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Hóbor Csaba, a Hóbor Pince tulajdonosa 15 éve
foglalkozik szőlő és borkészítéssel Szigetváron,
a Pécsi borvidéken. Emellett folyamatosan
összefogásra biztatja a helyi pincészeteket,
rendezvények szervezésében vesz részt, mivel úgy
véli, csak így tudják népszerűsíteni a helyi borokat.

Hobbiként kezdett
szőlőtermeléssel és
borkészítéssel foglalkozni
Hóbor Csaba, majd 2011-
től vált üzletszerűvé
tevékenysége. S hogy
milyen sikeresen,
azt tükrözi, hogy, tavaszi
helyi borversenyen legjobb
óbor vörösbor kategóriában
a Hóbor Pince Merlot 2016
bora lett az első és
a Szigetvár Város Bora
címet

2019-ben
a Hóbor Pince
Cabernet Franc
2018 bora nyerte el.
Az eredményeknél
még megemlíteném,
hogy a  2018-as Pécsi
hegyközségi borversenyen
a 2018-as Merlot arany,
a nagyközségek közötti borversenyen a 2018-as
Cabernet Franc arany minősítést kapott. 

A szakember 3,5 hektáron a nagypeterdi illetve
Szigetvár–turbéki szőlőhegyen termel zömmel
merllot-t, chardonnay-t, királyleánykát,jázmint,
kékfrankost, merlot, és cabernet franc-t.
Az ültetvényeik 80 százaléka fiatal, nyolc–tíz éves.

– Hagyományainkat őrizve boraink
megjelenésében próbáljuk a hagyományos és
a modern kori technológiát ötvözni (az illatos
fehérborok és rozébor készítésében reduktív

technológia ezen kívül készítünk még ászokhordós
érleléssel fehérborokat. Vörösboraink teljes
mértékben tölgyfa hordós érlelésben részesülnek.
Boraink értékesítése főként saját régiónkban

(éttermek, vendéglátó egységek) történik,
folyamatosan jelen vagyunk szabadtéri

rendezvényeken is. Borainkat folyamatosan
képviseltetjük borversenyeken, évről

évre jobb eredménnyel – mondta Hóbor
Csaba.

– A régióban közös célnak látom,
hogy a „szigetvári borok, borászatok”
újból a piac középpontjába
kerüljenek, meghatározó részét
képezzék Szigetvár közvetlen

környezetében és Baranya megyén
belül. Ehhez összefogás kell, ezért is

szervezünk több borhoz és szőlőhöz
kötődő rendezvényt (Márton-napi újbor

mustra, Vince-napi kóstoló illetve a Szent
Orbán-napi Borünnep,) ahová a helyi borászokon

kívül a kisebb területekkel rendelkező borosgazdákat
is folyamatosan invitáljuk. Főbb célunk, hogy a régi
és a mostanság új szőlőfajtákból készült borainkat
megismertessük környezetünkkel, és
a nagyközönség számára is elérhetők legyenek – véli
a szakember.

Hóbor PincészetÖsszefogás kell a borok népszerűsítéséhez

Ahol Szigetvár Város Bora 
készült

HÓBOR PINCÉSZET
Elérhetőség: 
7911 Nagypeterd, 577/1 Hrsz.,
pince.hobor@gmail.com, illetve a www.ho-bor.hu
Tel.: +36 70 389-5477
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Borfesztiválok 2019

Somogyi Borfesztivál 
Időpont: 2019. június 14–15.
Helyszín: Kaposvár, Vigasságok Tere
Honlap: www.programturizmus.hu

Vingardium Borliget, 
Erzsébetligeti Borfesztivál 
Időpont: 2019. június 14–15.
Helyszín: Budapest Erzsébetliget
Honlap: www.programturizmus.hu

Borok és Húrok Fesztivál 
Időpont: 2019. június 15.
Helyszín: Szekszárd, Vármegyeháza
Honlap: www.programturizmus.hu

Bükkaljai Borfesztivál 
és Nemzetközi Borverseny
Időpont: 2019. június 20–23.
Helyszín: Bogács
Honlap: www.programturizmus.hu

Miskolci Fröccsfesztivál 
Időpont: 2019. június 21–22.
Helyszín: Miskolc
Honlap: www.programturizmus.hu

Nemzetközi Borfesztivál 
Időpont: 2019. június 21–23.
Helyszín: Baja, Szentháromság tér
Honlap: www.programturizmus.hu

Jazz és a Bor Fesztiválja
Időpont: 2019. július 3–6.
Helyszín: Balatonboglár
Honlap: www.programturizmus.hu

KeszthelyFest 
Időpont: 2019. július 5–7.
Helyszín: Keszthely
Honlap: www.programturizmus.hu

Cserszegtomaji Bornapok 
Időpont: 2019. július 5–7.
Helyszín: Cserszegtomaj, iskolaudvar
Honlap: www.programturizmus.hu

Gyenesdiási Bornapok 
Időpont: 2019. július 11–14.
Helyszín: Gyenesdiás
Honlap: www.programturizmus.hu

Egri Bikavér Ünnep
Időpont: 2019. július 11–14.
Helyszín: Eger, Érsekkert
Honlap: www.programturizmus.hu

Rozé Fesztivál 
Időpont: 2019. július 12–13.
Helyszín: Villány
Honlap: www.programturizmus.hu

Badacsonyi Borhetek 
Időpont: 2019. július 12–28.
Helyszín: Badacsony
Honlap: www.programturizmus.hu

Zánkai Bornapok 
Időpont: 2019. július 13–27.
Helyszín: Zánka, strand
Honlap: www.programturizmus.hu

Büki Gasztrofesztivál 
Időpont: 2019. július 17–21.
Helyszín: Bükfürdő
Honlap: www.programturizmus.hu

Rozé Fesztivál 
Időpont: 2019. július 18–21.
Helyszín: Zamárdi
Honlap: www.programturizmus.hu

Kürti Borfesztivál 
Időpont: 2019. július19–20.
Helyszín: Érsekújvár – Kürt
Honlap: www.programturizmus.hu

Fröccsfesztivál
Időpont: 2019. július 20.
Helyszín: Gyöngyös
Honlap: www.programturizmus.hu

Vonyarci Boros Forgatag
Időpont: 2019. július 24–28.
Helyszín: Vonyarcvashegy
Honlap: www.programturizmus.hu

Bor és Fröccsfesztivál 
Időpont: 2019. július 26 – augusztus 4.
Helyszín: Siófok, Hajóállomás, 

Krúdy sétány 2.
Honlap: www.programturizmus.hu

Bor és Zene Fesztivál
Időpont: 2019. július 27 – augusztus 18.
Helyszín: Balatonakali
Honlap: www.programturizmus.hu

Keszthelyi Borünnep 
Időpont: 2019. július 31 – augusztus 4.
Helyszín: Keszthely
Honlap: www.programturizmus.hu

Ábrahámhegyi Bornapok
Időpont: 2019. július 31 – augusztus 4.
Helyszín: Ábrahámhegy
Honlap: www.programturizmus.hu

Balatonlellei Borhét
Időpont: 2019. augusztus 2–11.
Helyszín: Balatonlelle
Honlap: www.programturizmus.hu

Balatonalmádi Borfesztivál
Időpont: 2019. augusztus 2–20.
Helyszín: Balatonalmádi
Honlap: www.programturizmus.hu

Zalakarosi Bornapok
Időpont: 2019. augusztus 8–11.
Helyszín: Zalakaros
Honlap: www.programturizmus.hu

Balatonfüredi Borhetek
Időpont: 2019. augusztus 9 – szeptember 1.
Helyszín: Balatonfüred, Tagore sétány
Honlap: www.programturizmus.hu

Györöki Bor & Dal Fesztivál
Időpont: 2019. augusztus 9–11.
Helyszín: Balatongyörök
Honlap: www.programturizmus.hu

Tolcsvai Borfesztivál
Időpont: 2019. augusztus 9–11.
Helyszín: Tolcsva
Honlap: www.programturizmus.hu

Bor, mámor, Bénye 
Időpont: 2019. augusztus 15–18.
Helyszín: Erdőbénye
Honlap: www.programturizmus.hu

Borünnep Hévíz
Időpont: 2019. augusztus 16–20.
Helyszín: Hévíz
Honlap: www.programturizmus.hu

Palkonya Hangja
Időpont: 2019. augusztus 16–19.
Helyszín: Palkonya
Honlap: www.programturizmus.hu

Csongrádi Borfesztivál
Időpont: 2019. augusztus 16–20.
Helyszín: Csongrád
Honlap: 
www.programturizmus.hu
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a pohárba töltjük. A túlságosan meleg pincében
viszont gyorsabban öregszik a bor, ami a legtöbb
esetben az ízében is megmutatkozik.

A jó pince kizárja a napfényt, amelynek
ultraibolya sugárzása károsítja a bort csakúgy, mint
a neoncsövek éles fénye. Valamennyien ismerjük,
mennyivel hangulatosabb egy pince, ha kézilámpával
vagy gyertyával világítjuk meg a helyiségeket.

A pincében friss és tiszta levegő az ajánlott, mivel
a dohos szag megrontja a bort, ugyanígy távol kell
tartani a zöldség- és sajtféleségeket, a lakkokat és
hígítókat, de legfőképp a szenespincét.

A borokat tárolhatjuk kisebb-nagyobb hordókban,
célszerűen kialakított tárolórekeszekben.
Amennyiben sikerül egy kellemes légkörű, a bor
minőségét megőrző pincét kialakítani, barátainkkal,
ismerőseinkkel szívesen töltünk el egy-egy
kóstolásnyi időt ott, ahol megismerhetjük a felkínált
nedűket, vagy baráti beszélgetés mellett feloldódunk
a nemes italban, miközben felfedezzük
az érzékeknek egy pompás új világát.

Pusztay Sándor
főszerkesztő

Magazinunkban már többször foglalkoztunk
a különböző hazai és nemzetközi borászok,
borkedvelők kisebb-nagyobb pincéivel,
bortrezorjaival. Sokan tartoznak azon szerencsések

közé, akiknek olyan hűvös, csendes,
közepesen nedves, jól védett kamrájuk,
pincehelyiségük van, ahol saját
borpincét tudnak berendezni.

Apáinktól, nagyapáinktól tudjuk,
hogy régebbi időkben a természetes
pincék többnyire a földfelszín alatt
húzódtak, és az év során átlagosan
tizenkét fokon állandósult
a hőmérsékletük, többnyire
hetvenszázalékos relatív
nedvességtartalom biztosította a bor
tárolásához, érleléséhez alkalmas
klímát. A túlságosan száraz levegő
kiszárítja a dugót, így sok bor párolog
el, akár légzsák is keletkezhet

a palackban, és a beáramló levegő oxigénje öregítheti
a bort. A túl nedves levegő alig okoz ugyan kárt,
azonban leáztathatja a szépen megtervezett
borcímkéket, ami befolyásolhatja az esztétikai
élvezetet. 

Azt is tudni kell, minél mélyebben helyezkedik el
a pince, annál költségesebb a megépítése. Akkor
alkalmas leginkább a pincénk a bor tárolására, ha
a téli hőmérséklet sem száll öt fok alá, nyáron pedig
15 fok fölé. A túlságosan hideg pincében ugyanis
a palackokban borkő képződhet, ami ugyan
zamatában nem érinti hátrányosan az italt, de
látványában nem lesz szép kinézetű, amikor

Lectori Salutem!

Megálmodott borpincék



Az engedély-oklevél (Bécs, 1696. október 23.)
kiadatott neki komikai és tragikai művek előadására;
kiköti azonban I. Lipót, hogy az „előadni szándékolt
játékok, továbbá a felvonásokra s jelenetekre
felosztott komédiák tartalma tisztességes legyen;
az obscoen tréfáktól és illetlen dolgoktól társaival
egyetemben tartózkodjék; a hatóságnak fentartatik,
ha az jónak látja, ezen rhythmusokat vagy poëmákat
revideálni s korrigálni.” Habár nyoma van annak,
hogy hozzáfogott vállalatához, de az előadásokról
nem maradt fönn megemlékezés.

Dr. Sztancs György

Főbb művei
1. Igen Szép Historia avagy Példa. Az Jerusalemből Jerichóba menő Tolvajoktól megsebesíttetett embernek állapattyáról.

Mellyet Üdvezitőnk elő hozott Sz. Lukácsnál az X. részben. Mostan penig Historia szerént bővebb beszéddel való
Rythmusokban meg-irattatott, és ki-bocsáttatott. Lőcse, 1689.

2. Comico-Tragoedia, Plutónak és Jupiternek egymás között való villongások, melyet ujonnan meg is jobbított. Hely n., 1693.
(Ismét megjelent szintén hely n. 1767-ben. Újra kiadta Váli Béla az Egyet. Philol. Közlöny Pótlékkötetében 1889.

