrmy a
nápoje, po čom hrdlo ráči. Návštevníkov čakajú koncerty a pálenka.
Vyhradzujeme si právo na zmenu programu!

Podujatie podporujú naši partneri:
www.viacarpatia-spf.eu
www.skhu.eu
FÜZÉR KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

"Büszke várak, élő programok"

Hľadáme najlepšie produkty z cezhraničnej oblasti a z
oblasti „Hegyköz“.

"Chute uzatvorené vo fľašiach"
30.09.2022. - Füzér
Füzér Község Önkormányzata (Samospráva obce Füzér)a Füzéri Várgondnokság (Správca
hradu Füzér) vyhlasujú v rámci XIII. Zempléni Szabad Pálinkafesztivál (XIII.
Zemplínskeho voľného festivalu pálenky) súťaž pre výrobcov v nasledovných kategóriách:
I. Titul majstra destilátu – Súťaž výrobcov lahodného destilátu
1. 1. kategória:Destilát vyrobený z domáceho ovocia (slivky, jablká, hrušky, marhule atď.)
2. kategória: Pálenky z lesného a divorastúceho ovocia
3. kategória: Likér
Podmienky prihlásenia: min. 0,5 litra pálenky / odroda, max. 1 produkt v kategórii
vyhlásenie výsledku: 01.10.2022. 13:00
Hlavné ceny na degustáciu
pálenky ponúkli
II. Titul Kráľ / Kráľovná zákuskov - Cukrárska súťaž na osladenie pánskych úst
Podmienky prihlásenia: V zákuskoch má byť použité ovocie.
III. Titul Majster lekváru – Súťaž výrobcov chutného lekváru
IV. Titul majstra sirupu – Súťaž výrobcov lahodného sirupu
V. Titul Majstra octu - Súťaž výrobcov nakladanej zeleniny
Podmienky prihlásenia do súťaže pre II. – V. kategóriu:
-majú byť domácimi výrobkami
-z každej rodiny je možné registrovať maximálne 2 výrobky do uvedenej kategórie
vyhlásenie výsledku: 30.09.2022. 18:30
Výrobky dlhodobej spotreby do súťaže je možné prihlásiť a zaregistrovať v
budove Várgondnokság (Správcu hradu) (na adrese 3996 Füzér, Petőfi út 3/a)
dňa 24. 09. 2022-29. 09. 2022 od 10:00 do 16:00 hodiny, dňa 30.09.2022 v čase
medzi 8:00-12:00 hodiny. Koláče sa odovzdajú a registrujú dňa 30. septembra
2022 v čase od 8:00 do 12:00.

Víťazi kategórií dostanú cennú odmenu a všetci účastníci obdržia voľne prenosnú čestnú vstupenku na
sobotňajší festivalový deň!
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