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Bevesszük a várat!
Megint eltelt egy esztendő!

Lassan azon kapom magamat, hogy borfesztiválokban, pon-
tosabban Budavári Borfesztiválokban mérem az időt!

Tehetem ezt joggal, hiszen kétségtelenül ez a rendezvény  
Magyarország legrangosabb, legátfogóbb bor-gasztronómai 
eseménye és egy ilyen komoly dologhoz méltán igazíthatjuk 
az óráinkat.

Miért ennyire fontos számunkra, borkedvelők számára ez a  
rendezvény? 

Mert...
- ...itt egy helyen, akár személyesen is talákozhatunk ked-
venc borászainkkal.
- ...itt komoly szakmai programokon vehetünk részt.
- ...itt kóstolhatjuk meg először sok borból az új évjáratokat.
- ...itt számos koncert szórakoztathat.
- ...itt finom falatok közül válogathatunk.
- ...itt a gyerekekre is gondolnak.
- ...itt leadhatjuk a parafadugóinkat. ;-)
- ...itt régi ismerőseinkkel is találkozhatunk.
- ...itt jól érezzük magunkat.

Számos érvet tudnék felhozni még, de azt hiszen, a borkedvelő 
barátainkat nem kell külön győzködnöm afelől, hogy a várba 
el kell menni. Ez számunkra egyértelmű.

Mostani különszámunkkal szintén nem győzködni szeretnénk 
olvasóinkat, hanem egy vezérfonalat szeretnénk adni a kezük-
be, mit nem szabad idén kifelejteniük a sok kóstolás közepette 
a programjukból.

Kiadványunk mellett - az iPhone tulajdonosoknak - a fesztivál 
applikációját is szeretnénk figyelembe ajánlani, ami az App 
Store-ban már elérhető ITT >>

Mindenkinek jó kóstolókat, szép borokat, vidám beszélge-
téseket és ragyogó időjárást kívánunk.

Irány a Vár!

Darin Sándor
lapkiadó
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/borutazo                               /Borutazó                           /Borutazo                            /Borutazófacebook.com/BOResPARLAT

https://itunes.apple.com/us/app/budavari-borfesztival-2014/id556532027?mt=8
http://www.boresparlat.hu/archivum/
https://www.facebook.com/BOResPARLAT


ingyenes digitális borturisztikai és 
gasztronómiai magazin 

iii. évfolyam 1. különszám
megjelenik 

a 23. budavári borfesztivál alkalmából

kiadja a
DS-NETWORK KFT.

4028 Debrecen, tölgyfa u. 20.
tel.: +36 (52) 446-532
info@boresparlat.hu

Felelős kiadó
Darin sándor

Főszerkesztő
séllei lívia

A mostani szám megjelenésében a  
segítségünkre voltak

Hegyalja Piac, iványi emese, oláh rita, sipos gábor, 
somogyi krisztina, takács Zsolt, varkoly eszter

...és még sokan mások 

Címlap: borfesztivál a budai vár teraszain
Címlap fotó: szigetváry Zsolt

Fotók
magyar szőlő- és borkultúra nonprofit kft., németi 

attila viktor, szigetváry Zsolt 
és a kiadványban megjelenő 

borászatok és on-line képügynökségek

Hirdetésfelvétel
tel.: +36 (30) 219-3578
s.darin@borutazo.hu

issn 2063-9406
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FIGYELEM! A magazin interaktív tartalmakat tartalmaz, melyek érin-
tésre, vagy kattintásra külső tartalmakat, weboldalakat nyithatnak 
meg. A DS-Network Kft. semminemű felelősséget nem vállal a kapcsolt, 
vagy linkelt külső oldalak tartalmáért, az kizárólag az ezen oldalakat 
üzemeltetők felelőssége. 

A magazinban felhasznált írások és fotók szerzői jogvédelem alatt áll-
nak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételé-
vel tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban 
közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számító-
gépen tárolni.

A kiadó a meg nem rendelt kéziratokat, képeket, elektronikus rögzítésű 
anyagokat nem őriz meg és nem küld vissza! Ezalól kivételek a pályáza-
tokra érkezett írások, pályaművek.

A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vál-
lal felelősséget. Az elhelyezett fizetett hirdetések nem tükrözik a 
szerkesztőség tagjainak, vagy a kiadó véleményét. A hirdetések 
közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági 
reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit, vala-
mint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot. 

facebook.com/BOResPARLAT

Magazinunk elkötelezett híve a magyar bor-  és pálinkakultúrának, 
ezért mindenkor kiáll a kulturált és felelősségteljes 

alkoholfogyasztás népszerűsítése mellett!  

Alkohol tartalmú italok fogyasztását 18 éven aluliaknak és 
kismamáknak a terhesség alatt nem ajánljuk! 

https://www.facebook.com/BOResPARLAT
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23. Budavári 
BorfesztiváL
Magyarország legnagyobb 
borszakmai rendezvénye

A borról már évezredek óta tudja az 
ember, hogy mértékkel fogyasztva 
számos jótékony hatással rendelke-
zik. Az idei Borfesztivál témája a bor 
és az egészséges életmód, a sport, 
a közös élmények. Nem is gondol-
nánk, hogy a BorÁsz Válogatotton 
kívül van jó néhány borászunk, aki 
komoly sport múlttal rendelkezik, 
vagy a mai napig aktívan sportol. 

Az ő életük összeforrt a mindennapi 
mozgással, az egészséges életmód-
dal, és nem utolsó sorban a borral. 
Ismerje meg idén közelebbről spor-
toló borászainkat a Budavári Borfesz-
tiválon!

5     | Fotók: Szigetváry Zsolt
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ki már belekóstolt, és aki 
még nem, egyaránt szíves-
en látott hallgató a Borfesz-
tivált megelőző napokon, 
vagyis szeptember 8-án 
és 9-én a hosszú évek óta 

megrendezésre kerülő, népszerű Boregye- 
temen. A kétnapos kurzuson elismert szakem-
berek, színvonalas, érdekes, borkóstolóval 
egybekötött naprakész előadásain, hasznos in-
formációkkal gazdagodhatnak a borbarátok és 
a tudásukat frissíteni vágyó szakmabeliek is. 
Az első nap témája: Tiszta borokról világosan. 
Bio, organikus, autentikus – divatos szavak a 
borvilágban, de mit takarnak pontosan? Lé-
nyegi megkülönböztetés vagy reklámfogás? 
Valóban egészségtelen, ami nem bio? Hogy 
működik a bio borkészítés a gyakorlatban? 
Tiszta kérdésekre tiszta válaszokat adnak hitel-
es borászok. Második nap bemutatkozik a Bor-
fesztivál díszvendége, Olaszország. Kevés olyan 
változatosságot produkáló bortermelő ország 
van, mint a világ legnagyobb borexportőre. 
Közel ezer helyi szőlőfajta, számos világfajta, 
számtalan mikroklíma, talajtípus és művelési 
mód eredménye az olasz borvidékek kínál-
ta sokszínűség. Észak nagyágyúitól, mint a 
Brunello és a Barolo, a feltörekvő dél új sztár-
jaiig, mint a Primitivo, vagy a Nero d’Avola, 
hazai borszakértők és olasz borászok segítsé-
gével járjuk be az olasz csizmát. 

Pár Borpár - szakmai kóstoló délutánok a Bu-
davári Borfesztiválon, szerdán és csütörtökön. 
A szakmai délutánokon az előre meghirdetett 
borpárok bemutatásával, kóstoltatásával, a 
borászok szakmai érdekességeket mutathat-
nak meg és izgalmas formában ismeret-
terjesztést végezhetnek a fogyasztók körében. 
Visszajelzéseket gyűjthetnek új technoló-
giai megközelítések eredményeiről, egyfajta 
„tesztkóstolást” lesz ez a hozzáértő közönség 
számára. A kiállítók a borpárokat „egyet fizet 

– kettőt kap” rendszerben kóstoltatják, hiszen a 
borpár egyik fele ingyenes lesz. A programhoz 
csatlakozó kiállítók a két szakmai délutánon, 
szerdán és csütörtökön, 14 órától 19 óráig biz- 
tosítják a borpárok kóstolási lehetőségét sa-
ját standjuknál, személyesen a borász, vagy 
megfelelően jártas szakember vezetésével. 

