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Negyed évszázad!
Huszonöt év nagy idő!

Nagy idő nemcsak egy fesztivál életében, de egy emberében is. 
Mondhatnánk úgy is hogy jó esetben egyharmad emberélet.

Nem vagyok nagy Science Fiction fun, de ha lehetőségem 
lenne rá, akkor az időutazást biztosan kipróbálnám... Ki ne 
ismerné Woody Allen 2011-ben megjelent zseniális filmjét, 
az “Éjfélkor Párizsban”-t? A főhős egy romantikus ameri-
kai író, aki jövendőbelijével a fény fővárosában tölt egy hét-
végét. Ebben még semmi különös nincsen, de egyik éjjel Gil 
előtt megáll egy veterán limuzin, melynek ajtaja mögött egy 
csodás utazás, önfelismerés és persze szerelem vár rá. A főhős 
-  aközben, hogy az autó segítségével kedvenc korába, az 1920-
as évekbe repül vissza - megismerkedik irodalmi és művészeti 
példaképeivel és szembesül eddigi életének hiábavalóságával. 
Új értékekeket ismer fel magában, rájön szerelme hűtlenségére 
és egy Woody Allenhez méltó csavar segítségével újra értékel-
ni tudja a jelent és nem vágyódik többé vissza a múltba.

Milyen izgalmas lenne részt venni egy Budapest (korábbi 
nevén Budavári) Borfesztivál időutazáson. Poharunkkal a 
kezünkben a Lánchíd lábánál még a jelenben lennénk, majd 
beszállva a Siklóba visszautaznánk egy korábbi fesztivál világá-
ba. Szinte beleborzongok! Milyen lenne borokat kóstolni mai 
ismeretekkel és tapasztalatokkal 1991-ben, 1996-ban, 2000-
ben...? Ez nem olyan élmény lenne, mintha ma bontanánk 
ki egy 1991-es bort! Ez egy kész gasztronómiai Science Fic-
tion lenne! Meghívnék az utazásra egy-két borászt is - persze 
nem találkozhatnának saját magukkal, mert az lyukat üthetne 
a tér-idő kontinuumon és akár bortörténeti katasztrófához 
is vezethetne... Izgalmas lenne megkérdezni őket, mit szól-
nak az akkori boraikhoz? Miután hazatérnénk gyorsan meg-
kóstolnánk a pince trezorjának mélyéről ugyanazt a tételt... ez 
életünk talán legnagyobb kalandja lenne!

Sajnos bilibe lóg a kezem, hiszen időutazásra még nincs le-
hetőségünk, így “csak” a jelen legjobb boraival találkozhatunk 
ma, mint huszönöt éve minden ősszel a Budai Vár teraszain.

Mindenkinek jó kóstolókat, szép borokat, vidám beszélgetése-
ket és ragyogó időjárást kívánunk.

Irány a Vár!

Darin Sándor
lapkiadó
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FIGYELEM! A magazin interaktív tartalmakat tartalmaz, melyek érintés-
re, 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 médi-
umban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben 
számítógépen 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 vállal 
felelősséget. Az elhelyezett fizetett hirdetések nem tükrözik a szerk-
esztőség tagjainak, vagy a kiadó véleményét. A hirdetések közzététel-
ekor teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevéke-
nységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit, valamint 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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25. BUDAPEST 
BORFESZTIVÁL
Magyarország legnagyobb 
borszakmai rendezvénye

Szinte hihetetlen, de 25 éve nyitotta 
meg először kapuit a Budapest Bor-
fesztivál. Együtt nőtt fel a rendszer-
váltás után újjáéledő borkultúrával: 
támogatta a kilencvenes évek nagy-
jait, kihagyhatatlan és nemzetközi 

tömegrendezvénnyé vált a kétezres 
évek elején, és rendületlenül segíti 
a generációváltást napjainkban is. 
Ünnepeljünk együtt a 25. Budapest 
Borfesztivállal!
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bben az esztendőben nemcsak Ma-
gyarország legnagyobb borszakmai 
rendezvénye, hanem a rendezvény 
főtámogatójaként megjelenő SPAR 
Magyarország is a 25. születésnap-

ját ünnepli. A magyar bor a SPAR számára 
a hazai gasztronómia meghatározó alkotóe-
leme, így a vállalat a hazai áruk elkötelezett 
forgalmazójaként különösen nagy hangsúlyt 
fektet a magyar borászat kultúrájának és ha-
gyományainak képviseletére.

Idén a Borfesztivál 25. születésnapja különle-
ges alkalmat ad arra, hogy a magyar borkultú-
ra megújulásának emblematikus alakjaival kö-
zösen tekintsünk vissza az elmúlt közel három 
évtizedre a kétnapos Boregyetemen. A hosszú 
évek óta megrendezésre kerülő, népszerű ren-
dezvényen, szeptember 5-én, hétfőn, izgalmas 
utazást tehetünk a kilencvenes és a kétezres 
évekbe, majd napjaink trendjeihez visszatér-
ve áttekinthetjük, mi változott a borkészítés, 
a gasztronómia és a borfogyasztási szokások 
terén. Mindezt persze a korszak meghatározó 
borait kóstolva! Szeptember 6-án rendhagyó 
módon egy igazi gourmet csemege a Boregye-
temen: kávékurzus a Nespresso-val! Minden, 
amit a kávéról tudni szeretne: honnan jön, ho-
gyan készül, hogyan kóstolja, és hogyan ismerje 
fel az igazi minőséget. Kóstolóval egybekötött 
érdekes tapasztalatszerzést kínálnak a szakem-
berek. Az élmény teljességéért kiváló minőségű 
borok megízlelésére a második napon is lehető-
sége nyílik a vendégeknek.

Pár Borpár - szakmai kóstolók a Budapest 
Borfesztiválon. A szakmai kóstolókon az előre 
meghirdetett borpárok bemutatásával, kóstol-
tatásával a borászok szakmai érdekességeket 
mutathatnak meg. A látogatók visszajelzéseket 
gyűjthetnek az új technológiai megközelítések 
eredményeiről, amely egyfajta „tesztkóstolás” 

lesz a hozzáértő közönség számára. A borászok 
a borpárokat „egyet fizet – kettőt kap” rend-
szerben kóstoltatják meg, hiszen a borpár egyik 
fele ingyenes lesz. A programhoz csatlakozó 
kiállítók a kóstolás lehetőségét saját standjuk-
nál biztosítják, személyesen a borász, vagy egy 
megfelelően jártas szakember vezetésével.

