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Az egész világ számára lemondásokkal és kihívásokkal
teli év 2020, amely a borász szakmát sem kímélte.
A különböző nemzetközi és helyi borversenyeket sorra
lemondták, vagy néhányukat az év második felére
halasztották. Így tett a Magyar Szőlő- és Borkultúra
Nonprofit Kft. is, amely a több évtizedes múltra
visszatekintő, elismert VinAgora borversenyt
elhalasztotta, majd július 3–5. között Szekszárdon végül
megtartották.

A verseny iránt kiemelt hazai és nemzetközi
érdeklődés nyilvánult meg. A tíz meghirdetett
kategóriában tizenöt országból 775 minta érkezett,
ebből 131 külföldi bor volt.

A 284 fehér csendesbor közül kettő nagyaranyat,
negyven aranyérmet kapott. A 86 rozébor között hét
volt aranyérmes, a 62 habzóbor és pezsgőbor közül
ugyancsak hét aranyérmet kapott. Kilenc gyöngybor
volt. A 263 vörösbor közül 64 kapott aranyérmet, három
nagyaranyat. A 30 természeti borkülönlegesség között
12 aranyat, egy nagyaranyat, míg a 41 botritiszes bor
között 16 aranyat és három nagyaranyat osztott ki
a verseny szakmai bírálóbizottsága.

Champion díjas borok

Fehérbor: Bodegas Castelo de Medina – Castelo de
Medina Sauvignon Blanc 2019

Rozé: Mikóczi Pincészet – Szekszárdi Kékfrankos
Rozé 2019

Vörösbor: Pannonhalmi Főapátság – Infúzió 2017
Pezsgő: Garamvári Szőlőbirtok – Pannon Imperial

Extra Dry
Természetes bor: Evinor – Simkó Pince, Jégbor 2018
Botritiszes bor: Evinor – Simkó Pince, Tokaji

Esszencia 2013

A legjobb magyar fajtaborok

Cabernet Franc: Koch Csaba  Win Art Pincészet –
Villányi Franc 2017

Cabernet Sauvignon: Jackfal Bormanufaktúra –
Pillangó 2013

Chardonnay: Nyakas Pince – Budai Selection
Chardonnay 2018

Furmint: Kovács Nimród Wineri – SKY Furmint 2016
Kékfrankos: Mikóczi Pincészet – Szekszárdi

Kékfrankos Rozé 2019
Merlot: Takler Borbirtok – Szekszárdi Primarius

Merlot 2017
Olaszrizling: Paulus Molnár Borház – Gold

Olaszrizling 2019
Irsai Olivér: Fodor Vin Családi Pincészet – Örvényesi

Irsai Olivér 2019
Pinot Noir: Pannonhalmi Főapátság – Pinot Noir 2018
Sauvignon Blanc: Belward Pincészet – Campus

Sauvignon Blanc 2019
Syrah: Hermann Pincészet – Syrah 2015

(Bor)hírek

Rekordszámú nevezés 
a VinAgorán



Az idei esztendőben a világ az epidémia
félelmében él. Történelmi tanulmányaink
szerint az ismétlődő járványok Európa
legtragikusabb eseményei közé tartoztak,
hiszen például a pestisjárvány idején Európa
lakossága csaknem felére csökkent.

Talán nem mindenki tudja, hogy
a középkorban azt, amit ma járványnak
nevezünk, „pestilentia magna”-nak, azaz
pestisnek nevezték, holott nem minden
esetben erről a betegségről volt szó. Ettől

függetlenül egyes középkorban
meghonosodott viselkedési
formák még napjainkban sem
vesztettek hatékonyságukból.
Ilyen volt például, hogy már a XIV.
században, a járvány ideje alatt
bezárták az üzleteket, a piacokat,
a nyilvános fürdőket, nem
tarthattak ünnepségeket, és
korlátozták a csoportos
találkozókat. 

Ebben az időben védekezésül
már szájmaszkot is hordtak
az emberek, igaz, akkor
gyógynövényekkel tömték ki
a csőrszerű védőeszközt.

Talán nem véletlen egybeesés, hogy
a középkori Európában a pestis terjedésében
Itália és a tengerparti városok játszottak
főszerepet. Az sem véletlen, hogy a betegség
egyik központja a selyemút volt, így a Közel-
Keleten és a Fekete-tenger partjain
elhelyezkedő városok, kikötők voltak
a járvány gócpontjai. Olyan tengerparti és fő
közlekedési út melletti városok jelentették
a legnagyobb számú áldozatokat, mint
Velence, Firenze, Barcelona, Calais, Dover,
Antwerpen. A tengerészek a fertőzés
elkerülésére, valamint „védőitalként” minden
nap rummal vagy borral kevert vizet kaptak. 

Egyes becslések szerint a pestisjárvány
időszakában Európában 25 millióan haltak
meg. E cikk megírása idején, a korszerűbb
egészségügyi ellátás következményeként
az egész világon a megbetegedettek száma
volt ezzel azonos, míg a halálesetek száma
egymillió körülire tehető.

És ha már a védekezésnél tartunk,
a távolság megtartására a pestisjárvány idején
Firenzében úgynevezett borablakokat hoztak
létre, mert az emberek nem akartak
lemondani megszokott italaikról, ráadásul
egyesek a fertőtlenítés hatékony nedűjét
látták benne. Ezeken az ablakokon át adták
ki a borral telt poharakat vagy üvegeket, míg
a fizetséget egy fémlapra kellett letenni, amit
azután ecettel fertőtlenítettek. Napjainkban
a régi hagyomány és az előkerült
falmélyedések alapján csaknem két tucat
borablakot nyitottak meg újból Firenzében,
ahol nemcsak bort, hanem kávét és fagylaltot
is lehet már vásárolni.

A járvány gazdasági, társadalmi
következményeit ismerve borunk nekünk is
van, már csak az ablakokat kellene megnyitni.

Pusztay Sándor
főszerkesztő
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Lectori Salutem!

Járvány és borablak



Weöres Sándor: 

A másnapos

Hol jártam este fény alatt, nagy fény alatt?
Hol láttam nyílni ablakot, nagy ablakot?
Egy férfi vagy nő ott lakott – hol is lakott?
Hol láttam fénylő ablakot, sötét falat?

Hol lettem részeg? elfeledtem részegen,
a fényre és sötétre még emlékezem,
s hogy ott lakott egy férfi, vagy nő, ott lakott,
mondott egy nagy szót! mit mondott, mit mondhatott?

Az ablak izzott, égi villámló ragály,
a fal sötét volt, rejtett kripta szégyene,
testemben tűz volt, sáskajárás és aszály,
fejemben lyuk volt, lyukban vendéglő-zene.

Sajog a bordám, néhány holmim elveszett,
és sírtam, mert egy férfi vagy nő megrabolt,
vagy tán segített – csak tudnám, kiféle volt?
és mért sírtam? mert fájt? vagy éppen jólesett?

Homály volt, lázas ablak lángolt, mint a kén
s a többi tudni kéne, mért jöttem haza,
ó jaj, mért nem maradtam ott a fal tövén,
lerogyva lyukas fejjel, mint egy katona.
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(Bor)literatura

Weöres Sándor (Szombathely, 1913. június 22. –
Budapest, 1989. január 22.) Kossuth- és Baumgarten-
díjas magyar költő, író, műfordító, irodalomtudós.
Felesége Károlyi Amy költő volt. Apja, id. Weöres

Sándor hivatásos katona,
huszártiszt, földbirtokos
volt; anyja, Blaskovich
Mária gazdag nagyszebeni
szerb polgárcsaládból
származott. Két testvére
volt, Anna és István.

Tanulmányait a pápai
evangélikus elemi
iskolában kezdte meg,
majd a csöngei evangélikus
elemiben folytatta (1919–
23). 1924-ben beiratkozott
a szombathelyi Faludi
Ferenc Reálgimnáziumba.
1928 júliusában
a szombathelyi Hír közölte
első novelláját (Egyszer
régen...), ősszel pedig négy
verse jelent meg
az Erőben. Elküldte első
verseit Osvát Ernőnek,
a Nyugat szerkesztőjének
is, aki kedvezően fogadta

őket. 1929 nyarán felkereste Kosztolányi Dezsőt
a Logodi utcában, s Babits Mihállyal is személyes
kapcsolatba került. Még ebben az évben átment
Győrbe, ahol magántanulóként újra el kellett
végeznie a 6. osztályt, s ettől kezdve már nyilvános,
rendes tanulóként folytatta tanulmányait. 1931-től
Sopronban tanult, s itt érettségizett 1932 júniusában.
1931 végén néhány versét elküldte Babitsnak, aki
a Hajnal címűt (amelyet Weöres 1934-ben
Cselédlányok címmel vett föl első kötetébe)
a Nyugat 15–16. számában kinyomatta.

Érettségi után másfél évig apja gazdaságában
dolgozott. 1933 őszén Pécsre utazott, és beiratkozott
az Erzsébet Tudományegyetem jogi karára, majd
átment a bölcsészkarra (földrajz–történelem szakra),
végül filozófia–esztétika szakon szerzett diplomát.
Egyetemi évei alatt a Batsányi Kör és a Janus
Pannonius Társaság munkájába is bekapcsolódott, és
megalapította a Pécs jelképére utaló Öttorony című
folyóiratot. 1934-ben Kárpáti Aurél Új Magyar Líra
című válogatásában már ő is helyet kapott, egy év
múlva pedig napvilágot látott a tizenkét fiatal költőt

„Az alkohol 
nem serkenti a költészetet” 

felvonultató Korunk antológia. 1935-ben Weöres
Baumgarten-jutalomban, egy évvel később Baumgarten-
díjban részesült; ezekből későbbi utazásait fizette. 1935
nyarán észak-európai, 1937 elején pedig hosszú távol-
keleti utazást tett: a genovai kikötőben szállt hajóra,
onnan Nápolyon keresztül Egyiptomba vezetett az útja,
majd az arab és az indiai vizeken át Bombay
következett; India után Ceylon érintésével eljutott
Szingapúrba, Manilába és Sanghajba. Az egyetem
elvégzését követően Halasy-Nagy József vezetésével írta
meg doktori disszertációját (A vers születése). 1939-ben
doktorrá avatták; disszertációját még ugyanebben
az évben kiadta a Pannónia című egyetemi lap.

Pécsett 1941-ben állították fel a Városi Könyvtárat,
amelynek megszervezésével és vezetésével Weörest
bízták meg. 1943 őszén a költő a fővárosba költözött, és
az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa lett. 1946-
ban házasságot kötött Károlyi Amyval, akivel első



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? 
Jelen számunkban a rozék világából adunk
közre néhány érdekes kifejezést.

