
1

Koppány László Borverseny



3

Szent György Napi 
Koppány László 

Borverseny
2016

BORVERSENY NAPLÓ



4

Rendhagyó Borbírálati Napló
A 2016 évi. borversenyünkre 107 tétel nevezett Április 
18- án vörös és fehér bizottságban a szakma szabályai 
szerint- szín- tisztaság- illat- összbenyomás alapján 20 
pontos rendszerben bírált a nagyérdemű zsűri.

A zsűri tagok:
1. Kürti Attila
2. Kis Ari Attila
3. Szűcs Zoltán
4. Csengődi István
5. Molnár Károly
6. Kocsis Krisztián
7. dr. Diószegi Gábor
8. Soha Márton
9. Mikó László

10. dr. Dutka Antal

Hagyományaink szerint azonban a borrendi lovagok és a 
társadalmi zsűri is bírált a Police Zászlósbor, Lehel lovag 
bora és a kéményseprők bora megválasztása mellett a 
különdíjak adományozását is felvállalta.

A kulturált borfogyasztás terjesztése vagy még inkább a 
borkultúra fejlesztése jegyében az utóbbinál más szem-
pontok kerülnek előtérbe. A laikusnál talán fejlettebb 
érzékkel, de elsősorban a fogyasztó szemszögéből vizs-
gált a társadalmi zsűri. Alapszabályunk és hitvallásunk 
szerint a borrend híd a szakma és a fogyasztó között.
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Kicsit nagyzolva „nagykövetei” lennénk a kulturált 
borfogyasztásnak, ezért értékelési szempontjaink is 
eltérhetnek. Többet ér a bor, ha csak úgy fogyasztható, 
még akkor is, ha szigorú ítészek kisebb hibákat leltek 
benne. Nálunk sokat számit a táj (nem csak a terriör) a 
borász személye, a hagyományok és az ár értékarány is.

Szóval jöjjön a borbírálati napló a tételekkel a kimutatás 
eredményekkel és a társadalmi „zsűri” értékelésével, 
ajánlatával. 
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Fehér

1. tétel
Comis – gyöngyözőbor 2015
Gere Tamás Zsolt 
Villány, 2015
17, 5 Bronz
A bor Comis természetes vagy mesterséges CO2 
tartalma bor-, de nem habzóbor, ezért benne, a 
bor értékei dominálnak. Illatos, zamatos, könnyű 
(Ottonel- Muskotály). Aki könnyű kellemesen fű-
szeres poharazgató borra vágyik, ebben megtalálja.

- A borászat- igazi családi vállalkozása Apa-fia, sőt testvér és feleség is tevékeny-
kedik a projektben.
A villányi tradíciókat a modern borászat kihívásaival jól hangolja össze Apa- Ta-
más és fia Zsolt együttműködése. A pincészet vendéglátással is foglalkozik, és első 
kézből mondhatjuk remekül. 
Villány sokak szerint a minőségi bor fővárosa a belső részen (Kopár, Jammertal, 
stb.), főleg a kékszőlő dominál, de egészen siklósig gyönyörű fehér szőlőből készült 
borok is fellelhető.
A társadalmi zsűri hat ezüst egy arany értékelést adott.

2. tétel
Gonoszka - fehér portugieser
Agárd, 2015
Lics pincészet
17, 9 Ezüst
Gonoszka - fehér portugieser- régi néven Kéko-
portó kékszőlő fajta, ezért általában vörösborként 
fogyasztják, lágy és magas minőségű bor is készül 
belőle. Kedvelt Márton napi, rozé és a házasítások 
alapanyaga 

Igazi kuriózum s kékszőlőből a fehér bor. Ez a tétel kissé pink színével, kellemes 
gyümölcsösségével, kellemes íz élményt biztosít. A kékszőlőből fehérbor techno-
lógiával készült Kadarka és Pinot Noir fajtákhoz képest, nemcsak újdonságával, 
hanem a rozéhoz hajazó aromáival is meglepetést okozott. 
Borászat: LICS családi vállalkozás
Budafokon, Etyeken és Szekszárdon is működik a pincészet. Budafokon és Pákozdon 
pincelátogatást is szerveznek. A borász LICS Balázs az előző tétel elkövetőjéhez 
Gere Zsolthoz hasonlóan borlovag is.
A társadalmi zsűri megerősítette a hívatásos ítészek véleményét.
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3. tétel
Irsai Olivér
Kötcse, 2015
Fáncsi hegyi pince
17,7 Ezüst
A szőlő fajtát Kocsis Pál nemesítette a Pozsonyi fe-
hér és a Csabagyöngye szőlőkből az eredmény egy 
lágy muskotályos illatú és zamatos ital lett, melyet 
bátran fogyaszthatunk 1-2 évig.
Kötcse a tótól 9 km- re eső dél balatoni település. 

A pincészetről keveset tudunk, de a táj és az itteni borok arra ösztökélnek, hogy 
kirándulási célpont legyen.
A társadalmi zsűri két arany egy ezüst, egy bronz díjat ítélt.

4 tétel
Irsai Olivér
Lesencetomaj, 2015
Kázsmér Pince
17, 9 Ezüst
Családi vállalkozás a boraik magukért beszélnek, 
elképesztően széles palettán termelnek, úgyhogy 
felkeltették az érdeklődésünket.
A társadalmi zsűri négy ezüst egy bronz díjat sza-
vazott meg.

5. tétel
Irsai Olivér 
Kötcse 2015 
Búzás Pince
18,4 Ezüst
Buzás Pince-
Viszonylag új pincészet vendéglátással foglalkozik 
Kötcsén.- Elsősorban fehér és rozé borokat készí-
tenek.
A társadalmi zsűri megerősítette a hivatásos ítészek 
döntését.
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Fehér

6. tétel
Apjafia
Siklós, 2015
Kvassay Pince
17, 9 Ezüst
Olasz és Rajnai házasítása. Jó okunk van feltételezni, 
hogy a név nem a szőlők rokonságára utal, mert 
csak névrokonok, hanem a pincészet alapítójára és 
fiára a jelenlegi fiatal birtok gazdára utal. Kellemes 
egyszerű mandula íz világa olasz, az illatosabb tes-
tesebb rajnaival kiváló házasságot kötött.

A pincészet vendéglátással is foglalkozik. Kipróbáljuk!
A társadalmi zsűri messze túlszárnyalta az ítészek döntését 7 arany egy ezüst.
A bor a Police Borrend lovagjai és a kéményseprők véleménye szerint is ajánlott..

7. tétel
Zöld Vertelini
Villány, 2015
Kvassay Pince
18,2 Ezüst
Kellemes - nem tolakodó illat és zamat világ jellemzi. 
Kár, hogy hazánkban vadászni kell egy jó Vertelinit, 
nos, ez egy szép tétel. Kvassay Levente tételei az 
igazolják, hogy bár fiatal borászról beszélünk nem 
illik rá a „feltörekvő” jelző szerintünk már „OTT 

VAN” legfeljebb az a kérdés, hogyan tovább, „HAJRÁ!”
A társadalmi zsűri egy arany és négy ezüst díjat ítélt meg.

8. tétel
Királyleányka
Villány, 2015
Kvassay Pince
17, 7 Bronz
Zamatos diszkréten illatos bor, amolyan társasá-
gi bor. Erdélyből lassan, a Magyar borvidékekre 
telepedett.
A társadalmi zsűri 5 ezüsttel díjazta a tételt.
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9. tétel
Királyleányka- Chardonnay
Kötcse, 2015
Búzás pince
17,7 Ezüst
Érdekes páros, a házasítások nagy kérdése, hogy 
vajon a borász két gyenge tételt házasít vagy egy 
gyenge és erősebb tételt párosít. Ebben a tételben 
az gyanítjuk, hogy a házasítás a két szőlőfajta erős-
ségeinek összesítését célozta. Ezért, nem üt át egyik 

fajta jelleg sem, nem uralja a bort, sem a Chardonnay, sem pedig a Királyleányka 
egy harmadik íz világot kaptunk. Ha borásznak ez volt a célja gratulálunk.
A társadalmi zsűri egyetértett a hivatalos eredménnyel (5 ezüst).