3. De conservanda bona valetudine Liber Scholae Salernitanae. Az Angliai Országban lévő Salernitana Scholanak Jó Egésségről
való Megtartásnak módjáról írott Könyve. Melly most Magyarra fordíttatott és Rhytmusokban alkalmaztatott. Lőcse, 1694. 
(Latin és magyar szöveggel.)

4. Procuratoria dicsérete. Kolozsvár, 1697. (Egyetlen példánya sem ismeretes.)
5. Romai Csaszar Kegyelmes Urunk Es Koronas kiralyunk es Felsége Erdélyi Proto-Notariainak es Cancellariajanak hütes

Notariussinak es Iro-deakinak illendő Gitsireti. Kolozsvár, 1699.
6. Természet próbája. Kolozsvár, 1701. (Egyetlen példánya sem ismeretes.)
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(Bor)Literatúra

Felvinczi György (Felvinc, Torda-Aranyos vármegye,
1645 körül – Kolozsvár, 1716. február ?) az első
magyar színigazgató, ki Erdélyben szegény szülőktől
származott, és még gyermek korában árván maradt;

könyörületes emberek táplálták
és nevelték itt-ott. Tanult Tordán
és Kolozsvárt az unitárius
kollégiumban, ahonnét
a toroczkói iskolához ment
tanítónak. Itt maradt 1671. május
1-ig, és mint kiváló tanító
említtetik az iskola naplóiban;
azután visszament a kolozsvári
kollégiumba, hol 1672. május 
27-től iskolai főnök (senior) és
a syntaxisták tanítója lett. Ezen
hivatalában is csak egy évig
maradt, miután egy szerelmi
kaland miatt el kellett hagynia
a kollégiumot, és mint földönfutó
szegénynek kellett új pályát
kezdenie.

Mint ő maga írja, amit szerzett, azt a tatárok,
labancok elvették, csak a rajta levő ruhája maradt
meg; így adósságba keveredett, hitelezői üldözték és
e miatt bujdosnia kellett. Hogy feleségét, családját
eltarthassa és adósságait kifizethesse, I. Lipót
császárhoz fordult:1696 októberében nyomorúságát
előadva, színésztársulat alakítására és színművek
előadására kért engedélyt. Ezen folyamodásához,
talán, hogy annak hatását növelje, egy latin
költeményt is csatolt, melyet Váli Béla a F. Gy.
Comico-Tragoediája című értekezésében tett közzé.

Felvinczi György

A... Salernitana Iskolának 
Jó Egésségről ... írott 
könyvéből
X. A jó bornak tulajdonsági:

Ezekbűl próbálhadd bornak ő jóságát:
Elsőben, ha annak kedveled illatját,
Azután az ízit, s szemléld tisztaságát,
Színérűl is érthedd annak ó mivolát.
Hogyha jó bort kívánsz innya jókedvedbűl
Megismerheted az ilyen öt jelekbűl:
Kellemes illatrúl, erejek, s színekrűl
Hívességrűl s mikor töltöd, felszökésrűl.

XV. A felettébb való borital:

Estvéli borital, ha fájtatja fejed,
S rosszúl vagyon attúl mind az egész tested,
Ez légyen orvosság néked attúl, higyjed,
Reggel ismét azzal áztassad a béled.

XVI. A jobb bor:

Mentől jobb bort iszol, attúl lesz jobb véred,
Ha fekete, attúl rest lészen a tested.
Tiszta, vékony, s nem új, kit kívánjon ínyed,
Állapodott s szökő, s vízzel elegyítsed.

(1693)

Rhytmusok 
és poëmák



A tokaji borokat évszázadokon keresztül gyógyszerként is
fogyasztották. Nem véletlenül hangsúlyozzák, hogy a tokaji bor
a királyok bora, a borok királya. Ha nem is orvosságként, de
közérzetünk javításáért, egy fárasztó nap után pihentetőként vagy
éppen egy családi ebédhez ajánlja  dr. Palotás András, az AM-Tokaj
ultraprémium minőségre törekedő családi pincészet vezetője, aki
kezdetben szórakozásként kezdett a borászatba. A professzor azt
tervezi, hogy a Brexit után hazatér családjával Magyarországra.

– Egyebek mellett a bor is visszahúzza a szívünket, így egyre több időt
töltünk már most is Tokaj-Hegyalján. A családi vállalkozásba a gyerekek
is besegítenek. Jelenleg öt gyermekünk van, de ahogy nő a borászat,
talán a család is úgy szaporodik.

Az AM-Tokaj a mennyiségi termelés helyett a kiváló minőségre fekteti
a hangsúlyt. Nagyszerű aszúi és a szokatlanul innovatív, egyedi, elegáns
száraz borai révén az egyik legizgalmasabb kézműves szőlészetként hódít
teret. Formatervezett palackjai Tokaj egyik legrangosabb – és ezáltal
méretében jelentősen korlátozott – napsütötte, déli fekvésű történelmi
lejtőjéről, az ősi királyi dűlőben található ültetvényekről származnak. Bár
számuk erősen limitált, mégis jelentős nemzetközi elismerést vívtak ki.
Michelin-csillagos éttermekben, luxusszállodákban egyaránt találkozhatunk
az  AM-Tokaj különleges körülmények között fejlődő szőlészetének
minőségi boraival.

AMADEUS: Rendhagyó kísérlet során, éjjel-nappal klasszikus
dallamokkal „harmatozzák” ültetvényeiken a szőlőt. Mozart

munkásságának pozitív hatása
a magzatok intelligenciájának
növekedésétől a tehenek
tejhozamának emelkedéséig az élet
szinte minden területén
megfigyelhető, és ültetvényeik
a Tokaji borvidéken elsőként szívják
magukba a híres XVIII. századi
osztrák zeneszerző dallamait.
Az AMADEUS palackjaiban
a „Mozart-hatás” minden évjáratban
jelentősen nagyobb és édesebb
szőlőszemeket eredményez:
mindezzel gazdagabb,
kiegyensúlyozottabb és testesebb
élményt kölcsönöz a nemes italnak.

ACCIPITE: a misebort szentségi
használatra ajánlják. E palackok nem

kerülnek az üzletek polcaira. Az AM-Tokaj világszerte
azon nagyon kevés borászatoknak az egyike, melyek
az oltáriszentség vételével járó előírásokat teljes
mértékben betartják. Az egyházi jog szabályainak
maradéktalanul megfelelő bort készítenek. A papok
által bevizsgált prémium kézműves miseborunkat
hazánk számos plébániáján felül a Brit-szigeteken, sőt
az Örök városban, Rómában is nagy
megelégedettséggel használják a miséken, és
immáron bárki számára nemzetközileg is elérhető. 

ABSOLUTIO: száraz exkluzív fehérbor, mely
16 százalék feletti alkoholtartalmával nem hétköznapi
élményt kölcsönözve azonnali feloldozást nyújt...

– Bár lépést tartva a kor elvárásaival a friss,
gyümölcsös stílus térhódítása a mi borainkban is
felismerhető, azonban termékeink mégsem
tekinthetők „még eggyel több”-nek az új áramlat
megszámlálhatatlan palacksokaságában. 

Az elfelejtődni látszó hagyományokat tovább
éltetve és a „természetes borok” legújabb irányzatára
is odafigyelve inkább az elegancia köszön vissza
a tételeinkben. Az éjjel-nappal muzsikaszóra
növekvő szőlőtőkék valóban világszintű egyedisége,
a késői szüretelésű miseboraink mások négy-öt
puttonyos aszújaival egyező cukortartalma és az ősi
királyi dűlőknek megfelelő zamatos (az ásványos
„kavicsosságot” mellőző) eredeti ízvilága mind
a rendkívül limitált számú palackjaink kiváló
minőségét tükrözi.

A borok egészségre gyakorolt hatása

Az AM-Tokaj a legjobb borainak a potenciális
egészségügyi (kognitív) előnyeit is vizsgálja. Bár
az alkoholizmus káros következményei régóta jól
ismertek, az enyhe/közepes mértékű fogyasztás
kedvező hatásai nemrég kerültek csak az érdeklődés
középpontjába.

– Nem minden ital egyformán egészséges, és
tudományos kutatásaink célja a bor emberi
szervezetre gyakorolt pozitív tulajdonságainak
a megismerése. Jelenleg az egri Eszterházy Károly
Egyetem szőlészeti-borászati tanszékével
együttműködve folytatunk tanulmányokat többek
között e témával kapcsolatban is – mondta
befejezésül Palotás András professzor.

B. Mezei Éva
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Az AM csoport borai

Mozartra hajt 
a szőlő
A hellének gyógyító istenéről elnevezett 
Asklepios-Med (AM) csoport tokaji pincészete kiváló
nedűivel kíván fogyasztóinak jó közérzetet biztosítani.
A családi vállalkozás vezetője a Brit-szigeteken élő
dr. Palotás András orvos-professzor, aki nem csupán
a gyógyászattal és a tudománnyal foglalkozik, 
de a borászat és a művészetek iránt is elkötelezett.

www.am-tokaj.wine
palotas@asklepios-med.eu

A család gyermekei a szőlőtőkék között
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Rekordbevétel a borárverésen             

Az idei, X. Kantharosz Gálán több mint 18 millió
forint gyűlt össze, megdöntve ezzel minden eddigi
rekordot. A jubileumi esten Győrött, a Richter
Teremben a fővédnök, Borkai Zsolt polgármester
hangsúlyozta, a Kantharosz Gála és Győr város
sikere is az összefogás erejében rejlik. Köszönetet

mondott az alapítóknak, és
kiemelte: ahhoz, hogy
eredményes legyen a gála,
szükség van a licitálókra is, akik
pénzüket, energiájukat nem
sajnálva jótékonykodnak.
A polgármester a Győri
Városháza ezüst
emlékérmét adományozta
a szervezőknek, amelyet
Pió Márta és Tagai István
vett át, akik tíz éve
megálmodták a példaértékű
kezdeményezést. A gála új
főtámogatója
az Agrárminisztérium volt, Nagy
István miniszter videoüzenetben
méltatta a kitűnő
kezdeményezést.

A Kantharosz Gála tízéves történetét a két
műsorvezető, Borbás Marcsi és Rákóczi Feri
elevenítette fel. A Győri Filharmonikus Zenekar
Berkes Kálmán Liszt-díjas Érdemes Művész

vezetésével idén is
fergeteges hangulatot

varázsolt. A szervezők
nevében Tagai István

alapító – megköszönve
a támogatást – a jubileum

alkalmából készíttetett üveg emléklapot
adott át Borkai Zsolt polgármesternek mint
fővédnöknek; a Győri Filharmonikus Zenekarnak;
Gömöry Árpádnak, a Büchl Hungária Kft.
ügyvezetőjének, aki a tíz év alatt a legtöbb
támogatást adta; Radek Józsefnek, a Palatia Nyomda
vezetőjének a színvonalas kiadványokért és Riegler
Antalnak a szervezésért.

A támogatottak nevében Sipőcz Richárd
dunaszerdahelyi Down-kóros fiatalember köszönte
meg, hogy a szervezők és a közreműködők a napi
munkájuk mellett tíz éve töretlenül fáradoznak
térítés nélkül azért, hogy segíthessenek. Egy
rendkívül megható verssel lepte meg a közönséget.

A borászok által felajánlott licit-tárgyak között
számos különlegesség is szerepelt. Ahogy 2010-ben,
úgy most ismét küldött 500 üveg Lélek elnevezésű
bort Egerből Sike Tamás, aki először a legelső gálára
készített ebből a borból, hogy bizonyíthassa: egy
nemes célért érdemes áldozni. Mint mondta,
a borász lelke benne van a palackban, ha a bort
szeretettel készíti, nem csupán árucikknek gondolja.
Mivel nagy mennyiségről volt szó, az Európai
Borlovagrend Hungária Konzulátusának Győri
Legációja megvásárolta a felajánlott tételt, így már
az esemény kezdetén egymillió forint bevétellel
számolhattak a szervezők. Az első támogatók közül

Kantharosz Gála – tíz év 
a gyermekek álmaiért

Borkai Zsolt polgármester
köszöntője

Díjátadás



Polgár Zoltán Villányból a pince mélyéről hozott
különleges borokat, az Apátsági Pincészet pedig
ritka évjáratú Infusio és Prior magnum palackokkal
jelentkezett. A korábban milliós eredményt szerzett
tételek felajánlói szintén ismételtek, így került
kalapács alá – persze jelképesen – a Gere Pincészet
12 literes magnum Kopár Cuvée-je. Az Oremus Pince
az elmúlt évszázad legjobb aszúválogatásával rukkolt
ki. Juhász Károly újra felajánlott 100 üveg egri bort.
A csúcs a Kantharosz Esszencia elnevezésű csomag
volt, amelybe az elmúlt kilenc év 54 támogató
borászának mindegyike felajánlott egy üveg kiváló
bort. A Kancellár Birtok nagysomlói válogatással
készült, a Garamvári Szőlőbirtok pedig egyetlen új
támogatóként pezsgőkkel jelentkezett. A pálinkások
is kitettek magukért. A Szigetköz Lelke Pálinkaház
irányítója, Rácz Ferenc tíz liter Barrique Szomolyai

fekete cseresznyét töltött a Kantharosz-emblémával
ellátott cserépamforába. A Pannonhalmi
Pálinkárium tulajdonosa, Barabás Attila pedig, úgy
is, mint a Magyar Pálinka Lovagrend első embere,
az elmúlt évtized versenyeinek győzteseiből állította
össze tízpalackos pálinkakosarát – azaz a tíz év
legjobb pálinkáit vihette el a nyertes.