Frozé
Rozé alapú jégkása, elsősorban a nők körében
divatos hűsítő.

Héjon áztatás
Rozékészítésnél a kék szőlő héjának musttal való
érintkezése. Egyes szőlőfajtáknál néhány óra
elegendő, hogy kialakuljon a szép rozészín, de
előfordul, hogy más fajtáknál a héjon áztatás akár
12–24 óra is lehet.

Intenzitás
Valamennyi bor egyik legfontosabb fokmérője, amely
kifejezi a borok színét, illatát és ízét. A rozék
esetében a rózsaszín a barackszíntől a mályváig
terjed, az illatban az eper, a málna, a csipkebogyó és
még sok más friss gyümölcs köszön vissza.

Lazac
Korábban a lazac és a hagymahéj volt jellemzője
a rozék színvilágának, ma már olyan kifejezéseket is
használunk, mint a rózsaszirom vagy a barackvirág. 

Mateus
Az egyik legrégebbi rozémárka, amelyet 1942-től
készítenek Portugáliában. Félszáraz, enyhén
szénsavas, zamatos ital, amely kiváló aperitif.

Oxidáció
A rozé nagy ellensége, mivel a rozéborok legfőbb
erénye a frissesség, az üde gyümölcsösség, így
az oxidált rozé jelentősen veszít élvezeti értékéből.

Saignée
A francia eredetű szó kivéreztetést jelent, vagyis
hogy a frissen zúzott kék szőlő első levét szabadon
leengedik. A koncentráltabb, tartalmasabb szőlőlé
így sötétebb rózsaszínű, ízgazdag és karakteres.

Bondor László
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utazásuk Rómába
vezetett.
Olaszországból
visszatérve Weöres
a Magyar Tudományos
Akadémia
könyvtárában
dolgozott, itt
ismerkedett meg Lator
Lászlóval. A házaspár
ekkoriban a Törökvész
út 3/c szám alatti
erkélyes házban lakott.
Weöres 1959-ben két
hosszabb utazást is tett
feleségével: májusban
Kínába, ősszel pedig
Görögországba
látogattak. A 60-as évek
elején eljutottak

Dubrovnikba, 1965-ben pedig New Yorkba.
1966 júliusában a házaspár Londonba utazott, ahol
Weöres felolvasást tartott a Szepsi Csombor Kör
estjén.

1970-ben megkapta a Kossuth-díjat és az osztrák
állam elismerő díját is. A Kossuth-díjjal járó pénzből
Pásztor Béla emlékére díjat alapított. Utolsó nagy
fellépése 1980-ban volt, amikor Károlyi Amyval,
Juhász Ferenccel és Nemes Nagy Ágnessel közösen
felolvasást tartott a londoni Riverside Studióban.
1982-ben Forintos-díjjal jutalmazták. 1989. január  
22-én halt meg Budapesten. Február 9-én kísérték
utolsó útjára a Farkasréti temetőben.

Főbb művei a teljesség igénye nélkül: A teljesség
felé, A szerelem ábécéje, Elysium, A holdbéli
csónakos, Bolond Istók, Medúza, Bóbita, Csalóka
Péter, Pszyché, Télország, Ha a világ rigó lenne,
Három veréb hat szemmel, Szent György és
a sárkány, Hétfejű fenevad stb.

Nem igazán közismert, hogy a máig egyik
legnépszerűbb költőnk – kinek gyermekversein
nemzedékek nevelkedtek – igen szoros és életre
szóló barátságot kötött az alkohollal, borivó volt.
Szimbiózusszerű szoros szerelemben éltek Károlyi
Amyvel, egészen haláláig. Felesége annak érdekében,
hogy férje ne juthasson szeszhez, bezárta
a szekrényébe, a későbbiekben pedig kötelezvényt
íratott vele alá, hogy napi fél liter bornál nem fog
többet inni. Weöres szeretett inni, s ezt úgy
valósította meg, mint egy gyerek, aki először
fogyasztott alkoholt – amit elétettek, gondolkozás
nélkül megitta, aztán álmélkodott a hatásán.

„Az alkohol nem serkenti a költészetet – saját
tapasztalataimból tudom, hogy részegen nem tudok
verset írni, csak firkálni, s a részeg firkálmányok
lélektanilag érdekesek és önfelfedezőek, de
művészileg vacakok.”

Dr. Sztancs György



[8] BORLOVAGOK

Felvételi és előrelépési ünnepség Győrben

A pandémia – egyebek mellett – sok turisztikai
látványosságot tett tönkre azzal is, hogy
a járványhelyzet miatt az 500 főnél nagyobb
rendezvényeket a nyár elején nem lehetett
az országban megtartani. Így hideg zuhanyként ért

mindenkit, hogy elmarad
a várva várt XIII. Győri
Bornapok – Bor-, Borlovag és
Gasztronómiai Fesztivál,
helyette egy kisebb
nagyságrendű, de annál
hangulatosabb „Borvásárt”
szerveztek.

Az idei évben több avatási és
egyéb, nagyobb létszámot
igénybe vevő borlovagi
rendezvény – a kormány,

az eisenstadti Szenátus vagy éppen a helyi, egészséget
óvó önkormányzati, lovagi döntések alapján –
elmaradt, ezért mindenki nagyon várta ezt a találkozót. 

Szerencsére ezt az ünnepséget meg lehetett
rendezni, így 2020 nyarának utolsó hétvégéjén,
szeptember 29-én (szombaton) Győrben sor
került az Európai Borlovagrend Hungária
Konzulátusa Győri Legációjának
felvételi és előrelépési ünnepségére.
A kitűnő szervezésű találkozón
minden adott volt a jó
hangulathoz. 

Szállásunk – és az ünnepi
vacsora – az Amstel Hattyú

hotelben volt, amelynek teraszáról
csodálhattuk a Kis-Duna sodrását,
később pedig a hirtelen jött esti
vihar pusztítását. Szerencsére ekkor

már az étteremben voltunk, és
borospohárral kezünkben nézhettük

a vihart. Az érdeklődőket a hotelből
„kisvasút” vitte a találkozóhelyre, a győri

Kormányhivatal aulájához, ahol pogácsákkal és
borral várták a vendégeket. 

Az avatandók eligazítását követően az ünnepi
menet felsorakozott. A hagyományoknak
megfelelően látványos felvonulás előzte meg
a ceremóniát. A Pázmándfalui Mazsorett Csoport és
a Rába Koncert Fúvószenekar felvezetésével a kard,
a kehely és a rendi jelképek után, díszegyenruhában
vonult végig az Európai Borlovagrend Hungária
konzulátusa zászlaja alatt a Győri, a Soproni,
a Budapesti, a Danúbia és a Szegedi Legáció
a gyalogos sétányon, a Baross úton. 

Mivel a járvány miatt a fesztivál elmaradt, és
a városban is kevés rendezvényt szerveztek, ennek

Emelkedett hangulat, 
kitűnő társaság, jó bor

Lovagi menet Győr belvárosában

A mindig népszerű mazsorettek

Csóka Gáspár atya
megáldotta 

az insigniákat

A lovagrend új belépői a szertartás után

Bortanácsossá, illetve 
dámává előléptetettek



köszönhetően sok kíváncsi kísérte
a vonulók látványos menetét egészen
a Széchenyi térre, a Loyolai Szent Ignác-
templomhoz.

A templomba a rendtársak sorfala
között vonultak be az avatandók és
az előlépők, majd követték őket a Szenátus
és a Konzulátus lovagi díszruhába öltözött
tagjai. Az ünnepi istentisztelet és a közös imádság
után, nyilvános ünnepi ceremónia keretében
elkezdődött a felvételüket kérők, majd az előlépők
avatási ceremóniája. 

Az ünnepi liturgia keretében keretében Csóka
Gáspár atya, rendtársunk megáldotta az insigniákat,
majd a lovagrendi avatási és előléptetési
szertartáshoz előkészített fehér bort. 

Prof. dr. Josef von Jenei konzul köszöntője után
az ünnepség lektora ismertette a Szenátus legutóbbi
döntését, mely szerint a következők léphetnek be
az Európai Unió borlovagrendjébe: Pénzes Anikó,
Bakonyi Tibor, Szanyó Tamás, Zolyomi Péter, dr. Nagy
Levente Béla.

Bortanácsos rendi fokozatba három rendtársunk
lépett elő: Kánai Bálint, Pécsinger János, Werdnik Ernő,

míg dámává (2. fokozat) Székelyiné Szöllősi
Ágnes Rita. Borbíró lett Ajtai Péter,

Barabás Attila, Németh Richárd, Németh
Szabolcs, Szalóky Péter és Varga

Tamás, illetve bordámává (3.
fokozat) Bódi Ágnes lépett elő.

Az ünnepség templomi
része az Európai Borlovagrend
hazai konzulátusa

megalapításának 15. évfordulója
alkalmából, kitüntetések

átadásával zárult. Ezüst Lovagi
Kereszt kitüntetést prof. dr. Hajas Pál,

dr. Sztancs György, dr. Mészáros Sándor, Nacsa
József, Riegler Antal és Rutz Béla kapott. Signum
Honoris kitüntetést Bárány Terézia, Kálmán András és
Kodák József vehetett át.
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Prof. dr. Josef von Jenei
konzul köszöntője

Borbíróvá és bordámává előlépő rendtársaink

Ezüst Lovagi Kereszt és Signum Honoris kitüntetésben részesültek
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Az ünnepség után autóbuszokkal szállították
a résztvevőket a díszvacsora helyszínét biztosító
szállodához. A lovagi gálavacsorához terített díszes
asztalok fokozták a hangulatot, ahol a lovagrend
hagyományai szerint az első pohár bort Tagai István,
a Hungária Konzulátus első prokonzulja
köszöntőjével az újonnan avatott és a magasabb

rendi fokozatba beiktatott rendtársak egészségére
fogyasztották. A köszöntő után, még a vacsora
kezdete előtt sor került az új rendtársak rövid
bemutatkozására. 

A lovagi díszvacsora a következő fogásokból állt: 
előétel: körtés kacsamájpraliné, vajas fonott kalács, 
főétel: érlelt, sonkás csirkesteak, tokaji szőlős rizottó,
rózsaszín borjú roll ropogós és krémes csicsókával,
desszert: mini Sacher-torta.

Az ételekhez gyümölcspálinka különlegességeket,
az Ács, a Pécsinger, a Szöllősi Pincészetek, valamint
az egri Tárkánybor Kft. kitűnő borait fogyaszthatták
a jelenlevők. 