Taste of Hungary: Magyarország legszebb 
borai. A különleges szakmai program elsődle-
ges célja az, hogy szigorúan válogatott borokon 
keresztül felhívja a figyelmet a magyar borok 
sokszínűségére, a helyi szőlőfajták és hazai bor-
stílusok sajátosságaira. A rendezvényen kiállító 
több mint 200 borászat az ország összes termő-
helyét, és szinte összes szőlőfajtánkat lefedi. Eb-
ben a zavarba ejtően sokszínű kínálatban nyújt 
segítséget a Borfesztivál: a tematikusan kialakí-
tott kóstoló útvonalakon keresztül elsősorban a 
hazánk borkultúráját kevésbé ismerő külföldi 
vendégeknek, 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.



Nagyszerű művészek, előadók műsorát él-
vezhetjük az idei évben először, két színpadon. 
Lesznek új fellépők, és számos olyan vendég is, 
akik nem először zenélnek a Borfesztivál kö-
zönségének. A világzene legkedveltebb magyar 
együttesei, népzene, néptánc, és jazz teszi felejt-
hetetlenné a Borfesztiválon eltöltött órákat. Az 
első napon, csütörtökön a Fesztiválszínpadon a 
Csík Zenekar koncertje garantálja a felhőtlen 
kikapcsolódást. Pénteken Szabó Balázs Ban-
dája szórakoztatja a közönséget, amely a ma-
gyar népzene, a rock, a pop és a funk határait 
mossa egybe. Idén ismét a Borfesztivál keretei 
között, a Magyar Jazz Szövetséggel közösen ke-
rül megrendezésre szombaton a Magyar Jazz 
Napja. A 2016-ban jubileumi születésnapjukat 
ünneplő magyar jazz-zenészek kápráztatják el 
a látogatókat a Fesztiválszínpadon és a Kama-
raszínpadon egyaránt. A Magyar Jazz Napja 
keretében színpadra lép Egri János együttese, 
amely számos hazai és nemzetközi jazzfesztivál 
állandó résztvevője. A délután további részé-
ben az Equinox és Borbély Mihály különleges 
zenei élményt nyújtó közös előadását élvezhe-
tik a Borfesztivál látogatói, valamint a Binder 
Károly Quartet kápráztatja el a vendégeket. 
Este a Sárik Péter Trió garantálja az emlékeze- 

tes kikapcsolódást, amely Berki Tamás társa-
ságában lép fel. Az este zárásaként a Budapest 
Ragtime Band ad koncertet Kelemen Angeli-
kával és Muck Ferenccel kiegészülve. Szomba-
ton a Kamaraszínpad műsorát a Balogh Tamás 
Quartet előadása, továbbá az Oláh Krisztián 
Trió fellépése színesíti. A Borfesztivál utolsó 
napján, vasárnap a népzenéé és a néptáncé lesz 
a főszerep. A Kertész Táncegylet, a Vadrózsák 
Néptáncegyüttes, a Rákospalotai Szilas Nép-
táncegyüttes, valamint a Fitos Dezső Társulat 
látványos színpadi előadása ragadja magával a 
borkedvelő közönséget. A fellépők műsorát Pál 
István Szalonna és Bandája zárja.

Színes, látványos, táncos-zenés forgatag a sző-
lő- és bortermelő eleink tiszteletére, a Budai 
Vár utcáin a szeptember 11-én, vasárnap 13 
órától megrendezésre kerülő Szüreti felvonu-
lás és a Népzenei és Néptánc Gála ünnepén. 
Igazi látványosság, ünnepi hangulat, amely a 
régmúlt szüreti mulatságait idézi fel. A mene-
tet a borrégiókból érkező, egyedi népviseletben 
pompázó, néptánc és hagyományőrző együt-
tesek, Magyarország borvidékeinek elöljárói, 
borrendjeinek, borbarát egyesületeinek tagjai 
alkotják. Az események együttműködő part-
nere a Magyar Művészeti Akadémia.
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Ahogy a bor nélkülözhetetlen része a gasztro-
nómiának, úgy Borfesztivál sincs változatos 
kulináris élvezetek nélkül. A Borfesztivál cél-
ja évek óta az, hogy széles kínálatot biztosít-
son a hagyományos fesztiválkonyhától a street 
foodon át a gourmet különlegességekig, hogy 
mindenki megtalálja a kedvére - és a borához 
- való falatokat! Újdonságok és régóta kedvelt 
klasszikusok egyaránt megtalálhatóak a gaszt-
ronómiai kiállítók között. Gourmet vonalon 
nagy örömmel üdvözöljük a sokak számára 
szinte kultikus, újlipótvárosi Sarki Fűszerest, 
amely először jelenik meg a fesztiválon. A pré-
mium különlegességek szerelmeseit újra várja 
A Szarvasgomba Világa, és új, nagyobb helyen 
- ezúttal a Tokaji Udvarban- jelenik meg a Ger-
beaud Café,  hogy ne kelljen messzire menni egy 
aszúért a süteményekhez. Az édes életet néhány 
standdal odébb a Bolka Bonbon és a Molnár’s 
Kürtőskalács teszik teljessé. Igazi street food 
orgiával is készül a látogatóinak a Borfesztivál: 
a Gasztro Sétányra érkezik a Low Cost Gour-
met Trailer a már jól ismert Montenegrói Gu-
rman - Reinpold’s KOLBice - Bakker hármas 
mellé. Nem kell messzire menni az igazi olasz 
falatokért, csak pár lépés a Balatoni Udvarban 
a Kométa Corner. A burgerrajongók ideális 
célpontja a Budapest Burger és a Szittya Buci, 

míg a sajtkedvelők tobzódhatnak a SZEGA 
Market, a SZEGA Nemzetek Sajtversenye vagy 
épp az NG Sajtterasz kínálatában. Az igazi, ha-
misítatlan fesztiválkonyha is jelen lesz: a rend-
kívül sokszínű Országkonyha az Oroszlános 

Udvarban, míg az ízletes, házias fogásokat szál-
lító Csülök Bár a keleti teraszon gondoskodnak 
arról, hogy senki ne maradjon éhes. 
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Étel és bor után pedig elengedhetetlen a kávé, 
a Borfesztivál idei kávépartnere a Nespresso, 
amely minden, szeptember 1-ig elővételes je-
gyet vásárló vendéget meghív egy csésze esp-
ressora!