9/a. tétel
Viráglányka (Cserszegi Fűszeres és Királyleányka) 50%-50%
Etyek- Buda, 2015
Orosz Gyula
18,9 Arany
Ízes- zamatos bor. Itatja magát – a házasítás erőssége, 
hogy a területre jellemző savak szépen lesimulnak, 
összhangban kerülnek – a kevés cukorral és az 
alkohollal. Ettől még nem könnyű bor sőt, „iható”, 
ahogy „Koppány Laci” mondta volt. A Pincészet 

vendéglátása sem középszerű az Etyeki kőrpincében Meg kell nézni és kóstolni!
A társadalmi zsűri 5 aranyat ítélt meg.

9/b. tétel
Farkasalmás (Sauvignon Blanc- Királylányka)
Etyek- Buda, 2015
Orosz Gyula
18,4 Ezüst
Illatos az előzőnél „testesebb” bor. Aki szereti az 
illatos italokat nem fog csalódni.
A társadalmi zsűri 6 ezüst és két bronzzal díjazta.
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Fehér

10. tétel
Tramini - Cserszegi (Úrráteszi)
Gyöngyöspata, 2013
Piroska Tibor
17,9 Ezüst
Eddig számunkra ismeretlen borászat érdekes tétele 
két zamatos muskotályos jegyű borfajta házasításá-
val nevezet. Az Úrráteszi valószínűleg a dűlő neve. 
A társadalmi zsűri a tétel értékelésében egyetértett 
a hivatalos bírálattal

11. tétel
Fűszeres Tramini
Gyöngyöspata, 2015
Soós Pincészet
16,6 Bronz
Fűszeres Tramini nevének megfelelő fűszeres je-
gyeket mutat fel Gyöngyös környékén szívesen ül-
tetnek piros és fűszeres traminit, melyet önállóan 
és házasításban is kiváló italt biztosít.
A Soós családi pincészet minden évben új izgalmas 

tétellel jelentkezik, reméljük, hogy a következő években a szortiment más tételeit 
is megismerhetjük.
A társadalmi zsűri egyetértet a hivatalos minősítéssel. 
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12. tétel
Rezi Nektár
Zala, 2015
Strázsai Pincészet
17,1 Bronz
A Strázsai pincészet igazi kézműves gazdaság több-
ször lepett meg minket érdekes, izgalmas zalai 
felső- balatoni tételekkel. A Nektár egy kevéssé 
ismertfajta eddig többségében töppedt szőlőből 
készült édesebb fajtákat fogyasztottunk, Ez a tétel 
üde kivétel kellemes egyedi íz világával.

A társadalmi zsűri messze felül értékelte a hívatásos ok véleményét 4 arany és egy 
ezüst díjat ítélt oda.

12/b. tétel
Muscat Ottonel
Gyöngyöspata, 2014
Nándi vendégház (Bernáth Magdolna)
18,1 Ezüst
A Nándi Vendégház Gyöngyöspata különös színfolt-
ja, nemcsak a falusi turizmusban úttörő, hanem a 
borgazdagságban és a bió gazdaság egyéb területein 
is különlegeset alkot tulajdonosa borásza Bernáth 
Magdolna. A borgazdaság adta előző év zászlós 
borát a Police borrendnek.

A Muscat Ottonel népszerű borfajta a borvidéken, kellemes muskotályos aromái 
mellett egy igazán jellegzetes borélményt is biztosít.
A társadalmi zsűri 7 ezüsttel díjazta

12/c. tétel
Nándi Magdi Cuvée
Gyöngyöspata, 2013
Nándi vendégház (Bernáth Magdolna)
17,5 bronz
A házasítás kellemes „iható” bort produkált, a bi-
zottság véleménye szerint jól lett volna tavaly meg-
kóstolni. A társadalmi zsűri egyértelműen magasabb 
osztályba sorolta 8 ezüsttel díjazta.
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Fehér

12/d. tétel
Havashegyi Zenit
Gyöngyöspata, 2014
Lackó Borház
17,5 Bronz
A Zenit a Bouvie és az Ezerjó kereszteződéséből 
egyik Z betűs szőlő fajtánk, melyik remekül érzi 
magát a gyöngyösi borvidéken ez a tétel reduktív 
technológiával készült, még friss íz világot produkál 
jól fogyasztható fajta bor.
A társadalmi zsűri ebben az esetben is felülértékelte 
a „hívatásosokat” és 8 ezüsttel díjazta.

13. tétel
Sauvignon Blanc
Eger, 2015
Juhász Pincészet
18 Ezüst
A Juhász testvérek borai rendkívül népszerűek és 
borversenyek „tuti „résztvevői a Sauvingnon Blanc 
viszonylag új elem a tétel sorban a szőlőfajta nem 
véletlenül világbor, illata és aromái rendkívül erő-
teljes fűszeres jegyeket hordoznak, itatja magát, de 
mégse mondható könnyű bornak. Aki a fűszeres 

italokat kedveli, ebben biztosan kedvencre talál a magyar fűszeres muskotályos 
fajták pl. Cserszegi, Irsai nehezen versenyeznek vele. De a borlovagok véleménye 
szerint lehet egyszere kedvelni a magyar és a francia fajtát is. A bor a Police bor-
rend lovagjai és a kéményseprők véleménye szerint is ajánlott.
A társadalmi zsűri valószínűleg a borászatba való bizalmuk miatt messze felülér-
tékelte a „hívatásosokat” és 6 arany illetve 2 ezüst díjat szavazott meg
Police Borlovagok és a kéményseprők ajánlásával!
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14. tétel
Rezi Pátria
Rezi, 2015
Strázsai Pincészet
17,4 bronz
A pátria Bakonyi Károly nemesítette Olaszrizling és 
Piros Tramini fajtákból klón testvérével a Rozáliával 
különös íz élményt ad. Bár a név atya- atyai- ra utal 
egyik alap borfajta sem „atyáskodik”. Különös íz 
világa főleg Zalában élvezhető. A borászat – fiatal 
kézműves borász időnként meglepő üde tételeket 
produkál. A társadalmi zsűri jóváhagyta a hivatalos 
eredményt

15. tétel
Bánáti Rizling
Villány, 2015
Neumann Pince
17,9 Ezüst
Kreaca- balkáni eredetű- nálunk ritka általában 
lágy borszőlő Villányból küldte borrendi társunk- 
köszönet érte. Külön tisztelet érdemelnek, azok a 
borászok, akik nemcsak a divat fajtákat termelik, és 
így nemcsak a kínálatot bővítik, hanem a feledéstől 
is megmentenek egy- egy „régi” ízt. Egyébként 
a Neumann Pincében, nemcsak a borok, hanem 
Simon Csabi személye is varázslatos hangulatot 
tud produkálni. A társadalmi zsűri jóváhagyta a 
hivatalos eredményt
Police Borrend pohárnokának ajánlásával

13/a. tétel
Pinot Blanc
Kiskőrös, 2015
István Borház
18,2 Ezüst
Burgundia egyik fehér szőlő fajtája – hazánkban 
régen a Fehér szőlő vagy fehér burgundiként volt 
ismert. Visszafogott illatú és  jó összhatást eredmé-
nyez. Ez a tétel is friss aromájú borként fogyasztható. 
A társadalmi zsűri ezüst tételként díjazta.
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Fehér