A vacsora után zenés, táncos műsor következett,
amelyhez egymást követve két zenekar is
biztosította talpalávalót. Az est további része jó
hangulatú baráti beszélgetésekkel folytatódott.
Többen éjjel egy óráig táncoltak, beszélgettek, de
voltak, akik még kettőkor is a jövőről, a járvány
hatásairól, aktuális politikai, társadalmi, gazdasági
kérdésekről cseréltek eszmét, de a felvetett témák
középpontjában mindig ott volt az összekötő kapocs
– a bor.

Bódi ÁgnesA jó hangulatú gálavacsora 

Riegler Antal és Tagai István pohárköszöntői

A Rába Koncert Fúvószenekar vezetésével a vásáron át



Gépem bukaresti átszállással vitt Kisinyovba,
a moldáv fővárosba. Az iratokon célállomásként
persze Chisinau szerepelt, igaz, ennyi erővel magunk
között mondhattunk volna Kisjenőt is… A mai
Moldáviában ugyanis sok olyan település található,
amelyeknek magyar eredetű neve van, így többek
között a fővárosnak is. A Kisjenő elnevezés furcsán
cseng az egykori szovjet tagköztársaság fővárosának
neveként, azonban teljesen indokolt, hiszen
Chisinau vagy Kisinyov a magyar Kisjenő
elnevezésből ered. Ehhez hasonlóan egy fővároshoz
közeli várnak és az alatta levő nagy borpincének
Orhei a neve, ami eredetileg Őrhely vagy Várhely
volt. A magyar eredetű helyneveknek az a
magyarázata, hogy Hunyadi János komoly keleti
erődrendszert épített ki ezen a vonalon, a helyi

vajdák pedig sok magyar katonát „alkalmaztak”
zsoldosként.

Az Ukrajna és Románia között fekvő Moldávia,
ahol már az időszámítás előtt 3000 évvel, sőt, egyes
források szerint 7000 évvel is erjesztettek bort, máig
viseli a „szőlők országa” elnevezést, hiszen ebben
a kis országban 112 ezer hektáron termelnek
nagyrészt borszőlőt. Az ültetvényeknek kb. tíz
százaléka őshonos (Feteasca alba, Feteasca regala,
Feteasca negra stb.), 17 százaléka kaukázusi és
73 százaléka európai fajtákból áll. Az ország három
borrégiójából a legnagyobb a híres Codru térség,
ahova annak idején a magyar szőlőskertekből kivitt
chardonnay, tramini és a muskotályos oltványok is jó
talajba kerültek. Codrutól délre van a Stefan-voda
főként vörösbort adó szőlővidék, amelynek őshonos
fajtája a rara negra, de van már itt bőven cabernet
sauvignon, pinot noir, pinot grigio (szürkebarát) és
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Magyar szőlők – moldáv borok…
Alig több mint egy évvel ezelőtt érdekes zarándoklatra nyílt
lehetőségem: elvándorolni keletre és megnézni, mi lett
abból az ötmillió magyar szőlőoltványból, amelyet 1969-
ben személyes részvételemmel exportáltunk az akkori
Moldáv Szocialista Szovjet Köztársaságba! Való igaz, ez
az elnevezés ma meglehetősen furcsán hangzik, hiszen
napjainkban ez már a független Moldáv Köztársaság. 
Az utazásomhoz ezúttal egy EU vidékfejlesztési konferencia
adta az apropót, amely bepillantást engedett a moldáviai
vidékbe, benne a szőlő- és borszektorba, annak örömeivel
és gondjaival együtt.

Az EU-konferencián Kisinyovban

Gagauz lányok népviseletben

Gagauz ünnepi kalács vörösborral

A Brezsnyev pincében
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chardonnay ültetvény. Amerre jártunk, előbb-utóbb
mindenhol a borral összefüggő legendákat mesélték.
A nagy orosz cárok, vagy éppen Napóleon viszonyát
a moldáv borokhoz, s betelepített német borászok
diadalát…

Moldáviát járva a fővárostól délre,
a Besszarábiának és Tarakliának nevezett vidéken
találjuk Gagauziát, azaz az Avtonom Territorial
Bölümlüü Gagauziyat, vagyis Moldávia Gagauz
Autonom Régióját. Lakói a máig is főként törökül
beszélő, keleti ortodox keresztény gagauzok, akiket
a korábbi Román Királyságból rajzoltak át az első
világháború után a Szovjetunióhoz. Ez a népcsoport
végtelenül sokat szenvedett a szülőföldjén, hiszen
a fölöttük uralkodó helyi hatalmak hol törökül
beszélő bolgárokként, hol, pl. 1860 táján, az orosz cár
uralma alatt letelepített ortodox keresztényekként
kezelték őket. Közben nagy csoportjaikat
telepítették át az Azovi-tenger mellé, vagy éppen

a mai Üzbegisztán területére. Igazi csoda, hogy még
léteznek. De a szőlőt és a bort soha nem feledték,
s a gaguz bor nemzeti büszkeségük.

Moldáviát az 1960-as években a Szovjetunió
szőlőskertjének kiáltották ki, s oda bizony
a szovjetek által kedvelt magyar szőlőoltványokat is
el kellett juttatni. Nagyrédéről és Eger környékéről
szedtük össze a főleg vörösbort adó fajtákat, de
mostanra úgy láttuk, hogy eléggé megkopott
a moldáv szőlészek és borászok emlékezete. Én
viszont pontosan emlékszem, hogy 1979-ben
az egyik szovjetunióbeli utamon díszvendég voltam
a Kisinyovtól 11 kilométerre északra fekvő cricovai
óriás pincében, amit akkoriban nemes
egyszerűséggel „Brezsnyev pincének” hívtak. Akkor
elmondták, hogy ez igazából nem is egy borpince,
hanem egy nagy hegy alatti borváros a maga 120
kilométernyi kiépített útrendszerével. Stílusosan van
ott Chardonnay sugárút, Cabernet-Sauvignon,
Dionis és a híres Feteasca utca. Akkor még találtunk
ott magyar eredetű borokat is, de mára mindez
történelemmé vált… Igaz, azóta is féltve őrzöm
a cricovai borbíráló diplomám.

Az 1952-ben épített mészkő szuperpincében ma is
kb. 30 millió liter bort tárolnak, 12-14 Celsius-fokon,
97-98 százalék páratartalom mellett. Az innen
kibányászott követ állítólag a kisinyovi
építkezésekhez használták fel. Ez a hely volt a nagy
szovjet pezsgőpince, s mára ez lett Kelet-Európa
leghíresebb borturisztikai helyszíne. Hasonló, de
kisebb pincerendszerek bőven találhatók még
Moldáviában, hiszen a bor máig az ország
húzóágazata, s több tízezer embert foglalkoztat. 

Moldáv pásztorok

A Cricovai pince borkincsei A moldávok dicsősége a pezsgő



Meg kell említenünk, hogy Moldáviában található
a világ legnagyobb borospincéje is, a „Golden
Collection”, helyi nevén a Milestii Mici, amelyet
az abban tárolt 1,5 millió palack bor kapcsán a Guiness
Rekordok Könyvében is nyilvántartanak. A moldávok
élete és történelme telis-tele van a borokhoz fűződő
legendákkal, jelezve, hogy életük összeforrott a borral
és a szőlővel. Az szinte hétköznapi dolog, hogy
a borban és a szőlőben gyógyerőt ismernek, s ezt
napjainkban is teljes hittel terjesztik. 

Nézzünk most bele néhány moldáviai csúcsbor
tulajdonságaiba! Egyik a híres Castel Mimi, amellyel
Kisinyovtól kb. 30 kilométerre délre találkoztunk.
A merlot szőlőből készült bor verhetetlen
a borversenyeken és a gasztronómiában egyaránt.
Sikere nagyrészt a 36 hónapos tölgyfa hordós
érlelésben keresendő. Az olasz konyha 15-18 Celsius-
fokon bárányhoz, pulykasülthöz és barbecue
csirkéhez kínálja, sokszor kiegészítve keserű
csokoládéval. A Castel Mimi zászlóshajója a 2012.
évjáratú, 36 hónapig francia típusú tölgyfa hordókban
érlelt Cabernet Sauvignon, a maga cseresznye és
meggy ízű tanninjaival, amelyet kacsamájhoz, igazi
marhasteakhez s érett sajtokhoz kínálnak. 

A Castel Mimi borászati vállalkozás a modern
ízlésvilágot is meghódította egy nagyszerű
állatgrafikával díszített, legendákat idéző és reduktív
fermentációval kezelt fehér-, rozé- és
vörösborsorozattal, azzal a nyílt szándékkal, hogy
az ifjabb igényes fogyasztótársadalmat is maguk
mellé állítsák. Ezek mellett állították „csatasorba”
a Romániából már ismert, s ezáltal Moldáviában is
kiemelkedő borfajtának számító, 2017-es Feteasca
alba (fehér feteasca) és száraz fehér muskotály
alapú, egzotikus gyümölcsízekkel és illatokkal
(grapefruit, egres és akácvirág) megáldott fehérbort,
amelyet szigorúan fehér húsokhoz, halakhoz és
enyhén fűszeres ételekhez ajánlanak, természetesen
10-12 Celsius-fokra hűtve! 

Zárszóként azt ajánlom a kedves olvasónak: itt
az ideje egy moldáviai bortúrának!

Dr. Hajas Pál
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Moldávia borrégiói

Gagauzia csúcsbora a Merlot

Cricovai csúcsborok

A Brezsnyev 
pincében kapott 

borkóstoló/minősítő 
oklevél 
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Kopár-kóstoló Győrben

A Gere Pincészet emblematikus csúcsbora Villány
legjobb dűlői (Kopár, Csillagvölgy, Konkoly,
Ördögárok) szelektált szőlőinek felhasználásával
készül. A kitűnő bor, amely átlagosan tizenhat,
tizennyolc hónapig érlelődik tölgyfa hordóban,
a Cabernet Franc, a Merlot és a Cabernet Sauvignon
házasításából készül.

A jól hangzó Kopar Cuvée-vel sikerült egy olyan
bort pozícionálni a magyar piacon, amely sokat tett
Villány és általában a magyar bor megismertetéséért.
A Szársomlyó hegy déli részén fekvő területen
a Villány és Nagyharsány közötti Kopár-dűlőn
találhatók a Gere Pincészet csúcsborainak
szőlőterületei. A hegy lábától felfelé a termőtalaj
már annyira vékony, hogy több helyen a mészkő is
kilátszik (innen ered a Kopár elnevezés).
A szőlőtőkék kisebb, de ásványi anyagokban
gazdagabb fürtöket nevelnek. A vidék mikroklímája
egészen különleges, nincsenek nagy hőingadozások,
és a déli fekvésnek köszönhetően a napsütéses órák
száma igen magas.