A Borfesztivál már-már elengedhetetlen része a 
Butlers lakberendezési üzlet által impozánsan 
kialakított Butlers Borkvíz Bár interaktív sá-
tor, ahol számtalan, borral kapcsolatos érdekes-
ség található. A NÉBIH Borászati és Alkoholos 
Italok Igazgatósága segít abban, hogy bárki kós-
tolhasson autentikus borokat, valamint hogy 
megtanulja megkülönböztetni a hibás bort az 
egészségestől. A borhibák szakszerű ismerete 
nem csak a szakértőktől elvárt tudás, hanem 
minden, magát tudatos fogyasztónak tartó bor-
barát elengedhetetlen ismerete. A NÉBIH segít 
mindenkinek e tudás megszerzésben gyakorla-
ti példák bemutatásával. A sommelier képzések 
elengedhetetlen kellékei az illatfiolák, melyeket 
a Borfesztiválon ki is lehet próbálni: a különbö-
ző illatokat megismerve fontos támpontot kap-
hatunk ahhoz, hogy milyen illatjegyeket kell 
keresnünk a különböző fajtájú borok kóstolá-
sakor. A játék végén mindenki megpörgetheti 
a NÉBIH szerencsekerekét, az ajándék pedig 
garantált! A játékban részt vehet bárki, aki a 
helyszínen érvényes e-mail címmel regisztrál. 
Az esemény támogatói a Butlers és a NÉBIH.

Terített asztal Önnek is a Borfesztiválon! 
Aki a Borfesztivál forgatagában, ám nyugodt 
környezetben, terített asztalnál szeretné elfo-
gyasztani ebédjét vagy vacsoráját, az megtehe-
ti a Barokk kapu alatt elhelyezkedő kényelmes 
és exkluzív Budapest Terrace-on. Előre lefog-
lalhatja helyét, nem kell sorban állnia sem a 
Borfesztivál belépőjegyért, sem a finom fala-
tokért. A sok séta, a borozgatás vagy a koncer-
tek után pár órára megpihenhet, és kényelme-
sen étkezhet barátaival, családjával. A „Terített 
asztal” jegy magában foglalja a Borfesztivál 
napi belépőjegyet soron kívüli bejutással, 2 
órányi időtartamra exkluzív helyen egy te-
rített asztalt egy háromfogásos ebéddel vagy 
vacsorával, és VinAgora díjnyertes borokkal.
A Jótékonysági Borárverés idén 18. alkalom-
mal az emberi összefogásról ad tanúbizonyos-
ságot, ahol a szőlő- és bor ágazat sikeres vál-
lalkozói segítenek rászoruló embertársaikon. 
A Máltai Mentő üzemeltetése, a műszerek és 
gyógyszerek pótlása komoly anyagi terhet jelent 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat számára. A 
szolgálat senkitől nem kap pénzt munkájáért, 
ezt a máltai mentősök úgy mondják: jutalmuk 
a megmentett élet. Az árverésen befolyt össze-
get a 27 éves Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
mentési projektje javára gyűjtjük. Az idei meg-
újulást az Axioart online aukciós partner biz-
tosítja, amelynek segítségével lehetőség nyílik 
valós idejű online licitálásra is, ezzel teremtve 
rendkívül széles társadalmi nyilvánosságot a 
programnak.

Isa Schneider kiállítás – Demetervin Extra 
Brut pezsgő bemutató. A 25. jubileumi Buda-
pest Borfesztivál keretében kerül bemutatásra 
Isa Schneider Szőlő és Bor című kiállítása az 
E-Galériában, a Művészetek utcájában, a Falk 
Miksa utca 8. szám alatt. A szeptember 7-i 
megnyitón a közönség a festmények csodála-
ta közben az alkotó megzenésített borverseit is 
meghallgathatja. A művésznő kérésére ez lesz 
a Demetervin Extra Brut 2014 pezsgő bemuta-9     |
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tója is egyben. Így a pincészet 2002 óta készülő 
nyerspezsgő kísérleteinek a Chateau Vindent-el 
együttműködésben készült első forgalomba ke-
rülő tétele is a rangos esemény kísérője lesz.

Számtalan program, szolgáltatás biztosít még 
kellemesebb borozgatást. A kisgyermekes csa-
ládok számára is remek szórakozást, kikapcso-
lódást kínál a Borfesztivál. Szombaton és vasár-
nap 12 és 18 óra között kézműves foglalkozás 
várja a kicsiket szüleikkel az Oroszlános udvar-
ban. A legkisebb vendégek hozzáértő felnőttek 
segítségével bontakoztathatják ki fantáziájukat 
és alkotóképességüket. A környezettudatosság 
jegyében a foglalkozások középpontjában a pa-
rafa dugók ismételt felhasználása áll: a gyerme-
kek különböző játékokat, ajándékokat és dísze-
ket készíthetnek. Természetesen az alkotásban 
a felnőttek is részt vehetnek. E két napon in-
gyenes arcfestéssel válhatnak a gyerekek igazi 
fesztiválozókká.

Az idén 25 esztendős SPAR standján a feszti-
vál ideje alatt szakmai bemutatók és borkós-
tolók is megrendezésre kerülnek neves hazai 
borászok közreműködésével. A látogatók idén 
is megkóstolhatják a SPAR Válogatás borokat, 
melynek tagjai nemcsak a fesztiválon, hanem 
a SPAR és az INTERSPAR áruházak polcain is 
elérhetőek természetesen a látogatók számára. 

A SPAR a Hibryd Art Management-tel össze-
fogva idén elindította a „CÉGÉR a jó bornak! 
Rajzolj bort!” című pályázatát, melynek célja 
az volt, hogy dizájn és gasztronómia egymás-
ra találjon, a fiatal grafikusművészek és borá-
szok pedig megismerjék egymás munkáját. A 
szakmai zsűri által kiválasztott kilenc tehet-
séges grafikus három SPAR Válogatás bornak 
tervezhetett arculatot: a legjobb pályamunkák 
pedig a fesztiválon is bemutatásra kerülnek.