Taste of Hungary, újdonság a Borfesztiválon!  
A rendezvényen kiállító több mint 200 borászat 
az ország összes termőhelyét, és szinte összes 
szőlőfajtánkat lefedi. Ebben a zavarba ejtően 
sokszínű kínálatban idén segítséget nyújt a 
Borfesztivál: a tematikusan kialakított kóstoló 
útvonalakon keresztül elsősorban a hazánk 
borkultúráját kevésbé ismerő külföldi ven-
dégeknek, valamint a borfogyasztással még 
épp csak ismerkedő hazai látogatóknak nyújt 
iránymutatást a rendezvény. A Borfesztivál cél-
ja, hogy minél több hungaricum szőlőfajtából 
készített bort és egyéb magyar borkülönleges-
séget megismerhessenek és megkóstolhassanak 
a vendégek. 

Idén ismét nagyszerű művészek, előadók 
műsorát élvezhetjük. Lesznek új fellépők, és 
számos olyan vendég, aki nem először zenél a 
Borfesztivál közönségének. Az első napon, sze-
rdán a PORT.hu színpadon fergeteges koncer-



tet ad az Irie Maffia zenekar, aki a reggae, 
a hiphop, a rock és a funk határait mossák 
egybe. A koncert garantálja a felhőtlen kikap-
csolódást. Csütörtökön Bognár Szilvia és az et-
Noé lép fel egy igazi világzenei produkcióval. 
A népi dallamok és szövegek hagyomány-
ból való kiragadását, modern zenei közegben 
való önálló életét ismerheti meg a közönség.  
Az estét a Csík Zenekar felejthetetlen koncertje 
zárja. Pénteken az idén 30 éves Makám lép 
színpadra. Az együttes a hazai zenei élet ak-
tív részeseként évente közel száz koncertet ad.  

A Borfesztiválon Bognár Szilvia, Szalóki Ági 
és Lovász Irén társaságában lépnek fel. Az estét 
Magyarország egyik fiatalon felfedezett, mára 
már kiforrt személyiségű, többszörös arany és 
platina lemezes énekesnője, Rúzsa Magdi kon-
certje zárja. Szombaton a Törley Lovagrendi 
Avatáson sportolók bizonyítják, hogy érde- 
mesek a lovagi cím elnyerésére. Délután a szín-
padon fellép hazánk egyetlen pop-a’capella 
együttese, a Fool Moon, aki idén „ A Dal” Eu-
rovíziós nemzeti dalválasztó showban bekerült 
a legjobb négy előadó közé. Este a generációk 
által ismert Benkó Dixieland Band szórakoz-
tatja a közönséget. A Borfesztivál utolsó nap-
ján, vasárnap a népzenéké és a néptáncé lesz a 

főszerep. Fellép többek között a Kertész Tánc-
egylet, a Forrás Táncegyüttes, az Alba Regia 
Táncegyüttes, valamint a Fitos Dezső Társulat. 
A Borfesztiválon idén a Ghymes Együttes „best 
of Ghymes” koncertjén énekelhetünk együtt.  

A Borfesztivál hangulata minden szegleté-
ben magával ragadja a borozgató vendégeket.  
Az Oroszlános udvar változatos zenei műsorá-
ról a Petőfi Rádió gondoskodik minden nap 19 
óráig.

Színes, látványos, táncos-zenés forgatag a 
szőlő- és bortermelő eleink tiszteletére, a Budai 
Vár utcáin szeptember 14-én, vasárnap rendezett 
Szüreti felvonulás - Népzenei és Néptánc Gála 
ünnepén. Igazi látványosság, ünnepi hangulat, 
amely a régmúlt szüreti mulatságait idézi fel.  
A menetet a borrégiókból érkező, egyedi nép- 
viseletben pompázó, néptánc és hagyományőrző 
együttesek, Magyarország borvidékeinek 
elöljárói, borrendjeinek, borbarát egyesü-
leteinek tagjai alkotják.

Idén a Borfesztivál Olaszországot látja vendégül. 
Prosecco, Chianti, Brunello, Asti – néhány olasz 
világmárka, amelyekkel a borkedvelők már leg- 
alább egyszer találkoztak. Itália borászata 
azonban több mint néhány ismert és felka-
pott csúcstermék. A szőlőtermesztés évezredes 
örökségből táplálkozik, a szőlő táj- és kultúra-
formáló tényező a csizma „szájától” a sarkáig és 
az orráig, sőt, Szicília nyugati és déli csücskéig. 
Idén az ő kiváló borait kóstolhatjuk meg.

A gasztronómia képviselői a megszokott hely-
en Olaszország ízeire hangolják ételeiket. Ter-
mészetesen a Borfesztivál vendéglátása a ma- 
gyar fesztiválételekről is szól. Változatos, színes, 
új kiállítókat is üdvözölhetünk. Az Oroszlános 
udvarban az Országkonyha gondoskodik arról, 
hogy senki ne maradjon éhes a balatoni fehé-
rek és szekszárdi vörösek előtt, közben és után.  
Ahogy megszokhattuk, vásári és szüreti étlap-7     |



pal készülnek, a klasszikus étkeket újragon-
dolva, a méltatlanul mellőzötteket pedig fel-
frissítve. Színesíti – sőt, ízesíti és édesíti – az 
Oroszlános udvar kínálatát a Gerbeaud és a „A 
Szarvasgomba Világa” standja. Előbbi minden 
évben készül valamilyen meglepetéssel, utóbbi 
pedig idén is folytatja a tavaly elkezdett, igazán 
gourmet melegkonyhát – naná, hogy a szarvas-
gombára építve. A SZEGA Foods jóvoltából 
idén a sajtoké lesz a főszerep. A Borfesztivál 
teljes ideje alatt zajlik a „Nemzetek Sajtverse-
nye”, ahol 20 ország egy-egy sajt remekére lehet 
kóstolva szavazni a Szega standján, a Halászó 
Fiú udvarban. Eredményhirdetés vasárnap dél-
ben a Fesztiválszínpadon. 

A Jótékonysági Borárverés idén 16. alka-
lommal az emberi összefogásról ad tanúbi- 
zonyosságot, ahol a szőlő- és bor ágazat sik-
eres vállalkozói segítenek rászoruló ember-
társaikon. Az árverésen befolyt összeget a 25 
éves Magyar Máltai Szeretetszolgálat a szegény  
gyermekek zenetanítására fordítja és igyekszik 
a nehéz sorban élő gyermekek életét teljesebbé 
tenni.

sZámtalan Program, sZolgál-
tatás biZtosít még kellemesebb 

boroZgatást

A kisgyermekes családok számára is jó szóra-
kozást, kikapcsolódást kínál a Borfesztivál. 
Szombaton és vasárnap 11-17 óra között őszre 
hangoló BABÓ kézműves foglalkozás várja a 
kicsiket szüleikkel az Oroszlános udvarban. 
Ismerkedés a nemezelés ősi és modern tech-
nikáival, fali dekoráció és ajtódísz készítés, 
kreatív kézlenyomat készítés, parafa emberkék 
és kulcstartó készítése, festés, rajzolás.  Termé-
szetesen az alkotásban a felnőttek is részt ve-
hetnek. E két napon ingyenes arcfestéssel vál-
hatnak a gyerekek igazi fesztiválozókká. Amíg 
a gyerekek játszva tanulnak, addig szüleik 

szakemberektől kérhetnek tanácsot gyerme-
kük fejlesztésével kapcsolatban. 

Az idei évben is ingyenes lesz az internet a Bor-
fesztiválon az ACE Telecom közreműködésével, 
megkönnyítve így az ismerősökkel, barátok-
kal való kapcsolattartást illetve lehetővé téve a 
Borfesztiválos élmények azonnali megosztását. 
Lehetőség adódik az okostelefonok célszerű 
használatára is. A Borfesztivál applikációja 
tartalmazza a rendezvény térképét, a kiállítók 
adatait, elérhetőségeit, a színpadműsorokat, a 

fellépő művészek és együttesek bemutatását, 
ajánlott bortúrákat és még sok fontos közérdekű 
információt. 

Az elmúlt évben nagy sikert aratott parafadugó-
gyűjtő kampánynak köszönhetően rengeteg 
dugó gyűlt össze. Az összegyűlt dugókkal  
gyermekek kézműves foglalkozásaihoz járul-
tunk hozzá. Aki idén is elhozza összegyűjtött 
parafa dugóit, ajándékot kap, és egy sorsoláson 
is részt vehet. 

Bemutatkoznak a Fesztivál Éttermek.  A város 
legjobb éttermei közül tíz, a Borfesztivál al-
kalmával, szeptember 10-20. között különleges 
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menüsort - „4 fogás-4 bor” - kínál kedvezmé-
nyes áron, személyenként 6500 forintért. Kül-
önleges gasztronómiai élmény! A Table Free 
segítségével egyszerű az asztalfoglalás. 

