
QUINTESSENCE – 2017
(VIII.) Pálinka- és párlatverseny

A verseny fővédnöke: Dr. Kövér László, Magyarország Országgyűlésének elnöke.
A verseny kiírója: Ongai Kulturális Egyesület.
A verseny meghirdetésének köre: a határon innen és a határon túli magánfőzők, bérfőzetők 

és kereskedelmi főzdék.
Nevezési minta: magán és bérfőzetőknek fajtánként minimum 2 x 0,35 liter, kereskedelmi 

főzdéknek 3 x 0,35 vagy 2 x 0,5 liter.
Nevezési díj: 1‒2 nevezett mintaszámnál magán és bérfőzetőknek mintaszámonként 

5000 Ft/minta, kereskedelmi főzdéknek 7000 Ft/minta, 3‒4 nevezett minta esetén 
magán és bérfőzetőknek mintaszámonként 4000 Ft/minta, kereskedelmi főzdéknek 
6000 Ft/minta, 5 feletti nevezett minta esetén magán és bérfőzetőknek mintaszámonként 
3000 Ft/minta, kereskedelmi főzdéknek 5000 Ft/minta.

Nevezési határidő és a minták átvétele: 2017. január 6. 17.00 óra, személyesen leadva az 
ongai önkormányzati tulajdonú költségalapú bérlakásokban kialakított versenyirodában 



(3562 Onga, Gyöngyvirág u. 4. 1. em.), illetve eljuttatható postán az előbbi vagy az egye-
sület címére (Ongai Kulturális Egyesület 3562 Onga, Görgey u. 2/A.).

Nevezési feltételek: A versenyen a versenyszabályzat elfogadásával, a nevezési lap kitöl-
tésével, a nevezési díj be� zetésével lehet részt venni. A párlatok leadásával egy időben 
a nevezéshez csatolni kell a nevezett pálinka/párlat származási igazolását. 

Ünnepélyes eredményhirdetés időpontja és helye: 2017. január 20‒21. Lillafüred – Palota-
szálló, az Ongai Kulturális Egyesület által szervezett pálinkagálán és bálon. (A versenyre 
nevezett személyek közül azok, akik több mint öt mintával neveztek ingyenes 2 fős 
belépőt kapnak az eredményhirdetésre és az ahhoz kapcsolódó pálinkabálra Lillafüre-
den, a Palotaszállóba.)

A Quintessence (korábbi Ongai) Pálinkaversenyek összesített főbb mutatói

Összesített adatok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
nevezett minta száma 41 168 346 785 1030 1021 1132
     ebből kereskedelmi tétel 0 33 42 89 254 309 266
     ebből bérfőző 41 123 286 664 676 603 675
     ebből magánfőző 0 12 18 32 100 109 191
nevezők száma 30 78 111 264 332 257 306

További információk: részletes nevezési feltételek, versenyszabályzat, odaítélhető díjak, nyere-
mények, nevezési kategóriák, letölthető nevezési lap elérhető a http://quintessence-palinka.
hu/hu/ és a www.okeonga.hu. weboldalon. További felvilágosítás kérhető a 06-46/780-521-es, 
a +36-70/313-3216-os telefonszámon, illetve e-mailben az oke.quintessence@gmail.com és 
a okeonga@upcmail.hu címen.

Várjuk nevezését! Szóljon ismerőseinek is!
- Ongai Kulturális Egyesület nevében: Takács László OKE elnök, versenyigazgató –

QUINTESSENCE – 2017
(VIII.) Pálinka- és párlatverseny


