
A jó pálinka itatta magát – a III. Buti Pálinkafesztiválon jártunk 
 

A térség egyik legjelentősebb fesztiváljára voltunk hivatalosak 2013. június 15-én, szombaton. A 
Buti család nevével fémjelzett fesztivál egy baráti beszélgetésből indult pálinkaversenyből nőtte 
ki magát, amit mára már országos szinten is jegyeznek. 

 A "Pálinkás jó reggelt" szellemében, zenés ébresztővel kezdődött a szombati nap először a falu 
főutcáján, majd később Buti Károly gyümölcsösében a Sárvári Koncert Fúvószenekar, a Sárvár 
Városi Mazsorett Együttes, valamint Somogyi Mihály „kisdobos” közreműködésével. 

Az ünnepélyes megnyitót követően a rendezvénysátorban elhelyezett színpad folyamatos 
műsorszámokkal várta az érdeklődőket, de a sátoron kívül is folyamatosan zajlottak az 
események. A kézműves vásáron többek között Őrségi tökmagolajat, kézműves sajtokat, húsárut, 
mézeskalácsot vásárolhattunk, de megvételre kínálta portékáját a fazekas, körtős kalácsos, 
gyöngyfűző és foltvarró is. Természetesen többféle pálinkát is kóstolhattunk, mind a házigazda, 
mind pedig más pálinkaházak kínálatából. 

 

    

 

Nagy érdeklődésre tartott számot a Weöres Sándor Színház előadása, ami mi más lehetett volna 
ezen fesztiválon: "a jó pálinka itassa magát". Pálinkából pedig Butiéknál nem volt hiány. 

A bérfőzők által beküldött minták ünnepélyes eredményhirdetését V. Németh Zsolt 
vidékfejlesztési államtitkár köszöntője vezette fel. Az eredményhirdetés előtt Palotás József, a 
NAV Vas Megyei Vám- és Pénzügyőrség Igazgatóságának igazgatója elmondta: „Az első éven 
hetven mintával számoltunk, a következő évben százhetvennel, tavaly kettőszáznyolcvannal, 
idén pedig háromszáznegyvenhárom minta érkezett. Létrehoztuk a Vas Megyei Pálinkafőző 
Egyesületet, amely ettől az évtől kezdve átveszi a verseny rendezésének jogát. Átalakult a 
minősítések értéke is, hiszen ettől az évtől kezdődően a bronzérem felért a korábbi évek 
aranyérmével: aki eddig aranyérmet kapott, az idei erős mezőnyben lehet, hogy csak bronzzal 
számolhatott. Ez nem azt jelenti, hogy vannak, akik gyengébb minőségű pálinkát főztek, hanem 
azt, hogy a mezőny erősödött. A beérkezett mintákat 24 fős zsűri bírálta, az eredmények 
értékelése két kategóriában történt: most a bér- és magánfőzők által készített pálinkákat 
díjazták, majd július 6-án Győrváron, a Birkás Pálinkafesztivál keretében a kereskedelmi főzdék 
értékelése történik meg."  

 



 

Az értékelés után a különböző kategóriák díjazottjai vehették át az érmet és az oklevelet, 
melyhez gratulált Kovács Ferenc országgyűlési képviselő, a Vas Megyei közgyűlés elnöke, 
valamint a Pálinka Lovagrend tagjai. 

A pálinkák eredményhirdetése után következett a Fesztivál Szépe választás. A négy, döntőbe 
jutott lánynak először pálinkakóstolásban kellett megmutatni jártasságát, majd különböző 
magyaros étel receptjét és elkészítését kellett ismertetni, végül pálinkás poharakból kellett 
kreatív várat építeni. A szépségverseny után Koós Réka lépett színpadra, aki nemcsak hangjával, 
de kedvességével, közvetlenségével is elvarázsolt mindenkit. 

                   

A kelet mesés világát a zalaegerszegi Ezer Rózsa Kertje Hastánccsoport produkciója idézte a 
fesztivál színpadára, majd Nagy Éva séf látványkonyhájában gyönyörködhettünk, s kóstolhattuk 
meg az ott elkészült ételeket. Este fellépett a nagy népszerűségnek örvendő Ocho Macho, majd 
őket az immár ikonikusnak számító Lord együttes koncertje követte. A napot a Halmosi Duó 
zárta. 

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/6934/csiporingato-az_ezer_rozsa_kertje_hastanccsoport_fellepese_a_iii/