16. tétel
Hamburgi Muskotály
Gyöngyöspata, 2015
Dudás József
16,7 Bronz
Világszerte ismert csemegeszőlő. A borász így Dudás 
József is kockázatot vállal, mert a csemegeszölőböl  
egy alacsony összhatásu asztali bor lesz. De itt is igaz 
a tétel bátor borászok nélkül „csak” a divat borokat 
kóstolnánk. Egyébként a Patai pincesornál mind 
a 7 emeletét érdemes bejárni és úgy a közepén a 
dudás pincénél meg kell állni. A társadalmi zsűri 
jóváhagyta a hivatalos eredményt

16/a. tétel
Bianka
Kiskőrös, 2015
István borház
16,7 Bronz
Viszonylag újkeletü magyar nemesítés. Cukortar-
talma miatt, nemcsak szárazbort készítenek belőle. 
Közepes illat és íz tartalom ellenére érdekes bor 
készíthető belőle. Az István- borház az Alföld- Kis-
kőrös egyik meghatározó borászata, figyelemre 
méltó szortimentel és minőséggel. Kellemes bor, a 
társadalmi zsűri jóváhagyta a hivatalos eredményt
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17. tétel
Rezi Olaszrizling
Rezi, 2015
Strázsai Pincészet
17,5 Bronz
Ha Zalai és ha Olasz- igaz az, hogy erősen évjárat 
függő a minőség. A pincészettől bíráltunk (2014-
ben) sokkal „ütősebb” bort is. Ettől függetlenül jó 
kézműves tétel.
A társadalmi zsűri jóváhagyta a hivatalos eredményt.

18. tétel
Olaszrizling
Eger, 2015
Juhász Pincészet
18,2  Ezüst
Ismeretlen eredetű fajta, sem olasznak, sem pedig 
rizlingnek nem mondható. Az Új névválasztás jót 
tehet a borfajta népszerűsítésének. illatának a re-
zede illatot jegyzik, de célszerű egy sajátos illatot 
keresni benne. Asztali bor, fröccs bor és kiemelkedő 
évjáratokban különleges minőségű bor is készíthető 

belőle. A Juhász testvérek pincészete minden évben besöpri az elismeréseket. Idén 
is szép tételekkel jelentkeztek. A szőlőfajta „elmagyarosodott”, a mátrai az egri és 
a badacsonyi borvidékeken virul igazán. a bírálók szavai közül lejegyeztük azt, ami 
legtöbbször elhangzott, így hangzik:”ez rendben van”. A borbírálati szakszótárban 
hiába keressük ezt a kifejezést, de mindenesetre jól jelzi a fogyasztók értékelését. 
A társadalmi zsűri közfelkiáltással és nyolc aranyéremmel, ezt a tételt választotta 
2016-ban LEHEL Lovag Borának. Józsi barátunk bizonyára egy egyetértő cset-
tintéssel fogadta volna a döntést. Természetesen mind a Police borlovagok, mind 
pedig a kéményseprők ajánlják a bort.
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Fehér

19. tétel
Olaszrizling
Kötcse, 2015
Fáncsi hegyi pince
18,5 ezüst
Dél-balatoni reduktív friss bor, érezni a keserű-
mandula utóízt és a Balaton jótékony hatását. Igazi 
kézműves tétel. Társadalmi zsűri jóváhagyta a hi-
vatalos ítészek döntését.

20. tétel
Olaszrizling
Gyöngyöspata, 2015
Nagy Tamás
16,7 Bronz
A mátrai borvidékről, pontosabban Gyöngyöspatáról 
származó bor magában hordozza a sajátos mátrai 
ízeket, ez az a bor, amit a gazda borpincéjében 
kell fogyasztani. A társadalmi zsűri jóváhagyta a 
hivatalos eredményt.

21. tétel
Olaszrizling
Villány, 2015
Bock
17,8 Ezüst
A villányi, vagy feltehetően Siklós környéki szőlőkből 
származó tétel más íz élményt ad, mint a mátrai, 
vagy a balatoni borok. Igazi „poharazgatós „bor. 
kíváncsiak lennénk egy év múlva a bor fejlődésére. 
A társadalmi zsűri hét ezüstöt szavazott meg.
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22. tétel
Hárslevelű
Villány, 2013
Bock
18,9 Arany
Igazi férfias magyar származású fajta, hársméz illat-
tal és zamattal. Külön köszönet az egyik bor-ásznak, 
Bock Józsefnek, hogy elküldte ezt a tételt, rendkívül 
intenzív illat és zamatanyaga, és tartalma miatt 
szerethető és általa megszerethető ez a bor, férfiak 
és nők, igényesek és kezdők számára is. A társal-
mai zsűri 6 arannyal díjazta és egyben a borrendi 
nagytanács bora 2016-ban.
A Police Borlovagok és a Kéményseprők is ajánlják 

23. tétel
Rajnai Rizling
Muzsla, 2013
Becse Pince
18,4 Ezüst
Sokak szerint ez az igazi rizling, világfajta, kelle-
mes illattal és zamattal és kemény karakterrel van 
megáldva.
Asztali borként vagy éppen hosszú érlelésű, nagy 
borként is számon tartják. A határon túlról érkezett 
tétel a borászt dicséri, egy szép kézműves friss bort 
készített. A társadalmi zsűri jóváhagyta a hivatalos 
eredményt
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Fehér

23/a. tétel
Harmatcsepp (Nadapi Rajnai Rizling)
Nadap, 2015
Vimavin Manufaktúra
17, 6 Ezüst
Ez a tétel azt mutatja, hogy bizonyos fajták más 
éghajlati és talajviszonyok között más íz világot 
produkálnak, ízlés kérdése, hogy az északobb hű-
vösebb vidékekről szármaszó tételeket kedveljük 
jobban, szerintünk az a szerencsés, aki több, más 
terriőr produktumait is össze tudja hasonlítani, és 

egy teljesebb képet kap a borról. A rajnai egyébként fajborként és a házasításokban 
is remekül szerepel, adja a testet, szinte hordozza a társított fajtákat. A társadalmi 
zsűri jóváhagyta a hivatalos eredményt

24. tétel
Szürkebarát
Gyöngyöspata, 2015
Nagy Tamás
17.4 Bronz
A francia származású fajta világbor, illata zamata 
és sajátos utóíze közkedveltté teszi. A mátrai borvi-
déken így Gyöngyöspatán is közkedvelt szőlőfajta, 
nem minden évben hoz kiemelkedő minőséget, de 
sok gazda szerint szinte mindig iható bort készíte-
nek belőle. Kézműves bor, bár a termelő pincéjét 
nem ismerjük, de feltételezzük, hogy ott a legjobb 
ízű a fogyasztása. A társadalmi zsűri jóváhagyta a 
hivatalos eredményt

24/a. tétel
Tünemény Szürkebarát
Nadap, 2015
Vimavin Manufaktúra
18 Ezüst
Más táj a velencei tó környéke a talaj és a víz más íz 
világot produkál. Egy könnyen iható bor az ered-
mény. A társadalmi zsűri jóváhagyta a hivatalos 
eredményt
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25. tétel
Chardonnay
Tapolca, 2015
Kázsmér Pince
18,6 Arany
Francia származású, de világfajta, mindenhol más 
eredményt produkál, sokan vitatják, hogy szabad-e 
hazánkba egy ilyen máshol már befutott fajtát te-
lepíteni. A Kázsmér pincészet tétele is bizonyítja, 
hogy igen. Szép bor, üde, de tartalmas bor készült 
belőle. Kíváncsiak vagyunk rá, hogy hogyan visel-
kedik egy év múlva. A társadalmi zsűri jóváhagyta 
a hivatalos eredményt, és a Police borlovagok és a 
kéményseprők is ajánlják.