Felemelő pillanat volt, amikor meglepetésként
az a licitáló, aki az első gálán félmillió forintért vitt
haza egy 1959-es rózsabarack pálinkát
a Pannonhalmi Pálinkárium felajánlásában,
megőrizte, és most újra felkínálta a gyermekek
álmainak megvalósítására. Ezúttal egymillió forintot
adtak érte. Nagy István agrárminiszter idén
a Nemzeti Borkincstárból egy 1972-es hatputtonyos
aszút küldött a győri árverésre. A legnagyobb
összegért 2019-ben az Oxygén Médiacsoport licitált
Pénzes Anikó igazgatóval az élen, így ők kaphatták
meg azt a különleges üvegművészeti ajándékot,
amelyet a Hefter Galéria ajánlott fel.

Az eredmény magáért beszél, ennyi kiváló
felajánlás eredményezte a 18 milliós rekordbevételt.
Az összeget a pályázati úton kiválasztott,
gyermekeket támogató szervezetek és fiatal
tehetségek kapják. A Hétszínvirág Közhasznú
Egyesület például 27 főre hatnapos nyári tábort
szervezhet halmozottan sérült gyermekeknek,
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
kerékpárokat, fóliasátort és konyhai eszközöket
vásárolhat a bakonyszentlászlói házába
táboroztatáshoz. A Süss fel Nap Alapítvány
játszóteret építhet, a „Híd a jövőbe” Értelmi
Sérülteket Segítő Alapítvány két asztali
számítógépet vásárolhat szoftverekkel, a Gézengúz
Alapítvány beszerezheti a rendellenességgel született
csecsemők gyógyításában segítő „Thera Togs” nevű
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(Bor)licit

Borbás Marcsi és Rákóczi Ferenc műsorvezetők

A támogatók és licitálók felsorakozása a színpadon
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(Bor)licit

eszközt, a dunaszerdahelyi Autistákat Segítő Polgári
Társulás pedig szövőszéket kaphat. Rászoruló
fiatalokat, illetve tehetségeket is támogatnak az est
bevételéből. A helyszínen a közönség is szavazhatott,
hogy a Rezeda Népművészeti Egyesület megyei
bentlakásos népzenei tábora vagy a Szabadhegyi
Református Egyházközség kapjon a jótékonysági
forintokból hittanoktatáshoz használatos kivetítők és
sporteszközök vásárlására. Mivel rekordösszegű
bevétel folyt be, mindkét pályázót támogatják.

A mostanival együtt a tíz év alatt összesen több
mint 84 millió forinttal járultak hozzá a Kantharosz
Gála résztvevői a gyermekálmok megvalósulásához.
Ezt a szép történetet örökítette meg az a könyv,
amelynek szerzője Pió Márta, és amelyet
a Kantharosz Alapítvány adott ki. A jegyük
megvásárlásával segítő résztvevők ebből is kaptak
ajándékcsomagjukba a mindszentpusztai autisták
által készített kosarak és a Kantharosz-emblémával
palackozott ajándék borok mellé.

Pió Márta

A licitálók is hozzászóltak Sipőcz Richárd köszönetet mond

Fizessen elő!

Darabár: 495 Ft
Éves előfizetés: 1600 Ft

Korábbi BORlovagok magazint 500 Ft/évfolyam áron (egy évfolyam/négy
lapszám) vagy számonként 200 Ft/db áron 
vásárolhat vagy rendelhet meg.

Megrendelését elküldheti levélben a Kornétás Kiadó címére, vagy e-mailben
(titkarsag@kornetas.hu), de akár személyesen a kiadóban is vásárolhat, rendelhet. 
Fizetési mód: személyesen (Budapest, 1138 Népfürdő utca 15/D), 
átutalással (Kornétás Kiadó Kft.,OTP Bank Nyrt.: 11713005-20128256).

Lepje meg családtagját, barátait, ismerőseit magazin-előfizetéssel!



Varsó egy rendkívül változatos nagyváros. Hangulata
magával ragadó, építészetileg izgalmas,
gasztronómiai kínálata kiváló és kiadós. Aki

Varsóban bele akar merülni
a kulináris élvezetekbe,
az számoljon azzal, hogy jó
pár kilóval kikerekedve
érkezik majd haza. A szocreál
gyorsétkezdéktől kezdve
a Michelin-csillagos
éttermekig minden
megtalálható. Ahogy Varsó
egyes részei teljesen más
építészeti stílust képviselnek,
úgy az ízek és a hozzájuk
ajánlott italok is éttermenként
eltérőek.

Varsóban 82 park található, és az egyik egy igazán
remek, Michelin-csillagos éttermet rejt, a Zöld
Medvét (Zielony Niedzwiedz). Az étterem a slow
food mozgalmat képviseli. Nem trendkövetők,
hanem trendállítók kívánnak lenni. Csak kiemelt,
minőségi lengyel alapanyagokkal dolgoznak, és
ehhez keresik a legtökéletesebb borokat. Nagy
meglepetésünkre nem helyi, hanem magyar borokat

tartanak. Legfőképpen Eger környékéről származó
vörös- és fehérbor szerepel a kínálatukban, illetve
a nélkülözhetetlen tokaji borok is polcaikon

sorakoznak. A választott ételünk egy hideg kapros,
enyhén borsos céklaleves volt, amit egy finom roston
sült sügér követett zellerpürével, karamellizált
retekkel és zöld spárgával. Az ételeket pedig tényleg
tökéletesen kiegészítette az étterem vezetője által
ajánlott magyar Cabernet Sauvignon a Simon
Pincészettől.

Pusztay Réka Adrienn
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Magyar-lengyel párosítás

Magyar borok Varsóban
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MUN-DUS 2019

Dunaszerdahelyen 2019. április 26–28. között
rendezték meg a MUN-DUS 2019 elnevezésű
nemzetközi borversenyt. A nagy érdeklődést

mutatja, hogy tizennégy
országból 663 borminta
érkezett, elsősorban
Európából. Amint azt Bartalos
György, a rendezvény
főszervezője elmondta, az idei
borversenyre 102 degusztátort
hívtak meg, akik tizenhat
nemzetközi csapatban
értékelték a felszolgált nemes
italokat. A borbírálók
a házigazda Szlovákián kívül
Horvátországból, Romániából,
Csehországból, Ausztriából,
Izraelből, Spanyolországból,
Szlovéniából és
Magyarországról érkeztek.

A Prof. Fedor Malik
védnöksége alatt zajló,
rendkívül nagyszabású

versenyen 137 aranyérmet osztottak ki. Champion
díjat a következő borok és személyek nyertek:

Hárslevelű, száraz fehér, 2018, Kősziklás Borászat,
Dunaszentmiklós;

Irsai Olivér, félszáraz, 2018, Amicius, Bátorove
Kosihy;

Aszófői Cabernet Sauvignon Rozé, száraz, 2018,
Fodor Gyula, Aszófő;

Szekszárdi Cabernet Franc válogatás, száraz vörös,
2016, Bodri Pincészet, Szekszárd;

Shiraz, száraz vörös, 2017, Feind Lajos,
Balatonfőkajár;

Auratun Cuvée, édes, 2015, PMC Münzenrieder,
Apetlon;

Tokaji Aszú ötputtonyos, édes, 2014, Hermann
Emerencia, Olaszliszka;

Garamvári Tokaji Furmint, száraz pezsgő, 2015,
Garamvári Szőlőbirtok Vinárium, Budapest.

Élmény, barátság, hagyomány

Tagai István, dr. Hájos Zoltán polgármester és
Bartalos György

Magazinunk főszerkesztője a degusztációs asztalnál



Több különdíjat is átadtak, amelyek közül
Dunaszerdahely város polgármesterének díját
a Rizling Rynsky, száraz fehér, 2011, Bartal László,
Samorin; míg a magyar nagykövet díját a Tokaji
Aszú, hatputtonyos, édes, 2007, Götz Pincészet,
Hercegkút kapta.

Az Európai Borlovagrend Szlovákiai
Konzulátusának fesztiváljával egybekötött
ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására
május 1-jén, a Hotel Therma dísztermében került
sor, amelyen több mint kétszáz résztvevő,
degusztátor és meghívott vendég vett részt.

Pusztay Sándor

A bor filozófiája
A bor spirituális olajtartalmú ital. Minden
borban kis angyal lakik, aki, ha az ember a bort
megissza, nem hal meg, hanem az emberben lakó
megszámlálhatatlanul sok kis tündér és angyal
közé kerül. Az érkezőt a már bennlévők
énekszóval és virágesővel várják. A tündérke el
van bűvölve, és az örömtől majd meggyullad.
Az emberben ez az örömláng árad el, és őt is
elragadja, ez ellen nem lehet védekezni.

Azt gondolom, hogy minden bor társas, igazi
lényét akkor tárja fel, ha közösségben isszák, de
a somlai a magányos itala. Annyira telve van
a teremtés mámorának olajával, hogy csak
kellően elmélyült, végleg elcsendesült,
kiegyensúlyozott magányban szabad inni.

Bár minden komolyabb hegyi bor inkább
a negyvenen felüli kornak, mint a fiatalságnak
felel meg, a somlai az aggastyán bora. A bölcsek
bora, azoké az embereké, akik végül is
megtanulták a legnagyobb tudást, a derűt.

Azt mondom tehát, bort igyatok!
Aztán majd kedvet kaptok a csókolózásra,

a virágszedésre, a barátságra, a jó, mély alvásra,
a nevetésre, és újság helyett reggel költőket
fogtok olvasni.

Hamvas Béla
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Kitekintő

A nyertesek választékából

Prof. Fedor Malik, Gere Attila és Bartalos György

Hermann Emerencia átveszi a Champion díjat
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(Bor)lovagi élet

A Balatoni Borrégió Gizella Királyné Női Borrend
2019. május 4-én tartotta a Nagy-somlói borvidéken,
a Tornai Pincészetben Gizella-napi Ünnep
rendezvényét. A borrend nevéből adódóan is
igyekszik éves rendezvényét a Balatoni borrégió más-
más vidékein tartani, így esett a választás az idén
erre a borvidékre.

A rendezvényen
35 borrend, illetve
borbarát egyesület vett
részt, meghívást kapott
az Európai Borlovagrend
Hungária Konzulátusa is.
A Soproni Legáció nyolc
fővel képviseltette magát
Károlyi Gyula első legát
vezetésével.

Az idén az időjárás
kevésbé kedvezett, hűvös,
borús idő volt, de
a vendégek fogadásakor

kínált borok és a borrend női tagjainak kedves
köszöntése feledtette az időjárást.

Az ünnepélyes megnyitón Enese Beáta, a borrend
elnök-nagymestere felolvasta dr. Nagy István
agrárminiszter köszöntő levelét: „A Balatoni
Borrégió Gizella Királyné Női Borrend munkája
egyszerre egyedülálló, értékteremtő és példaértékű”.

A borrendek bemutatása után érdekes szakmai
kérdésekkel foglalkozó előadások hangzottak el.
Tornai Tamás a Somló hegy múltjáról és jelenéről
beszélt, majd növényvédelmi szakemberek tartottak
előadást a szőlő növényvédelméről, és

a megváltozott szélsőséges időjárási viszonyok miatt
fontos növényvédelmi megoldásokra mutattak rá.

Az előadások közti szünetekben és ebéd után
Vesztergám Miklós tárogatón játszott dalait hallhattuk.
A székely és kuruc dalok igazán lázba hozták
a jelenlévőket, és megalapozták a hangulatot a délutánra.

Az előadások után ünnepélyes keretek között
került sor az avatásra, ahol a Szent István Egyetem
Borászati Tanszék vezetőjét, Nyitrainé dr. Sárdy Dianát
avatták a borrend rendes tagjának.