Több különleges akcióval és játékkal készül 
a jubileumi fesztiválra a SPAR. Azok a vásár-
lók, akik augusztus 25. és szeptember 7. között 
a SPAR vagy INTERSPAR áruházakban 10000 
forint felett vásárolnak, a kasszánál egy 50% 
kedvezményre jogosító kupont kapnak, melyet 
a Borfesztivál pénztáraiban válthatnak be na-
pijegyre, így a fesztivál napijegy fél áron lesz 
elérhető a számukra. A SPAR standjának ven-
dégei, akik megkóstolnak akár egyetlen pohár 
bort is, szintén kapnak egy kupont, amellyel a 
következő hét első három napján 5000 forint 
feletti vásárlás esetén 500 forint kedvezményt 
kapnak a SPAR és INTERSPAR áruházakban. 
A fesztivál ideje alatt pedig érdemes többször 
visszatérni a SPAR standjához, hiszen minden 
negyedik pohár bor ingyenes lesz a látogatók 
számára. Azok a vásárlók pedig, akik augusz-
tus 31. és szeptember 21. között a SPAR üzlete-
iben legalább 2500 forint értékben vásárolnak 
bort és megőrzik a blokkot, majd a rajta talál-
ható adatokat feltöltik a http://www.25ev.spar.
hu/ weboldalon, egy nyereményjátékban vehet-
nek részt és Magyarország legnevesebb pincé-
szeteibe nyerhetnek látogatást. A fentieken túl 
a SPAR Facebook oldalán is játék várja a vásár-
lókat, melynek keretében belépőjegyek és kivé-
teles borok találnak gazdára azok között, akik 
a Borfesztivál játékban részt vesznek.

A fesztivál ingyenes és biztonságos vezeték 
nélküli internetét a 100 ezernél is több regiszt-
rált felhasználóval rendelkező WifiZone bizto-

http://www.25ev.spar.hu/
http://www.25ev.spar.hu/


sítja, megkönnyítve ezzel a kiállítók és a szín-
padműsorok közti tájékozódást, a barátokkal 
való kapcsolattartást és az élmények megosztá-
sát a közösségi média felületeken. A WifiZone 
hálózatába gyorsan és egyszerűen Facebook-fi-
ókkal vagy email címmel regisztrálhatnak a 
felhasználók. Az egységes hálózatnak köszön-
hetően a már korábban regisztrált felhasználók 
okoseszköze a Borfesztivál területén is automa-
tikusan csatlakozik majd a wifihez, akik pedig 
most, a Budai Várban lépnek be először a Wifi-
Zone-ba, a későbbiekben már az automatikus 
csatlakozás előnyeit élvezhetik.

A Borfesztivál hivatalos személyszállító part-
nere a 6x6 Taxi – Értéket szállítunk!

A rendezvény főtámogatója a SPAR Magyar-
ország Kereskedelmi Kft. A SPAR Magyaror-
szág Kereskedelmi Kft. 25 éve van jelen a ma-
gyar piacon. Negyedszázados működése alatt 
hazánk meghatározó élelmiszer és napi fo-
gyasztási cikk kereskedelmi láncává vált. Há-
lózatfejlesztése alapítása óta töretlen, a SPAR 
jelenleg összesen 343 SPAR szupermarketet, 
32 INTERSPAR-t és 104 franchise üzletet üze-
meltetet. 13 ezer munkavállalójával évek óta az 
ország egyik legnagyobb foglalkoztatója. 2004 

óta a kereskedelmi láncok közül egyedüliként 
saját húsfeldolgozó üzemet működtet Bicskén. 
Fennállása óta több mint egymilliárd eurót 
fektetett be Magyarországon.

Belépőjegyek 3000 Ft-ért kaphatók a helyszí-
nen, illetve elővételben, kedvezményes áron a 
Borfesztivál (www.aborfesztival.hu) oldalán. 
A napi karszalag tartalmaz egy kristály kósto-
lópoharat és egy pohártartó szütyőt is.

Jegyezze fel a naptárába:
„Budapest Borfesztivál a barátokkal 

szeptember 8-11. között!”

Nyitva tartás: 
szeptember 8-9. csütörtök-péntek: 14.00–24.00

szeptember 10. szombat: 12.00–24.00
szeptember 11. vasárnap: 12.00–22.00 

Napijegy: 3.000 Ft/fő
Bérlet 4 napra: 6.000 Ft/fő

Kedvezményes elővételi jegyvásárlás: 
http://www.aborfesztival.hu/hun/jegyvasar-

las_4

www.aborfesztival.hu
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MAGYARORSZÁG ÍZEI
TASTE OF HUNGARY!

A Taste of Hungary egy különleges program, kü-
lönleges borokkal, melynek célja szigorúan vá-
logatott borokon keresztül megmutatni Magyar-
ország legfontosabb szőlőfajtáit és borstílusait. A 
program elsősorban – de nem kizárólag – külföldi 
látogatóinkat szeretné bevezetni a magyar borok 
szépségeibe, de örömét lelheti benne mindenki, 
aki támpontokat szeretne a Borfesztivál forga-
tagában, vagy egyszerűen csak a legjobbak kö-
zül is a legjobbakat kóstolná.

A Borfesztiválon kiállító közel 200 borászat az or-
szág összes termőhelyét, és szinte összes szőlőfaj-
tánkat lefedi. Az ország, de még a fesztivál za-
varba ejtően sokszínű kínálatából sem egyszerű 
feladat kiválogatni azokat a tételeket, melyek jól 
megragadják hazánk legfontosabb bortípusait. A 
tartalmi válogatás során végül két rendező elvet 
vettünk figyelembe: a meghatározó szőlőfajták 
és a zászlósborok köré építettük fel a programot.  
Minden fajtából és borstílusból egy vagy két bort 
ajánlunk, melyek megkóstolhatóak a fesztivál te-
rületén.