26. tétel
Chardonnay
Kötcse, 2015
Fáncsihegyi pince
17,8 Ezüst
Az előző tételnél speciális talajviszonyok, itt pedig a 
tó közelsége és az éghajlati viszonyok dominálnak. 
Könnyen iható kézműves bor az eredmény.

27. tétel
Chardonnay - barrique
Villány, 2015
Polgár Pincészet
17,9 Ezüst
A villányi borvidékről származó chardonnay friss 
barrique hordóban érlelődött, melyet a másik nagy 
bor-ásznak Polgár Zoltánnak köszönhetünk. Igazi 
megosztó bor sokan a fa illetve a pörkölés hatását 
kifogásolják, sokan pedig, így a társadalmi zsűri is, 
éppen ezt az íz világot dicsérik. Szép bor, nagy bor, 

akár aperitívnek, akár egy nagy étel kísérőnek is el tudjuk képzelni. A társadal-
mi zsűri hat arany és két ezüsttel díjazta, 2016-ban ez lett a kéményseprők bora. 
Természetesen a Police borlovagok és a kéményseprők is ajánlják.
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27/a. tétel
Szelina
Gyöngyöspata, 2013
Laczkó Borház
19.4 Arany
A Szelina tétel az idősebb feltételezhetően palackban 
érlelt borok közé tartozik, nagyon szépen megtar-
totta az értékeit. Ez nem csak a szőlőt, hanem a 
borászt is dicséri. A társadalmi zsűri jóváhagyta a 
hivatalos eredményt. A Police borend lovagjai és 
a kéményseprők is ajánlják.

28. tétel
Tokaji Furmint
Tokaj, 2013
Homoky
17,5 Bronz
A furmint jellegzetesen magyarfajta egyik leghíre-
sebb termőhelye Tokaj. Reduktív kivitelben vagy 
hordós érlelés után is különleges minőséget tud 
produkálni. Az aszú egyik fő fajtája. A Tállyai bo-
rászat családi vállalkozás ahol az idősebb generáció 
a hagyományos eljárásokat kedveli, míg a második 
generáció innovatívabb. A Homoky borház ven-
déglátása is kiváló. A társadalmi zsűri jóváhagyta 
a hivatalos eredményt

29. tétel
Tokaji Furmint
Tokaj, 2013
Kovács
17,9  Ezüst
A tokaji borvidék szinte minden községe más íz 
világot produkál, ez a néhány éves tétel alkalmas 
arra, hogy megszerettesse a hordóban érlelet oxi-
datív borokat. A borászatról keveset tudunk, de 
szívesen kipróbálnánk a többi elérhető tételt is. A 
társadalmi zsűri jóváhagyta a hivatalos eredményt
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30. tétel
Tokaji Furmint
Tokaj, 2015
Zsá-Kó
17,9 Ezüst
A Mádról érkező tétel fiatal bor, de érezni benne 
a potenciált, és így is jól iható. A borversenyünk 
névadójának pincéjéből származik, ezért külön 
köszönet illeti Zsákovics Imrét, hogy a Koppány-ha-
gyatékot ápolni tudjuk. A társadalmi zsűri messze 
felülbírálta a hivatalos eredményt, hat arannyal 
díjazta.2016-ban ez lett a Police borrend nagymes-
terének fehérbora.

31. tétel
Hárslevelű
Tokaj, 2013
Zsá-Kó
17,8 Ezüst
A hárslevelű, ha tokaji, a hársméz illat és zamatje-
gyek mellet, az ászkolt oxidatív ízeket is hozza. Ez 
igazi férfias bor, nem mintha a félédes tételeket a 
férfiak nem szeretnék (sokkal inkább a karakteres 
jegyei miatt). Szép bor ezért a társadalmi zsűri hat 
arany és egy ezüstéremmel díjazta.

32. tétel
Hárslevelű - félédes
Tokaj, 2013
Zsá-Kó
18,1 Ezüst
Minden kétséget kizáróan - a hölgyek kedvelik ezt 
a behízelgő bort, de a cukorfok sem fedi el a hárs-
levelű férfias karakteres jegyeit, úgyhogy a férfiak 
is bátran fogyaszthatják. - Érett tétel. -  
A társadalmi zsűri 6 ezüst és 1 arannyal díjazta.
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33. tétel
Félédes Cuvée
Tokaj, 2012
Zsá-Kó
18,3 Ezüst
Ez a tétel már nem a fejlődési lehetőségeket, hanem 
az érlelés eredményeit produkálja. A magasabb 
cukorfok tompíthatja a házasítás alapértékeit. Sze-
rintünk ez a tétel jobban hagyja érvényesülni a fajták 
erényeit, mint az előző. A bor már a csúcson van, de 
még 1- 2 évig bátran fogyasztható. A társadalmi zsűri 
az ezüstök mellett egy arannyal is megkoronázta.

34. tétel
Sárgamuskotály
Gyöngyöspata, 2014
Maka Zoltán
16,9 Bronz
A gyöngyöspatai kézműves tétel előző évben még 
jobb lehetett. A Nem tokaji stílusú sárgamuskotály-
nak jobban áll a reduktív technológia. A társadalmi 
zsűri egyetértett a hívatásos ítélettel.

35. tétel
Sárgamuskotály
Szerencs, 2015
Rozsnyai
18 Ezüst
Szerencsi friss muskotály kellemes íz világot kínál, 
de feltételezhető, hogy érlelés után vagy palackban 
újabb harmadlagos zamat jegyekre is számíthatunk. 
A társadalmi zsűri ezüstökkel díjazta.
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36. tétel
Hárslevelű  - félszáraz
Tállya, 2015
Homoky
18,2 Ezüst
A tállyai borászat félszáraz tétele azt erősítette, hogy 
a harmónia sav– alkohol – cukor összetételekben 
lehet kiváló, főleg ha a fajta jelleg erősödik vagy 
dominál. Kiváló hárslevelű! 
A társadalmi zsűri 6 ezüsttel és 1 arannyal díjazta.

37. tétel
Tokaji Sárgamuskotály (félédes)
Tolcsva, 2014
Kiss István
18,2 Ezüst
Ez egy „aranyos” félédes tétel. Még talán nincs a 
csúcson. Apperitifként ajánlott. 
A társadalmi zsűri 6 arannyal és 2 ezüsttel díjazta.
A Kéményseprők ajánlásával.

38. tétel
Tokaji Sárgamuskotály
Olaszliszka, 2012
Soltész
18,5 Ezüst
Remek íz világú tétel a fajtajelleg és tokaji sajátos-
ságok jó párosítása. A társadalmi zsűri 6 arannyal 
és egy ezüsttel díjazta.
A Police Borlovagok és a Kéményseprők ajánlásával.
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39. tétel
Száraz Szamorodni
Tállya, 2009
Hollókői Mihály
16,7 Bronz
A tállyai borászat egy hosszan érlelt tétellel jelentke-
zett a szamorodnit -„ahogy termett” együtt szüretel-
ve – az aszú szemeket és a „ normál” szőlőszemeket 
készítik. A hosszan érlelt tétel a társadalmi zsűrinél 
vegyes – bronz- ezüstminősítést kapott. Szívesen 
kóstolnánk a kiváló pincészet más tételeit is.

40. tétel
Száraz Szamorodni
Bodrogkeresztúr, 2013
Bodrogkeresztúr Pinceszövetkezet
17,5 Ezüst
A fiatalabb tétel jobban tetszett a zsűrinek. Majd 
az idő dönti el, hogy 4 év múlva milyen íz élményt 
produkál.
A társadalmi zsűri egységesen Ezüstre minősítette.