Terített asztal Önnek is a Borfesztiválon

Aki a Borfesztivál forgatagában, ám nyugodt 
környezetben, terített asztalnál szeretné elfog-
yasztani ebédjét vagy vacsoráját, az megteheti 

a Barokk kapu alatt elhelyezkedő kényelmes 
és exkluzív Budapest Terrace-on. A Budavári 
Borfesztivál új gasztronómiai szolgáltatásának 
köszönhetően előre lefoglalhatja helyét, nem kell 
sorban állnia sem a Borfesztivál belépőjegyért, 
sem a finom falatokért. A sok séta, borozgatás 
vagy a koncert után pár órára megpihenhet, és 
kényelmesen étkezhet barátaival, családjával. 
Ha mégsem tud eljönni a Borfesztiválra, az 
előre megváltott Budapest Terrace menüjét ok-
tóber 15-ig elfogyaszthatja a helyszínen. A „Te-
rített asztal” jegy magában foglalja a Borfesz-
tivál napi belépőjegyét soron kívüli bejutással, 
2 órányi időtartamra exkluzív helyen egy te-
rített asztalt egy háromfogásos ebéddel vagy 
vacsorával, és VinAgora - díjnyertes borokkal.

Belépőjegyek 2200 Ft-ért kaphatók elővételben 
július 31-ig a jegymester.hu oldalán. Augusztus 
elsejétől, illetve a helyszínen vásárolva a napi 
jegy ára 2900 Ft. A napi karszalag tartalmaz 
egy kristály kóstolópoharat és egy pohártartó 
szütyőt is.

33   |

Látogasson el a Patricius 
Borházhoz a Budavári 
Borfesztivál ideje alatt, 
a Halászó Fiú terasz 3. 
standjára. 

Szeretettel várjuk!
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Boregyetem
szeptemBer 8-9. 

mom Kulturális Központ

Aki már belekóstolt, és aki még nem, egyaránt 
szívesen látott hallgató a Borfesztivált megelő-
ző napokon, vagyis szeptember 8-án és 9-én a 
hosszú évek óta megrendezésre kerülő, népsze-
rű Boregyetemen. A kétnapos kurzuson elismert 
szakemberek, színvonalas, érdekes, borkóstoló-
val egybekötött naprakész előadásain, hasznos 
információkkal gazdagodhatnak a borbarátok és 
a tudásukat frissíteni vágyó szakmabeliek is.

11   | Fotók: Szigetváry Zsolt



A z első nap témája: Tiszta 
borokról világosan. Bio, or-
ganikus, autentikus – diva-
tos szavak a borvilágban, 
de mit takarnak pontosan? 
Lényegi megkülönbözte-
tés vagy reklámfogás? Va-
lóban egészségtelen, ami 
nem bio? Hogy működik a 

bio borkészítés a gyakorlatban? Tiszta kérdésekre 
tiszta válaszokat adnak hiteles borászok. 

Második nap bemutatkozik a Borfesztivál díszven-
dége, Olaszország. Kevés olyan változatosságot 
produkáló bortermelő ország van, mint a világ 
legnagyobb borexportőre. Közel ezer helyi sző-
lőfajta, számos világfajta, számtalan mikroklíma, 
talajtípus és művelési mód eredménye az olasz 
borvidékek kínálta sokszínűség. Észak nagyágyú-
itól, mint a Brunello és a Barolo, a feltörekvő dél 
új sztárjaiig, mint a Primitivo, vagy a Nero d’Avola, 
hazai borszakértők és olasz borászok segítségével 
járjuk be az olasz csizmát.

A 23. Budavári Borfesztivál keretében megrende-
zésre kerülő Boregyetem különlegességeként em-
líthető, hogy idén negyedik alkalommal egy két 
órás, borkóstolással egybekötött előadással vár-
ja a fogyatékkal élőket. Az előadás alkalmával a 
szakszerű borkóstolás és borfogyasztás alapjaival 
ismerkedhetnek meg közelebbről a vendégek. Az 
előző években vakokat és gyengén látókat, sikete-
ket és nagyot hallókat valamint kerekesszékeseket 
látott vendégül a Boregyetem. Az idei évben a 
Borfesztivál tematikájához kapcsolódva olyan 
kerekesszékes érdeklődőket várunk, akik aktívan 
sportolnak vagy korábban – mielőtt kerekesszék-
be kerültek – rendszeresen sportoltak. Az előadás 
előzetes regisztráció alapján ingyenes, mely után 
a résztvevőknek alkalma nyílik egy baráti, önfe-
ledt ismerkedésre egy kellemes falatozás kereté-
ben. Vendégeink vehetik először kézbe és olvas-
hatják Herczeg Ágnes - Pánczél Andrea: Borról 
neked című új könyvét. 

http://aborfesztival.hu/boregyetem_6

Fotók: Szigetváry Zsolt

http://aborfesztival.hu/boregyetem_6


A Jótékonysági Borárverés idén 16. alkalommal az 
emberi összefogásról ad tanúbizonyosságot, ahol 
a szőlő- és bor ágazat sikeres vállalkozói segítenek 
rászoruló embertársaikon. Az árverésen befolyt 
összeget a 25 éves Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat a szegény gyermekek zenetanítására fordítja 
és igyekszik a nehéz sorban élő gyermekek életét 
teljesebbé tenni.

SzimfóNiA
 
Egy évvel ezelőtt sajátos kísérlet indult a monori 
cigánytelepen. A telep közepére kiállt hegedülni 
néhány fiatal zenetanár, majd a köréjük sereglő 
gyerekeket behívták a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat közösségi házába. Ott először keménypapír-
ból kivágott hegedűket, fából faragott csellókat 
adtak a kezükbe, hogy próbálják megszólaltatni 
a házilagosan készített hangszereket. Amikor már 
mindenki megtanult egy hangot tisztán játszani, 
jött az első fellépés. A zenetanárok játszották a 
dallamot, amelybe mindenki akkor kapcsolódott 
be, amikor az általa már ismert hang következett. 
A szülők, járókelők pedig hitetlenkedve hallgat-
ták, hogyan zenélnek a gyerekek.

A nyomorban élő gyerekek számára kifejlesztett 
El Sistema zenetanulási módszer negyven évvel 
ezelőtt indult útjára Venezuelából. Bár világhírű 
zenészeket sikerült kinevelni, a program nem a 
tehetséggondozásról, hanem az esélyteremtésről 
szól. A zenekarokba bekerüléshez nem szükséges 
biztos hangszeres tudás, a lényeg, hogy az együtt 
zenélő gyerekek segítsenek egymásnak.

A módszert Magyarországon a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat honosítja meg Szimfónia program 
néven. A monori telepen hetven gyerek kezdett 
zenélni tanulni, harmincan minden nap járnak. Az 
első évben tíz fellépésük volt, a nagyobbak már 
ötven dalt játszanak, köztük nehéz, többszólamú 
darabokat is. Megtanultak a feladatra összponto-
sítani, közösségi élményekkel gazdagodtak, átél-
ték a siker élményét, és eközben az iskolai ered-
ményeik is számottevően javultak.
A Szimfónia programot a következő időszakban 
számos településre szeretnénk eljuttatni. Kodály 
Zoltán országában ma sajátos jelentősége lehet 
annak, hogy a közös zenélés a legelesettebb csa-
ládok gyerekeinek is új esélyeket teremt.

http://aborfesztival.hu/jotekonysagiborarveres_46

 Jótékonysági 
Borárverés 

 szeptemBer 18.

http://aborfesztival.hu/jotekonysagiborarveres_46


A Budavári Borfesztivál jótékonysági bor aukcióján 
a húsz éves Villány- Siklósi Borút tagjainak közös 
felajánlása is az eredetvédelmi rendszer átdolgo-
zásából adódó izgatott várakozás jegyében tör-
tént, és arra hívja fel a figyelmet, hogy hamarosan 
Villányi Franc néven lesznek kereshetőek a borvi-
dék csúcstermékei.

Az idei Borárverésen befolyó összeget a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat a Symphonia Alapítvány-
nyal közösen a Szimfónia program kiteljesítésére 
használja fel.

A Borárverés időpontja és helyszíne: 2014. szept-
ember 18. , MTA Budavári Szalon.

A zártkörű rendezvényen a Villányi borvidék „100% 
FRANC 100% VILLÁNY!” feliratú fadoboza kerül ka-
lapács alá, amely 12 palack olyan bort tartalmaz, 
amelyek ezt az állítást alátámasztják. A villányi 
borászok ezzel a különleges válogatással szeret-
nék felhívni a figyelmet arra, hogy a Villányi Franc 
név mostantól fogalom! A villányi cabernet franc 
elegáns, összetett, gazdag, jó tartású, lendületes 
bor, illatos fűszerekkel, komoly struktúrával, élénk, 
feszes savakkal, szép egyensúllyal. Hosszan érlel-
hető borok, borgyűjteményben a helyük!