Ezt követően a vendégek megtekintették a Somló-
múzeumot és egy vezetett pincetúrán vettek részt.
Visszatérve került sor az ebédre, ahol a menü egyes
fogásaihoz a borrend borászatainak kiváló borait,
valamint a Tornai Pincészet Prémium borcsaládjából
a Nagy-Somlói Juhfarkját szolgálták fel. A Soproni
Legációt képviselő borlovagok közül az általuk
a Gangl Borászatból hozott Soproni Kékfrankost
Károlyi Gyula legát mutatta be, és eztkóstoltatták
a rendezvény vendégeivel. A Gangl Borászatot
bemutató anyag már előtte az asztalokra került, amit
Veres János borlovag tiszteletbeli legát állított össze
erre az alkalomra. A bemutató és a bor nagy sikert
és elismerést aratott a jelenlévők körében.

Makai Ernő

Borrendek 
országos ünnepségén

Emese Beáta új tagot avat

A soproni vendégek



Kevés olyan várost találunk, amelyhez szorosan
hozzátartoznak a borospincék. Miskolc ilyen szerencsés
helyzetben van. Az évtizedekig tetszhalott állapotban lévő
elhanyagolt avasi borpincék sorra újraélednek, egyre inkább
hozzátartoznak a város életéhez az itteni rendezvények.
Ez annak a gondosan előkészített hárommilliárd forintos
fejlesztésnek is köszönhető, amely elkezdődött az avasi
városrészben.

Borbarangolásra invitált meg bennünket Müller Péter
Sziámi, aki sokáig élt és dolgozott a városban. Azt akarta
bemutatni, hogy az előítéletekkel szemben Miskolc már nem
a füstös iparváros, hanem az egyik legtöbb zöldfelülettel
rendelkező, gyorsan fejlődő település, amelynek szerves
része az évtizedekig Csipkerózsika-álmából éledező avasi
városrész. A mai lakótelep helyén a tatárdúlás után kezdtek
szőlőt művelni a miskolciak, amit először egy 1313-ból
származó oklevélben említenek.

Az Avas-hegy oldalában több mint 800, zömmel észak felé
néző pince és nagyszámú borház található. A XVI. századtól
kezdődően vájták őket a magaslat oldalába, a hosszuk
általában 20–80 méter közötti. A XVIII. közepén még
a mainál is több, 1200–1400 borospince volt, ugyanis Miskolc
tranzitváros volt a Tokaji és az Egri borvidék között. Itt
tárolták a borokat, s innen szállították a felvidéki és a lengyel
piacra. Az 1880-as években fellépő filoxérajárvány azonban
tönkretette a miskolci szőlőkultúrát. 

„Nem is igazi miskolci polgár, akinek nincs az Avason
pincéje!”– szólt a mondás a XVIII–XIX. században. Csaknem
minden családnak volt saját borospincéje.

Az avasi életforma világhírű volt. A miskolci polgárok
munkájuk végeztével vagy a hétvégén csak átsétáltak
a főutca átjáróházain a kőhajításnyira levő hegyre,
a pincéjükbe, borházukba. Kirakták az asztalokat,
borozgattak, kvaterkáztak. A főutcától néhány száz lépésre
lévő Avas borpincéiben irodalmunk nagyjai, Balassi Bálint,

Arany János, Tompa Mihály, Mikszáth Kálmán, Móra
Ferenc, Krúdy Gyula, Szabó Lőrinc is gyakran
megfordultak.

A második világháborúban több pincét
összenyitottak, a polgárok itt rejtették el értékeiket.
Az utána lévő évtizedekben kiürültek, tönkrementek
a pincék, hajléktalanok lakták a városrészt, sok volt
erre a bűncselekmény. Mostanában azonban ismét
színvonalas vendéglők és több tucat nyitott
magánpince teszi vonzóvá a borházak között
kanyargó utcácskákat.

– A történelmi belváros rehabilitációja egységes
koncepció mentén valósul meg. A cél, hogy több
irányból könnyen megközelíthetőek legyenek az avasi
borpincék. Emellett olyan elemekkel bővül a Borváros,
hogy ne csak a borozni vágyók, hanem mindenki
találjon kikapcsolódási lehetőséget. Az önkormányzat
olyanná alakítja az Avast, hogy a tulajdonosoknak
megérje felújítani és üzemeltetni a borházaikat.
Kilátóhelyek létesülnek, közvilágítás, kamerarendszer
épül – mondta Kriza Ákos, Miskolc polgármestere.

Megújul a hegy tetején álló, városi
szimbólumként számon tartott kilátó, csakúgy, mint
a sétányok, terek, lépcsők, támfalak. 

Óriási érdeklődés mellett az idén immár
nyolcadszor rendezték meg az Avasi Borbarangolást,
a Borváros legnagyobb ünnepét, amelynek
időpontját május 11-hez, a város napjához
igazították. A nagy érdeklődést jelzi, hogy
a miskolciak csakúgy, mint a vendégek, reggelig
kóstolták a borokat, hallgatták a koncerteket, s
táncoltak a történelmi pincesoron, amelynek
megújításával a város szeretné elnyerni az UNESCO
Szellemi Kulturális Örökség címét.

Nem véletlenül írta Hamvas Béla A bor filozófiája
című könyvében: „Minden bor társas, és igazi lényét
akkor tárja fel, ha közösségben isszák.”

B. Mezei Éva
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Ápolni kell a történelmi örökséget

Az Avas újra életre kel

Müller Péter Sziámi a pódiumon
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Reneszánsz borház

Néhány hete a Pozsonyi Turisztikai Régió
meghívására a Kis-Kárpátok Borúthoz tartozó Szent
Györgyön (Svaty Jur) jártam, ahol egy igen érdekes
és látványos pihenőházat ismerhettem meg. 

A vidék hosszú évszázadok óta gazdag
szőlőterület volt, azonban a XIX. század végén
a filoxéra elpusztította a szépen művelt szőlőket.
A hegyoldalakban még ma is láthatók az egykor
megművelt területek teraszos kialakításai, azonban

jelentős részét már benőtte
az erdő. A helyi gazdák
a hegyoldalak alacsonyabb
területein, vagy éppen óriási
energiát felemésztő
növényzetirtással alakítottak
ki szőlőművelésre alkalmas
újabb területeket. Így tett
a módrai Michal Bazalik, aki
a négyhektáros ültetvényén
termelt szőlőből tízezer
palack bort állít elő évente.
Borai kitűnőek, kellemesen
savasak, és a magukon viselik
a különböző fajták
jellegzetességeit. Pincéjében
Zöldveltelini (Veltlínske

zelené), Peszeki Leányka (Peszecká leánka),
Olaszrizling (Rulanské biele), Rajnai Rizling
(Rizling rynsky), Rozé Couvée (Svátovavrinecké
rosé), Kékportugál Rosé (Módry portugal rosé)
borok találhatók. A több száz éves pince fölött egy
reneszánsz borház kialakítása folyik napjainkban is,
azonban a felújítás közben is várja vendégeit.

A borászat turisztikai érdekessége, hogy néhány
kilométerre a pincétől, a Kis-Kárpátok lejtőjén,
a saját szőlőültetvényük felett egy tölgyfa ágai közé

épített „borkunyhó” található. A borkóstolásra
alkalmas faépítmény igen népszerű a borkedvelők
körében. Itt a teraszon ugyanis nemcsak a család
saját pincéjéből származó borokat lehet
elfogyasztani, hanem a fák közé épített, elegánsan
berendezett kunyhóban négy fő kényelmesen
eltöltheti az éjszakát is.

Amennyiben valaki gépkocsival érkezik, a hegy
lábánál levő parkolótól négy-ötszáz méteres
gyaloglással lehet feljutni a fakunyhóhoz, ahol előre
odakészített borok és vacsora várja a vendégeket.
Fantasztikus kilátás, kitűnő grillételek és szép borok
lehet az esti program. A hely népszerűségére
jellemző, hogy a faépítmény hosszú hetekre előre le
van foglalva családok, baráti társaságok részére.

Pusztay Sándor

Borkóstoló a tölgyfán

www.vinobazalik.sk

Sona Jelinková: Bor folyik a kútból is

Michal Bazalik borász



Szlovákia már nemcsak a sörével büszkélkedhet,
hanem a legjobb európai whiskyvel is. Ugyanis Jim
Murray, aki minden évben kiadja a Whisky Bibliát,
a 2019-es évfolyamában az szerepel, hogy az európai
whiskyk kategóriájában az első helyet egy szlovákiai
ital érte el. A nyolcévs ólublói (Stará Ľubovňa)
Nestville Whisky Master Blender Közép-Európa
egyik legmodernebb szeszfőzdéjében készül, amely

hatalmas whisky-érlelő raktárak
látványával köszönti a whisky-t
szerető turistákat.

A legrégebbi szeszfőzde
Szlovákiában a XVIII. század közepén
épült, amelynek alapjai ma is a vár
alatt találhatóak. 

A mai modern szeszfőzdét egy
testvérpár alapította, akik hazatérve
Amerikából itt hozták létre
a komplexumot. Megtudtuk, hogy
például a nyolcéves blend (kevert)
whisky négyfajta párlatból készül,
amelyet négy különböző tölgyfa
hordóban érleltek. Az illata visszaadja
a tölgyfa aromáit, illetve felleljük
benne a vaníliát és mögötte egy
enyhe gyümölcsös ízt. Az enyhe

édességet a kukoricától kapta, ami keveredik
a tölgyfa keserűségével. 

Ma innen szállítanak a piacra három-, hat- és
hétéves whiskyt, van nyolcéves is, amely 40
százalékos, és itt készül a híres 52 százalékos Tátra
Balsam is, amely gyógynövényekből áll.

Az alapanyagok 50 százaléka kukorica, 20
százaléka maláta és többek között tíz százaléka
szlovák biogabona. 

A cégnél nemcsak a nemes italt készítik, de 40
százalékos körte, szilva és ribizli ízesítésű vodkát is.

Az italok 80 százalékát Lengyelországba szállítják,
de van megrendelésük a volt Szovjetunió egykori
tagállamába is. Évente több mint 35 millió tonna
gabonát használnak fel, és több mint 1750 teherautó
viszi a szállítmányokat.

Az idelátogató turisták megnézhetik
az úgynevezett fafaragó termet, amely az egész
kiállítás és a whisky-érlelőbolt büszkesége. A terem
a helyi fafaragók kimagasló műve, és itt található
az Európában legnagyobb faragott fakép is. Három
éven keresztül dolgoztak rajta, és a kiállítás legszebb
darabja. Az ajándékboltban a látogatók
megvásárolhatják a Nestville Distillery társaság
termékeit is, ugyanakkor megismerkedhetnek
a történelmi szeszfőzdei mesterségekkel,
megnézhetik a történelmi események kiállítását is,
amelyek nagy mértékben befolyásolták a szeszfőzést
és az azzal kapcsolatos kézműves mesterségeket
az észak-szepességi térségben.

A Nestville Park nevet a Nest és a Ville szavak
kombinálásával hozták létre, míg a „Nest” a fészek
és a „Ville” az angol „Village” szó rövidítése, amely
a fordításban a falu, azaz a teljes fészket jelenti. 

Bódi Ágnes

IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI [17]

A legjobb whisky Ólublóból

Gabriela Sturdíková 
turisztikai szakértő: 
Női whisky is készül
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Lovagi élet

2019. május 17-én megnyílt a XXV.
Szegedi Borfesztivál. A rangos
eseményre 160 borász hozta el borát
az egész ország területéről.
A hagyományoknak megfelelően
a Pavane Táncegyüttes felvezetésével
a Dugonics térről érkeztek meg
a Széchenyi térre az ünnepélyes

megnyitóra a borlovagok, borrendek, borászok és
a nagyszámú borkedvelő. Botka László polgármester
megnyitójában kiemelte, hogy a Szegedi Borfesztivál
az újjászülető magyar borkultúra egyik legfontosabb
eseményévé nőtte ki magát. A kezdeti helykeresést
követően a fesztivál hazatalált a város főterére,
a Széchenyi térre, ami méltó helyszíne ennek
a magas színvonalú rendezvénynek.  A kezdetekkor
kevesen gondolták, hogy megéli a 25 évet, és nem is
akárhogyan, hiszen ma már kijelenthetjük,
a budapesti borfesztivál után az ország legnagyobb
ilyen eseménye. A borászok számára rang részt venni
rajta. A fesztivál minden napján zsúfolásig megtelt
a Széchenyi tér, igaz, egy-két este az időjárás is
közbeszólt, de az eső sem szegte kedvét
a borimádóknak. Nagyon nagy öröm volt azt látni,
milyen sok fiatal érdeklődik a borok iránt – persze
ne feledjük, hogy Szeged egyetemi város sok-sok
diákkal. A megnyitón szép számmal részt vett
az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátus
Szegedi Legációja is. 