41. tétel
Száraz Szamorodni
Olaszliszka, 2009
Soltész
18,5 Ezüst
:Érett „ütős” Szamorodni a Botrytises jegyek, a kor 
és a technológia egy kiváló bort eredményezett. A 
társadalmi zsűri jóváhagyta a hivatalos eredményt.
A társadalmi zsűri az ezüstök mellett 1 arannyal 
megkoronázta.
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42. tétel
Tokaji Barrique Furmint
Tolcsva, 2013
Kiss István
18,8 Arany
A barrique technológia jelenlétét Tokaj környékén is 
vitatják. Ez a tétel akár bizonyság lehet arra , hogy 
egy harmadlagos íz nem  feltétlen uralja a bort, csak 
hozzátesz, és ez csak szép lehet. A társadalmi zsűri 
is aranyra méltónak vélte.
A Kéményseprők és a Police Borrend lovagok aján-
lásával.

43. tétel
Kövér szőlő-édes
Tolcsva, 2013
Kiss István
18,8 Arany
Régen még a Filoxéra járvány előtt elterjedt fajta 
volt, a tokaji borvidéken - napjainkban a vissza-
telepítése folyik. Tehát egy kuriózum karakteres 
illattal és zamattal. A társadalmi zsűri az egységes 
arany mellett döntött.
A Police Borrend és a Kéményseprők szerint is 
ajánlott bor.

44. tétel
Tokaji Cuvée-édes
Tarcal, 2009
Kovács Pincészet
18,8 Arany
Érett házasítás- bár még nem érte el az „aranyla-
kodalom” korát-, de csúcson lévő tétel. ,desszert 
borként és apperitifként is ajánlott.
A társadalmi zsűri egységesen aranyra értékelte.
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45. tétel
Tokaji Aszú-6 puttonyos
Szerencs, 2002
Rozsnyai Pincészet
18,8 Arany
A királyok bora- a borok királya az ASZU- többnyire 
furmint, hárslevelű és a sárgamuskotály fajtákból 
készül (időnként a többi engedélyezett fajtákból 
is). A párás környezetben a Botrytis cinerea gomba 
által előidézett nemes rothadás eredményeként a 
szőlőszemek aszúsodnak. Aszút eredetileg talán 
Sepsy Laczkó Máténak köszönhetjük ezt a 2002- es 
tételt, viszont a Szerencsi Rozsnyai pincészetnek 
kitűnő bor.
A társadalmi zsűri is aranyra értékelte.

46. tétel
Tokaji Aszú-4 puttonyos
Olaszliszka, 2009
Soltész Pincészet
19 Arany
A puttony szám azt mutatja, hogy a Gönci hordó 
mustjához hány db, egyenként 25 Kg súlyú aszút 
tartalmú puttonyt borítanak. Az édesség (cukor-
tartalom) és a minőség is növekedhet a puttony 
számmal, de nem csak ettől függ a minőség. Ékes 
példája a Soltész pince 2009- es tétele, amelyik 
kiemelkedő minőségű bor.
A társadalmi zsűri jóváhagyta a hivatalos eredményt.
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47. tétel
Tokaji Aszú-5 puttonyos
Bodrogkeresztúr, 2013
Bodrogkeresztúri Pincészet
18,9 Arany
A 2013- as tétel az Aszúk között viszonylag „friss” 
bornak számit, de a bort kóstolva és tudva, hogy 
a világ egyik legjobban eltartható bora az aszú 
szép jövőt jósolhatunk neki, de jelenleg pompás 
íz élményt nyújt. 
A társadalmi zsűri egyetértett a hivatalos bírálattal. 

48. tétel
Tokaji Aszú-6 puttonyos
Tarcal, 2007
Kovács Pincészet
18,9 Arany
Az aszút nem illik desszert bornak nevezni, mert 
borkülönlegesség. Fogyasztása is különleges alka-
lomra való. De apperitifként és édes ételek desz-
szertek kitűnő kísérője is lehet. Ezt a szép tételt 
tökmagkrémes mártogatóshoz és penészes sajthoz 
is kóstoltuk. Így is remek.
A társadalmi zsűri az ezüstöket 2 arannyal is meg-
toldotta.
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2. tétel
Merlot-Kékfrankos
Kötcse, 2015
Búzás Pincészet
17,7 Ezüst
A rozé, általában kékszőlőből készül fehér techno-
lógiával. Amolyan színes fehér. Akkor jó, és igazán 
élvezhető, ha friss és gyümölcsös. A házasításoknál 
általában előre szokták rakni a nagyobb összetevőt 
adó fajtát, ami itt a Merlot, társ pedig a kékfrankos. 

A Merlot lágyságot, gyümölcsösséget és kalandot ad a rozéhoz, a kékfrankos pedig 
a testet. A Dél-balatoni tétel egy üde gyümölcsös bort takar. A kérdés az, hogy 
néhány hónap múlva a bor még él-e, vagy hanyatlásnak indul?
 A társadalmi zsűri egyetértett az eredménnyel.

3. tétel
Pinot Noir-Kékfrankos
Kötcse, 2015
Fáncsi Pincészet
17,51
A pinot noir a másik „könnyed „fajta, amelyik kalan-
dos ízeket ad a házasításoknak. Ugyancsak javasolt 
nyári ital, sőt fröccsnek sem megvetendő. Gyakran 
kísérleteznek termelők szőlőtermesztésnél, ha ro-
zét készítenek, hogy viszonylag korán szüretelnek 

akkor, amikor a gyümölcs még a legtöbb ízt adja. Gyanítható a Fáncsi Pincészet 
is hasonlóképpen gondolkodott. A társadalmi zsűri egyetértett az eredménnyel.
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4. tétel
Rose
Eger, 2015
Juhász testvérek Pincészet
17,7 Ezüst
A Juhász testvérek rozé boraikkal régebben legalább 
két névvel és két időszakban jelentkeztek: Primőr és 
Paptag. Ez az idei rozéjuk azt a gyakorlatot sugallja, 
hogyan legjobb íz világú kékszőlőket házasítják, 
és utalva a címkén látható málna piktogramra a 

gyümölcsösség elérése a cél. A CO2 jelző pedig a hozzáadott széndioxidra és a 
pezsgésre utal. Nos, ez a cél ebben az évben is remekül sikerült. Ár értékarányban 
is helytálló, kiváló rozét hoztak forgalomba.
A társadalmi zsűri „átaranyozta” a hivatalos eredményt. Ebben az évben ez a tétel 
lett Lehel Lovag rozé bora. Természetesen a Police Borlovagok és a Kéményseprők 
is ajánlják.

5. tétel
Merlot Rose
Balatonkeresztúr, 2015
Strázsai Pincészet
16,6 Bronz
A tipikus kistermelői rozé szín merlotból. ennek el-
lenére kicsit hiányzik az üdeség és a gyümölcsösség. 
Vélhetően tavaly novemberben, vagy decemberben 
ez a bor még más jegyeket mutatott. A társadal-
mi zsűri egyetértett az eredménnyel és plusz egy 
ezüsttel jutalmazta.

6. tétel
Cuvée Rose
Villány, 2015
Bock Pincészet
18,7 Arany
A villányi rozék nem a könnyedségükkel fogják meg 
a fogyasztót, de itt is követelmény a gyümölcsösség. 
Bock József boránál ezt is meglelhetjük. Az arany 
mindenképpen jár neki, a társadalmi zsűri egyet-
értett az eredménnyel. A Police Borlovagok és a 
Kéményseprők ajánlják.
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7. tétel
Rose
Villány, 2015
Kvassay Pincészet
19,1 Arany
A Kvassay pincészet íz világát már a fehérborok-
nál kiemeltük, ez a rozé is egy kitűnően iható ital. 
Természetesen a társadalmi zsűri is kiemelte az 
értékeit és aranyakkal díjazta. A Police borrend 
nagytanácsának ajánlásával.