A tartalmi válogatás mellett a minőséget is biz-
tosítani kellett, hiszen ez egy elit szelekció, amely 

méltán képviseli az adott kategóriát. Ezért csak 
olyan borokat válogattunk be Magyarország leg-
szebb borai közé, melyek az elmúlt években ér-
mes eredményt értek el a VinAgora Nemzetközi 
Borversenyen. A VinAgora hazánk legnagyobb 
borversenye, és Közép-Európa egyetlen olyan 
megmérettetése, melynek működését a legfon-
tosabb nemzetközi szakmai szervezetek (VinoFed, 
OIV) felügyelik és hitelesítik.
 
Ha kíváncsi egy-egy mintaszerű Tokaji Aszúra, 
Szekszárdi és Egri Bikavérre, Villányi Franc-ra, vagy 
egy gyönyörű Furmintra, esetleg roséra, ne keres-
sen tovább: a Taste of Hungary/Magyarország ízei 
program díjnyertes borai nem okoznak csalódást!
 
A Magyarországot képviselő borok és borásza-
tok listája, illetve a hozzájuk tartozó standszámok 
megtalálhatóak az ingyenes Taste of Hungary ki-
adványban, melyet keressen a pénztáraknál, va-
lamint az információs és feltöltő pontokon!
 
Fedezze fel Magyarország ízeit!
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BOREGYETEM
SZEPTEMBER 5-6. 

MOM KULTURÁLIS KÖZPONT
A Boregyetem kétnapos előadás- és kóstolósorozata minden évben a leginkább aktuális 
borászati témákat érinti, valamint mindig meglepetéssel is szolgál, legyen az a Budapest 
Borfesztivál vendégországának bemutatása, vagy egy gourmet előadás. Elismert, hiteles 
szakemberek, izgalmas előadások, kiváló borok.

13   | Fotók: Szigetváry Zsolt



A Idén a Borfesztivál 25. szüle-
tésnapja különleges alkal-
mat ad arra, hogy a magyar 
borkultúra megújulásának 
emblematikus alakjaival kö-
zösen tekintsünk vissza az el-
múlt közel három évtizedre.

Szeptember 5-én, hétfőn, 
izgalmas utazást tegyünk a kilencvenes és a ké-
tezres évekbe, majd visszatérünk napjaink trend-
jeihez, és áttekintjük, mi változott a borkészítés, a 
gasztronómia és a borfogyasztási szokások terén. 
Mindezt persze a korszak meghatározó borait kós-
tolva!

Szeptember 6-án rendhagyó módon egy igazi 
gourmet csemegével készülünk: összeállítottunk 
egy igazi kávékurzust a Nespresso-val! Minden, 
amit a kávéról tudni szeretnél: honnan jön, ho-
gyan készül, hogyan kóstold, és hogyan ismerd fel 
az igazi minőséget. Természetesen azért lesznek 
borok is, hogy teljes legyen az élmény!

  
FIGYELEM!

Kedvezményes Borfesztivál jegyvásárlási  
lehetőség a Boregyetemen

(kattintson a részletekért)
 
Fontos információk 
Időpont: Szeptember 5 és 6. 16.00-19.00 
Helyszín: MOM Kulturális Központ, Kupolaterem
Ár: 4 500 FT/fő/nap

Az ár a következőket tartalmazza:
• különleges előadások meghatározó  

szakembereitől
• 9-10 különleges bor kóstolása (első nap),  

kávé- és borkülönlegességek (második nap)
• minőségi sajtok a SZEGA Foods jóvoltából
• NaturAqua ásványvíz fogyasztás

http://www.aborfesztival.hu/hun/boregyetem_28

Fotók: Szigetváry Zsolt
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BORÁSZATOK

4 Angyal Borászat - Tokaj
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
5 Obzidian Bormanufaktúra - Tokaj
6 Pauleczki-Vin Szőlőbirtok és   
 Pincészet Kft. - Tokaj
7 Holdvölgy - Tokaj
9 Royal Tokaji Borászat - Tokaj
 A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
10 Grand Tokaj - Tokaj
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
11 Varga Pincészet - Badacsony
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
14 Balassa Bor - Tokaj
15 Gizella Pince - Tokaj
16 Tokaj Classic Borászati Kft. - Tokaj
18 Zwack Izabella Borkereskedés  
 Borkereskedő
19 Szent Tamás Szőlőbirtok és   
 Pincészet - Tokaj
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
20 Nyakas Pince - Etyek-Buda
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
21 Gancia Pezsgőház - Olaszország
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
24 Kovács Nimród Borászat,    
 Monarchia Borok - Eger
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen. 
26 Zsirai Pincészet - Tokaj - Nagy-  
 Somló - Villány
27 Gál Szőlőbirtok és Pincészet -   
 Kunság
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.

28 Hertzka birtok - Balatofüred-  
 Csopak
29 Egri Borvár Tóth Ferenc Pincészet -  
 Eger
  A bor érmet nyert a VinAgora  
  nemzetközi borversenyen. 
30 Francois Pezsgő - Etyek-Buda
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
31 Hilltop Neszmély Borászat -  
 Kamocsay Ákos Prémium Borok -   
 Neszmély
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen. 
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
32 Szöllősi Pincészet - Neszmély
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen. 
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
33 Kősziklás Borászat - Neszmély
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen. 
34 Le Gourmet de Bordeaux -    
 Franciaország
36 Lenkey Pincészet  - Tokaj
37 Vinum Regnum - Olaszország
41 Jackfall Bormanufaktúra - Villány
42 Astoria Wines - Olaszország
43 Füleky Tokaj Pincészet - Tokaj
44 Dula Szőlőbirtok és Borgazdaság   
 Eger - Erdőbénye
45 BK518 Borkereskedés 
46 Mumm / Café de Paris -    
 Franciaország
47 Lillet Coctails - Franciaország
48 Blum Pince - Borozó -  Villány
50 Sümegi és Fiai Pincészet -    
 Keller Kft. - Hajós-Baja
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
51 Gedeon Birtok - Kunság
52 VinAgora Érmes Borok Háza
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
52 Mikóczi Pincészet - Tolna
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
52 Szent Gaál Kastély és Borház -   
 Szekszárd
  A bor érmet nyert a VinAgora   