A Riegler Antal által szervezett borbemutató
levezetője Nagy Róbert borász, sommeliere volt,
akiről kiderült, nemcsak a borok kitűnő
ismerője, hanem előadása közben élvezetes,
legendaszerű történetekkel is szórakoztatta
a kóstolásra egybegyűlt borlovagokat.

A bemutató egy „friss” 2017-es Kopárral
kezdődött, amit azután évszám szerint
csökkenő sorrendben további tizenöt követett.
A nemzetközileg használt százas bírálati
módszer szerint a borokat illatuk, színük,
ízviláguk alapján értékelni is lehetett. A bor
általános jellemzője szerint a Kopár testes,
illatos, zamatos, és az évek során kialakított
házasítási módszerben – az adott év
sajátosságainak megfelelően módosítva –
igyekeznek az eredeti ízeket megtartani. Egyik
ilyen érdekes jelenség, hogy a Cabernet Franc
mennyiségi jellemzőinek megtartása mellett
az elmúlt évtizedben a Cabernet Sauvignon
hangsúlya erősödött.

Emblematikus
csúcsbor
Az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátus Győri
Legációja kuriózumnak számító borkóstolót és bemutatót
szervezett június 25-én. A Győr belvárosában található,
rendezvények megtartására szolgáló pincéjükben Gere
Attila villányi pincészetéből származó Kopár borok 1997–
2017 közötti évjárataiból kóstoltak meg tizenhat palackot.

Nagy Róbert sommeliere



A jelen levő huszonkét „szakértő” nagy
figyelemmel, kellő hozzáértéssel kóstolta a borokat.
A válogatás két évtizedet ölelt fel, amelyek között öt
olyan év is volt, amikor a megtermelt szőlő
– különböző okok miatt – nem tette lehetővé, hogy

az adott évjáratban bort készítsenek. Ugyanakkor
a jelenlevők értékelése alapján a kitűnő borok közül
is kiemelkedett az 1997-es, az 1999-es, a 2000-es,
a 2002-es, a 2003-as és a 2011-es évjárat. 

A védett eredetű borral kapcsolatban érdemes
néhány dolgot megemlíteni. A legutolsó, 2017-es
évjárat bora ideális körülmények között fejlődött,
mivel az év magas átlaghőmérséklettel, elegendő,
különösebb szélsőségek nélküli csapadékkal
rendelkezett. A rendkívül magas gyümölcsíz már
a szőlőbogyókban megjelent, és optimális
érettségben sikerült a szüretelés. A nagy
gondossággal, szeptember végén, október közepén
szüretelt szőlőből készült Cuvée-ben a Cabernet
Franc ötven százalék, a Merlot negyven százalék,
míg a Cabernet Sauvignon tíz százalék volt. A 2020
elején forgalomba került bor mély, sötétbe hajló lila,
bordó reflexekkel bírt. Illatában a hordófűszerek,
a bors, a dohány, az erdei bogyósok, a minerális
jegyek jelentek meg. Kóstoláskor az összetettség,
a teltség jellemezte, tanninban gazdag volt, és
koncentrált ízjegyekre épült. Ezeket a borokat
háromszáz literes, zempléni tölgyben érlelik,
amelyek több mint a fele új hordó. 

Napjainkban egy Kopár 8450 forintba kerül, de
a 2009-es palackjáért 25 ezer forintot fizetnek
a fogyasztók. A bor különlegessége miatt
a ritkaságnak számító 1997-es Kopár ára már
meghaladja a 160 ezer forintot is. A borok tehát
befektetésként is megállják a helyüket. A győri
kóstolón bemutatott borcsomag összára 747 ezer
forint volt. A zászlós borok tizenöt-húsz évig is
érlelhetők, és egyes ritkaságnak számító, magas
élvezeti értékkel bíró borok árai évjárattól függően
jelentősen emelkedhetnek. Valamennyien a mítosz
részesei lehetünk, hiszen a 2017-es Kopár
elfogyasztásával akár várhatunk 2037-ig is.

Pusztay Sándor
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Borteszt

Szöllősi Ági és Ács Edina

Szíj Róbert és Bogisits Ferenc
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A Fertő tó melletti Sopronpusztán 1989.
augusztus 19-én a Páneurópai Piknik keretén
belül az ideiglenesen megnyitott osztrák–
magyar határon több száz NDK-állampolgár
jutott át Ausztriába, akiket Szentmargitbányán
(St. Margarethen) fogadtak.

A történet előzménye, hogy február 13-án
Németh Miklós kormányfő és Franz Vranitzky
osztrák kancellár megegyeztek a két ország
közötti műszaki határzár felszámolásáról. Két
hónappal később a magyar határőrök már
próbabontást végeztek. 1989 tavaszától nagy
tömegben érkeztek keletnémet menekültek
Magyarországra. 

Június 27-én Alois Mock és Horn Gyula
külügyminiszterek ünnepélyesen átvágták
a „vasfüggönyt”, amelynek eredetileg az volt
a feladata, hogy megakadályozza a kelet- és
közép-európai országok lakosainak Nyugatra
irányuló szabad mozgását.

Debrecenben a hónap második felében
kitalálták, hogy Nyugat-Magyarországon
szervezzenek egy határon átnyúló politikai
eseményt, amelyet a soproni MDF
bevonásával, a hatóságok engedélyével
megvalósítanak, és Páneurópai Pikniknek
neveznek el. 

A rendezvényen a szervezők felolvasták
Habsburg Ottó, Pozsgai Imre és Tőkés
László levelét, majd egy 100 fős NDK-s
csoport áttörte a határzár kapuját, és
Ausztriába menekült. A jelenlevők
bontani kezdték a határon még álló
„vasfüggönyt”, egyesek kis darabkákat,
mások összetekert kötegeket vittek haza
„emlékül”. Bécsben még aznap este
különvonatot állítottak össze
a menekülteknek, és éjfélkor ezer
keletnémet indult az NSZK felé.

Erről az eseményről emlékeztek meg
2020. augusztus 19-én Fertőrákoson, ahol
a résztvevők között ott volt az Európai
Borlovegrend több szenátora, köztük
Alfred Rákóczi Tombor-Tintera magister
generalis, prof. Josef Jenei konzul,
nagykövet.  A magyar konzulátust Tagai
István és dr. Mészáros Sándor
prokonzulok képviselték. Beszédet
mondott – többek között – prof. Josef
Jenei és dr. Mészáros Sándor.
Az ünnepélyes rendezvény baráti hanglatú
fogadással ért véget.

P. S.

A Páneurópai Piknikre 
emlékezve

Dr. Mészáros Sándor átveszi az „emlék” útlevelet



Nem véletlen a kísérletező kedv, hiszen a hellének gyógyító
istenéről elnevezett Asklepios-Med (AM)-Tokaj családi
vállalkozásának a vezetője, dr. Palotás András orvosprofesszor
nem csupán a gyógyászattal és a tudománnyal foglalkozik, de
a szőlészet és a művészetek iránt is elkötelezett. Mindezt
a sokszínűséget ötvözi a boraiban: a humán gyógyászatban
mára elfogadottá vált zeneterápiával kényeztetve egyedülálló
módon neveli a szőlőit. Ha nem is orvosságként, de
közérzetünk javításáért, egy fárasztó nap után pihentetőként
vagy éppen egy családi ebédhez ajánlja a különleges
gondossággal készült tételeit. A doktor kezdetben
szórakozásként kezdett a borászatba, ám ma már egyre
komolyabb kísérleteket folytat a bor egészségre való
hatásának, valamint a klasszikus zenének a bor minőségére
gyakorolt befolyásának a vizsgálatára. Jelenleg az egri
Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködve
tanulmányozzák ezt a témát.

Bár a koronavírus-pandémia az AM-Tokaj pincészetében is
éreztette hatását, azóta azonban sikerült újabb ország piacára
is belépniük.

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 dűlőkben található
ültetvényekről származnak. Bár számuk erősen limitált,
mégis jelentős nemzetközi elismerést vívtak ki. Michelin-

csillagos éttermekben, luxusszállodákban egyaránt
találkozhatunk az AM-Tokaj exkluzív körülmények
között fejlődő szőlészetének minőségi boraival.

B. Mezei Éva

IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI [17]

Az AM-Tokaj prémium minőségi borai

Amadeus és társai
Miként lehet a királyok borát, a borok királyát, a tokaji bort még nemesebbé, még különlegessebbé tenni?
Miként befolyásolja a klasszikus zene a bor minőségét, ha a szőlőtőkék között éppen úgy, mint a borral teli
pincében, az érlelés folyamata során az év minden napján végig Mozart zenéje szól? A tapasztalat
a gyakorlatban már megmutatta, hogy a növények fejlődésére pozitívan hat a muzsika, amit az AM-Tokaj
Amadeus borának nem csupán hazai, de nemzetközi sikerei is bizonyítanak.

A legkülönlegesebb tételek 
az AM-Tokaj pincészetéből

Az AMADEUS palackjaiban a „Mozart-
hatás” minden évjáratban jelentősen nagyobb
és édesebb szőlőszemeket eredményez: mind-
ezzel gazdagabb, kiegyensúlyozottabb és teste-
sebb élményt kölcsönöz a nemes italnak. Igazi
mennyei koncert a szájban.

Az ACCIPITE misebort szentségi haszná-
latra készítik. E palackok nem kerülnek az üz-
letek polcaira. Az AM-Tokaj világszerte azon
nagyon kevés borászatoknak az egyike, melyek
az oltáriszentség vételével járó előírásokat teljes
mértékben betartva az egyházi jog szabályainak
maradéktalanul megfelelő borokat termelnek.

Az ABSOLUTIO száraz exkluzív fehérbor,
mely 16 százalék feletti alkoholtartalmával nem
hétköznapi élményt kölcsönözve azonnali felol-
dozást nyújt...
tokaj@asklepios-med.eu • www.am-tokaj.wine
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A szökőkutakból is bor folyt

A Szent Márton-dómban 1563–1630 között tíz
királyt, egy uralkodó királynőt és hét királynét
koronáztak meg. A szertartás pontos rend szerint
folyt le, és a koronázási menet útvonalát is pontosan
meghatározták. A leendő uralkodó a menettel együtt
indult a várdombról a városon keresztül. Elöl
a kereszt mögött a papok vonultak, utánuk pedig
a főnemesek, akik a magyar korona alá tartozó
országok zászlóit vitték. Az útvonalat színes
posztóval borították.

A Szent Márton-dómban Magyarország Szent
Koronáját az ország egyik legnagyobb méltósága,
a pápát képviselő prímás helyezte az új király fejére.
A jobb kezébe a jogart, bal kezébe pedig
az országalmát kapta. A templomban jelen levők
a nádort követve, háromszor kiáltották: Vivát rex! –
Éljen a király!