8. tétel
Shiraz Rose
2015
Kázsmér Pincészet
19,6 Nagy Arany
A shiraz vitatott származású, talán perzsa, talán 
franciafajta. Mindenesetre különös íz világa ál-
talában nagy vörösborok készítését feltételezi, de 
szerencsére, mint a jelenlegi esetben is előfordul, 
hogy rozét készítenek belőle.

A tétel a hivatalos ítészektől nagy aranyt kapott, amit a társadalmi zsűri nyolc 
arannyal megerősített. A Police borrend és a kéményseprők ajánlásával.

9. tétel
Villányi Rose
Villánykövesd, 2015
Neumann Pincészet
17,5 Bronz
A Villánykövesdi rozé, ismert a társadalmi zsűri 
tagjai számára. Itt is elmondható, hogy sokkal 
ütősebb volt novemberben, ill., decemberben. A 
társadalmi zsűri egyetértett az eredménnyel.
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10. tétel
Gránátalmás Rose
Etyek- Buda, 2015
Orosz Gyula
18 Ezüst
Az etyeki borvidékről származó cabernet sauvignon-
ból készült ital igazi poharazgatós tétel. Önállóan 
és fröccsként is ajánlott. Szépen harmonizálnak a 
savak az alkohollal és a cukorral. A társadalmi zsűri 
egyetértett az eredménnyel.

11. tétel
Rókatündér
Etyek- Buda, 2015
Orosz Gyula
17,2 Bronz
A másik etyeki tétel a könnyed italok híveinél arat 
osztatlan örömet. Persze az nem igaz, hogy csak a 
nők kedvelik (kontyos). A társadalmi zsűri messze 
felértékelte a hivatásos eredményt, sőt 2016-ban ez 
lett a kéményseprők rozé bora.

12. tétel
Néró rozé
Kiskőrös, 2015
István Borház
17,4 Bronz
A Néró szőlőből viszonylag kevés rozé készül, ezért 
ez a tétel kuriózum. Íze kellemes, de a következő 
tételhez képest nem kiemelkedő. A társadalmi zsűri 
egyetértett a hivatalos eredménnyel.
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13. tétel
Kékfrankos
Kiskőrös, 2015
István Borház
18,8 Arany
Csengödi István bora bizonyíték arra, hogy kék-
frankosból is lehet „ütős” rozét is készíteni. Friss, 
üde, itatja magát. A Police Borrend és a kémény-
seprők ajánlásával. A társadalmi zsűri egyetértett 
az eredménnyel.

14. tétel
Shiller Kadarka
Kiskőrös, 2015
István Borház
17,3 Bronz
A shillert tovább tartják a héjon ezért már nem illik 
rá a színes fehér jelző, inkább a könnyű vörösbor-
jelző illeti meg. Viszonylag kevés shillert találunk a 
borászok szortimentjében, valószínűleg azért mert 
a fogyasztók elszoktak tőle. Ez a z alföldi tétel is 

könnyű, és a kadarka fajtához híven kissé fűszeres zamattal rendelkezik.
A társadalmi zsűri egyetértett az eredménnyel, és még két ezüsttel megtoldotta.

15. tétel
Shiller Kékfrankos
Gyöngyöspata, 2015
Juhász René
17,3 Bronz
A mátrai kékfrankos shiller valoszinüleg a szőlő-
fajtának is köszönhetően markánsabb íz világú, de 
ettől függetlenül könnyen iható bor. A társadalmi 
zsűri egyetértett az eredménnyel és egy ezüsttel 
megtoldotta.
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Vörös

1. tétel
Educator (gyöngyöző)
Villány, 2014
Halasi Pince
17,5 Bronz
A gyöngyöző bor- a habzó bornál kevesebb szén-
dioxid tartalmú szénsavas bor – jelen esetben kék-
szőlőből készült „üdítő” ital, bár fehér szőlőből 
készült borokat jobban megszoktuk, jó példa rá, 
hogy kékszőlőből is lehet kellemes nedűt készíteni.
A társadalmi zsűri egyetértett a bronz díjjal.

2. tétel
Villányi Kadarka
Villány, 2014
Güntzer Zsolt Pincészet
19,2 Arany
A kadarkában a könnyedséget, a fűszerességet és 
gyümölcsösséget keressük. Kis Ázsiából szárma-
zik, de már teljesen „elmagyarosodott”. Gyakran 
szerepel házasításokban pl. Bikavér– szerencsére 
ez a tétel fajborként gyönyörködtet. Remek bor a 
társadalmi zsűri „aranyosra” értékelte.
A Police Borlovagok és a Kéményseprők ajánlásával.

3. tétel
Kadarka
Kiskőrös , 2015
István Borház
18,9 Arany
Az alföldi vörösek főleg a talajviszonyok miatt, 
színben és extrakt tartalomban kevésbé gazda-
gabbak, mint a Villányi vagy a Szekszárdi testvérei, 
de sajátos könnyed zamatukkal egy kiváló „iható” 
bort adnak 1- 2 évig biztosan.  Ez a tétel is remek 

„poharazgatós” bor. 
A társadalmi zsűri aranyakkal és 1 ezüsttel díjazta.
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4. tétel
Villányi Portugieser
Villány, 2015
Kállai Pince
19,1 Arany
Régebben Kékoportó Magyarországon különösen 
Villányban hosszú idő óta ismertfajta. Lágy színek-
ben nem túl gazdag fajtaházasításként és fajborként 
is forgalomba hozzák. A Kállai Pince kis- kézműves 
pincének mondható, de szinte minden évben pro-
dukál, egy- egy kitűnő tételt. Ez is az.
A társadalmi zsűri egyetértett az arannyal.
A Police Borlovagok ajánlásával.

5. tétel
Villányi Portugieser
Villány, 2015
Gere Tamás
18,5 Ezüst
A bor kellemes illat és íz világát legalább két évig 
biztosan megőrzi, bár ha létezne, időugrás szívesen 
megkóstolnánk az Oportóit 3- 4 évesen is. 
A társadalmi zsűri egyetértett a hivatalos ered-
ménnyel.

6. tétel
Villányi Portugieser
Villánykövesd, 2015
Neumann Pince
19,3 Arany
A pincészet após és veje munkájának eredményeként 
a hagyományos borkészítési mód és szemlélet- és 
a régi magyar fajták megőrzése jellemzi. Ebből a 
szempontból az oportó is szinte magyar. 
A társadalmi zsűri egyetértett a hivatalos ered-
ménnyel.
Police Borrend pohárnokának bora
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7. tétel
Villányi Portugieser
Villány, 2015
Kvassay Pince
17,4 Bronz
Ha az oportótól az várjuk, hogy könnyed zamatos 
és gyümölcsös legyen Kvassay Levente borával 
megkapjuk Gere Tamás- Zsolt és a Kvassay Pince 
boraival, bárkivel megszerethetjük a fajtát. 
A társadalmi zsűri egyetértett a hivatalos ered-
ménnyel.

8. tétel
Bíborkadarka
Villány, 2015
Neumann Pince
18,3 Ezüst
Magyar nemesítésű vörösbor szőlőfajta, sötét rubin 
színű, savas, általában festő szőlőként használják. 
Simon Csaba minden évben készít fajtabort belőle. 
A társadalmi zsűri a hivatásos ítészekkel szemben 
ezüsttel és arannyaldíjazta.

9. tétel
Bíborkadarka
Kiskőrös , 2015
Juhász René
18,3 Ezüst
A mátrai tétel savai harmonikusak – könnyedebbek 
voltak, mint ami a fajtára jellemző. Érdekes bor.
A társadalmi zsűri egyetértett a hivatásos minő-
sítéssel.
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10. tétel
Compass Cuvée
Villány, 2014
Halasi Pince
18,5 Ezüst
Oportó- kékfrankos és egy kis merlot. A bor a 
könnyedebb kategóriába sorolható, persze csak 
akkor, ha a „Nagy” villányi borokhoz hasonlítjuk. 
A kékfrankos erőteljes hatását – két lágyabb aromás 
bor színezi.
A társadalmi zsűri is ezüsttel díjazta.