A 12 palackos válogatás együttes kikiáltási, induló 
ára 124.000 Ft.

Reméljük, méltó gazdára és nagylelkű támogató-
ra talál!

A díSzdoBoz tArtAlmA:
 
• Blum Pincészet – Cabernet Franc 2007: Prémium 
kategóriás nagytestű vörösbor. Mély rubinvörös 
szín, intenzív zamatú, finom lekerekedett savakkal. 
Fogyasztás kiemelkedő élményt nyújt.

• Bock Pince – Cabernet Franc Selection 2007: 
Fekete-hegy dűlőből származó, erős hozamkorlá-
tozás mellett termett Cabernet Franc, mely csak 

kimagasló évjáratokban készül. Erjedést követően 
24 hónapig új barrique hordóban érlelődött. Grá-
nátvörös színű telt bor. Illatában érett cseresznye, 
szeder jelenik meg aszalt gyümölcsös aromák kí-
séretében. Ízében a gyümölcsök mellett csokolá-
dé, dohány fedezhető fel.

• Csányi Pincészet – Chateau Teleki Villányi Ca-
bernet Franc 2002: A napfényben fürdő villányi 
hegyoldalak, a hagyományos borkészítési tech-
nológia, valamint a több éves palackban történő 
érlelés eredményeként vált igazán egyedülállóvá 
ez a muzeális bor, mely az új tölgyfahordós érlelés 
kedvező hatásait reprezentálja mélyvörös színével, 
telt bársonyos zamatával, jellegzetes aromájával. 
A bor értéke fektetve tárolva, pincehőfokon őriz-
hető meg igazán. Dekantálva ajánljuk fogyaszta-
ni.

• Gere Attila Pincészete – Cabernet Franc Selection 
2006: Sötét rubin színű, rendkívül gazdag, fűszeres 
illatú bor, nagy beltartalommal. Ízében az illat ál-
tal felvezetett málna, csokoládé valamint a rózsa-
borsos, fűszeres ízvilág. Hosszú ízű, nagy testű, ele-
gáns és egyben izgalmas tétel.

12 Villányi Franc 
a borVidék csúcsborai a 

borárVerésen
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• Gere Tamás és Zsolt Pincészete – Cabernet Franc 
Válogatás 2006: Pincészetünk által oly kedvelt 
és nagy becsben tartott fajta a cabernet franc, 
amely a 2006-os csodálatos évjáratban felbe-
csülhetetlen bor megszületését eredményezte. A 
Cabernet Franc Válogatás 2006-ot ma már csak 
néhány szerencsés kóstolhatja, mivel készletünk 
véges.

• Günzer Tamás Pincészete – Mátyás Cuvée 2008: 
Pincészetünk legmagasabb minőségét képviselő 
prestige vörösbora, amelyben a cabernet franc-
hoz 5% merlot házasítottunk. A kiváló 2008-as év-
járatnak és a szigorú terméskorlátozásnak köszön-
hetően egy igazán koncentrált, nagytestű bor 
született, amely 18 hónapos barrique hordós érle-
lés után került palackba. Tisztelt édesapám nevét 
viseli.   

• Heumann Pincészet – Cabernet Franc 2008: 
A Cabernet Franc 2008-as a kiváló évjáratnak 
köszönhetően gyümölcsös és elegáns. Az ideá-
lis terroir szempontjából kedvező fekvésű dűlőből 
származó legjobb hordó válogatás, amely 12 hó-
napig 500 l-es medium barrique hordóban érlelő-
dött.

• Jekl Pincészet – Villányi Cabernet Franc 2003: 
A Vinagorán aranyérmet és a Pannon Bormustrán 
csúcsbor díjat nyert. A Fekete -hegy déli lejtőjén 
termett, szuper prémium kategóriás bor, a leendő 
Villányi Franc-nak felel meg.

• Malatinszky Kúria Organikus Szőlőbirtok – Kú-
ria Cabernet Franc 2007: A Vinagora Nemzetközi 
Borverseny 2014 „Legjobb fajtabor” címét nyerte. 
„Mély, ragyogó, rubinos bíbor. Intenzív és komp-
lex illat - málna, fekete tea és szolid vanília jegyek. 
Kóstolva intenzív és koncentrált, finom gyümöl-
csösséggel, finomszövésű tanninnal arányos sa-
vakkal és hosszú lecsengéssel.” Caroline Gilby MW

• Polgár Pincészet – Cabernet Franc 2007: Kivá-
ló évjárat. Még hosszú élettartamú, fajta jelleges, 
nagy testű, rendkívül komplex aromájú, elegáns 
színvilágú, puha tanninokat érlelő vörösbor. A Ko-
pár dűlőből szelektált családi válogatás. Többszö-
rös díjnyertes: Prestige Reserve, Monde Selection 
Bruxelles 2013 ezüstérmes.

• Tiffán Ede és Zsolt Pincészete – Tiffán’s Cabernet 
Franc Válogatás 2008: 50 éves tőkéken termett, 25 
hl/ ha termésátlaggal, új, második töltésű, francia 
hordóban érett 16 hónapig.

• Vylyan Szőlőbirtok és Pincészet – Mandolás 2006: 
A Vylyan Pincészet első cabernet franc dűlőválo-
gatása a Mandolás dűlőből. A kivételes évjárat 
és a kivételes termőhely találkozásából egyedi és 
megismételhetetlen bor született, amely bizonyít-
ja, hogy a cabernet francnak Villányban küldeté-
se van.

http://villanyiborvidek.hu
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Gasztronómia
A gasztronómia képviselői a megszokott helyen 
Olaszország ízeire hangolják ételeiket. Természe-
tesen a Borfesztivál vendéglátása a magyar fesz-
tiválételekről is szól. Változatos, színes, új kiállítókat 
is üdvözölhetünk. 
 
Az Oroszlános udvarban az Országkonyha gon-
doskodik arról, hogy senki ne maradjon éhes a ba-
latoni fehérek és szekszárdi vörösek előtt, közben 
és után. Ahogy megszokhattuk, vásári és szüreti 
étlappal készülnek, a klasszikus étkeket újragon-
dolva, a méltatlanul mellőzötteket pedig felfrissít-
ve. Színesíti – sőt, ízesíti és édesíti – az Oroszlános 

udvar kínálatát a Gerbeaud és a „A Szarvasgom-
ba Világa” standja. Előbbi minden évben készül 
valamilyen meglepetéssel, utóbbi pedig idén is 
folytatja a tavaly elkezdett, igazán gourmet me-
legkonyhát – naná, hogy a szarvasgombára épít-
ve. 

A SZEGA Foods jóvoltából idén a sajtoké lesz a 
főszerep. A Borfesztivál teljes ideje alatt zajlik a 
„Nemzetek Sajtversenye”, ahol 20 ország egy-
egy sajt remekére lehet kóstolva szavazni a Szega 
standján, a Halászó Fiú udvarban. Eredményhir-
detés vasárnap délben a Fesztiválszínpadon. 

http://aborfesztival.hu/gasztronomiaikiallitok_37

http://www.vylyan.hu/esemeny/479
http://aborfesztival.hu/gasztronomiaikiallitok_37


idén a Borfesztivál olaszországot látja vendégül. 

Prosecco, Chianti, Brunello, Asti – néhány olasz 
világmárka, amelyekkel a borkedvelők már leg-
alább egyszer találkoztak. Itália borászata azon-
ban több mint néhány ismert és felkapott csúcs-
termék. A szőlőtermesztés évezredes örökségből 
táplálkozik, a szőlő táj- és kultúraformáló tényező 
a csizma „szájától” a sarkáig és az orráig, sőt, Szi-
cília nyugati és déli csücskéig. Idén az ő kiváló bo-
rait kóstolhatjuk meg. 

http://aborfesztival.hu/vendegorszag_21

Vendégország: 

olaszország

Magyarország ízei

TasTe of Hungary!

fedezze fel magyarország ízeit a Borfesztiválon!

Hazánk legnagyobb borszakmai rendezvénye az 
idei évben először egy különleges programmal 
szeretné felhívni a figyelmet a magyar borok sok-
színűségére, helyi szőlőfajtáink sajátosságaira, és 
elsősorban – de nem kizárólag – külföldi látoga-
tóinkat bevezetni a magyar borok szépségeibe. A 
Budavári Borfesztiválon kiállító több mint 200 bo-
rászat az ország összes termőhelyét, és szinte ösz-
szes szőlőfajtánkat lefedi. 