Nemcsak borfesztivált rendeztek ezekben
a napokban Szegeden, hanem számos más egyéb
rendezvényre is sor került. A település idén ünnepli
szabad királyi városi rangjának visszakapását. 1247
körül IV. Béla városi rangra emelte, majd 1498-ban
II. Ulászló beiktatta Szegedet a szabad királyi
városok közé, ez a török uralom miatt elveszett.
1719. május 21-én III. Károly visszaállította a korábbi
jogállást, és a város címert kapott 300 évvel ezelőtt.

Ehhez a jubileumi rendezvénysorozathoz
csatlakozott az Európai Borlovagrend Szegedi
Legációjának avattatási és előlépő ünnepségsorozata,

Avatási és 
előlépési ünnepség Szegeden

Dr. Korom-Vellás Zsuzsanna beszéd közben

Az eskütétel ceremóniája

A fesztivál pavilonjai között



amelynek résztvevői már pénteken megérkeztek
Szegedre. Az est folyamán a Sótartó Halászcsárda
Dankó Pista különtermében egy nagyon vidám, jó
hangulatú vacsora keretében ízlelhettük meg a híres
szegedi halászlét és több helyi specialitást.
A vacsorát követően kilátogattunk a közelben levő
borfesztiválra. A bőség zavarával küszködve kellett
válogatnunk a szinte teljes magyar borrégió
finomabbnál finomabb borai közül. Az elmúlt negyed
század alatt sokat változott jó irányba a magyar
borászat, és ehhez szépen alkalmazkodott a magyar
borfogyasztási kultúra. 

Szombaton a Széchenyi téri borfesztivál
központjából indulva óriási tömegben, Baka Béla és
huszár bajtársa vezetésével és a rézfúvósok
kíséretével, mintegy 150 fő részvételével vonultunk
az avatási és előlépési ünnepségre a borpavilonok
között, a szegedi Dómban. A nagy tömeg és a hőség
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Az újonnan avatott lovagi tagok

Az előlépők felsorakozása
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Lovagi élet

igencsak igénybe vette a felvonulók türelmét.
A Dómban a római katolikus szentmisét követően
tartottuk meg ünnepségünket dr. Kereskényi Sándor
református nagytiszteletes, rendünk papjának
közreműködésével. Lovagrendünk hét új hospes
(Basa Zoltán, Hegyi Norbert, dr. Horváth Máté, Fhol
Ferenc, Kulcsár András), illetve hospita (dr. Kovács
Éva, Trényiné Sarró Zsuzsannna) taggal bővült.
Az előlépési ceremónián Hegyiné dr. Gólya Ibolya és
Ótós Emőke hospita fokozatból dáma fokozatba,

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) idén márci-
usban hozta létre a magyar bor új márkakoncepcióját,
amelynek megalkotásába bevonta az ágazatot képvi-

selő Hegyközségek Nemzeti Tanácsát,
az Agrárminisztériumot, a Külgazdasági és

dr. Potóczki György bortanácsos fokozatból borbíró
fokozatba lépett elő. Az avatási ünnepség zárásaként
Cape átadására került sor, melyben öten (Hegyiné
dr. Gólya Ibolya, dr. Korom-Vellás Zsuzsanna, Ótós
Emőke, Szabóné Tóth Hilda és Szabó Hilda Lilla)
részesültek. A szertartás alatt hallgathattuk a Dóm
világhírű orgonáját és a Szegedi Zeneiskola
fúvószenekarát.

Az avatási és előlépési ünnepséget lovagi vacsora
zárta az Art Hotelban 160 fő részvételével.
Ismereteink szerint az Európai Borlovagrend
Hungária Konzulátus avatási ünnepségén még
sohasem vettek részt ilyen nagy létszámban.

Az est nyitányaként különböző pálinkákat
fogyaszthattunk, majd egy vidám műsorban Kőhalmi
Ferenc Európa-bajnok előadóművész (bűvész)
szórakoztatta a jelenlevőket.

Az étteremvezető, Goda Gábor séf által készített
ízletes vacsora közben finom Csongrád megyei
borokat kortyolgattunk. Az alföldi borok mellett egy
kis változatosságot hozva nagy tetszést arattak Gangl
Zoltán soproni borai. 

A késő estébe nyúló vacsorát követően az igen
fárasztó nap után a bátrak még a borfesztiválon is
folytatták ízlelőbimbóik elkápráztatását.

Nacsa József

Külügyminisztériumot, valamint egyéb meghatározó
gasztronómiai szervezeteket is.

„Egy olyan rendszer jött létre, amelyre az ágazatban
mindannyian bizalommal tekintünk, hiszen mindenki
a sajátjának érezheti, és minden bort készítő emberről
is szól. A hazai borágazat helyzetének javítása és fenn-
tartható növekedésének érdekében az MTÜ víziója
az volt, hogy a magyar bor egyedi és megkülönböztet-
hető kategóriájává váljon, értéke növekedjen, és általa
erősödjön az országmárka” – mondta Németh Anna,
az MTÜ vezérigazgató-helyettese a budapesti nyitó-
rendezvényen.

Az idén létrejött új bormárka szélesebb körben mu-
tatja be a magyar borkultúra változatosságát, ugyan-
akkor egységbe szervezi a magyar bor kommunikáci-
óját, hogy mind a hazai, mind pedig a külföldi fogyasz-
tók körében megismerhetővé váljanak a magyar bor
és a borászok érdekei, ezáltal még több embert inspi-
ráljon a magyarországi borvidékek felfedezésére.

A tervek szerint a nyár folyamán Budapest mellett
öt borrégióba viszik el a bornépszerűsítő rendezvény-
sorozatot, hogy a helyi termelők, a gasztro- és turisz-
tikai szakemberek is közelebbről, személyesen is meg-
ismerjék. A bormárka új koncepciójának fókuszában
a személyesség üzenete áll, ami azt jelenti, a magyar
bor egyenlő a mindenkori magyar borásszal, így
a kommunikációban is elsősorban a borászok jelenje-
nek meg.                                                                   n

A magyar bor 
új márkakoncepciója
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Provance-i borvidék Kitekintő

A napfényes régió kitűnő boraival először a pápák
történelmi városában, Avignonban, a Carre de Palais-
ban, a Nemzeti Bank egykori palotájában
találkoztunk. Napjainkban ez a klasszikus épület

étterem, borkóstolók és somelier-
képző helyszíne. A Nemzeti Bank
pincéjében, ahol egykor a pénzt
őrizték, ma borokat tárolnak, s itt
zajlanak a kóstolók, a borokról
szóló oktatások. 

Mit keres a homokóra
az asztalon? – érdeklődtünk.
Egyszerű választ kaptunk:
az oktatók szeretnek hosszasan
beszélni a borokról, s ha
belemerülnek a borkóstolók során
a magyarázatokba vagy a borászok
képzésébe, figyelmeztessen, hogy
a résztvevők már bizonyára
éhesek, s szívesen ennék a Carré
étterem modern konyhájának

érdekes kreációit. Itt a Rhone völgyében fellelhető
borok széles kínálatából választhatnak az ételek
mellé. A különböző talajmintákról, a nevezetes
szőlő- és borfajtákról számos oktatótáblát láttunk
kifüggesztve. 

Provence-ban már 2600 éve készítenek bort, ezért
úgy tartják, hogy ez Franciaország legrégebbi
borvidéke, ahol az első tőkéket a görögök ültették.
A Provence-i borvidék Franciaország délkeleti részén
terül el Lyontól Marseille-ig. 

A régióban 2016-ban 2,3 millió hektoliter bort
állítottak elő. Ezzel a mennyiséggel száz olimpiai
medencét lehetne megtölteni. A megtermelt borok
18 százalékát az Egyesült Királyságba, 17 százalékát
Belgiumba, 14 százalékát az USA-ba exportálják.

Provence elsősorban a vörösborok (88 százalék)
hazája, de készítenek könnyed rozét (6,5 százalék),
csakúgy mint gyümölcsös, illatos száraz és édes
fehérborokat (5,5 százalék). A régió méltán elismert
borait a jó adottságokkal rendelkező klímájának
köszönheti. Sok napsütés, kevés eső, meleg napok és
hűvös éjszakák jellemzik. A misztrál, a völgyet
végigsöprő erős szél következtében
a szőlőültetvények mindig szárazak, tiszta az ég, és
a kártevőket is távol tartja. Provence-ban
a napsütéses órák száma eléri a 2700–3000 órát.
Változatos domborzatának, talajösszetételének,
klímájának hála, sokféle szőlőnek ad otthont
a borvidék. Míg a nyugati felén mészköves a talaj,
addig kelet felé haladva kristályos gránit és
vulkanikus kőzetek teszik sokoldalúvá
a szőlőültetvényeket. 

A régió legjellemzőbb fehér szőlőfajtái: Marsanne,
Roussanne, Grenache Blanc, Viognier, legjellemzőbb
kék szőlőfajtái: Grenache Noir, Syrah, Mourvedre,
Cinsault.

Provence híres borfajtái: Côtes de Provence,
Coteaux d'Aix, Les Baux, Coteaux Varois, Bandol,
Palette, Cassis, Coteaux de Pierrevert és Bellet.

Avignonban a kitüntetett, a borvidék legjobb
vörösbort kínáló, 46. nevű borbárját is felkerestük,
ahol a legnagyobb választékkal találkozhatunk, de
nem csupán a régió nedűiből. A borlapon ugyanis
2013-as évjáratú hatputtonyos tokaji bort is
felfedeztünk a tarcali Kikelet Pincéből. A borokhoz
komponált étkeket a szakképzett somelier-ek
javasolják. Arles-ban a La Comedie - L’Arum du Vin
borkínálatából választottunk. Az itteni utazók
némileg könnyebb helyzetben vannak a hazaiaknál,
mivel egy-két pohár bort az étkezések mellé a helyi
KRESZ is engedélyez.

B. Mezei Éva

Tanfolyam a trezorban
Franciaország második legismertebb borvidéke a Provence-i.
Az elsősorban testes vörösborairól nevezetes, mediterrán
éghajlatú bortermő terület a Rhone folyó völgyében
található. A régió borait kilenc borúton kóstolhatják
az érdeklődők, miközben hangulatos tájakban
gyönyörködhetnek.
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Exkluzív

Beszélgetésünk helyszíne egy csendes utca, Sopron
belvárosának szélén, ahol a több mint százéves
szépen felújított épületen látszik az egykori
poncichterek világa és életmódja.

– Korábban a belvárosi várkerület egy műemlék
épületében laktunk, a Bányászati Múzeum mellett.
Nagyon szerettünk az ódon, macskaköves utcában
élni, bár néha egy-egy turistacsoport miatt nehéz
volt a kapualjból gépkocsival kiállni – kezdte
a beszélgetést Hainer István.

– Másfél éve költöztünk ebbe a házba, amely
eredetileg az Eszterházy család egyik intézőháza volt,
az uradalom gazdasági emberei, vezetői építették
maguknak. Jellemzően a második világháború végéig
még az utca neve is Eszterházy volt. 

– A ház nagyon szép állapotban van, nemcsak
a felújítás, hanem a jelentős átalakítások miatt is. 

– A ház eredetileg kétszer ekkora volt, amelyhez
nagy telek is tartozott. A korábbi évtizedekben
az épületet, különösen annak utcafrontját
kettéosztották. A jelenlegi állapotban levő házat
szerkezetében az előző tulajdonos alakította át.
Egyik ilyen érdekesség, hogy csaknem valamennyi
ajtót kiemelte, ezáltal az ajtókeret nélküli vastag
falak sajátos hangulatot adnak a csaknem négy
méter magasságú belső térnek. Az átalakítás előtt
az utcafronti szobák klasszikusan egymásba nyíltak,
amelyekhez hálószoba, étkező, konyha, fürdőszoba
társult. A felújítással és átalakítással kialakított tér
nagyon megtetszett nekünk.

– A fehér falakon csak fekete-fehér fotókat lehet látni.
Ezek saját fotóid?

– Itt nevelkedtem Sopronban, és ismerőseim nagy
része elsősorban fotósként ismer. Valóban, a képek
legtöbbje saját alkotásom.

Gyakran szerepelek képeimmel különböző
tárlatokon, már több egyéni kiállításom is volt. Bár
Sopronban sokan ismert fotósként tartanak számon,
de nem tartom magam művésznek. A kilencvenes
évek elején tanultam fotózni, majd ezt követően
kezdett érdekelni a mozgó képek készítésére
alkalmas kamera. Mozgóképgyártóként szereztem
szakképesítést, majd Dániában multimédia szakra

A televíziózás bűvöletében
Beszélgetés Bartal Tímea tudósítóval és Hainer István operatőrrel

Munka közben Pozsonyban

Kóstoló a pincében



jártam főiskolára. Ma már úgy érzem, az operatőrség a szakmám,
a fotózás pedig csak a hobbim. 