11. tétel
Szekszárdi Kékfrankos
Szekszárd, 2009
Márkvárt Pince
18,9 Arany
Hazánk legelterjedtebb vörösbor szőlő fajtája – nép-
szerűségét nagy testének és hangsúlyos savainak 
is köszönheti. Az elmúlt évben egy kiváló bikavér 
mellett a borászt Márkvárt Mónikát is megcso-
dálhattuk. Idén egy érett kékfrankost kóstoltunk 

„kíséret” nélkül. 
A társadalmi zsűri egyetértett a hivatalos ered-
ménnyel.

12. tétel
Kékfrankos
Gyöngyöspata, 2011
Nándi vendégház
18,4 Bronz
A kékfrankos íz világa a gyöngyöspatai talaj kettős 
jellegét is tükrözi. Itt a savak keményebbnek tűnnek, 
mint a délebbi borvidéken. Lehet, hogy érlelése 
során már elérte a fejlődése csúcsát, de jó ivású bor.
 A társadalmi zsűrit is megosztotta ez a sajátos íz 
világ, négy ezüst, egy arany és egy bronz díjat kapott. 
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13. tétel
Kékfrankos
Villány, 2015
Neumann Pince
18,5 ezüst
Simon Csaba kékfrankosa egy friss kézműves té-
tel. Jól iható, savai vélhetően az érlelés során is 
megmaradnak.
A társadalmi zsűri egyetértett a hivatalos ered-
ménnyel.

14. tétel
Kékfrankos
Gyöngyöspata, 2015
Nagy Tamás
17.7 Bronz
A mátrai frankos erénye a kézműves natúr íz világ, 
mely a savak tompítása nélkül valósult meg. Ez a 
karakteres jelleg bizonyára az érlelés során sem 
változik.
A társadalmi zsűri egyetértett a hivatalos ered-
ménnyel.

15. tétel
Kékfrankos
Gyöngyöspata, 2015
Juhász René
18,6 Arany
Ez a tétel is hamisítatlan mátrai ízeket hordoz, friss 
bor, de reményeink szerint az érlelés még javíthat 
is rajta, de így is bátran fogyasztható.
A társadalmi zsűri egyetértett a hivatalos ered-
ménnyel.
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16. tétel
Cuveé Bomba
Gyöngyöspata, 2014
Cadenazzi Paolo
18,5 Ezüst
A zsűri szerint a bornak nem állt jól a házasítás 
vagy a hordó, lehet, hogy palackban még simulnak 
az aromái, de kevesebb savval még ihatóbb lenne.
A társadalmi 4 ezüsttel és 1 arannyal díjazta.

17. tétel
Nyitnikék
Gyöngyöspata, 2015
Losonczi Bálint
18,8 Arany
Hazánk legelterjedtebb vörösbor szőlő fajtája – Igazi 
kellemes mátrai vörösbor, kíváncsiak vagyunk a 
pincészetre és az idősebb (érlelt) tételekre is.
A társadalmi zsűri három arany és két ezüst díjjal 
pontozta.

18. tétel
Mer-sy
Gyöngyöspata, 2015
Soos Pincészet
18,5 Ezüst
A Soos Pincészet az előző években mutatott már 
izgalmas házasításokat pl. a Bérci legényes, ez a 
Couvée frissen is kellemes, de igazi értékeit egy –két 
év múlva mutatja meg. 
A társadalmi zsűri szerint is jár az ezüst.
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19. tétel
Merlot
Gyöngyöspata, 2015
Maka Zoltán
18,5 ezüst
Maka Zoltán mindegyik borán a hamisítatlan Pa-
tai – hagyományok érződnek. A Merlot frissen is 
tud értékeket felmutatni, de az érlelést (persze 
nem öregapám hordójában!) is meghálálja. Ezt a 
hipotézist szívesen nyomon követné a társadalmi 

bizottság a Gyöngyöspatai pincesorok X. emeletén található Maka pincében.
A társadalmi zsűri a bronzokat 2 ezüsttel is megtoldotta.

21. tétel
Merlot
Gyöngyöspata, 2013
Cadenazzi Paolo
17.5 Bronz
Ez az érleltebb tétel azt a kérdést veti fel, hogy a 
bor fiatalon vagy évek múlva mutatja a legnagyobb 
értékeit. A 2013- as tétel gyaníthatóan fiatalon 
még jobb volt.
A társadalmi zsűri bronzra értékelte

20. tétel
Merlot
Gyöngyöspata, 2015
Szignárovits-Maka
18,6 Arany
A bordeaux- i nagy vörösek között a Merlot különös 
helyet kapott a világban. A klasszikus házasításá-
nál kisebb, nagyobb arányban keverve jellegzetes, 
kalandos gyümölcsöst-ízt ad, az egyébként rokon 
Caberneteknek. Szerencsére fajborként is készítik. 

Ez a mátrai vörös jó példája annak, hogy a nagy vörösek fiatalon is élvezhetők. 
Ettől függetlenül szívesen kóstolnánk vissza 1- 2 év múlva.
A társadalmi zsűri is arannyal díjazta.
A Police Borlovagok és a Kéményseprők ajánlásával.
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23. tétel
Merlot
Gyöngyöspata, 2015
Cadenazzi Paolo
18,6 Arany
A fiatal mátrai tétel itatja magát. Azt hogy üdesége 
az igazi érték, vagy az érlelés során új harmadlagos 
aromák gazdagíthatják, majd az idő dönti el, de 
szívesen lennénk tanúi. A társadalmi zsűri négy 
arannyal és egy ezüsttel díjazta.

24. tétel
Othello
Gyöngyöspata, 2015
Juhász René
Különdíj
Amerikai eredetű, lambruska (rókaíz), mellékízt 
tulajdonítanak neki, és mivel direkt termő, elvileg 
csak étkezési szőlőként termeszthető. De egyedi 
összetéveszthetetlen íz világa, csersavassága, sokak 
számára kedvelté teszi. Még azt is megkérdőjelezik, 

hogy fogyasztása egészségre ártalmas lehet, kivéve persze, ha ipari mennyiséget 
fogyasztunk. A társadalmi zsűri is a különdíjra szavazott.

22. tétel
Merlot
Villány, 2011
Halasi Pince
19,6 Nagy Arany
A nagy bor az nagy bor koncentrált letisztult íz vi-
lág- gyümölcsösség- remek hosszantartó lecsengés 
harmónia,- szóval minden a helyén van - Nagy arany. 
Persze, hogy nagy arany –a Bordeaux- i – burgun-
diai vagy Rhone– borainak tisztelői vitatkozhatnak 

azon, hogy vajon melyik fajta való igazán a Magyar borvidékekre, de amíg ilyen 
borok születnek a Merlotot igenis termelni kell.
A társadalmi zsűri is Nagy Arannyal vállalta, a Police borrend Borlovagok és a 
kéményseprők ajánlásával.
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25. tétel
Othello
2015
Sohajda László
Nem értékelt tétel

26. tétel
Cabernet Franc
Szekszárd, 2014
Márkvárt Pince
18,9 Arany
A franc nem csak bordóban és a Loire völgyében 
honos, hanem világfajta, elterjedése, de főleg egyedi 
íz világa miatt. Világtájanként, sőt országon belüli 
borvidékek vonatkozásában is más értékeket tud 
felmutatni. Úgy látszik, nem csak Villányban ked-

velik, hanem szekszárdon is kitűnő borok készülnek belőle. A Márkvárt franc így 
fiatalon is remek, de meg van benne, a hosszabb fejlődés potenciálja.
A társadalmi zsűri arannyal díjazta.
Police Borrend pohárnokának ajánlásával