Ebben a zavarba ejtően sokszínű kínálatban sze-
retne a Borfesztivál támpontokat adni. Tematiku-
san kialakított kóstoló útvonalakon keresztül el-
sősorban a hazánk borkultúráját kevésbé ismerő 
külföldi vendégeknek, valamint a borfogyasztás-
sal még épp csak ismerkedő hazai látogatóknak 
nyújt iránymutatást. Cél, hogy minél több magyar 
szőlőfajtából készített bort és egyéb más, Magyar-
országra jellemző borkülönlegességet tudjanak 
megkóstolni a borkedvelők a fesztivál ideje alatt. 

A teljesség igényével fellépni még a Borfesztivál 
tágas keretei között sem lehetséges, ezért minősé-
gi válogatást alkalmazva, az előző évek VinAgora 
éremmel díjazott borait mutatja be a Borfesztivál 
kóstolási útvonalain.

http://aborfesztival.hu/magyarorszagizei_203
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A Budavári Borfesztivál kiemelkedő értéke az 
egyedülálló helyszínre kilátogató, borkedvelő 
közönség szakmai érdeklődése és igényessége, 
amit a kiállító borászatok szakemberei személyes 
jelenlétével és választékuk sokszínűségével há-
lálnak meg.

Az elmúlt évek egyértelmű tapasztalata, hogy az 
elmélyült szakmai beszélgetések, „közös borkósto-
lások” a Borfesztivál első két napján, a kora esti 
órákig jönnek létre. Ezt az időszakot szinte hagyo-
mányosan tekinthetjük a fesztivál szakmai napja-
inak is.

A szakmai délutánokon az előre meghirdetett bor-
párok bemutatásával, kóstoltatásával, a borászok 
szakmai érdekességeket mutathatnak meg és iz-
galmas formában ismeretterjesztést végezhetnek 
a fogyasztók körében. Visszajelzéseket gyűjthet-
nek új technológiai megközelítések eredményei-
ről. Egyfajta „tesztkóstolás” lesz ez a hozzáértő kö-
zönség számára.

Néhány példa borpárokra, melyeknek két tagját 
összehasonlítva kóstolhatják az érdeklődők: 
- ugyanaz a bor hordóban és acéltartályban 
erjesztve
- egy szőlőfajta két bora két különböző dűlőről
- egy fajta két bora hozamkorlátozott és na-
gyobb termésátlagú ültetvényről
- egy érlelt vörösbor forgalmi tétele és egy későb-
bi évjárat még hordóban érlelődő „testvére”
- egy (illatos) fehérbor szárazon és egy kevés ma-
radék cukorral
- egy fehér, vagy rosé bor és a belőlük készült 
gyöngyöző bor
r- osé és fehér bor (blanc de noir) ugyanabból a 
Pinot noir-ból (vagy más kékszőlőből)
- egy fajta, egy területről, de két nagyon eltérő 
évjáratból (pl. egy száraz, könnyű bor, és egy túl-
érett szőlőből készült bor)
- természetesen édes borkülönlegesség „csak” 
töppedt szőlőből és botrytizálódott szőlőből
… és a sor szabadon és kreatívan folytatható a 
borászatok elképzelései szerint.

A kiállítók a borpárokat „egyet fizet – kettőt kap” 
rendszerben kóstoltatják, hiszen a borpár egyik 
fele ingyenes lesz. A programhoz csatlakozó ki-
állítók a két szakmai délutánon, szerdán és csü-
törtökön, 14 órától 19 óráig biztosítják a borpárok 

kóstolási lehetőségét saját standjuknál, személye-
sen a borász, vagy megfelelően jártas szakember 
vezetésével.

Íme néhány konkrét borpár kedvcsinálónak, me-
lyeket a kiállító borászok standjainál a borkedvelő 
közönség megkóstolhat:
- Linbrunn Pincészet: Kékfrankos 2012 - Kékfrankos 
2013 (nagyobb termésátlagú ültetvény - hozam-
korlátozott ültetvény)
- Bujdosó Szőlőbirtok: Torony 2013 Olasz rizling 
- Cirkáló 2013 Olasz rizling (acéltartály – hordós 
érlelés)
- Gere Tamás & Zsolt Pincészete Villány: Caber-
net franc Válogatás 2009 - Cabernet franc Válo-
gatás 2011 (évjáratok közti különbség) 
- Csányi Pincészet: Kővilla Válogatás Cabernet 
franc 2009 – Chateau Teleki Cabernet franc 2012 
(forgalmi tétel – hordóminta)
- mészáros Borház: Mészáros Gyöngyöző Rosé 
2013 - Mészáros Rosé 2013 (csendes bor – és an-
nak habzó bor változata)
- Dula Pincészet: Egri Hegybíró Bora 1999 - Egri 
Hegybíró Bora 2006 (évjáratok közti különbség)
- Bock Pince: Cabernet franc Selection 2007 – 
Cabernet franc Selection 2009 (évjáratok közti 
különbség)
- Gál Szőlőbirtok és Pincészet: Késői szüretelésű 
Rajnai rizling 2012 - Rajnai rizling 2013 (hordós ér-
lelés, félszáraz - acéltartály, száraz)
- laposa Birtok: Laposa 4 Hegy 2013 - Laposa Friss 
2013 (acéltartály - hordós érlelés)
- Malatinszky Kúria Organikus Szőlőbirtok: Kúria 
Cabernet franc 2009 – Noblesse Cabernet franc 
2009 (különböző korú szőlőültetvényekről)
- Thummerer Pince: Tekenőháti Pinot noir 2009 - 
Tekenőháti Pinot noir 2011 (forgalmi tétel - hordó-
minta)

Még több szakMaiság: 

Pár borPár
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Idén ismét nagyszerű művészek, előadók műsorát 
élvezhetjük. Lesznek új fellépők, és számos olyan 
vendég, aki nem először zenél a Borfesztivál kö-
zönségének. Az első napon, szerdán a PORT.hu 
színpadon fergeteges koncertet ad az Irie Maffia 
zenekar, aki a reggae, a hiphop, a rock és a funk 
határait mossák egybe. A koncert garantálja a 
felhőtlen kikapcsolódást.

Csütörtökön Bognár Szilvia és az etNoé lép fel egy 
igazi világzenei produkcióval. A népi dallamok és 
szövegek hagyományból való kiragadását, mo-
dern zenei közegben való önálló életét ismerheti 
meg a közönség. Az estét a Csík Zenekar felejthe-
tetlen koncertje zárja. Pénteken az idén 30 éves 
Makám lép színpadra. Az együttes a hazai zenei 
élet aktív részeseként évente közel száz koncertet 
ad. A Borfesztiválon Bognár Szilvia, Szalóki Ági és 
Lovász Irén társaságában lépnek fel. Az estét Ma-
gyarország egyik fiatalon felfedezett, mára már

kiforrt személyiségű, többszörös arany és platina 
lemezes énekesnője, Rúzsa Magdi koncertje zár-
ja. Szombaton a Törley Lovagrendi Avatáson spor-
tolók bizonyítják, hogy érdemesek a lovagi cím 
elnyerésére. Délután a színpadon fellép hazánk 
egyetlen pop-a’capella együttese, a Fool Moon, 
aki idén „ A Dal” Eurovíziós nemzeti dalválasztó 
showban bekerült a legjobb négy előadó közé. 
Este a generációk által ismert Benkó Dixieland 
Band szórakoztatja a közönséget. A Borfesztivál 
utolsó napján, vasárnap a népzenéké és a nép-
táncé lesz a főszerep. Fellép többek között a Ker-
tész Táncegylet, a Forrás Táncegyüttes, az Alba 
Regia Táncegyüttes, valamint a Fitos Dezső Társu-
lat. A Borfesztiválon idén a Ghymes Együttes „best 
of Ghymes” koncertjén énekelhetünk együtt.  
 
A Borfesztivál hangulata minden szegletében 
magával ragadja a borozgató vendégeket. Az 
Oroszlános udvar változatos zenei műsoráról a Pe-
tőfi Rádió gondoskodik minden nap 19 óráig.