– Pedig mind a kettőt kitűnően csinálja – vágott közbe Bartal Tímea.
– És Te hogyan kerültél Sopronba? 
– Párkánytól mintegy húsz kilométerre születtem, szüleim ma is ott

élnek. Pozsonyba jártam középiskolába, azt követően Nyitrán végeztem
az egyetemet. Magyar–történelem szakra jártam, így a legtöbb
tantárgyat szlovákul, de a saját szakjaimat magyarul tanulhattam.
Abban az időben a második év végén egy úgynevezett kis államvizsgát
kellett tenni, aminek eredményeként a további években Budapesten is
tanulhattam.

– Hogyan lettél külpolitikai tudósító?
– Az egyetem elvégzése után Pozsonyban a Pátria Rádió magyar nyelvű

adásában kezdtem dolgozni, majd rövid ideig a Híd című lapnál
helyezkedtem el. Úgy éreztem, a rádió és különösen a televízió közelebb áll
hozzám, mint a nyomtatott sajtó. A Sopronban működő nyugat-
magyarországi regionális tévéhez kerültem, miközben Pozsonyban
rádióztam tovább. A Magyar Televízió átszervezésével a regionális stúdiók
megszűntek, és én a Duna Televíziónál dolgoztam tovább. Ha úgy
számolom, már tizennégy éve a Magyar Televízióban dolgozom, még akkor
is, ha az évek során többször megváltozott a neve, a szervezeti felépítése.

– Elsősorban külpolitikai tudósítóként ismernek a tévéből. Szlovákia,
Csehország illetve Ausztria eseményeiről tudósítasz?

– A Magyar Televízió pozsonyi tudósítója vagyok. Mivel nincs
Csehországban tudósító, és ha van olyan politikai vagy kulturális
esemény, ami arra érdemes, hogy tudósítsunk róla, akkor Istvánnal
azonnal indulunk.

Szlovákia most adja a V4 elnökségét, júliusban már Csehország lesz
a soros. Attól kezdve valószínűleg többet megyünk oda. Számításaim
szerint ez a következő évben minimum tizennégy, tizenöt alkalmat

jelent. Ausztriába ritkábban járunk tudósítani, mivel
a soproni tévénél van önálló stáb, és ők dolgoznak
az MTVA felé. 

– A kétfős stábnak Te vagy az arca, István pedig ott áll
a kamera mögött. Mióta dolgoztok együtt?

– Tizennégy éve ismerjük egymást, de 2010 óta
a közös munka mellett együtt is élünk. Én írom
a forgatókönyveket, utánanézek az eseményeknek,
készítem a riportokat, míg István a képi világot
teremti meg. Nemcsak a magánéletben, hanem
a munkában is egy „összenézéssel, egy biccentéssel”
megértjük egymást.

Szerencsések vagyunk abban is, hogy ma már én
is soproninak vallom magam, ráadásul a jó bort
ugyanúgy kedvelem, mint a párom. Talán annyi
a különbség köztünk, hogy én inkább a száraz
fehérborokat helyezem előtérbe.

– Ha már a bor is szóba került, meg kell említeni, hogy
a lakás alatt azonos nagyságú pince található. Ezzel van
valamilyen tervetek?

– Amikor az épületet felújították, az nemcsak
a felső lakás átalakítását jelentette, hanem az építész
gondolt a pincére is. Az itt található pincében
valamikor csak bort tároltak, majd a későbbi
évtizedekben kisebb-nagyobb borkereskedés is folyt.
A helyiségek kialakításán látszik, hogy hol lehetett
a hordók helye, vagy éppen hol fogadták a kóstolásra
érkező vendégeket. Ezek a helyiségek rendkívül
szépen fel vannak újítva, mi is gondolkodunk
a végleges berendezésen. Annyi bizonyos, amikor
a rokonságunkból vagy a barátaink közül néhányan
meglátogatnak bennünket, szívesen fogyasztunk el
az autentikus helyen egy-egy üveg bort.

Ennek a hangulatnak az érzékeltetésére kezdtünk
gyűjteni korabeli borral kapcsolatos plakátokat,
térképeket, egyéb boros relikviákat. Természetesen
az sem árt, ha mindig van a pincében néhány üveg jó
minőségű bor.

– Köszönöm a beszélgetést.
Pusztay Sándor
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Tímea interneten programot egyeztet

István az egyik díjnyertes fotója előtt
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Domborművek, grafikák, festmények összefogásból

Egyre több maradandó és közösséget szolgáló érték
megvalósításában vállalnak szerepet az Európai
Borlovagrend Hungária Konzulátusának győri tagjai.
Korábban beszámoltunk róla, hogy a lovagrend
segítségével készült el a győri bencés templom egyik
harangja. Az első világháborúban ágyúöntésre elvitt
harangok pótlására az adakozást Bogisich Ferenc

borlovag kezdeményezte.
Ő maga egyedül is kifizette
egy másik harang öntését.
A borlovagok szívesen
segítettek, hiszen
a bencések adták
a lovagrend papját Csóka
Gáspár atya személyében,
és rendkívül aktív tagja
a legációnak Sárai Szabó
Kelemen győri bencés
perjel is. Az augusztusban
tartott avatási és előlépési
ünnepségek helyszíne is
a bencések temploma volt

a kezdetek óta. Az idei tavasz egy újabb emlékezetes
összefogást hozott, amelynek ugyancsak Bogisich
Ferenc volt a kezdeményezője. A maga nemében
egyedülálló szabadtéri keresztút jött létre Győr
Belvárosában, amelynek stációit különböző
technikákkal a város képzőművészei alkották meg.
Átadására nagy számban gyűltek össze a győri
polgárok és valamennyi városvezető. Köztük állt
a Káptalandombon a borlovagrendben is
munkálkodó Simon Róbert Balázs országgyűlési
képviselő és Borkai Zsolt, Győr polgármestere. 

Dr. Veres András megyés püspök áldotta meg
ünnepélyes keretek között az alkotásokat a keresztút
kiinduló és végső pontján, a Nagyboldogasszony-
székesegyház előtti téren. Az evangelizációs célon
túl mint művészi érték is egyedi ez a kálvária.
Az alkotók együttműködésének eredményeképpen
hét dombormű, két grafika és öt festmény állítja
meg a híveket. Az alkotók: Babos Ágnes, Babos Éva,
Borbély Károly. Csizmadia István, Csurák Erzsébet,
Horváth Ákos, Kis Péter, Kurcsis László, Lebó
Ferenc, Lipcsey György, Lipovics János és Szabó
Márton. A keresztút alkotásait üvegbeton borítású
tartószerkezetbe helyezték el az épületeken, vagy
lábakra állították.

„Ezzel a keresztúttal nemcsak Győrnek, hanem
az egész országnak, Európának is üzenünk, hiszen
keresztutat állítottunk, mellyel a kereszténység
legrégebbi ájtatossági formáját jelenítjük meg” 
– mondta beszédében dr. Veres András megyés
püspök. Majd hozzátette, hogy a keresztút művészi
szépségével is üzen, hiszen győri művészek
alkotásait örökíti meg, magyar feltalálású
üvegbetonba ágyazva a stációkat. Ezt az anyagot
egyébként szakrális építményben most először
használták. A megyés püspök azt kívánta, hogy
a győri keresztút legyen mementója annak, hogy
2019 nagyhetében olyan összefogás létesült, amely
minden ember számára ugyanazt az üzentet
hordozza:„Isten megváltott mindnyájunkat”.

Borkai Zsolt polgármester szintén
az összefogás erejét említette beszédében. A Győri
Egyházmegye, a Győri Önkormányzat, valamint
ismételten a vállalkozói szféra képviselői, köztük
a borlovagokkal, és a tehetséges kortárs alkotók
nyújtottak kezet egymásnak, és gazdagították
a várost. 

A keresztút megvalósításával egyszerre tudjuk
hangsúlyozni a kereszténységünk fontosságát,
mellette a körmentekhez méltó környezetet
teremtettünk, lehetőséget adtunk kiváló alkotók
számára, a győriek pedig még büszkébbek lehetnek
városukra. Az új szakrális kincs, az egyedülálló
kálvária a vallási turizmust is erősítheti – fejezte be
beszédét a polgármester.

Bogisich Ferenc, a QP Zrt. vezérigazgatója,
a Győri Legáció tagja is annak az országosan
egyedülálló összefogásnak a jelentőségéről beszélt,
amely a bencés templom harangjainak
újjászületésével kezdődött, és folytatódott

Borlovagok adománya 
a keresztútért

Győri városvezetők a keresztút megáldásának ünnepén

„Az ítélet” a stációk kiinduló pontja



a Mindenki Krisztusa köztéri alkotás felállításával,
valamint a keresztút elkészültével.  

Példát mutatunk, és még nem ért véget azon
különleges álmok sora, amelyek megvalósításával
tovább fejlődhet, színesedhet városunk, és a győriek
élete is – ígérte a borlovag, aki Győr város
díszpolgára lett a közelmúltban.

A bor mint szakrális ital régóta ismert
az emberiség történetében. Már az ókori,
többistenhívő kultúrákban is nélkülözhetetlen volt
a különféle rituálék során, ám a legjelentősebb
szerep a zsidó vallásban és a kereszténységben jutott
a szőlőnek és a bornak. A Bibliában először Noéval
kapcsolatban esik szó róla: a Szentírás Noét mint
szőlőművest ábrázolja, aki megtapasztalta a bor
mámorító hatását. Azt is az Ószövetségből
tudhatjuk meg, hogy a szőlőket már akkor is
hegyoldalakra telepítették. Ezen kívül Jézus első
csodája is a borral kapcsolatos: a kánai menyegzőn
átváltoztatta a vizet, miután jelezték neki, hogy
fogytán a bor.

Azonban nem a csodatétel eredményeképp vált
a liturgia részévé a bor a kereszténységben, hanem
amikor Jézus bevezette az úrvacsorát és az egyházi
rendet. Jézus utolsó vacsorája egy széderesti lakoma
volt. Ezen a zsidó húsvéthoz kapcsolódó estén
ünneplik – és ünnepelték akkor is – az egyiptomi
kivonulást, a megmenekülést a szolgaságból.
A hagyomány szerint ilyenkor mindig van
az asztalon pászka, azaz kovásztalan kenyér és bor. 

Így volt ez Jézus idejében is. A Biblia tanúsága
szerint ezen az estén Jézus azt mondta
tanítványainak: Vegyétek és igyatok ebből
mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és
örök szövetségé. Ez a vér értetek és mindenkiért
kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek
az én emlékezetemre.” 

Így érthető, ha a borlovagok húsvét közeledtével
örömmel álltak a keresztút megvalósításának ügye
mellé. 

Pió Márta

Gyakran használt
boros fogalmak
Amit szeretünk, arról szívesen beszélünk. Így van ez
a borok esetében is, és egyre gyakrabban hallunk olyan
szakkifejezéseket, amelyek beépültek a hétköznapi
nyelvbe. De vajon biztosan tudjuk, hogy mit jelentenek
ezek a kifejezések? 

Montepulciano d’Abruzzo 
Olaszország egyik legtöbbet exportált, gazdag, kevésbé
savas bora az ország középső és keleti parti borvidékéről.
Abruzzo ma nem a legnépszerűbb borvidék, pedig
mesterfokon szerkesztett, egyensúlyos és a helyi fajták
előnyeire, szépségeire rávilágító borokat kóstolhatunk itt.
A csúcs vörös az „Incanto”, egy rusztikus, közepes testű,
elegáns vörösbor montelpulciano szőlőből, 30 hónapos
érleléssel. Erdei gyümölcsös, szilvás és a délolasz borokra
oly jellemző szárított paradicsomos, étcsokoládés illat és íz
jellemzi, kesernyével a lecsengésben. Savai szépen
eldolgozottak, a tanninok érettek, nem tolakodnak. Olasz
ételek mellé egyértelműen passzol, de borjúszűz, esetleg
soványabb sertésfogások mellé, egy egyszerű sült karajhoz
is kiváló lehet.

Nouveau 
Újbor, azaz már a szüret évében piacra kerülő friss bor. 

Az újborok kultusza szinte minden történelmi
bortermelő ország gasztronómiai kultúrájának szerves
része. A franciák primeurnek vagy nouveau-nak, az olaszok
novellónak, a sógorok pedig Heurigének hívják a frissen
elkészült, szinte éppen csak kierjedt, egy kissé még
„makrancos” bort. Ha úgy tetszik: az újbor a murci utáni
stádium, átmenet a murci és a bor között. Persze ne
feledjük, a bor élő anyag, amely állandóan érik, változik,
korosodik, minden állapota átmeneti állapot.