 nemzetközi borversenyen. 
52 Polyák Borászat - Kunság
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen. 
52 Zombory Pince Kft. - Tokaj
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen. 
52 Dobosi Pincészet - Balato-   
 füred-Csopak
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen. 
52 Simigh Családi Pincészet - Tolna
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
52 Kunvin Borászati Kft. - Kunság
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
53 Chateau Cloche - Tokaj
53 Laczkó Borház - Mátra
53 Lantos Borászat - Kunság
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
53 Pincekulcs Borkereskedő
53 Stier Pincészet - Villány
53 Szivek Pince - Neszmély
55 Egri Korona Borház - Eger
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
57 Horvátországi Magyar Borászok -   
 Horvátország
58 Canter Borház - Balaton-felvidék
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
58 Nyilas Pince - Mátra
59 Proseccoshop.hu - Olaszország
60 Koch Borászat - Hajós-Baja
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
61 Frittmann Borászat - Kunság
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
 A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
62 SPAR Magyarország   
 Főtámogató
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
63 Törley Pezsgőpincészet - Etyek-  
 Buda
 A bor érmet nyert a VinAgora   

KIÁLLÍTÓK STANDSZÁM SZERINT
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 nemzetközi borversenyen.    
 A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
64 Hungária Pezsgőbár - Etyek-Buda
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
65 Olaszbor.hu - Olaszország
68 Matias Borászat Kft. - Pécs
69 Villa Sandi - Olaszország
70 Tápióvin - Kunság
71 Vincze Borászat Kft. - Eger
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
72 Thummerer Pince - Eger
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
73 Petrény Winery - Eger
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
74 Varsányi Pincészet - Eger
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.

75 St. Andrea Szőlőbirtok - Eger
  3394 Egerszalók,   
 Ady Endre u. 88.    
 Tel. / Fax: +36 (36) 474-018  
 info@standrea.hu
 www.standrea.hu
 A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
76 Ostorosbor - Eger
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
77 Demeter Pincészet - Eger
81 Csetvei Pince - Mór
81 Geszler Családi Pincészet - Mór
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
81 Molnár Borház - Mór
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.

81 Móri Borvidék TDM Egyesület 
82 Aragvi Grúz Étterem - Grúzia
83 Tokaj -Portius Pincészet - Tokaj
84 Italfront Kft.    
85 VáliBor - Badacsony
86 Mokos Családi Pincészet - Villány
87 Egri Csillag Közösségi Stand - Eger

88 Garamvári Szőlőbirtok -   
 Balatonboglár

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

 www.garamvariszolobirtok.hu 
89 Haraszthy Pincészet - Etyek-Buda
90 Dubicz Borászat és Szőlőbirtok -   
 Mátra
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
91 Borbély Családi Pincészet -   
 Badacsony
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
93 Günzer Tamás Pincészete - Villány
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
94 Pajzos Zrt. - Tokaj
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.

95 Gróf Degenfeld Szőlőbirtok -  
 Tokaj
  3915 Tarcal, Terézia kert 9.

 Tel.: +36 (47) 380-173
 Fax: +36 (47) 380-149 
 degenfeld@degenfeld.hu

 www.degenfeld.hu 
 A bor érmet nyert a VinAgora  
 nemzetközi borversenyen.
96 Harsányi Pincészet - Tokaj
97 Hudák Szőlőbirtok és Borászat -   
 Balatonfüred-Csopak
  A bor érmet nyert a VinAgora  

  nemzetközi borversenyen.
98 Sauska - Villány - Balatonfüred  
 -Csopak - Tokaj
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
99 Kristinus Borbirtok - Balatonboglár
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
100 Várszegi Pincészet - Balatonboglár
101 Bezerics Borház - Zala
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
102 Büttner Bormanufaktúra -    
 Badacsony
103 Pócz Pincészet - Balatonboglár
105 Divino-Junibor
106 Tornai Pincészet - Nagy-Somló
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
107 Katona Borház - Balatonboglár
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
108 Ikon Borászat, Konyári Pincészet -   
 Balatonboglár
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
109 Bujdosó Szőlőbirtok  - Balaton-  
 boglár
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
113 Plantaže Montenegro - Monte-  
 negró
114 Ital Magyarország Kft.   
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
115 bornyito.hu
117 Miklós Pince Kft. - Mór
118 Eke Pince - Badacsony
119 IFDT Kft.
120 Babits Pincészet - Tokaj
121 Olaszbor.hu - Olaszország
122 WineAge Kft.
124 Takler Borbirtok - Szekszárd
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
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125 Dúzsi Tamás és Családja -    
 Szekszárd
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
126 Mészáros Borház Kft. - Szekszárd
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
127 Szeleshát Szőlőbirtok - Szekszárd
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
128 Lajvér Borbirtok - Szekszárd
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
129 Bodri Pincészet - Szekszárd
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
130 Ferger-Módos Borászat -    
 Szekszárd
132 Fekete Borpince - Szekszárd
133 Schieber Pincészet - Szekszárd
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
134 Eszterbauer Kft. - Szekszárd
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
135 Fritz Borház - Szekszárd
136 Gere Attila Pincészete - Villány
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
137 Malatinszky Kúria Organic Wine   
 Estate - Villány
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
138 Heumann Kft. - Villány
139 Csányi Pincészet - Villány
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
140 Janus Borház  - Villány
141 Tiffan Ede és Zsolt Pincészete -   
 Villány
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.

  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.

142 Polgár Pincészet - Villány
  7773 Villány,

 Hunyadi János u. 19.
 Tel.: +36 (72) 492-053
 Fax: +36 (72) 492-053 
 info@polgarpince.hu

 www.polgarpince.hu 
 A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
143 Bakonyi Péter - Villány
143 Bodor Borászat / Rácz Lilla - Villány
143 Joó Pincészet - Villány
143 Vineas-Tenkes Kft. - Villány

144 Gere Tamás és Zsolt    
 Pincészete - Villány
  7773 Villány, Diófás u. 1.

 Tel.: +36 (72) 592-009
 info@geretamas.hu

 www.geretamas.hu 
 A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
145 Vinatus Pince  - Villány
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.

146 Bock Pince - Villány
  7773 Villány,     
 Batthyány u. 15.

 Tel: +36 (72) 492-919
 Fax: +36 (72) 592-010
 bock@bock.hu

 www.bock.hu 
 A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.