Színes, látványos, táncos-zenés forgatag a szőlő- 
és bortermelő eleink tiszteletére, a Budai Vár utcá-
in szeptember 14-én, vasárnap rendezett Szüreti 
felvonulás - Népzenei és Néptánc Gála ünnepén. 
Igazi látványosság, ünnepi hangulat, amely a 
régmúlt szüreti mulatságait idézi fel. A menetet a 
borrégiókból érkező, egyedi népviseletben pom-
pázó, néptánc és hagyományőrző együttesek, 
Magyarország borvidékeinek elöljárói, borrendje-
inek, borbarát egyesületeinek tagjai alkotják.

http://aborfesztival.hu/port.huszinpad_18

Még több szórakozás: 

zenei és 
kulturális 
prograMok
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A kisgyermekes családok számára is jó szórako-
zást, kikapcsolódást kínál a Borfesztivál. Szom-
baton és vasárnap 11-17 óra között őszre hango-
ló BABÓ kézműves foglalkozás várja a kicsiket 
szüleikkel az oroszlános udvarban. ismerkedés a 
nemezelés ősi és modern technikáival, fali deko-
ráció és ajtódísz készítés, kreatív kézlenyomat ké-
szítés, parafa emberkék és kulcstartó készítése, 
festés, rajzolás.  természetesen az alkotásban a 
felnőttek is részt vehetnek. E két napon ingyenes 
arcfestéssel válhatnak a gyerekek igazi fesztivá-
lozókká. Amíg a gyerekek játszva tanulnak, ad-
dig szüleik szakemberektől kérhetnek tanácsot 
gyermekük fejlesztésével kapcsolatban. 

Az idei évben is ingyenes lesz az internet a Borfesz-
tiválon az ACE Telecom közreműködésével, meg-
könnyítve így az ismerősökkel, barátokkal való 
kapcsolattartást illetve lehetővé téve a Borfeszti-
válos élmények azonnali megosztását. Lehetőség 
adódik az okostelefonok célszerű használatára is. 
A Borfesztivál applikációja tartalmazza a rendez-
vény térképét, a kiállítók adatait, elérhetőségeit, a 
színpadműsorokat, a fellépő művészek és együt-
tesek bemutatását, ajánlott bortúrákat és még 
sok fontos közérdekű információt.

Az elmúlt évben nagy sikert aratott parafadu-
gó-gyűjtő kampánynak köszönhetően rengeteg 
dugó gyűlt össze. Az összegyűlt dugókkal gyer-
mekek kézműves foglalkozásaihoz járultunk hoz-
zá. Aki idén is elhozza összegyűjtött parafa dugóit, 
ajándékot kap, és egy sorsoláson is részt vehet.

Bemutatkoznak a fesztivál Éttermek.  A város leg-
jobb éttermei közül tíz, a Borfesztivál alkalmával, 
szeptember 10-20. között különleges menüsort - „4 
fogás-4 bor” - kínál kedvezményes áron, szemé-
lyenként 6500 forintért. Különleges gasztronómiai 
élmény! A Table Free segítségével egyszerű az 
asztalfoglalás.

Terített asztal Önnek is a Borfesztiválon! Aki a Bor-
fesztivál forgatagában, ám nyugodt környezet-
ben, terített asztalnál szeretné elfogyasztani ebéd-
jét vagy vacsoráját, az megteheti a Barokk kapu 
alatt elhelyezkedő kényelmes és exkluzív Buda-
pest Terrace-on. A Budavári Borfesztivál új gaszt-
ronómiai szolgáltatásának köszönhetően előre 
lefoglalhatja helyét, nem kell sorban állnia sem 
a Borfesztivál belépőjegyért, sem a finom falato-
kért. A sok séta, borozgatás vagy a koncert után 
pár órára megpihenhet, és kényelmesen étkezhet 
barátaival, családjával. Ha mégsem tud eljön-
ni a Borfesztiválra, az előre megváltott Budapest 
Terrace menüjét október 15-ig elfogyaszthatja a 
helyszínen. A „Terített asztal” jegy magában fog-
lalja a Borfesztivál napi belépőjegyét soron kívüli 
bejutással, 2 órányi időtartamra exkluzív helyen 
egy terített asztalt egy háromfogásos ebéddel 
vagy vacsorával, és VinAgora - díjnyertes borok-
kal.

A Borfesztivál hivatalos személyszállító partnere a 
6x6 Taxi – Értéket szállítunk!

http://aborfesztival.hu/

Még több szórakozás: 

Egyéb 
prograMok és 

szolgáltatások
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Főszerepben a CABERNET FRANC a Budavári Bor-
fesztivál villányi standjain!

A 2014.szeptember 10-14-ig megrendezésre kerü-
lő országos borászati „seregszemlére” közös tema-
tikával készülnek a Villányi borvidék pincészetei. 

A harmónia legmagasabb fokát mutatják meg 
borban is, mégpedig borvidékük zászlóshajója a 
Cabernet Franc segítségével. Érdemes elkötele-
zettségükről faggatni őket és kóstolni a Budavári 
Borfesztivál Pár Borpár szakmai programján, vagy 
részt venni minden napos prémium franc kóstolói-
kon, akár nyereményjátékuk keretében is.

VILLány 100% CABERnET FRAnC, 
A CABERnET FRAnC PEDIG 100% VILLány!
 
De miért épp ez a fajta?

Elegáns, összetett, gazdag, jó tartású, lendületes 
bor, illatos fűszerekkel, komoly struktúrával, élénk, 
feszes savakkal, bársonyos tanninokkal, azaz szép 
egyensúllyal. A cabernet franc Villányban találta 
meg szellemi otthonát. A borvidék lelkes szereplői 

a fajta iránti elköteleződésüket egy kisfilmen is el-
mesélik. ITT >>>.

A Villányi borvidék hosszú ideje tartó együtt gon-
dolkodás és összefogás gyümölcseként májusban 
jelentette be, hogy átdolgozta eredetvédelmi 
rendszerét és életre hív egy új borvidéki márkát. 
A premium és super premium kategóriákba so-
rolt 100% franc-ok a közeljövőben Villányi Franc 
márkanév alatt kerülnek majd a fogyasztók elé.  
A rendelet már a miniszteri aláírásra vár, tehát jó 
eséllyel ebben a negyedévben megtalálhatjuk a 
Villányi Franc-okat a polcokon is.  

A 15 pincészet standjain az új név méltó váromá-
nyosaiként „fajtatiszta”, azaz 100% FRANC-okat 
kóstolhat a szakmai közönség, amely ékes bizonyí-
téka borvidékük elköteleződésének.

Kóstoljon, és írjon róla!

http://villanyiborvidek.hu

 A VillányiAk 
FRAnC-Al Veszik be 

budát!
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A Budavári Borfesztiválon 2014. szeptember 10-
14. között a villányiak franc-al hódítják meg Bu-
dát! 15 pincészet legkiválóbb prémium cabernet 
franc-ának kóstolása esetén értékes nyeremé-
nyeket sorsolunk ki. 

Kezdje gyűjteni a kóstolás tényét igazoló pecsé-
teket azoknál a villányi standoknál, ahol az aláb-
bi 15 pincészet prémium cabernet franc-jával és 
az azokat bemutató borlappal várjuk! A Villányi 
Franc név méltó várományosaiként „fajtatiszta”, 
azaz 100% FRANC-okat megkóstolni azért érde-
mes, mert ékes bizonyítékai borvidékünk elkötele-
ződésének. 

Keresse kóstolólapunkat!

Kóstolólap - Budavári Borfesztivál Játékszabály: 

Az játszik, aki minimum három pecsétet gyűjt há-
rom különböző standon, három villányi prémium 
cabernet franc kóstolásával, és a lepecsételt bor-
lapot bedobja a standokon kihelyezett gyűjtőlá-
dába. A kóstolási sorrend tetszőleges, bármelyik 
- a közös akcióban résztvevő - villányi standon el-
kezdhető és befejezhető. 

Az nyer, aki a borlapon található legtöbb bort, 
azaz „Villányi Franc-t” megkóstolja. Holtverseny 
esetén sorsolással választjuk ki a nyerteseket.

díjak: 

A FőDíJ EGy 12 PALACKOS 
PRÉMIUM CABERnET FRAnC VáLOGATáS

További díjak: belépő két fő részére a IV. Villányi 
Prémium Bormustrára a pécsi Kodály Központba, 
ahol főszerepben a CABERNET FRANC , két darab 
2000 Ft értékű borkóstoló voucher a Villány-Siklósi 
Borúton, egy három palackos prémium franc vá-
logatás.

Sorsolás:

A fesztivál után Villányban sorsoljuk ki a nyertese-
ket a húsz éves Villányi- Siklósi Borút irodájában. 