Hazánkban is gazdag hagyományai vannak
a primőrborok fogyasztásának. Gondoljunk csak
a novemberi Márton-napi libavacsorákra, melyek a népi
étkezési tradíciók szerint elképzelhetetlenek újbor,
általában valamilyen bíbor színű, jó ivású, könnyed
vörösbor nélkül. 

Pauillac 
A Saint-Estèphe és a Saint-Julien között található,
Bordeaux Médoc-félszigetén elhelyezkedő Pauillac a világ
egyik leghíresebb és drága vörösborainak területe.  Főleg
cabernet sauvignon szőlőfajtából készül, és a Pauillac
szőlőültetvényeiben található köves talajoknak köszönhető
a minősége. A cabernet sauvignon mellett a cabernet franc ,
a merlot , a carmenère , a petit verdot és a malbec is
engedélyezett a Pauillac névre vonatkozó törvények szerint. 
A Pauillac borok hírneve  a nemzetközi borpiacokon elért
sikerükön alapul. Az 1855-ös Médoc
Classification (Bordeaux legjobb bortermelő területeinek
rangsora) szerint az öt legkedveltebb kastély közül három
található itt (Mouton Rothschild , Lafite Rothschild,
Château Latour).

Bondor László

Bogisich Ferenc borlovag, az összefogás szervezője
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Buschenschankok 

Magyarországtól néhány órányi autóútra – a kelet-
stájer vidéken – élvezhetjük a hegygerincek és
szurdokok izgalmát, a kristálytiszta tavak és völgyek
idillikus nyugalmát, az alpesi réteken pompázó
virágokat, az árnyas folyók menti kerékpárutakat,
a színpompás szőlőskertek, a hangulatos
Buschenschankok (privát borozók) házi finomságait.

A látványosságok mellé
a régió minden szállodájában
vagy panziójában megszálló
vendég GenussCardot kap
ajándékba, amellyel több mint
kétszáz szolgáltatást
ingyenesen vehet igénybe.

Ausztria kertje igen jól
jellemzi a régió kulináris
adottságait. Ez az ország
legnagyobb almatermelő
vidéke. Itt kerülnek
feldolgozásra a különleges őszi
körte (Hirschbirne), Pöllauban
az alpesi ökörhús, Weisben
a hegyi bárány és sok zöldség-
és gyümölcstermelő

különböző kerti termékei. A vendégek számos
termelőnél betekinthetnek a manufaktúra életébe,
a mesterszakácsoknál, cukrászoknál a mindennapi
munkába, így részt vehetnek a mézeskalács szívek
dekorálásában, elsajátíthatják az ecetkészítés
tudományát, vagy éppen kedvükre kóstolhatják
a kitűnő borokat. 

A turisták számára talán az a legjobb, ha
kiválasztanak maguknak egy-egy várost, és onnan
csillagtúraszerűen járják be néhány nap alatt

a vidéket. (Június elején
mi is ezt tettük, és
a Stubenberg See mellett
foglaltunk szállodát.)
Kirándulásaink során
megnézhetjük
a Herbenstein kastélyt és
állatvilágát, a Pöllau-
völgyi Természetvédelmi
Parkot, Hartbergben
az Európa-hírű
Oekoparkot, ahol
a természetes energia
felhasználásának valamennyi módját nyomon
követhetjük. (www.oekopark.at)

A parkban tett sétánk után betérhetünk egy
eredeti stájer sonkakóstolásra a Fő téren levő
húsüzletbe (www.bauernladengutes.at), majd

Élménytúra Ausztria kertjében

A Wolfgang Lang Buschenschankban 
17-féle bor kapható

www.seehotel-erla.at

Ebner Cukrászda



a nyolcszáz éves Ebner cukrászdába, ahol
kitűnő mézeskalács válogatást

fogyaszthatunk. (www.steirertorte.at)
Magazinunk témáját tekintve,

természetesen jártunk a Buschenschankwegen,
a Borgazdaságok útján. Itt ismerkedtünk meg Hans
Gruberrel, akinek családja 1634 óta borászkodik.
A jelenlegi borgazdaságot 1955-ben alapították,
csaknem öt hektáron termelnek szőlőt és évente
tízezer palackot forgalmaznak. Tipikus családi
gazdaság, ahol a szülőkkel együtt öten
dolgoznak. A Buschenschankban hétféle
fehér-, rosé és négyféle vörösbor
fogyasztható. Természetesen saját
készítésű „snapsz” és többféle üdítő
is kapható. (www.weinbau-gruber.at)

Egy másik izgalmas vidék a Római
borút. Itt érdemes Johann bei
Herbersteinben felkeresni Wolfgang Lang
borászatát, amely a környék legnagyobb
borgazdaságai közé tartozik. Tizenhétféle bort
állítanak elő, amelyek közül szinte valamennyi
környékbeli fajta megtalálható. Külön specialitásuk

a kitűnő Pinot Blanc Perlwein
fritzantéjuk, amely
a Weisburgunder gyöngyöző
változata. Ők is többféle saját
készítésű pálinkát és 
gyümölcslevet kínálnak.
(www.langwein.at)

Érdemes megállni Gutmann
Christa Buschenschankjánál Hartl
faluban, ahol a családi borozót
a feng shui életfilozófiának

megfelelően alakították ki. Itt
a kertben egy-egy pohár bor

mellett akár hosszabb időt is –
a borkészítésen és fogyasztáson filozofálva

– eltölthetünk. (www.buschenschank-gutmann.at)
Ha már nyár, nem hagyható ki Ebersdorf mellett

Toni Brau biosörfőzdéje sem, ahol miközben
bepillantást kaphatunk a sörfőzés tudományába,
egyben kitűnő világos sörrel olthatjuk szomjunkat.
(www.tonibraueu.at)

Aki az írás olvasása után kedvet kap egy kelet-
stájerországi utazásra, annak élményekben gazdag
utat, jó borkóstolást kívánunk.

Pusztay Sándor
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Sonkaválogatás GenussCardal

A Stubenberg See

Toni Brau sörfőzdéje

A Gruber család Buschenschankja Feng shui kert a borozó előtt
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Hírek

Ételosztás Sopronban
A Soproni Legáció jótékonysági ételosztást tartott a Kristály Üzlet-
házban 2019. március 2-án szombaton a rászoruló és hajléktalan
emberek számára immár tizedik alkalommal a Bokor közösségek
közreműködésével. Az Evangélikus Egyházközség részvételével tar-
tott ételosztást mindig egy kis egyházi rituálé is kíséri közös ima
keretében. December közepétől március közepéig tartó a program,
fő célja a fedél nélküliek hétvégi ételszükségletének a megoldása
volt. Hétről hétre 110-120 fő vette igénybe az Bokor Közösség tagjai

által kínált szolgáltatást.
Minden alkalommal kap-
tak még hazavihető
hideg élelmiszercsoma-
got is, amely konzervet,
péksüteményeket, gyü-
mölcsöt és édességet tar-
talmaz. Minden ételosz-
táshoz ingyenes ruhaosz-
tás is tartozik.             n

a berlini Wine Trophyn  termékeivel összesen kilenc
aranyérmet szerzett.

Előbbi seregszemlén a részt vevő magyar
borászatoknak összesen odaítélt kilenc aranyéremből
hármat, míg utóbbin a 25 magyar aranyból hatot
Varga márkajelzésű borok érdemeltek ki.

A Varga Pincészet Kft. 1993-ban alakult, jelenleg 
200 hektár szőlőültetvényen gazdálkodik, ebből 
125 hektár Badacsony környékén, 20 hektár
Balatonaligán, 55 hektár pedig az Egri borvidéken
található. Alkalmazottaik száma 175 fő. Több mint
egy évtizede a Varga Pincészet értékesíti hazánkban
a legtöbb palackos bort, 2018-ban közel 15 milliót,
ehhez hasonló mennyiséggel kalkulálnak 2019-ben
is, 5,2 milliárd forint körüli tervezett árbevétel és
mintegy 700 millió forint értékű beruházás
megvalósítása mellett.   n

Mintegy tíz százalékkal növelte árbevételét 2018-ban
a Varga Pincészet, amely a közelmúltban két rangos
nemzetközi megmérettetésen is sikeresen szerepelt.

A társaság 2018-as
nettó árbevétele az előző
esztendő hasonló adatát
mintegy 400 millió
forinttal felülmúlva
megközelítette
az ötmilliárd forintot,
míg a nyereség
az előzetes számítások
alapján 277 millió forint
körül alakult. Emellett
a cég tavaly közel
félmilliárd forint értékű
beruházást hajtott végre,
és 14,5 milliónál több
palack bort értékesített.

A 2019-es év első negyede a szakma hazai
képviselői között egyedülálló sikert hozott a Varga
Pincészetnek, mely a világ legrangosabbnak számító
hat nemzetközi megmérettetéséből a párizsi Vinales
Internationales-on és a Nemzetközi Szőlészeti és
Borászati Szervezet (OIV) legnagyobb borversenyén,

Búcsúzunk Timár János
borlovag barátunktól

2019. május 15-én életének 71.
évében Timár János borlovag,
az Európai Borlovagrend Hungá-
ria Konzulátus alapító tagja türe-
lemmel viselt hosszan tartó beteg-
ség után örökre megpihent. 

2006. július 16-án Gyulán lé-
pett be az  Európai Borlovag-
rendbe, melynek haláláig hűséges

aktív tagja volt. Nagyra becsültük emberségéért, szor-
galmáért, tisztességéért.

2019. május 27-én lovagi szertartás keretében csa-
ládja, lovagtársai, tanítványai, vendéglátós kollegái, ba-
rátai és tisztelői vettek végső búcsút az endrődi katoli-
kus templomban, majd a gyomai köztemetőben helyez-
ték örök nyugalomra.

Kedves Lovagtársunk, nyugodj békében!

Varga Pincészet sikere 
a világ legrangosabb
 versenyén



Az Ordo Equestris Vini Europae, az Európai
Borlovagrend Hungária Konzulátusa a 2019. év
második avatási és előlépési ceremóniáját
az Esztergomi Legáció szervezésében 
Dél-Komáromban rendezte.

A Komáromi Polgármesteri Hivatal
nagytermében találkozott a 150 fős lovagrendi
társaság és a meghívott vendégek, majd
a hivatal előtti Szabadság térről indult
az ünnepi menet a lovagrend előírásainak
megfelelően. Elöl a huszárok és mazsorettek,
mögöttük a komáromi fúvószenekar, majd
az elöljárók, az avatandók, az előlépők és
a vendégek következtek. A díszes menet
magyar és lovagi zászlókkal vonult a Jézus
Szíve római katolikus templomhoz, ahol Bros
Gergely Béla atya fogadta őket.

A templomba lépéskor az orgonakarzaton
felcsendült Charpentier Te Deum prelűdje.
A rendtagok sorfala előtt méltóságteljes
rendben vonultak be az avatásra és előlépésre
várók, valamint a konzulátus tagjai. 

A mise után Josef von Jenei címzetes konzul
köszöntötte a rendi tagokat és a vendégeket.
A szertartás az új belépők avatásával és
az előlépésekkel folytatódott. A szertartás
részeként Gergely atya megáldotta a Budapesti
Lovagi Székből alakuló Budapesti Legáció
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Lovagi élet

Avatás gasztronómiai 
élménnyel

Indul a menet a Polgármesteri Hivataltól
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Lovagi élet

Az új belépők eskütétel után

Az előlépők felsorakozása

Dr. Mészáros Sándor

A Budapesti Legáció tagjai átvették a díszjelvényeket



kardját, kelyhét, kopogtatóját és zászlóit, amelyeket
a leendő vezetők vettek át. 

Az ünnepségen a Szenátus lovagrendünk
tiszteletbeli tagjává avatta Bros Gergely Béla atyát,
majd az eisenstadti Szenátus oklevél átadásával
köszönte meg Bondor László lovag munkáját.

Hospes/hospita rendi fokozattal a lovagi
kerekasztalhoz fogadták Kocsis Kinga, Mezős Balázs,
Potháczky Mária, Rafael József, Seres Csaba, Tibold
Zoltán, Wágner Vilmos társunkat; ludex de vino
rendfokozatba lépett elő Bihari Gyula, Kiss Zsolt,
Kiss Martin László, Mórocz Lajos; consiliarus de vino
fokozatba Barsi István, Diós János, Simecz Róbert és
Zahovay Zoltán.

Az ünnepség után a templom előtti téren
várakozó kisvonat vitte a társaságot
a Monostori Erőd Duna bástyájához,
a lovagi díszvacsora helyszínére.