A ferencesek templomában a király a koronázási
karddal lovaggá ütötte az uralkodó iránt hűséges,
kiválasztott férfiakat, majd ezt követően a Mihály
kapun át a menet elhagyta a középkori város
területét, és a városfalakon kívül, egy szabad
területen letette a koronázási esküt. Ezután a Duna-

partra vonult a menet, ahol az uralkodó lóháton
felvágtatott a koronázási dombra, amelyet a Magyar
Királyság valamennyi vármegyéjéből hozott földből
emeltek. Itt a kardjával a négy égtáj felé suhintva,
jelképesen ígéretet tett a királyság védelmére a világ
bármely tájáról érkező ellenséggel szemben.
Az újonnan megkoronázott királyt ezután a vár
dísztermében vagy a városban, a prímási palotában
koronázási lakoma várta. A menet és az ünnepség
ideje alatt az utcákon hömpölygő tömegnek pénzt és

Koronázások 
Pozsonyban
A mai Bratislava – amit a régi szlovákok Presporoknak,
a magyarok Pozsonynak, a németek pedig Pressburgnak
neveztek – Magyarország török megszállása után vált
koronázó várossá. Ekkor foglalták el ugyanis a törökök
a koronázások addigi székhelyét, Székesfehérvárt.

A Szent Márton-dómban 
megkoronázott uralkodók 
és feleségeik
Miksa – 1563. 09. 08. (1564–1576)
Mária, a felesége – 1563. 09. 09.
Rudolf – 1572. 09. 25. (1576–1608)
II. Mátyás – 1608. 11. 19. (1608–1619)
Anna, a felesége – 1613. 03. 25.
II. Ferdinánd – 1618. 07. 01. (1619–1637)
Mária Anna, III. Ferdinánd első felesége – 1638. 02. 14.
IV. Ferdinánd – 1647. 06. 16. (nem uralkodott, 1654-

ben meghalt) 
Gonzaga Eleonóra, III. Ferdinánd harmadik fele-

sége – 1655. 06. 16.
I. Lipót – 1655. 06. 27. (1657–1705)
I. József – 1687. 12. 09. (1705–1711)
III. Károly – 1712. 05. 22. (1711–1740)
Erzsébet Krisztina, a felesége – 1714. 10. 18.
Mária Terézia – 1741. 06. 25. (1740–1780)
II. Lipót – 1790. 11. 15. (1790–1792)
Mária Ludovika, I. Ferenc harmadik felesége –

1808. 09. 07.
Karolina Auguszta, I. Ferenc negyedik felesége –

1825. 09. 25.
V. Ferdinánd – 1830. 09. 28. (1835–1848)



Mária Terézia és a bor
Az egyetlen Pozsonyban megkoronázott uralkodó ki-
rálynő Mária Terézia volt, akinek 1741. június 25-én he-
lyezték fejére ünnepélyes keretek között a koronát.
A magyar országgyűlésben szeptember 14-én a magyar
főnemesség: Vitam et Sanguinem! Életünket és vérün-
ket! felkiáltással tett esküt a királynőre és a birodalom
védelmére.

A királynő a későbbiek során több reformot is elin-
dított, a pozsonyi várat királyi rezidenciává építtette át,
lebontatta a városfalak egy részét, teret nyitva ezzel
a város növekedésének.

Egy legenda szerint az 1760-as évek végén a királynő
megbetegedett, lába erősen „megvastagodott”, a testét
sebek borították, és az udvar orvosai nem találtak rá
orvosságot. Ekkor jelentkezett egy ismert „borgyó-
gyász”, aki azt ígérte, vörösborral meggyógyítja a ki-
rálynőt. A Pozsony melletti borvidékről, Rácsáról szál-
lította fel az udvarba a gondosan kezelt, többéves Fran-
kovkát (Kékfrankos), amelyből lefekvés előtt egy-egy
pohárral kellett innia a királynőnek, és néhány hétig
minden este ebben a borban kellett megfürödnie.

Csodák csodája, hatott a bor-
gyógyász javaslata, és alig egy
hónap kezelés után megszűntek
Mária Terézia panaszai. Jutalmul
a királynő „örökös udvari beszál-
lító” címet adományozott a bor-
gyógyásznak, és egyben a telepü-
lés valamennyi szőlő- és borter-
melőjének elengedte a boradó
megfizetését. – Mindezt Gabriela
Sturdíková turisztikai szakértő

mesélte el, akinek csöppnyi szőlője ugyancsak Rácsán
található, ahol Sillerhez hasonló, sötét rózsaszín bort
készít.                                                                      P. S.

emlékérméket dobáltak, a tereken nyársakon sültek
az ökrök, és a visszaemlékezések szerint még
a szökőkutakból is bor folyt.

Ezeket a látványos eseményeket karolta fel
a pozsonyi polgármesteri hivatal, amikor – színészek
bevonásával – nyaranta egy-egy királyt vagy királynőt
jelképesen megkoronáznak.

Pusztay Sándor
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Bor és barátság

– Budapesten jártam a Kertészeti Egyetemre, amikor
1975-ben – még egyetemi hallgatóként – az első
szőlőtőkét telepítettem – kezdte a beszélgetést
Polgár Zoltán. – Ezt azonban megelőzte, hogy
az érettségit követően borász szakmunkás vizsgát

tettem, tehát hivatalos
papírom van arról,
amivel foglalkozom.
Mindezt dédapámnak
köszönhetem, aki egy
karizmatikus alkat
volt, imádta a szőlőt,
a bort, és amit
mondott, annak
a családban úgy kellett
lennie. Feleségemmel,
Katalinnal 1990-ben
alapítottuk meg családi
vállalkozásunkat,
a Polgár Pince Kft.-t. 

Hitvallásunk legfontosabb eleme a tradíciók
tisztelete a szőlőfajták kiválasztásától egészen a bor
készítéséig. A boraink előállítása során semmilyen
élő szervezetre káros anyagot nem alkalmazunk. 62
hektár szőlőnk van, és az optimális termőhely
kiválasztásával, terméskorlátozással, gondos
szürettel és a legkorszerűbb feldolgozási módokkal
igyekszünk garantálni a pincészet borainak
kimagasló minőségét.

A szőlőtermelést, a borkészítést és a vendéglátást
a család komplexen gondolja. A fejlődéshez biztos
alapokat adott a hagyomány tisztelete.
A komplexitáshoz viszont hozzátartozott, hogy
a településünkön elsők között építettük fel 50 fős
panziónkat. Az eredeti háznak megőriztük minden
elemét, amely a múltra utalt, és a hozzáépített új
részeket is igyekeztünk azzal harmóniába hozni.

– Olvasóink valószínűleg jól tudják, hogy 1996-ban
az év bortermelője voltál. Amennyiben valaki
pincelátogatáson vesz részt, úgy érezheti, hogy eljutott
a finom borok birodalmába.

– A szőlőművelésben és a borkészítésben, de
nyugodtan állíthatom, itt a panzióban, az étteremben
is, hosszú évek óta többnyire ugyan azzal
a munkatársi gárdával dolgozunk. Csaknem
kézműves gondossággal szüreteljük a szőlőt,
amelynek feldolgozásával egyedülálló élménnyel
ajándékozzuk meg a természet harmóniájának
tisztelőit. A Pincészet borai között megtalálhatók
a Muskotály, az Olaszrizling, a Hárslevelű,
a Chardonnay, az Aranyhárs, a Siller, a Portugieser,
a Kékfrankos, a Kadarka, a Merlot, a Cabernet
Sauvignon, a Pinot Noir, a Syrah. A széles választék
mellett vannak exkluzív, elegáns boraink, mint
például az Elixír Cuvée. Vörösboraink egy része
természetesen barrikolt technológiával is készül.
Évente 3500-3800 hektoliter bort készítünk, ezek 25
százaléka prémiumbor.

– A rendszerváltást követően, a Belügyminisztériumot
magad mögött hagyva választottál polgári foglalkozást.
Egy barátoddal Győrben gépkocsibontó-műhelyt nyitottál,
majd rövid időn belül, használt gépkocsikkal kezdtél
kereskedni. Hogyan teltek az első évek? – kérdeztem
Riegler Antalt.

Finom borok 
birodalma

Villányban, az ország egyik legdélebbre fekvő borvidékén
a szőlőművelés eredete a rómaiakig nyúlik vissza. A Szársomlyó
hegy oldalában feltárt római kori oltárkő felirata 50 hektár
szőlő telepítését említi. A török uralom alatt Villány csaknem
teljesen elpusztult, azonban a szőlőtermesztés ekkor sem szűnt
meg, mivel a közeli falvakban lakók a villányi szőlők egy részét
tovább művelték. 
A falvakba a törökök a XV. század elején rácokat telepítettek,
akik magukkal hozták a kadarkafajták mellett a héjon erjesztett
vörösbor készítésének technológiáját. A XVII. század végén
azután sváb lakosok is érkeztek, akik viszont a portugieser –
a kékoportó – szőlőfajtát honosították meg. Ezt a fejlődési
időszakot jól érzékeltetik a villányi falvak közelében felhúzott
látványos pincesorok. Itt Villányban a Polgár Pincészet
Panziójában beszélgettünk Polgár Zoltán borásszal és Riegler
Antal ismert autókereskedővel.

Beszélgetés Polgár Zoltán és Riegler Antal borlovagokkal

Polgár Zoltán: szeretem a friss fehérborokat is



– 1992-ben kötöttük meg első márkakereskedői
szerződésünket a Daihatsuval – vette át a szót Riegler Antal –,
de előtte a tervezett autóbontóból karosszériajavító műhely
lett, majd jött az autóalkatrész- és építőanyag-import,
valamint használt autó import és kereskedelem. 1993-ban
nyitottuk meg az autószalonunkat. 1994-ben kötöttük a Fiat
márkakereskedői szerződésünket, mely a mai napig
működik. Folyamatos fejlődésünk és értékesítési
eredményeink alapján a szalon a Carnet cégcsoport tagja lett
1998-ban, amely Magyarországon a legnagyobb és legtöbb
márkát összefogó márkakereskedő és márkaszerviz hálózat.
A Carnet Riegler Kft. ma már a nyugat-magyarországi régió
meghatározó gépjármű-kereskedelmi szereplője. Győrben
a Fiat, az Alfa Romeo, a Jeep, az Abarth és a Mazda típusú
személygépkocsik, valamint Fiat kishaszonjárművek
hivatalos kereskedésével és szervizelésével foglalkozunk,
míg Tatabányán a Fiat személyautók és haszongépjárművek
márkakereskedői vagyunk. 