27. tétel
Cabernet Franc
Gyöngyöspata, 2015
Maka Zoltán
15,2 Oklevél
A zsűrik a borban a harmóniát kifogásolták, a sav 
túlsúlya hordóban még tompulhatna, kivéve persze 
akkor, ha nem hibás „öregapám hordójában „tartják. 
A picit hibás hordó következménye, nagyon hibás 
bor lehet. A társadalmi zsűri is oklevélre szavazott.
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28. tétel
Cabernet Franc
Villány, 2011
Halasi Pincészet
19,9 Nagy Arany
A villányi eredetvédelmet, az ilyen nagy borokra 
találták ki. A kikerics védjegy és a Villányi Franc 
jelzés együtt sugallja a fajta és a terület egyedi pré-
mium jellegét. A kóstolás mindkét zsűrit „levette a 
lábáról”. Az ilyen bort nem kóstolni, nem kortyolni, 

hanem” harapni „kell. A Villányi Franc védjegy 2014-től érvényes, de a Halasi 
bort fogyasztva azonnal érthetővé válik miért is találták ki. 
A társadalmi zsűri is nagy aranyat szavazott sőt, ez a tétel lett a Police Borrend 
Nagytanácsának 2016 évi bora.
Police Borrend Borrendi Tanácsának ajánlásával

29. tétel
Cabernet sauvignon
Gyöngyöspata, 2014
Cadenazzi Paolo
17,9 Ezüst
A cabernet sauvignon a bordói vörös nagycsalád 
(cabernet savignon, cabernet franc, merlot) alapbora, 
méghozzá úgy, hogy a házasításoknál a gerincet is 
adja.  Fajta borként karakteres, gyümölcsös jelleget 
hordoz, de nem mindenhol egyforma arányban és 

az évjáratok is erősen eltérő minőséget eredményeznek. A társadalmi zsűri fele-fele 
arányban ezüstre és bronzra értékelte.

30. tétel
Cabernet sauvignon
Villány, 2012
Régert Ferenc
18,2 Ezüst
A nagy vörösök, így a cabernet sauvignon is néhány év 
után mutatja meg igazi érett, fejlett arcát. A kedvező 
éghajlati viszonyok segítették a savak, a cukor, és az 
alkohol összhangját megtalálni, de a végeredmény 
mindig a borászt dicsérik.
A társadalmi zsűri is ezüstre értékelte.
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31. tétel
Cabernet Dorsa
Muzsla, 2015
Becse Pincészet
19,5 arany
A cabernet és dornfelder kereszteződéséből készült 
fajta, jóformán ismeretlen hazánkban. A párkány-
tól tíz km-re működő borászat ezen kívül még sok 
érdekes bort készít (pinot menoír, acolon,cabernet 
cubin). Külön élményt nyújtott a kóstolón a fajta, 

máshoz nehezen hasonlítható íz világa. Jelenlegi állapotában nehéz megtippelni 
a fejlődését, de mindenképpen kíváncsiak vagyunk rá.
 A társadalmi zsűri is aranyakkal díjazta. A Police Borlovagok ajánlásával. 

32. tétel
Cuvée
Villány, 2012
Bock Pince
19,2 Arany
Ha Bock borról van szó, akkor mindig számíthatunk 
valami izgalomra. Az előző évi Bock cuvée a pince 
zászlós bora volt, a 2012-es feltételezésünk szerint 
majd most kerül forgalomba. Remek aromák, hosszú 
lecsengés jellemzi, és biztosan sokáig a csúcson lesz, 
sőt még fejlődhet is a palackban.
A társadalmi zsűri is „aranyba foglalta”.

33. tétel
Royal cuvée
Villány, 2009
Bock Pince
16,6 Bronz
Összetételében és íz világában is izgalmas bor. Bor-
dói és burgundiai fajták szép házassága. A hivatásos 
zsűri kifogásolta azt, hogy a bor már túljutott a 
csúcsán, amit a társadalmi zsűri nem tette a ma-
gáévá, és minimum ezüstre díjazta, sőt a „feltétlen 
visszakóstolandó tételek” közé sorolta.
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34. tétel
Villányi cuvée
Villány, 2015
Keresztes Pince
18,4 Ezüst
Örömünkre ismét kóstolhatunk Keresztes bort, 
méghozzá egy friss fiatal vörös házasítást. Üde, 
gyümölcsös jegyei mindkét zsűri tetszését elnyerte. 
Jó ivású, kézműves bor. A társadalmi zsűri az ezüstök 
mellett egy aranyat is megszavazott.

35. tétel
Luca cuvée
Villány, 2015
Keresztes Pince
18,3 Ezüst
Luca születését végigizgultuk, a Luca bor világra 
jöttét pedig még remélhetően sokáig ünnepelhetjük. 
Kellemes iható nedű. És nem csak a jammertálon 
fogyasztható. Társadalmi zsűri is ezüstre díjazta.

36. tétel
Polgár cuvée
Villány, 2011
Polgár Pincészet
18,8 Arany
A bordói „főkolomposok” cabernet sauvignon, és 
franc, frigyéből született bor igazán elegánsra si-
keredett, hosszabban is érlelődhetne az a néhány 
palack, amelyik a bírálat és a vita alapját képezte, 
de a visszakóstolásuk során befejezték földi pálya-

futásukat. A 2011-es tétel további fejtődésének figyelemmel kísérése érdekében 
újabb palackok beszerzése szükséges. Természetesen társadalmi zsűri is aranyra 
szavazott. A Police borlovagok és a kéményseprők ajánlásával
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37. tétel
Ördögárok
Villány, 2009
Güntzer Zoltán Pincészet
19,4 arany
Íme, egy remek példája a nem klasszikus bordói 
házasításra. A merlot túlsúlyt 30% franc és 10% 
sauvignon színezi. Kalandos érdekes íz világ és 
teltség jellemzi. Az ördögárok dűlő szép szülöttje, 
a társadalmi zsűrit is aranyra buzdította. A Police 
Borrend Nagytanácsának ajánlásával.

38. tétel
Cuvée
Szekszárd
Márkvárt Pince
15,9 Oklevél
Ez a szekszárdi házasítás kevésbé ragadta meg a 
zsűriket, mind a pincészet másik bora.

39. tétel
Cabernet franc
Villány, 2009
Gere Tamás
15.9 Oklevél
A hivatalos zsűri szerint a bor jelenlegi állapotában 
nem tükrözi azokat az értékeket, amelyek egy 6-7 
éves francot jellemeznie kéne. A társadalmi zsűri 
nem volt ilyen „szőrösszívű”, bronzokat, sőt egy 
ezüstöt is megszavazott.
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40. tétel
Paptag cuvée
Eger, 2011
Juhász testvérek Pincészete
18,1 Ezüst
Az Egerszalóki házasítás remekül mutatja a fajták 
jó tulajdonságait, a gondos érlelés eredményét és a 
tájra jellemző savak szép lekerekedett összhangját. 
A társadalmi zsűri itt is felülértékelte e hivatásosokat. 
Öt aranyat és két ezüstöt szavazott meg. A Police 
Borrend Borlovagjai és a Kéményseprők ajánlásával.

41. tétel
Egri bikavér Superior
Eger, 2011
Juhász testvérek Pincészete
19.1 Arany
Ha bikavér és ha superior, akkor legalább öt össze-
tevő és hosszabb érlelés dukál. Összetett íz világát a 
kékfrankos alap, és a többiek harmóniája határozza 
meg. Karakteres savakkal rendelkező, szép bor. 
A társadalmi zsűrinek idén a Juhász testvérek másik 
vörösbora tetszett jobban, de ezt is ajánlják.
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