Tagai István, a Hungária Konzulátus
első prokonzulja ünnepi szavai után
az első pohár bort az újonnan avatott
és a magasabb rendi fokozatba
beiktatott rendtársaink egészségére

fogyasztottuk. Majd
az Esztergomi Legáció
első legátja, Bondor
László borlovag,
az esemény megálmodója

és szervezője köszöntötte
a meghívott vendégeket,

lovagrendi méltóságokat,
rendtársakat és

hozzátartozóikat.
Ezután kezdetét vette a valódi

gasztronómiai élményt jelentő lovagi vacsora, amit
Kocsis Tibor borbíró rendtársunk, a fogásokhoz illő
borokat a Kősziklás Borászat és Simecz Róbert
biztosította számunkra. Hagyományainkhoz híven
bemutatkoztak az új belépők. A vacsora után
Zahovay Zoltán ajándékaként művész vendégeink –
Janza Kata és Kocsis Dénes – kitűnő hangulatú
műsorral szórakoztatták a közönséget, amely lovagi
bállal zárult.

Bondor László
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Lovagi élet

A Szegedi Legáció tagjai a vacsoránál

Tagai István, dr. Josef von Jenei 
és Bondor László

Janza Kata és Kocsis Dénes
színművészek

A Danubia Legáció asztala
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Bormustra

A bortesztet a hazai és nemzetközi versenyeken elfogadott
100 pontos értékelés alapján végezték a bírálók. A nyolcféle
bort tartalmazó tesztelésben Szále László és Bódi Ágnes
újságírók, Mikó László tipográfus és Jánki Mátyás
közgazdász vett részt. A borok kiválasztását és a teszt
levezetését Pusztay Sándor, lapunk főszerkesztője végezte.

A tesztelés vakon történt, a borokat egy összehúzott
nyakú szövetzacskóban levő üvegből kínáltuk, illetve
töltöttük pohárba. Így a résztvevők nem láthatták, és nem
tudhatták, hogy milyen bort kóstolnak.

Fehérborokat
kóstoltunk

Irsai Olivér – 2017
SIMECZ PINCE 
(NESZMÉLY)

Illatában egy virágzó bodzabokrokkal
telt vidék bujasága jut eszünkbe.
Csábító ízében, üdítő jellegű, amely
friss savakat, citrusos aromákat hordoz.

Pontszám: 79,2
Értékelése : jó MMMM

Egri Csillag – 2017
TÁRKÁNYBOR KFT.
(FELSŐTÁRKÁNY)

Zöldessárga megjelenéssel rendelkező
friss, üde jellegű, gyümölcsillatokat és
virágillatokat magában hordozó,
intenzív gyümölcsízekkel rendelkező
száraz fehérbor. Komplexitását tekintve
többféle szőlőfajta jellegzetességét
viseli, könnyed savakkal.

Pontszám: 81,0
Értékelése : jó MMMM

Olaszrizling – 2017
SIMECZ PINCE 
(NESZMÉLY)
A Neszmélyi borvidék halványzöld
színű zászlós bora, későn érő,
karakteres, keserű mandulára
emlékeztető ízekkel, amely mellett
a sárgabarack és az ananász is
felfedezhető. Reduktív technológiával
készült, friss, könnyed, ugyanakkor
hangsúlyosan savgazdag.

Pontszám: 89,0
Értékelése: kiváló MMMMM

Mátrai Chardonnay – 2018
MOLNÁR ÉS FIAI PINCÉSZET 
(ABASÁR)

A borban a gyümölcsillatok – zöldalma,
dió, trópusi gyümölcsök –, zamatok
kerülnek előtérbe némi vajas ízérzettel.
A népszerű, divatos zöldessárga
színvilágot gazdag, karakteres illatjegyek
jellemzik. A komplex bor savai könnyed
eleganciát sugároznak.

Pontszám: 79,5
Értékelése: jó MMMM

A magazinunk jelen számában olvasható bortesztet
a szerkesztőségben tartottuk. Az elmúlt hónapok során
igen sok fehér-, vörös- és rozébort kaptunk, és arra
voltunk kíváncsiak, partnereink borai milyen minőséget
képviselnek, mennyire jellemzik a feltételezhető
fogyasztók ízlésvilágát. Ez alkalommal
önkényesen  csak fehérborokat kóstoltunk.

Bódi Ágnes

Jánki Mátyás



A felsorolásból látható, hogy a tesztelés során kóstolt borok
– egy erdélyi bor kivételével – magyarországi termőhelyekről
érkeztek. A mustrára összeállított válogatásról kiderült, hogy
igen jó, több esetben kiváló minőséget képvisel, egyben jól
tükrözi a magyar borkészítés választékát.

Pusztay Sándor
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„Bátorka” Hárslevelű – 2013
PINCEKÖZ KFT. 
(ABAÚJSZÁNTÓ)
Világos, szép aranysárga színvilág,
intenzív illat. A virágos illat a méz és
a hársfavirág illatával keveredik. Ízében
egy szépen megkomponált bor, ahol
a hársfavirág jegyei kerülnek előtérbe.
Ízben lendületes, szép savakkal, mely
hosszúvá, kerekké teszi a bort. 

Pontszám:87,2
Értékelése: kiváló MMMMM

Furmint – 2018
KŐVÁGÓ PINCÉSZET (ABASÁR)

Színe már-már fehérbe hajlóan
halványsárga, egyáltalán nem tűnik
túlextraháltnak, nehézkesnek. Túlhűtve
zárkózott, melegedve lassan-biztosan
nyílik meg hűvös karakterrel,
ananásszal, almás-barackos jegyekkel,
citrusokkal. Szájban vastagabb, nem
bővelkedik savakban. Tiszta ízű, egyenes
szerkezetű, kellemes bor.

Pontszám: 83,0
Értékelése: jó MMMM

Királyleányka – 2016
BALLA GÉZA PINCÉSZET 
(ARAD)
Erdélyi eredetű, hagyományos magyar
fehér szőlőfajta. Hízelgő virágillatával,
szép zamataival, egyediségével sokak
számára kedves bort eredményez.
Jellemzői a tiszta illat, élénk, élő savak,
kis édesség, körtés, barackos, fehérhúsú
gyümölcsök ízvilága, kis egressel
bolondítva.

Pontszám:93,1
Értékelése: kiváló MMMMM

„Kaleidoscope” 
Tokaji Cuvée – 2017
HÍMESUDVAR 
(TOKAJ)

Citromsárga színvilágú, Kövérszőlő,
Zéta és Sárgamuskotály szőlőfajtákból
összeállított cuvée. A túlérett, ízgazdag
termésből készített, kellemes savú,
félszáraz bor csodálatosan visszaadja
Tokaj sokszínűségét.

Pontszám: 92,2
Értékelése: kiváló MMMMM

A bormustra vakteszt volt, ami azt jelenti, hogy
a kóstolók semmit sem láttak a palackokból – a cím-
kéket, kapszulákat sem –, mivel azokat összehúzott
nyakú szövetzacskóból kínáltam, s töltöttem a po-
harakba. 

A teszt nyitott és ingyenes, bármely borászat,
borkereskedés küldhet mintát a „mustrára”.  Étter-
mek,  szállodák, borpincék „kihelyezett” tesztelé-
sét is vállaljuk. A teszt eredményét azonban min-
denki csak a megjelent magazinban ismerheti meg. 

(Információ a titkarsag@kornetas.hu címen)

Mikó László

Szále László
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Március közepén a mátrai Sár-hegy déli lejtőjén
fekvő hegyközségi tanács vezetőjétől, Torma
Józsefnétől és Abasár polgármesterétől, dr. Lénártné
Benis Anikótól borversenyre kaptunk meghívást,

ahol a település
bortermelőinek 52
bormintája – harminckét
fehér, két rozé és tizennyolc
vörösbor – mérette meg
magát. A két szakmai és
egy társadalmi zsűri által
bírált borok között 17
arany-, 25 ezüst- és kilenc
bronzérem született. 

Nagy aranyérmet kapott:
Maróti Attila, Zenit 2018.

Különdíjban részesült: Pálinkás Attila –
Olaszrizling 2017, Molnár és fia Pincészet –
Olaszrizling 2018 és Irsai Olivér 2018, Kissné
Porupsánszky Andrea – Zöldveltelini 2018, Szabó
Krisztián – Chardonnay 2016, Kardos Kiss Sándor –
Sauvignon blanc 2018 és Cabernet Sauvignon 2015,
Maróti Pince – Kékfrankos 2018.

A képviselő-testület Abasár falu borának –
a díjnyertes borok közül – a Molnár és Fia Pincészet

2018-as Olaszrizlingjét és a Maróti Pincészet 2018
évjáratú Kékfrankosát választotta.

Pusztay Sándor

Nemrég érkezett a hír, mely
szerint magyar bor lett a világ
legdrágább bora. Negyvenezer
dollárért kelt ugyanis el egy üveg
2008-as évjáratú Tokaji Aszú, ami
átszámítva kb. 11 millió forintot
jelent.

A Royal Tokaji 2008-as Esszencia
borából mindössze 18 üveg készült.
Tom Hutson, Nagy-Britannia
legnagyobb boros cégének igazgatója
a magas árat azzal magyarázta, hogy
ez a bor rendkívül különleges, egyedi,
ráadásul legalább száz évig eláll.
A különlegességet az is fokozza, hogy
minden szemet kézzel szüreteltek
hozzá, és csak aszú szemeket
használtak fel, semmilyen más szőlő
nincs benne.

Magazinunk előző számában már
foglalkoztunk a világ legdrágább
boraival. A cikkben közölt listára
egymillió forint alatti árral nem
lehetett felkerülni. Ezért maradt ki
a felsorolásból, hogy hazánkban  2017
óta a legdrágább bor: Szepsy
Pincészet – 2007-es Birtok Eszencia –
Mád.  Egy palack ára: 492 ezer forint 

A Szepsy Pince az 1996-os és
1999-es évjáratok után a 2016-os
londoni Botrytis Forumon újabb
Eszenciát mutatott be. A 2007-es
évjárat kiskereskedelmi ára csaknem
félmillió forint, ezzel ez számított
a legdrágább magyar bornak.
A Birtok Eszenciának 2,5 százalék
az alkoholtartalma, 570 g/l
maradékcukor mellett.

Borverseny a Mátraalján

A világ legdrágább bora

Dr. Lénártné Benis Anikó 
és Torma Józsefné
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A FitCandy a diétás édességek szakértője, a diétás ká-
vékülönlegességek készítője. Egy cukormentes cuk-
rászda, ahol minden egészséges, szénhidrátcsök-
kentett, diétás és alakbarát. Termékeink kézműve-
sen, válogatott, prémium minőségű alapanyagok-

ból készülnek, szívvel,
lélekkel, szakértelemmel.

Cukrászdánk és lát-
ványműhelyünk Buda-
pest XIII. kerületében
található. Itt készülnek
helyben a fino-
mabbnál fino-
mabb proteines,
kollagénes desszer-
tek, mindenmentes
fagyi, diétás torták,
formatorták, kekszek és
sós termékek. Fő profi-
lunk az egészséges,
szénhidrátcsökkentett,
cukor-, glutén- és
tejmentes irányvo-
nal.

A FitCandy by Sylvia Jarjabka 2018
februárjában jött létre, amivel egy
álmom vált valóra. Mindig is fontos volt
számomra az egészséges táplálkozás és
a sport. Hosszú évek óta a mindennapjaim része
a fitnesz, ahol versenyzőként is kipróbáltam magam.
Végzettségem szerint magyar és alkalmazott irodalom -

tudomány szakos böl-
csész vagyok, éveken át dol-
goztam politikai kommuniká-

ciós, majd turisztikai terüle-
ten, de 2017-ben úgy dön-

töttem, hogy a hobbim
lesz a megélhetésem.
Dolgoztam személyi ed-

zőként és táplálkozás-taná-
csadóként is. Így a táplálkozás és

az alakformálás területén
megszerzett tudásomat

a süteményeink megalko-
tásában is kamatoztatom,

termékeinket a fitnesz, szép-
ség, egészség jegyében készít-

jük el vendégeinknek.
A mi édességeinkkel nem kell le-

mondani az édes ízekről diéta alatt
sem! Sőt, termékeinket cukorbetegek,

inzulinrezisztensek és ételallergiával
élők is fogyaszthatják.

Érdemes hozzánk benézni, akár a négylábú kedven-
cekkel együtt is, hiszen a FitCandy kutyabarát hely.
2018-ban elnyertük az „Év kutyabarát cukrászdája” kü-
löndíjat, idén pedig elnyertük a BiotechUSA–Just Clear
Award „Az Év Legfittebb Cukrászdája” címét.

FitCandy CUKRÁSZDA
1138 Budapest, Viza utca 9. (bejárat a Tom Lantos sétányról),
telefonszám: +36 30 850 4139
e-mail: info@fitcandy.hu, www.fitcandy.hu, 
Instagram/Facebook: @fitcandybysylviajarjabka