1998-ban építettük meg a mostani központi
telephelyünkön az ezer négyzetméteres
márkakereskedésünket, majd folyamatosan fejlesztettük. Így
lett kishaszongépjármű márkakereskedés, Alfa Romeo és
Mazda szalon. 2000-ben megnyitottuk tatabányai
kereskedésünket is.

2018-ban láttunk hozzá egy közel négyszázmillió forintos
komplex beruházáshoz, mellyel újabb 1200 négyzetméternyi
raktárral és szervizzel bővültünk. Így már több mint ötezer
négyzetméternyi területen várjuk és szolgáljuk ki
ügyfeleinket. Alapelvünk, hogy rugalmasan reagáljunk
a változó igényekre, aktív kapcsolatot tartsunk
az ügyfelekkel. 

– Két ennyire egymástól eltérő habitusú, érdeklődésű ember
hogyan talált egymásra, miként lettetek barátok?

– Mindketten borszerető emberek vagyunk, és többször
sodort egymás mellé bennünket a vakszerencse különböző
boros rendezvényeken – kezdte a válaszadást Polgár Zoltán. –
Úgy emlékszem, hogy Tóni ide a pincénkbe is eljutott több
mint tíz éve.

– Mind a ketten csaknem alapítástól tagjai
voltunk az Európai Borlovagrend hazai
konzulátusának – vette át a szót Riegler Antal. –
A lovagrend kettéválása után, bár más
rendezvényekre kezdtünk járni, de a barátság
megmaradt, olyannyira, hogy már nemcsak
véletlenszerűen, hanem előre megszervezetten is
rendszeresek lettek a találkozások. 

Többször jártam itt Villányban. Nemcsak
a pincében beszélgettünk, borozgattunk, hanem
többször hallgattam végig a borkóstolókon
elhangzott előadásait. Szándékosan használom
az „előadások” kifejezést, mivel ezek
a „bortárlatvezetések” ezernyi apró történettel,
személyes élménnyel vannak mindig fűszerezve,
aminek alapján a bor és a borkészítés lényegét is
megismerhetik az ide látogató vendégek. Amikor itt
vagyok, gyakran kilátogatunk a szőlőbe is. Az év
különböző időszakaiban Zoli szinte mindig tud
valami újat mondani a szőlőtermesztés vagy
a borkészítés szépségéről.

– Valószínűleg sokan tudják, hogy 2010-ben indult el
a Kantharosz elnevezésű, zenével és borral összekötött
jótékonysági gála, amelynek első támogatói között már
megtalálható volt a Polgár Pince. Egy 2000-es Elixír
Cuvée-t vittél az első gálára.

– Ez azért volt különleges – mondta Polgár Zoltán
–, mert csak egészen ritka években készítünk ilyen
cuvée-t. Összesen tíz évjáratból készült. A licittétel
egy magnum palack volt, és nincs belőle forgalomba
egy sem. A saját családi készletünkből ajánlottunk
fel az árverésre. Az elmúlt évben viszont már hat
palackot ajánlottunk fel a legértékesebb borainkból,
amiket a házi pince rejtekéből vittünk Győrbe.

És ha már a pincénél – vagy itt az étteremnél,
ahol beszélgetünk – tartunk, nem kis büszkeséggel
hívok meg mindenkit ide, ahol a régió legfinomabb
fogásainak kíséretében élvezhetik a Polgár borokat.
Ezek a borok a mértéktartó technológiának,
a maguk természetességének köszönhetően válnak
finommá, sajátosan „polgárivá”.

– Köszönöm a beszélgetést.
Pusztay Sándor
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Riegler Antal: ebből elegáns vörösbor készül
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Rejpál-ház projekt átadó ünnepség

Átadó ünnepségre gyülekeztek szeptember 5-én
a Rejpál ház udvarán, termeiben a Soproni
Borlovagok és Borbarátok Egyesület tagjai, vendégei.
Megtisztelte rendezvényüket dr. Farkas Ciprián
polgármester, Horváth Imre kanonok, városplébános,
Tóth Gábor városfejlesztési osztályvezető, a Medina-
Bau képviseletében Tóth Béla és László Imre, a régió
falvainak polgármesterei, a horvát és a német
kisebbségi önkormányzatok képviselői. Ünnepi

beszédet dr. Sztancs György, a SBBE elnöke mondott,
majd a város polgármestere méltatta azt
az összefogást, értékteremtést, a közös célokat, amit
ez a civil szervezet felmutatott az évek során,
amellyel a bor, a borkultúra, a gasztronómia,
a turizmus fejlesztését szolgálta. A város plébánosa,
Imre atya áldotta meg az új épületrészeket.

„Öt év után újabb mérföldkőhöz érkeztünk a Ház
és a Soproni Borlovagok és Borbarátok Egyesület
jelenkori történetében. A Helyi Akciócsoport
infrastrukturális pályázatot írt ki Sopron kulturális
és közösségi tereinek fejlesztésére, megújítására.

Sikeres tárgyalások után az önkormányzat
támogatásával 17, 43 millió forintot fordíthattunk egy
újabb látvány bortrezor, multifunkciós pince-tároló
kialakítására. A nyertes Medina-Bau Kft. ez év
februárjában elkezdte a munkálatokat. A pandémia
kicsit átírta az ütemtervet, de a munka nem állt meg.
Ezen időszakban az idősebb barátainkkal való szoros
kapcsolattartásról átmenetileg lemondva,
egészségüket védve egy szorgos kis csapat vezényelte
le a munkálatokat. Párhuzamosan a felső szinten
felújítottuk azt a konyhát, tűzhelyet, különtermet,
lépcsőt, amit még maga Stornó Ferenc, a város
műemlékeinek restaurátora a XIX. században maga

Megújult 
a Rejpál-ház

Dr. Farkas Ciprián polgármester, 
dr. Sztancs György és-Horváth Imre kanonok



is használt, amikor itt lakott. Minőségi, korhű
építőanyagok, berendezések, kiváló munka.
A műszaki kivitelezés, ellenőrzés Nyerges Tamás
munkáját dicséri. A kovácsoltvas munkákat Pusker
Nándor, a belsőépítészetet, dekorációt Duics Pál
készítette. A címeres régi téglákat Golts Attila
adományozta. Öt éve is bizonyítottuk, hogy ez egy
alkotó közösség, és az összefogás ereje mire képes.
Legyünk büszkék arra, hogy ismét tudtunk tenni
valami maradandót az 1676-ban leégett, jelenkori
állapotában 320 éves műemlék védelméért.

A bor-borkultúra, gasztronómia, turizmus kéz
a kézben sétál kint a folyamatosan megújuló,
szépülő Várkerületben. Kapunk nyitva áll, térjenek
be hozzánk, töltsenek el velünk együtt kellemes
perceket, órákat egy jó pohár soproni bor mellett
ezen ódon falak között!” – zárta beszédét az elnök,
majd finom estebédre invitálta a résztvevőket
a borászaik kiváló borai mellett. Vendégeiknek és
a helyreállításban részt vevőknek az egyesület
emléklappal köszönte meg a közösen végzett
munkát.

Dr. Sztancs György
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Lovagi élet
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A pozsonyi Nemzeti Borszalonban

Pozsony belvárosában a városháza mögött, egy kis
utcában található a szlovák Nemzeti Borszalon, ahol
minden évben összegyűjtik Szlovákia legjobban
sikerült borait. Napközben ide bármely borszerető

ember betérhet, és –
néhány euróért – kedvére
kóstolgathat a különböző jó
minőségű borokból.
A pincében az éves
bortermést felvonultató
választék mellett
megtalálható egy muzeális
szőlőprés, néhány
óriáshordó, és a trezorban
az elmúlt évtizedek
legjobban sikerült boraiból
is tárolnak néhány
palackkal.

Bennünket Adam Síth
sommeliere, a szalon

vezetője kalauzolt körbe, és a fehér-, rozé-, valamint
vörösborok kóstolása közben mondta el, hogy
miként kerülhet egy-egy szlovák bor ide a szalonba. 

Elmondása szerint minden évben ötszáz-hatszáz
bort ajánlanak különböző kritériumok alapján abba
a százas körbe, amelyet itt bemutatnak. Az egyik
fontos kitétel, hogy csak Szlovákiában termelt
szőlőből készülhetnek az ide kerülő borok, és annak
mennyisége meg kell, hogy haladja az öt hordót. Így

tehát minimum 1200-1300 liter bort kell készítenie
a jelentkező borásznak.

Ezt követően Fedor Malík professzor, egyetemi
tanár, Szlovákia legismertebb borszakértője
vezetésével választják ki azt a száz tételt, amelyek
az év során itt a szalonban bemutatásra kerülnek, és
bárki számára kóstolhatóak lesznek. A minőségre
jellemző, hogy a nemzetközileg elfogadott százas
pontrendszer alapján 87,5 pont alatt nem lehet
bekerülni a kínálatba. 

Minőség 
a poharakban

Adam Síth sommeliere

Sona Jelínková budapesti képviseletvezető magyar vendégekkel



Az itt található italok
legnagyobb része
fehérbor, mivel
Szlovákia minőségi
borainak túlnyomó
többsége fehér szőlőből
készül. A fehérborok
között igen népszerű
a Zöld Veltelini
(Veltlínske zelené),
a Rajnai Rizling
(Riesling rynsky),
a Chardonnay és
a Fekete Tramini
(Tramín cerveny). Ezt
követi a rozék világa,
amely az utóbbi években
a nemzetközi trendnek
megfelelően egyre
népszerűbb a termelők
és a fogyasztók körében
egyaránt. Ezek között
a legkedveltebbek
Cabernet Sauvignonból
készülnek. Vörösborból
alig tucatnyi kerül be
az ajánlatba, mivel
északi szomszédunk
éghajlati és

talajviszonyai nem kedveznek ennek a fajtának.
A Cabernet Sauvignon és a Kékfrankos (Frankovka
módra) mellett természetesen megtalálható
a szlovák nemesítésű Dunaj és az Alibernet is.

Pusztay Sándor
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Kitekintő

Ércfalvi András rádióriporter a szőllőprésmellett
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Lovagi élet

Győrben a Konferencia Hotel nagytermében Tagai
István prokonzul 2020. július 11-re összehívta
az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusa
közgyűlését. A közgyűlés előtt – délelőtt – kibővített
elnökségi ülést tartottak, amelyen előzetesen
megtárgyalták a választmány elé szánt napirendi
pontokat. A kibővített elnökségi ülésen összesen 17
fő vett részt, az elnökség, valamint az Ellenőrző- és
Számviteli Bizottság tagjai, valamennyi legáció
vezetője, a vezető marsall, a főkönyvelő és
a különböző részterületek – rendezvényszervezőés,
kommunikáció – vezetői.