A nyerteseket a borlapon feltüntetett E-mail címü-
kön értesítjük és facebook oldalunkon is megjele-
nítjük. 

http://villanyiborvidek.hu

nyereményjáték:

jön a 
villányi Franc! 
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1 Molnár’s kürtőskalács -
kurtoskalacs.com

2 Magyar Turizmus Zrt. - itthon.hu

3  PATRICIuS BORHÁZ
3917 Bodrogkisfalud, 
Várhegy-dűlő
Tel: +36 (47) 396-001
Fax: +36 (47) 596-027
info@patricius.hu
www.patricius.hu

4 Pannon Tokaj Borászat -
pannontokaj.hu

5 Pauleczki-Vin Szőlőbirtok és Pin-
cészet Kft. - pauleczki-vin.hu

6 Chateau Cloche Kft. -
minosegibor.hu

7 Holdvölgy Borászat - holdvolgy.com

8 Budaházy- Fekete Kúria Borászat -
bfk-tokaj.hu

9 Royal Tokaji Borászat -
royaltokaji.com

10 Tokaj Kereskedőház
tokajwinetrade.com

11 Varga Pincészet - vargabor.hu

12 SZEGA Foods - szegafoods.hu

13 Balassa Bor - balassabor.hu

14 Gizella Pince - gizellapince.hu

15 Zwack Izabella Borkereskedés -
zwackborok.hu

16 Szent Tamás Szőlőbirtok és Pin-
cészet - szenttamas.hu

17 Gancia Olasz Pezsgő Ház - bols.hu

18 Pajzos - Megyer - 
pajzos-megyer.com

19 Nyakas Pince - nyakas.hu

20 Myrtus pince / Ruppert pince -
myrtustokaj.com

21 Bolka Bonbon - bolka.hu

22 Szent István Korona Pincészet -
torley.hu

23 HEINEmANN TESTVÉREK KFT.  
mateus Rosé - heinemann.hu

24 Kovács Nimród Winery, Monar-
chia Borok - kovacsnimrod.hu

25 Nemzetek sajtversenye - 
szegafoods.hu

26 Caffe Ricci - caffericci.com

27 Vinoport.hu - vinport.hu

28 Boraszportal.hu - boraszportal.hu

29 Gál Szőlőbirtok és Pincészet -
galpinceszet.hu

30 Tokaj-Hétszőlő Szőlőbirtok, 
Rákóczi Pince és Udvarház - 
tokajhetszolo.com

31 Egri Borvár Tóth Ferenc Pincészet -
egriborvar.hu

32 Tarjányi Pince - tarjanyipince.hu

33 Hilltop Neszmély Borászat -
hilltop.hu

34 Szöllősi Pincészet - 
szollosipinceszet.hu

35 Linbrunn Pincészet -
linbrunnpinceszet.hu

36 Molino.hu - molino.hu

37 Obzidian Bormanufaktúra -
obzidianbor.hu

38 Lenkey Pincészet -
lenkeypinceszet.hu

39 Janus Borház -
janusbor.hu

40 Szittya Pita 
Kemencés Kenyérlángosozó - 
szittyapita.hu

41 Tanyasi Csirke Gasztrofarm -
tanyasicsirke.hu

42-43 Borterasz.hu - borterasz.hu

42 Aklan Családi Pincészet - aklanpince.hu

kiállítók stanDsZám sZerint

https://hu-hu.facebook.com/HegyaljaPiac
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42 Aklan Családi Pincészet - 
aklan-pince.hu

42 Levendula Pince -
levendulapince.hu

42 Biró és Fia Pincészet -
biropince.hu

42 Hímesudvar - himesudvar.hu

43 Pozsonyi Pince - pozsonyipince.hu

43 Brunyai Családi Pincészet -
brunyaipince.hu

43 Várszegi Pincészet - 
varszegipince.hu

43 Lídia Borház - lidiaborhaz.hu

44 Füleky Pincészet - tokaj.org

45 Dula Pincészet - dulabor.hu

46 Lelovits Tamás - lelovits.hu

47 Heumann Pincészet -
heumannwines.com

48 Koch Borászat -kochboraszat.hu

49 Zsirai Pincészet -
zsiraipinceszet.hu

50 Canter Borház 

51 Blum Pince - Borozó -
blumpince.hu

52 Sümegi és Fiai Pincészet - sumegi.hu

53 Gedeon Birtok - gedeonbirtok.hu

54 VinAgora Érmes Borok Háza -
vinagora.hu

54 Angyal Borászat - angyalboraszat.hu

54 Szentpéteri Borpince -
szentpeteripince.hu

54 Lics Pincészet - licspince.hu

54 Fodorvin - fodorvin.hu

55 Sidewayz-Jackfall-Villány -
jackfall.com

56 Font Pincészet - fontpinceszet.hu

57 Egri Korona Borház - 
koronaborhaz.hu

58 Hajós-Bajai Borvidék 

59 Frittmann Borászat - frittmann.hu

60 La Fiesta Csülök Csárda -
lafiesta.hu

61 Royalsekt Zrt. Pezsgőpincészet -
szentistvan.eu

62 TOKAJ RENESZÁNSZ 
www.tokaji.hu

63 SPAR - spar.hu

64 Horvátországi Magyar Borászok 

65 Nyilas Pincészet - nyilaspince.hu

66 Törley Pezsgőpincészet - torley.hu

67 Why Not Wine Olasz Borok -
olaszbor.hu

68 NG Sajtterasz

69 Vabrik Pincészet - vabrik.hu

70 Dobosi Pincészet - dobosipince.hu

71 Feind Borház - feind.hu

72 Gróf Buttler Borászat - 
grofbuttler.hu

73 Vincze Borászat - vinczebela.com

74 Demeter Pincészet -
demeterpince.hu

75 Thummerer Pince -
thummerer.hu

76 Petrény Pincészet -
petrenywinery.hu

77 Bortrió Pincészet - 

78 Gál Tibor Pincészet - galtibor.hu

kiállítók stanDsZám sZerint
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79 ST. ANDREA SZőLőBIRTOK 
3394 Egerszalók, 
Ady Endre u. 88.
Tel. / Fax: +36 (36) 474-018
info@standrea.hu
www.standrea.hu

80 Gál Lajos - gallajoseger.hu

81 Böjt Borászat

82 Dávid Borház - davidborhaz.hu

83 Ostoros Novaj Bor Zrt. - Kutyahegyi 
Pincészet -  ostorosbor.hu

84 Varsányi Pincészet - 
varsanyipince.hu

85 Sike Borászat - sikeboraszat.hu

86 Pogácsa és Perec Ház -
bisztrokonyha.hu

87 Kadarka Bár

88 Mádi Borház - madiborhaz.com

89 Sajtó Pavilon - borkulturakft.hu

90  VyLyAN SZőLőBIRTOK ÉS 
PINCÉSZET
7800 Kisharsány,
Fekete-hegy hrsz. 092.
Tel: +36 (72) 579-701
Fax: +36 (72) 579-702
info@vylyan.hu
www.vylyan.hu

91 Kézműves Borok Háza -
kezmuvesborok.hu

91 Szecskő Pince - szecskopince.hu

91 Bukolyi Családi Birtok - bukolyi.hu

91 Orsolya Pince - orsolyapince.hu

91 Balogh Zoli - Somlói Apátsági Pince 
- juhfark.hu

91 Barta Pince - bartapince.com

91 Szentesi Pince - terrahungarica.hu

91 2HA Szőlőbirtok és Pincészet - 
2HA.hu

91 Ráspi Borászat - raspi.hu

91 Losonci Pince - losonci.hu

92 Váli Bor - valibor.hu

93 Batthyány Pince -
villanyiszarsomlyo.hu

94 György-Villa Pincészet - torley.hu

95 Hungária Pezsgőpincészet - 
torley.hu

96 
GARAmVÁRI SZőLőBIRTOK
8638 Balatonlelle, 
Kishegyi út 42.
Tel: +36 (85) 454-701
Fax: +36 (85) 554-153
st.donatus@garamvariszolobirtok.hu
www.garamvariszolobirtok.hu

97 miklóscsabi - mikloscsabi.com

98 Maurus Pincészet - maurus.hu

99 Borbély Családi Pincészet -
borbelypince.hu

100 N.A.G. - nag.hu

101 Günzer Zoltán Pincészete -
gunzerzoltan.hu

102 BB-Chapel Hill - bb.hu

103 Buzás Szőlőbirtok - buzasborok.hu

104 Pócz Pincészet, Balatonlelle -
poczpinceszet.hu

105 Légli Szőlőbirtok - 
legliszolobirtok.com

106  Bujdosó Szőlőbirtok - 
bujdoso.com

107 Ikon Borászat - ikonboraszat.hu

108 Konyári Pincészet - konyari.hu

109 Katona Borház - katonaborhaz.hu

110 Ax Wine (e)motion - axax.eu

111 Freixenet Cava/Ital Magyarország 
Kft. - italmagyarorszag.hu

112 Antik Rétes - antikretes.hu

113 Kolbice - kolbice.hu

114 Kemencés Szittya Buci - 
szittyapita.hu

115 Tiffan’s Pincészet - tiffans.hu

116 GERE TAmÁS & ZSOLT 
PINCÉSZETE
 7773 Villány, Diófás u. 1.
Tel.: +36 (72) 592-009
info@geretamas.hu
www.geretamas.hu

117 Dél-Dunántúli Borturisztikai 
Klaszter - pannonborklaszter.hu

kiállítók stanDsZám sZerint

http://www.standrea.hu/
http://www.vylyan.hu/
http://garamvariszolobirtok.hu/
http://www.geretamas.hu/index
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118 Maczkó Róbert - maczkorobert.hu