147 Somogyi Tibor Pincészete- Villány
148 Günzer Zoltán Pincészete - Villány
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
149 Linbrunn Pincészet - Villány
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
150 Mokos Pincészet - Villány
151 Balla Géza - Ménes (Erdély)
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
152 Áts Károly - Tokaj
153 ausztriaborai.hu - KisBécs    
 (Ausztria)
154 Luka Pincészet - Sopron
155 Taschner Bor és Pezsgőház -   
 Sopron
156 Sandahl Badacsony - Badacsony
157 Nagyrédei Szőlők Kft. - Mátra
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
159 Pannonhalmi Borvidék Bor-  
 Promóciós Kft. - Pannonhalma
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
160 Szatmári Családi Pincészet -   
 Badacsony
161 Recas Pince - Erdély
162 Kolonics Pincészet - Nagy-Somló
163 L. Simon Borászat - Etyek-Buda
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
  A borászat borai megtalálhatóak a  
 SPAR borkínálatában is.
164 Kreinbacher Birtok & Champagne  
 Pop-Up - Nagy-Somló 

GASZTRONÓMIA

1 Terített asztal Budapest Terrace
2 Molnár’s kürtőskalács
8 Gerbeaud
12 Szega Market
13 IV. Nemzetek Sajtversenye
17 Bolka - macaron, bonbon
22 Csülök Bár
23 Sarki Fűszeres
25 Nespresso
38 Szittya Pita
39 Szittya Buci
66 NG Sajtterasz
67 NaturAqua
79 Budapest Burger19   |



104 Kométa Corner
110 Bakker
111 Reinpold’s KOLBice
112 Low Cost Gourmet Trailer
113 Montenegrói Gurman Grill
123 Országkonyha
158 A szarvasgomba világa
165 Nespresso
166 Antik Rétes Rétes Műhely 

 TOVÁBBI KIÁLLÍTÓK

3 Magyar Turisztikai Ügynökség
35 Ardea Seal
40 Vince VIP terasz
49 Volkswagen
54 Vince Magazin
62 SPAR Magyarország
78 Butlers Borkvíz Bár
80 Sajtó pavilon
92 Škoda
116 Magyar Szőlő- és Borkultúra  
 Nonprofit Kft.
  A bor érmet nyert a VinAgora   
 nemzetközi borversenyen.
131 Nemzeti Adó és Vámhivatal

Nyitva tartás: 

szeptember 8-9. 
csütörtök-péntek: 

14.00–24.00

szeptember 10. szombat: 
12.00–24.00

szeptember 11. vasárnap: 
12.00–22.00 

Napijegy: 3.000 Ft/fő
Bérlet 4 napra: 6.000 Ft/fő

Kedvezményes elővételi 
jegyvásárlás: 

http://www.aborfesztival.hu/
hun/jegyvasarlas_4

www.aborfesztival.hu

https://itunes.apple.com/us/app/borutazo/id913252102?mt=8
http://www.aborfesztival.hu/hun/jegyvasarlas_4
http://www.aborfesztival.hu/hun/jegyvasarlas_4
http://www.aborfesztival.hu/


A Borfesztivál már elengedhetetlen része a Butlers 
lakberendezési üzlet által impozánsan kialakított 
Butlers Borkvíz Bár interaktív sátor, ahol számtalan, 
borral kapcsolatos érdekesség található.

A NÉBIH Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósá-
ga segít abban, hogy bárki kóstolhasson auten-
tikus borokat, valamint hogy megtanulja meg-
különböztetni a hibás bort az egészségestől. A 
borhibák szakszerű ismerete nem csak a szakér-
tőktől elvárt tudás, hanem minden, magát tuda-
tos fogyasztónak tartó borbarát elengedhetetlen 
ismerete. 

A NÉBIH segít mindenkinek e tudás megszerzés-
ben gyakorlati példák bemutatásával. A somme-
lier képzések elengedhetetlen kellékei az illatfio-
lák, melyeket a Borfesztiválon ki is lehet próbálni: a 
különböző illatokat megismerve fontos támpontot 
kaphatunk ahhoz, hogy milyen illatjegyeket kell 
keresnünk a különböző fajtájú borok kóstolásakor. 
A játék végén mindenki megpörgetheti a NÉBIH 
szerencsekerekét, az ajándék garantált! A játék-
ban részt vehet bárki, aki a helyszínen érvényes 
e-mail címmel regisztrál.

A regisztrálók között a Borfesztivál után az alábbi 
értékes nyeremények kerülnek kisorsolásra:
• SANTÉ dekantáló
• WINE borsdaráló borosüveg
• SANTÉ vörösboros és fehérboros szett

BUTLERS BORKVÍZ 
BÁR



PÁR BORPÁR
JÁTÉKOS SZAKMAI KÓSTOLÓ MINDEN NAP 

A BUDAPEST BORFESZTIVÁLON

2014-ben gondoltunk egy nagyot, és létrehoztunk 
egy izgalmas, játékos, mégis szakmai finomságokat 
megmutató programot, ami nem csak „borprofik-
nak” szól, mégis profi ismereteket közvetít interaktív 
módon. A program kezdetben csak az első két na-
pon volt elérhető, de a nagy sikerre tekintettel, idén 
először a fesztivál teljes ideje alatt élvezhető lesz!

Mi pontosan a Pár Borpár program?
A programban résztvevő pincészetek előre meghir-
detett borpárokat kínálnak a vendégeknek kósto-
lásra standjuknál. A pár két tagját egymás mellett, 
összehasonlítva kóstolva, konkrét íz-élményeken át ta-
pasztalhatjuk meg olyan jellemzőit a boroknak, mint 
a hordós érlelés, az évjárat, a termőterület, vagy épp 
az érlelési idő.
 
Kiknek szól a Pár Borpár?
Röviden: mindenkinek. Ha nem vagy még kiművelt 
borértő, ne aggódj, most az orroddal és a száddal ért-
heted meg azt, amiről esetleg eddig csak sokat hal-
lottál – és talán el is bátortalanított, hogy nem tudsz 
hozzászólni. Ha pedig már szakértő vagy, itt a remek 
alkalom, hogy visszajelzést adj a borásznak egy-egy 
érdekes borkészítési kísérlet eredményéről! 
 