Az elnökség nevében Tagai István elnök
elöljáróban ismertette a koronavírus járványveszély
miatt kialakult helyzetet, amely jelentősen
megváltoztatta az ország gazdasági, pénzügyi,
kulturális és civil életét. Ebbe a sorba illeszkedik
az a kormányzati döntés, hogy meghosszabbították
minden cégnek, civil szervezetnek az éves
tevékenységről szóló beszámolók benyújtási
határidejét. Ennek ismeretében került sor
az elnökség szakmai beszámolójára, a 2019-es év
értékelésére, majd azt követően a pénzügyi
beszámolóra, az előző évi zárszámadás elfogadására,
az Ellenőrző- és Számviteli Bizottság tájékoztatójára.

Körültekintő előkészítés után az elnökség
javasolta a választmánynak, hogy a 2018-ban és
2019-ben tagdíjat felszólítás ellenére sem fizető
lovagrendi tagok tagsági viszonyát mondják fel.

Wágner Vilmos személyében sor került
az Ellenőrzési és Számviteli Bizottság új tagjának
bemutatására, akit a választmányi ülésen javasoltak
megválasztásra. Ezt követte a 2020. évi program
előterjesztése és a költségvetés jóváhagyása. A 2020.

évi programok előterjesztése után következett
a 2021. évi vezetőségválasztó közgyűlés előkészítése.
Az elnökség azt javasolta, hogy 2021. február 28-ig
minden legáció tartsa meg saját beszámoló és
vezetőségválasztó ülését, ennek eredményeit
tárgyalja meg március 15-ig az elnökség, majd április
10-én kerüljön sor a következő vezetőségválasztó
közgyűlésre.

A felsorolt napirendi pontokat több hozzászólás
követte, amelyek ismeretében az elnökség
jóváhagyta – és a választmány elé terjesztette –
valamennyi napirendi pontot. A délutáni órákban
került sor a küldöttközgyűlésre, amelyen 29 küldött
vett részt. Az elnökségi ülés napirendi pontjai
alapján, az előre írásban megküldött anyagokat
a küldöttek megismerték, a helyszínen megvitatták,
és egyhangú szavazással valamennyit elfogadták. 

A jó hangulatú küldöttgyűlés résztvevői örömmel
vették tudomásul, hogy a rendkívül népszerű
Borlovagok magazin mellett az év végén kiadásra kerül
a lovagrend életét, tagjait bemutató évkönyv is.

Pusztay Sándor

Közgyűlést tartott 
a Hungária Konzulátus

Elnökségi ülés

A közgyűlés résztvevői



Egyedülálló múzeum nyílt meg a nagyközönség előtt
Ongán. Közel egy évtizedes gyűjtő- és kutatómunka
után a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális
Intézete és a NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Adó- és Vámigazgatóságának szakmai támogatásával
megnyitották az egyik legismertebb hungarikumunk
történetét széles spektrumban bemutató kiállítási

komplexumot. Három kiállítóteremben
főzőberendezéseket, lefoglalt főző
készülékeket, pálinkáspoharakat,
címkéket, butellákat, pénzügyőr
egyenruhákat, eredeti dokumentumokat,
régi fotókat, tárgyi eszközöket vagy épp
díjnyertes pálinkákat is szemügyre vehet
az oda látogató.

A Quintessence Pálinkás Könyvek ötödik
kötetének Gyökerek – múlt fejezetében

a második világháború utáni és a Rákosi-korszak
éveinek a tilos pálinkafőzés és a szeszfőzdék
ellenőrzésének gyakorlatát boncolgatják  Turi Zsolt
pénzügyőr őrnagy, a NAV Pénzügyőr- és
Adózástörténeti Múzeumának kulturális főreferense
jóvoltából. A tilos főzések és azok pénzügyőri
leleplezési technikái mellett betekintést nyerhetünk
a korszak pálinkával kapcsolatos gondolkodásába,
a – ma már sokszor megmosolyogtató –
cefrekészítési és pálinkafőzési gyakorlatába is.

Az Értékek – jelen fejezetben a 2020. évi
Quintessence Pálinkaverseny aranyérmes
kereskedelmi tételeit mutatják be magyar és angol
nyelv mellett ez alkalommal már románul is, melyek
a jelen értékeit kiemelkedően testesítik meg és
reprezentálják. Rendhagyó módon megismerhetik
Közép-Európa legnagyobb pálinkás megmérettetésén
az aranyérmet elért magán és bérfőzetett tételeket
előállító személyeket is, és azok pálinkához kötődő
tevékenységét.

A Lehetőségek – jövő fejezetben a szőlőpálinkák
legalapvetőbb fajtasajátosságait veszik számba
Takács László és Pataki Attila jóvoltából,
összehasonlítva azokat a szőlőfajtákból készült
borok jellemzőivel is. A szőlőpálinkák múltja csak
mintegy két évtizedre nyúlik vissza, és az utóbbi
években lettek egyre népszerűbbek. A verseny 11
éves történetében eddig összesen 64 különböző

fajtatiszta szőlővel
neveztek. 

Ezek közül 56 került
e tanulmányban bemutatásra.
Az alapanyag kiválasztásához, annak
feldolgozásához és a lepárlás során elvárt fajtajegyek
megismeréséhez is segítséget nyújthat e munka.

A Függelékben a Quintessence (XI.) Pálinka- és
Párlatverseny – 2020 adatait és eredményeit tesszük
közzé. A fotók a versenyre nevezett tételekhez
kötődő értékelő/bíráló zsűrizésen, illetve az idén
januárban megrendezésre került díjkiosztó gálán
készültek. B.Mezei Éva
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Barangolás

Pálinkamúzeum
könyvvel
Ongán, a Miskolc melletti kisvárosban pálinkamúzeumot
avattak, és a Quintessence pálinkás könyvek ötödik kötetét
is átadták.
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Bor(mustra)

Valószínűleg olvasóink is egyetértenek azzal, hogy
az utóbbi húsz évben óriási divatja lett
a rozéboroknak. Erről a kitűnő borfajtáról az is
tudható, hogy már az ókori görögök és
a föníciaiak is kereskedtek kék és fehér szőlő
házasításából készített rózsaszín borokkal,
amelyek már ekkor nagy népszerűségnek
örvendtek egész Európában. Így van ez
napjainkban is, hiszen a francia, az olasz,
a spanyol és a többi nagy bortermelő ország
ajánlatában is jelentős szerepet töltenek be
a rozék.

Talán nem véletlen, hogy a rozéfogyasztással
összefüggésben megnőtt az ismert emberek
bölcselkedéseinek száma is. Ilyen például
a következő bölcsesség: „A boldogságot nem lehet
megvenni, de a rozét igen, ami elég közel áll
hozzá.”

Éppen e népszerűség alapján döntöttünk úgy,
hogy nyár végi bortesztünket a rozék világából
állítjuk össze.

A mustrára Riegler Antal, a Győri Legáció
vezetője és Bartalos Gyula dunaszerdahelyi
borlovag, valamint szerkesztőségünk biztosította

Rozébajnokság
A vírushelyzetre való tekintettel magazinunk jelen számában
olvasható bortesztet két helyszínen, Győrben, az Európai
Borlovagrend Hungária Konzulátusa Győri Legációjának
felújított pincéjében, valamint a szlovákiai Fürben (Rúbán)
a Chateau Rúbán elegáns borkóstolójában tartottuk.

Soproni Kékfrankos 
Rozé – 2019
LŐVÉR PINCE, SOPRON
Száraz rozébor

Illatában az egres, a málna, a meggy,
ízében az üde gyümölcsök zamata
elevenedik meg. Összetett, komplex
ízvilág jellemzi.

Pontszám: 96,2
Értékelése: nagyarany érem MMMMM

Neszmélyi 
Szöllősi Selektion – 2019
SZÖLLŐSI PINCÉSZET
Száraz rozébor

Harmonikus savszerkezetének
köszönhetően üde, dinamikus, fiatalos
rozébor. Illatában és ízvilágában a piros
bogyós gyümölcsök jelennek meg. 

Pontszám: 92,9
Értékelése: aranyérem MMMMM

a borokat. A helyszíneken senki nem tudhatta, hogy
milyen nemes nedűk kerülnek értékelésre.

A bortesztet a hazai és nemzetközi versenyeken
elfogadott százpontos értékelés alapján végezték
a bírálók. A tizennyolcféle – tizenegy magyar és hét
szlovák – bort tartalmazó tesztelésen Benyik Zoltán
borlovag, Szabó László Attila közgazdász, sörmester,
Léránt László borlovag, Szilasi Péter Tamás közgazdász,
Szegedi Szabolcs közgazdász, borbíró, Fehér Gábor,
Bartalos Gyula nemzetközi borbíró, Korpás András
szőlőnemesítő, nemzetközi borbíró, Dord Ladislav borász,
nemzetközi borbíró és Czakó Péter borász vettek részt.

Szilasi Péter Tamás: Szép sort, jó borokat kóstoltunk

Szabó László Attila: Több rozé kellemes 
meglepetést okozott
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Bor(mustra)

Cabernet Sauvignon 
Rozé – 2019
CHATEA RÚBÁN (Für)
Száraz rozébor

Színében a hagymahéjra emlékeztet,
illatában és zamatában az eper, a málna
dominál. Könnyű savtartalmában
izgalmas bor, amelynek ott a helye
minden nyáresti asztalon.

Pontszám: 92,8
Értékelése: aranyérem MMMMM

Pátzay Pinot Noire 
Rozé – 2019 
VILLA PÁTZAY BORBIRTOK –
BADACSONY 
Száraz rozébor

Halvány barackvirág szín, jó intenzitású,
tiszta és élénk cseresznyés illattal.
Ízében egyensúlyos, főleg cseresznye és
málna dominál. Elegáns, zamatos,
lendületes savakkal.

Pontszám: 92,6
Értékelése: aranyérem MMMMM

Syrah Rozé – 2019
MRVA&STANKO, TRNAVA
(Nagyszombat)
Száraz rozébor

Igazi vidámságot ébresztő kuriózum.
Egyedi íz és friss fűszeres illatvilággal
rendelkező rendkívül üde, gyümölcsös,
karakteres rozébor.

Pontszám: 90,6
Értékelése: aranyérem MMMMM

Soproni Merlot Rozé – 2019
IVANICS PINCÉSZET, SOPRON
Száraz rozébor

Szép rózsaszín, illatában friss bogyós
gyümölcsök – málna, ribizli – jelennek
meg. Fogyasztása igazi felüdülést hoz
a rozé szerelmeseinek. 