119 Malatinszky Kúria Organikus 
Szőlőbirtok - malatinszky.hu

120 Somogyi Tibor Pincészete -
somogyipince.hu

121 Tiffán Imre és Fia Pincészet -
tiffan.hu

122 BOCK PINCE  
7773 Villány, Batthyány u. 15.
Tel: +36 (72) 492-919
Fax: +36 (72) 592-010
bock@bock.hu
www.bock.hu

123 GERE ATTILA PINCÉSZETE
7773, Villány, 
Erkel Ferenc u. 2/a.
Tel. / Fax: +36 (72) 492-839
pinceszet@gere.hu 
www.gere.hu

124 POLGÁR PINCÉSZET
7773 Villány,
Hunyadi János u. 19.
Tel.: +36 (72) 492-053
Fax: +36 (72) 492-053 
info@polgarpince.hu
www.polgarpince.hu

125 CSÁNyI PINCÉSZET 
7773 Villány, Ady fasor 2.
Tel.: +36 (72) 492-141
Fax: +36 (72) 492-009
villany@csanyipince.hu
www.csanyipinceszet.hu

126 KERTÉSZ CSALÁDI 
PINCÉSZET 
Etyek - Kecskegödör pincesor
Tel.: +36 (20) 957-1101
info@kerteszpince.hu 
www.kerteszpince.hu

127 Magyar Szőlő- és Borkultúra Non-
profit. Kft. - borkulturakft.hu

128 Sauska - sauska.hu

129 Sajtkuckó - lafiesta.hu

130 J.P. Chenet - unitedbrands.hu

131 Kovács Pince - kovacspince.hu

132 GRóF DEGENFELD 
SZőLőBIRTOK ÉS PINCÉSZET
3915 Tarcal, Terézia kert 9.
Tel.: +36 (47) 380-173
Fax: +36 (47) 380-149 
degenfeld@degenfeld.hu
www.degenfeld.hu

133 Oremus - tokajoremus.com

134 Günzer Tamás Pincészete - 
borpinceszet.hu

135 Borpalota Borászat és Szőlőbirtok -
borpalota.hu

136 Kamocsay Pincészet -
kamocsaypince.hu

137 Zalai Borturisztikai Klaszter - 
zbk.hu

137 Cezar Pincészet - Cezar Winery 
Kft. - cezarpinceszet.hu

137 Bezerics Borház
8360 Keszthely-kertváros, 
Tomaji sor 40. 
Tel.: +36 (83) 318-723
Fax: +36 (83) 510-518 
bezerics@bezerics.com 
www.bezerics.com

137 Bussay Borászat - bussaypince.hu

137 Vig Zsolt Borász
 
137 Keszler Birtok
 
138 Eke Bor - ekepince.hu

139 Haraszthy Pincészet - hvp.hu

140 Valpolicella Kft., Olasz Borok -
valpolicella.hu

140 Vendégország Itália

141 NU Bisztro - Itália Ízei -
bisztrokonyha.hu

142 Kiss István Családi Pincészete -
fitomark.hu

http://bock.hu/
http://www.gere.hu/
http://www.polgarpince.hu/
http://csanyipinceszet.hu/
http://www.kerteszpince.hu/index-1.html
http://www.degenfeld.hu/
http://www.nemethborhaz.hu/
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143 Le Gourmet de Bordeaux -
legourmet.com

144 IFDT-Spirit Of Wine - ifdt.hu

145 BABITS PINCÉSZET 
3934  Tolcsva, 
Arany János utca 31.
Tel.: +36 (30) 473-1235
Tel.: +36 (30) 297-1319
babits@babitspinceszet.hu
www.babitspince.hu

146 Szent Gaál Pincészet és Tokajicum 
Borház

147 Wineage Kft. - wineage.hu

148 Caffe Ricci - caffericci.com

149 Nicron-Bubicon - nicron.hu

150 Juhász Testvérek Pincészete -
juhaszvin.hu

151 Nier Fine Wines - nier.hu

152 Babó Kézműves Foglalkozás -
babofejleszto.hu

153 Tüske Pince - tuskepince.hu

154 Vesztergombi Pince - 
vesztergombi.hu

155 Takler Pince - takler.com

156 Szeleshát Szőlőbirtok - 
szeleshat.hu

157 Schieber Pincészet -
schieberpince.hu

158 Heimann Családi Birtok -
heimann.hu

159 Ferger-Módos Borászat -
modosboraszat.hu

160 Sárosdi Pince - sarosdi.hu

161 Bősz Adrián Pincészete -
boszadrian.hu

162 Sebestyén Pince - sebestyen.hu

163 Eszterbauer Borászat -
eszterbauer-bor.hu

164 Vida Családi Borbirtok -
vidaborbirtok.hu

165 Dúzsi Tamás Pincéje -
duzsitamas.hu

166 Twickel Szőlőbirtok - twickel.hu

167 Fekete Borpince - 
feketeborpince.hu

168 Mészáros Borház -
meszarosborhaz.hu

169 Virághegyi Bor - viraghegyibor.hu

170 Bodri Pincészet - bodribor.hu

171 Fritz Borház - fritz-tanya.hu

172 Lajvér Borház - lajverbor.hu

173 Fabro Pince - fabropince.hu

174 Vinatus Pince - vinatus.hu

175 Palásthy & Emmert Kft. - Dél-Afri-
ka Borai - delafrikaborai.hu

176 Fekete Pince, Somlóhegy -
feketeborpince.hu

177 Várkapitány Pincészet - 
varkapitanypince.hu

178 Tokaj Classic Kft. - 
tokaj-classic.com

179 Szent Donát Birtok - 
szentdonat.hu

180 Hudák Szőlőbirtok és Borászat -
hudakbor.hu

181 Abrau-Durso, Orosz Pezsgő -
abraudurso.hu

182 Hertzka Birtok - hertzkabirtok.hu

183 Undici 

184 Taschner Borház - taschner.hu

185 Pfneiszl Bio Birtok - pfneiszl.com

186 Luka Pincészet - lukawine.com

187 Nemzeti Adó és Vámhivatal - 
nav.gov.hu

188 Vince Magazin - vincemagazin.hu

189 Balla Géza - monavin.hu

190 Áts Károly 

191 Bárdos és Fia Pincészet -
bardosbor.hu

192 Bor és Piac - borespiac.hu

193 Petrányi Pince - petranyipince.hu

194 Laposa Pincészet - Bazaltbor 
Badacsony - laposabadacsony.hu

195 Laposa Birtok - bazaltbor.hu

196 Villa Sandahl - villasandahl.com

197 Mokos Pincészet - mokos.hu

198 Országkonyha - bisztrokonyha.hu

199 Talentométer - Fiatal Borászok 
versenye - talentometer.hu

199 Vincellér - vincellerhaz.com 

199 Istvándy Pince - istvandy-pince.hu
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199 Zabó Pince 

199 Sterlik Pince - sterlik.com

199 Grál Borház
 
199 Nyolcas és Fia Borház - 
nyolcasbor.hu

200 Gerbeaud - gerbeaud.hu

201 A Szarvasgomba Világa - 
vagoemt.hu

202 Nagyrédei Szőlők Borászat -
nagyredeiszolok.hu

203 Pannonhalmi Apátsági Pincészet 
- apatsagipince.hu

204 Kolonics Pincészet -
kolonicspince.hu

205 TORNAI PINCÉSZET
8478 Somlójenő, 
külterület hrsz. 1248 
Tel.: +36 (88) 516-224 
Fax: +36 (88) 516-223
info@tornaipince.hu 
www.tornaipince.hu

206 Recas - transylwine.hu

207 Szigligeti Borok - szatmaripince.hu

208 Kreinbacher Birtok - 
kreinbacher.hu

209 L. Simon Borászat - lsimon.hu
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http://www.tornaipince.hu/
https://itunes.apple.com/us/app/borutazo/id913252102?mt=8


PR
O

M
Ó

C
IÓ

http://olaszrizlingoktober.hu/