Milyen borpárokat kóstolhatok?
A pár két tagja kiválasztásának csak a borász fantá-
ziája szab határt, de a lényeg, hogy a két bor minél 
közelebb álljon egymáshoz, és lehetőség szerint csak 
egyetlen jellemzőben különbözzenek. Néhány példa, 

hogy milyen borpárokra számíthatsz, a teljesség igé-
nye nélkül:
• ugyanaz a bor hordóban és acéltartályban er-

jesztve
• ugyanazon szőlőfajta bora két különböző dűlőről
• egy vörösbor palackban, már forgalomban, és 

egy későbbi évjárat még pincében érlelődő hor-
dómintája

• egy (illatos) fehérbor szárazon és egy kevés mara-
dék cukorral

• egy csendes fehér (vagy rosé) bor és a belőle ké-
szült gyöngyöző vagy habzó bor

• ugyanabból a kékszőlőből készült fehér („blanc de 
noirs”) és/vagy rosé és/vagy vörösbor

• természetes édes borkülönlegesség „csak” töp-
pedt szőlőből és aszúszemekből

 
Ez egy kedvezményes kóstoló?
Igen, egyet fizetsz, kettőt kapsz, vagyis a borpár egyik 
feléért nem kell fizetni!
 
Minden standnál kóstolhatok kedvezményes 
borpárokat?
Sajnos nem, csak a programra előre jelentkezett, és a 
kóstoltatás feltételeit vállaló kiállítóknál találsz Pár Bor-
pár tételeket.
 
Hol találom meg a Pár Borpár borait és borászatait?
Elsősorban itt, ezen az oldalon, de a programnak sa-
ját kiadványt is készítünk, melyet keress a pénztárak-
nál és a Festipay feltöltő pontokon! A listát a Borfeszti-
vál Facebook esemény oldalán is közzétesszük, illetve 
célszerű érdeklődni a standoknál! 

TÉRKÉPES SEGÍTSÉG ITT
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A Jótékonysági Borárverés idén 17. alkalommal az 
emberi összefogásról ad tanúbizonyosságot, ahol 
a szőlő- és bor ágazat sikeres vállalkozói segítenek 
rászoruló embertársaikon. A Máltai Mentő üzemel-
tetése, a műszerek és gyógyszerek pótlása komoly 
anyagi terhet jelent a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat számára. A szolgálat senkitől nem kap pénzt 
munkájáért, ezt a máltai mentősök úgy mondják: 
jutalmuk a megmentett élet. Az árverésen befolyt 
összeget a 27 éves Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat mentési projektje javára gyűjtjük.
 
Az idei megújulást az Axioart online aukciós part-
ner biztosítja, amelynek segítségével lehetőség 
nyílik valós idejű online licitálásra is, ezzel teremt-
ve rendkívül széles társadalmi nyilvánosságot a 
programnak. Bárki számára elérhető online lici-
tálás: www.axioart.hu

Egy mentőautó, amit az emberi jóság üzemeltet.
Az M28-as hívójelű rohamkocsi, amelynek oldalán 
 
 

 a Magyar Máltai Szeretetszolgálat neve olvasha-
tó, Budán, a Batthyány téren állomásozik. Amikor 
az Országos Mentőszolgálat ügyeletese riasztja, 
innen indul a helyszínre. A mentőn dolgozó orvo-
sok, ápolók, szekundánsok és gépkocsivezetők, 
mintegy 120 fő, mindahányan önkéntesek.

 JÓTÉKONYSÁGI 
BORÁRVERÉS 

 SZEPTEMBER 14.
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A mentés és az önkéntesség fogalmai összefonód-
tak a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál.  A másik 
emberért végzett önkéntes munka etikai kódexe 
rögzíti, hogy a szolgálat tagjai minden erejükkel és 
tudásukkal segítik a bajba jutottakat, a sérült em-
berekhez tisztelettel fordulnak, munkájukért hálát 
nem várnak, és semmiféle juttatást nem fogadnak el.
 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat még a délszláv 
válság idején külföldi adományként kapta az első 
mentőautót, amelyről később kiderült, hogy az or-
szág legjobban felszerelt rohamkocsija volt.

2015-ben több ezer jószándékú ember adomá-
nyából a régi, az elhasználódott helyébe új ro-
hamkocsit vásároltunk, amely Magyarországon 
egyedülálló módon nem kisteherautóból lett 
átalakítva, hanem kifejezetten mentőautónak 
készült. A Máltai Mentőszolgálat ezen új roham-

mentője hazánkban az első, amelyen ultrahang 
készülék is található.

Kezdetben a Máltai Mentőszolgálat személyze-
te olyan orvosokból és egészségügyi szakdolgo-
zókból állt, akik, hivatásukat önkéntes segítőként 
gyakorolták. Majd a kör kibővült, és a mentőn 
megjelentek egyetemi hallgatók, papok, pszi-
chológusok, tanárok is. Ők a máltai szervezet által 
szervezett tanfolyamot elvégezve szerezték meg 
a szükséges tudást, és szigorú vizsgák után segé-
dápolóként kezdték mentős pályafutásukat. Azóta 
mindennapi életükben személyes példájukkal is 
hirdetik a Szeretetszolgálat üzenetét: Szükséghely-
zetben nem csak a mentősök, hanem minden fel-
nőtt ember is segítséget nyújt a másik embernek, 
megfelelő felkészültséggel, akár az életét is meg-
mentheti.

A Máltai Mentőszolgálat az Országos Mentőszol-
gálat kötelékében évente 1500 riasztást fogad és 
közel százezer beteget lát el. Emellett betegszállí-
tást végez, rendezvények helyszínein mozgóőrsé-
get lát el, szakmai képzéseket szervez. Elsősegély 
tanfolyamának köszönhetően ezrek sajátították el 
az újraélesztés és életmentés alapjait.
 
A Máltai Mentő üzemeltetése, a műszerek és 
gyógyszerek pótlása hatalmas anyagi terhet je-
lent. A mentőszolgálat senkitől nem kap pénzt 
ezért a munkáért. Erre a máltai önkéntes mentő-
sök válasza: Jutalmunk a megmentett élet!

http://www.aborfesztival.hu/hun/jotekonysagi_
borarveres_29
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