Pontszám: 90,3
Értékelése: aranyérem MMMMM

Cabernet Sauvignon 
Rozé – 2019
VINARSTVO RAJNICS, PEZINOK
(Bazín)
Száraz rozébor

A késői szüretelésű bor illatában, ízében
a málna, az eper, a ribizli jellemzőit
hordozza magában. Kortól, nemtől
függetlenül a nyári időszak kedvelt itala.

Pontszám: 90,2
Értékelése: aranyérem MMMMM

Szegedi Szabolcs: Piros bogyós jellemzők, 
játékos   fűszerek

Léránt László: Több, friss savtartalmú, 
tiszta ízű bort kóstoltam
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Bor(mustra)

Bartal André Rozé – 2019
BARTAL VINO (Bartal Családi Pincészet)
GANCHÁZA, SAMORÍN (Somorja)
Száraz rozébor

Színében a Sillerhez hasonlítható.
Ízvilágát többfajta bogyós gyümölcs
jellemzi, tiszta lendületes savakkal.

Pontszám: 88,5
Értékelése: aranyérem MMMMM

Pannonhalmi Rézi 
Rosé – 2019
PÉCSINGER SZŐLŐBIRTOK,
GYŐRÚJBARÁT
Száraz rozébor

A Pannonhalmi borvidék lankáiról
származó merlot rosét acéltartályban
erjesztették. A bor megőrizte friss
gyümölcsösségét és üde illatát
a palackban is. Az új boroknál ritka
tüzesség, teltebb stílus jellemzi.

Pontszám: 88,1
Értékelése: aranyérem MMMMM

Cabarnet Sauvignon 
Rozé – 2019
Promitor Vinorum, Galanta
Száraz rozébor

A hagymahéj színére emlékeztető, késői
szüretelésű rozébor illatában, ízében jól
kiérezhető a málna, az eper jellegzetes
gyümölcse. Zamatát a kellemes
savtartalom fokozza.

Pontszám: 85,2
Értékelése: ezüstérem MMMM

Dunaj Rozé – 2019
HR VINARSTVO, GBELCE (Köbölkút)
Félszáraz rozébor

Közepesnél intenzívebb szín és
illatvilág, amelyben a meggyes, szedres
gyümölcsösséget fűszeres jegyek
egészítik ki. A kesernyés lecsengést
simulékony savérzet segíti.

Pontszám: 84,2
Értékelése: ezüstérem MMMM

Cabernet Sauvignon 
Rozé – 2019
VINÁRSTVO DÚPOVSZKY &
GRANCIC, SVATY JUR (Szentgyörgy)
Félszáraz rozébor

Illatában a frissen szedett eperre,
málnára emlékeztet. Frissítő, élénk
savú, ízében hosszú ízű rozébor. A nyári
forróságban akár jéghideg fröccs
formájában is fogyasztható.

Pontszám: 89,7
Értékelése: aranyérem MMMMM

Czakó Péter: Jellemző volt 
a gyümölcsösség, a jó savak

Bartalos Gyula: Kellemes meglepetést okoztak 
a szlovák rozék 
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Bor(mustra)

Zweigelt Rozé – 2019
STERLIK PINCÉSZET, SOPRON
Száraz rozébor

Megjelenésében tiszta, hagymaszínű.
Gazdag ízvilágában a ribizli, a málna,
a cseresznye kivehető. Könnyed, játékos
savak frissítik.

Pontszám: 81,7
Értékelése: ezüstérem MMMM

Egri Pinot Noire 
Rozé – 2019
TÁRKÁNYBOR KFT. 
Száraz rozébor

Fiatalos, élénk illatok jelennek meg
benne. Jellemzője a rózsa, a málna,
a csipkebogyó, amely könnyedséggel
párosul.

Pontszám: 81,7
Értékelése: ezüstérem MMMM

Pannonhalmi Cabernet 
Sauvignon Rozé – 2019
ÁCS PINCÉSZET, GYŐRÚJBARÁT
Száraz rozébor

Friss, lendületes, roppanós rozé.
Illatában és ízében a piros bogyós
gyümölcsök dominálnak, amit egy
csipetnyi cabernet-es paprikásság tesz
izgalmassá. Élénk, lendületes savak.

Pontszám: 81,2 
Értékelése: ezüstérem MMMM

Soproni Cabernet 
Rozé – 2019
STERLIK PINCÉSZET, SOPRON
Száraz rozébor

A Soproni borvidék jellegzetességeit
magában hordozó száraz bor. A piros
bogyósok üde gyümölcsössége köszön
vissza illatában és ízében. Frissességét
a könnyed savak adják.

Pontszám: 81,2
Értékelése: ezüstérem MMMM

Merlot Rozé – 2019
STERLIK PINCÉSZET, SOPRON
Száraz rozébor

Világos, szép hagymahéj szín jellemzi.
A bor íz- és illatvilágában az eper,
a málna jelenik meg. Élénk savai miatt
lendületes nyári ital.

Pontszám: 80,4
Értékelése: ezüstérem MMMM

Dord Ladislav: Néhány rozé önálló egyéniség, 
sajátos karakterrel

Fehér Gábor: Sok jó, izgalmas rozé, bővülő kínálat
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Bor(mustra)

Pannonhalmi Merlot 
Rozé – 2019
ÁCS PINCÉSZET, GYŐRÚJBARÁT
Száraz rozébor

Illatában és zamatában rendkívül
intenzív epres-szamócás, de málnás
jegyek is érezhetők. A bor
gyümölcsössége utóízében is hosszan
megmarad. Fiatalos, lendületes élénk
savakkal. 

Pontszám: 79,4
Értékelése: ezüstérem MMMM

A tesztelés vakon történt, tehát
a résztvevők nem látták a palackokat,
mivel azok egységes textilzsákban voltak
elhelyezve, így az üvegekről vagy
címkékről nem tudták megállapítani,
hogy milyen bort kóstolnak.
A felszolgálást és a mustra levezetését
Pusztay Sándor főszerkesztő vállalta
magára. A kóstolás során a felsorolt
eredmények születtek.

A nyár végi bormustrára összeállított
válogatásból kiderült, hogy a tesztelt
borok jelentős része kitűnő minőséget
képviselt, és nem véletlen, hogy
napjainkban a fogyasztók kedvelik
a könnyű, friss, zamatos rozéborokat.
A felvonultatott tizennyolc magyar és

Korpás Attila: Néhány termelő 
tudatos elképzelése volt érezhető

Benyik Zoltán: A nyár ízeivel 
többször találkoztam

szlovák bor közül egy nagyarany, kilenc arany, nyolc
ezüstérmet kapott a hozzáértő, gyakorlott
értékelőktől. 

Pusztay Sándor

Borteszt
A bormustra vakteszt volt, ami azt jelenti, hogy a kósto-
lók semmit sem láttak a palackokból – a címkéket, kap-
szulákat sem –, mivel azokat egy összehúzott nyakú szö-
vetzacskóból kínálták, töltötték a poharakba. A tesztelők
többsége ugyan a borlovagrend tagjaiból kerültek ki,
azonban valamenynyien különböző civil foglalkozásokat
képviseltek.

A teszt nyitott és ingyenes, bármely borászat, borkereske-
dés, küldhet mintákat a „mustrára”. Éttermek, szállodák,
borpincék „kihelyezett” tesztelését is vállaljuk. A teszt
eredményét azonban mindenki csak a megjelent magazin-
ban ismerheti meg.

(Információ a titkarsag@kornetas.hu címen)



Teljes körű 
mosodai 

szolgáltatás

Bértextília

Munkavédelmi
termékek

forgalmazása

9025 Győr, Achim András u. 11.
www.tadaknett.hu l +36 30 969-4053
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Kitekintő

Aranyérmes borok

Petrény Borgundi Egri Bikavér 2014
Bujdosó Kokas 2015
Juhászvin Egri Cuvée 2016
Tóth Ferenc Egri Kékfrankos Superior 2016
Juhászvin Gesztenyés 2016
Thummerer Egri Syrah Superior Válogatás 2016

Magyar siker
Bordeaux-ban
A vörösborok „hazájában”, Bordeaux-ban július 18-án
megtartott Challenge International du Vin versenyen
zsűrizték a vörösborokat. A nagyszabású, elismert
versenyről a magyar termelők összesen 12 arany-, 
11 ezüst- és két bronzéremmel térhettek haza.

A csehországi Mikulovban jártunk
Petr Marcincák prokonzul meghívására 2020.
augusztus 22-én, az osztrák határ melletti cseh
kisvárosban, Mikulovban képviselte Tagai István
prokonzul a Hungária Konzulátust. 

Az avatási ünnepség az Európai Borlovagrend
hagyományos ceremóniáival zajlott, figyelembe véve,
hogy a járványveszély miatt, néhány védekezési
előírást vezettek be. Ilyen volt például, hogy
a templomban felavatott és előlépő lovagrendi tagok
valamennyien saját poharukból fogyasztották a bort.
A városon végigvonuló ünnepi menetet középkori
öltözetű lovagok vezették fel, majd fenn a várban egy
csellóművész előadása várta az odaérkezőket. 

A díszvacsorán hívta meg Tagai István prokonzul
a cseh konzulátus képviselőit Magyarországra.

Szántó Éva

Thummerer Egri Cabernet Sauvignon Superior Válogatás
2016
Thummerer Egri Bikavér Superior 2016
Mészáros Grand Antiqua Merlot 2016
Fekete Mihály Endre Szekszárdi Patikárius Cuvée 2017
Eszterbauer Frankos 2017
Fekete Mihály Endre Szekszárdi Merlot Válogatás 2017

Ezüstérmes borok

Jammertal Koh-I-Noor 105.6 2012
Jammertal Koh-I-Noor Cabernet Sauvignon 2012
Besenyei Borház Egri Bikavér 2015
Chateau Teleki Villány – Kékfrankos 2015
Thummerer Egri Bikavér Grand Superior Nagy-Eged 2016
Thummerer Egri Cabernet Franc Superior Válogatás 2016
Kvassay Pincészet Villányi Cabernet Franc 2017
Cézár Syrah Reserve 2017
Tűzkő Domb Cuvée 2017
Bodri Kékfrankos Gurovica Selection 2017
Vylyan Mandolás 2017

Bronzérmes borok

Juhászvin Kékfrankos Grand Selection 2015
Mészáros Grand Antiqua Cabernet Sauvignon 2016

P. S.



„Jó kiszolgálás,finom ételek, jó ár!
Kilencen mentünk vacsorázni,
mindenki jóllakott,
remekül éreztük magunkat!”

Sopron városának a szívében,
hangulatos környezetben, 
hamisítatlan horvát ételekkel,
pizzákkal, 14 fajta csapolt sörrel 
várjuk kedves vendégeinket 
a magyar ételspecialitások mellett.
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www.am-tokaj.wine


