
II.HAZAI PÁLINKA és BÖLLÉR FESZTIVÁL  

Hajdúdorog, Városi Strandfürdő      2017. február 18. ( szombat ) 6.00 – 18.00 

 

„HÁZISÜTEMÉNY” VERSENY FELHÍVÁS 

 

Sütemény szekció bemutatása:  
Várjuk mindazok jelentkezését, akik kedvet éreznek hozzá, hogy elkészítsék a böllér 
fesztiválhoz illő népi ízek világát idéző  házi süteményeiket.  A zsűri ismert, helyi 
szakemberekből áll, akik a versenykiírás és a szakmai előírás figyelembe vételével 
végzik munkájukat. Női, férfi, gyermek indulókat is szeretettel várunk. 
 
 

SÜTEMÉNY VERSENY CÉLJA: A különböző házi sütemények bemutatása, 
nagymamáink féltve őrzött receptjeinek megmentése, a régi disznóvágással 
kapcsolatos sütemények megismertetése. 
 

Amennyiben nevezni kíván a „HÁZISÜTEMÉNY” versenyre, úgy kérjük, a nevezési szándékot 

jelezni szíveskedjen az alábbi elérhetőségek valamelyikén.  A nevezési díjat a jelentkezési lap 

leadását követően, számla ellenében kell befizetni vagy átutalni  Polgári Bank 61200364-

10006124 bankszámlaszámra!  A nevezési díj beérkezésével válik aktívvá a jelentkezés! 

 

Borsó Tamás Péter    
Telefon :  20/968 – 1550    E-mail : hazaipalinkabollerfeszt@gmail.com  

https://www.facebook.com/Böllérfesztivál Hajdúdorog 

 

A rendezvény fővédnöke Csige Tamás Hajdúdorog Város Polgármestere! 

 

 

 

 

 

 

 



„HÁZISÜTEMÉNY” VERSENYFELTÉTELEK 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:  2017. február 12 – ig  JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével 

VERSENY FŐ TÉMÁJA:   Házi sütemények versenye  

NEVEZETT MINTÁK LEADÁSI HELYE, IDŐPONTJA: A SÜTEMÉNY versenyen indulóknak a Böllér fesztivál 

napján 2017. február 18-án reggel 08.00 –ig kell leadni a minősítendő süteményeket, fajtánként 10 

szeletet/darabot. 

NEVEZÉSI DÍJ:  500.- Ft / nevezett tétel 

• Kizárólag házi készítésű süteményeket fogadunk el. Cukrászati és bolti termékeket nem 

díjazunk!  

 

• A sütemények leadása tálcán, a készítő személy nevének megjelölésével történik, amennyiben 

a süteményt a csapat nevében adják le, a készítőt akkor is meg kell jelölni. 

 
• A süteményeket előzetesen otthon, illetve a helyszínen egyaránt el lehet készíteni. 

 

• Egy személy több süteménnyel is nevezhet. 

VERSENY KATEGÓRIÁK: 

- hájas-tésztából készült sütemények (tetszőleges töltelékkel) 

- sós sütemények 

- egyéb édes sütemények 

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK: 

• sütemények külső megjelenése 

• tálalás 

• ízharmónia 

• állag 

• munkaigényesség 

A verseny tételek a beérkezéstől a kóstolás befejezéséig teljes anonimitást élveznek, melyről a 
szakmai zsűri által kijelölt személy felel.   

VERSENY EREDMÉNYHIRDETÉSE: 2017. február 18-án, 17:00 órakor a böllérverseny eredményhirdetés 

keretében kerül sor. 

DÍJAZÁS KATEGÓRIÁNKÉNT: 

- kategóriánként I.,II.,III., helyezett  



 

NEVEZÉSI LAP   -   „HÁZISÜTEMÉNY” VERSENY 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:  2017. február 12 – ig   

NEVEZETT MINTÁK LEADÁSI HELYE, IDŐPONTJA: Böllér fesztivál napja, 2017. február 18.  08.00  

Nevezési díj: 500 Ft / minta  (10 darab/minta) 

A nevezési díjat a NEVEZÉSI lap leadását követően, számla ellenében kell befizetni vagy átutalni Polgári Bank 

61200364-10006124 bankszámlaszámra!  A nevezési díj beérkezésével válik aktívvá a jelentkezés! 

 

Név:………………………………………………………………………………………………………….  

Cím :………………………………………………………………………………………………………….  

Telefonszám:…………………………………………………………………………………………..  

E-mail cím :……………………………………………………………………………………………..  

Sütemény neve :……………………………………………………………………………………… 

Kategória megjelölése:               

- hájas-tésztából készült sütemény (tetszőleges töltelékkel) 

- sós sütemény 

- egyéb édes sütemény 

  

Szervező: Borsó Tamás Péter    
Telefon :  20/968 – 1550    E-mail: hazaipalinkabollerfeszt@gmail.com  

https://www.facebook.com/Böllérfesztivál Hajdúdorog 

A versenyfelhívás elektronikus formában megtalálható az alábbi címen: 

www.hajdudorog.hu 

 

A versenyfeltételeket elolvastam, az abban foglaltakat elfogadom. 

Hajdúdorog, 2017. ……………………………………………………… 

 

 

 


