
 A XIII. Monori Városi meghívásos borversenyről 
 

Március 31-én, szombaton zajlott le a monori József Attila Gimnáziumban a körzeti borverseny, 
amelyet ismét a Monori Gazdakör, a Ker-Bor Kft., a Strázsahegyi-Szárazhegyi Hegyközség, a 
Monor Környéki Strázsa Borrend és a vendéglátó gimnázium rendezett.  
 
A kiírásnak megfelelõen már pénteken leadták a borosgazdák a bormintákat, amelyeket a rendezõk 
fajtánként szétválogattak és lajstromoztak, illetve elõzsûriztek. 
 
Megyeri István gimnáziumigazgató, mint vendéglátó köszöntötte a megjelenteket, külön is 
köszöntötte Vasad és Péteri polgármesterét. Röviden szólt a bor és a kultúra szerepérõl a 
mindennapokban, a gasztronómiában és az irodalomban. Ezt követte a már nélkülözhetetlen mûsor, 
amelyet a gimnázium Irodalmi Színpada adott elõ. A 15 fiatal – 10 leány és 5 fiú – ezúttal a 
szõlõmûvelés és feldolgozás munkálataiba nyújtott bepillantást, ismert musical-ek zenéjére írt 
szövegekkel. Csak az elismerés hangján lehet szólni az elõadás színvonaláról, amelyet nagy tapssal 
jutalmazott a közönség. Az elhangzott - humorban bõvelkedõ - részletek sikere úgy a diákok hibátlan 
játékának, mint Bolcsó Gusztáv tanár úr témaválasztásának, ötleteinek és felkészítésének is 
köszönhetõ. Külön öröm volt látni, hogy az elõadók jókedvûen, beleéléssel játszottak és énekeltek. 
Köszönjük mindnyájuknak értékes munkájukat!  
Az elmúlt évek hasonló mûsorait egy nálam felkészültebb írástudónak érdemes lenne elemeznie, 
mivel ezt a sok elõkészületet és betanítást igénylõ irodalmi munkát Bolcsó tanár úr elkötelezetten és 
nagy szakmai tapasztalattal végzi. 
A mûsor után Megyeri igazgató úr bemutatta a zsûrik tagjait, ebben az évben a korábbi kettõ helyett 
három zsûri bírálta el a borokat. A fehér borok zsûrielnöke Keresztes József, a Kunsági Borvidék 
Hegyközségi Tanácsának fõtitkára, tagjai: Bíró Mária, a Magyarországi Borrendek Országos 
Szövetségének fõtitkára, Molnár Sándor termelõ, borász, Petzvold Attila borász, Katona Borház és 
Murár István termelõ, borász. 
A vörös borok zsûrielnöke dr. Urbán András, a Hegyközségek Nemzeti tanácsának ny. fõtitkára, 
tagjai: Keresztesné Endre Judit gyakorló borász, laboráns, Kiss Attila, a Kunsági Borvidék 
Igazgató tanácsának tagja, Nagy Ákosné, Kertészeti Egyetem, Csékey József, a Pécsi Püspöki 
Pincészet fõborásza. 
A rozé borok zsûrielnöke Karakas János, a Strázsahegyi-Szárazhegyi Hegyközség elnöke, tagjai 
Berki Zita és ifj. Szabó Gyula fiatal monori bortermelõk. Az igazgató úr ismertette a borverseny 
célját: a borkultúra emelését, a bortermelés elõkészítésének segítését a szervezõk részérõl. 
Megköszönte a közremûködõk munkáját, és a rendezvény sikeres lebonyolítását segítõk adományait.  
Bodor János, a Borrend nagymestere röviden beszámolt a Borlovagi lakoma sikerérõl, és hogy 
meghívást kaptak a Maria Regnum templomban tartott jótékony borárverésre, amelyen monori és 
környékbeli borok kerültek kalapács alá 2500-4000 Ft-os áron. Ezt követõen a borbírálat menetét 
ismertették, és megkezdõdött a borok minõsítése, külön a zsûrikben és a megjelent borászok 
körében. 
A borversenyre az idén is szép számban neveztek be a termelõk Monorról, Bényérõl, Péteribõl, 
Vecsésrõl, Ceglédbercelrõl és Tápiószentmártonból. 32 fehér, 36 vörös és 14 rozé bor került a talpas 
poharakba, hogy a tisztaság, a szín, az illat és az összbenyomás összesített pontszámai alapján 
kialakuljon a sorrend. A minõsítés után következett a vacsora, amelyet Magyar Kálmánné vezetésével 
készí-tettek, majd az eredményhirdetésre került sor. 
Karakas János a fehér és rozé borokról alkotott véleményt, szerinte a szélsõséges minõség volt 
tapasztalható, azaz vagy túl sok, vagy túl kevés savat tartalmaztak a borok, bár a rozék 
kiegyenlítettebbek voltak. Általában a frissesség hiánya volt jellemzõ. A minõséget az évjárat és a 
bor/hordókezelés befolyásolta. Végül arról szólt, hogy a bor és a pincefalu adta lehetõségek még 
igazán nem tapasztalhatók, a borturizmust pályázatokkal lehetne fejleszteni. 
Dr. Urbán András a vörös borokkal kapcsolatban keményen fogalmazott: nem volt élvezet a 
minõsítés! A borokban sok volt az alkohol-tartalom és a sav. Több figyelmet ajánlott a borok és a 
hordók kezelésére, és megjegyezte, hogy a 2006-os évjárat inkább a fehér boroknak kedvezett. 
Ezután került sor a díjak és oklevelek átadására, zárójelben a zsûri átlagpontszáma szerepel. 
Fehér borok: 1. Bodor János, Rajnai Rizling, arany (18,96), 2. Kiss Attila, Szürkebarát, arany 
(18,66), 3. Ker-Bor Kft. Sauvignon Blanc, arany (18,56). Ezüst minõsítést 8, bronzot 15, míg 
megfelelõt 6 bortermelõ kapott. 
Vörös borok: 1. Petz Márton, Merlot, arany Í(18,68), 2. Hanzelik Lajos, Kékfrankos, arany 
(18,62), 3. Petz Mátyás, Merlot, ezüst (18,00). További 4 ezüst, 22 bronz, 7 megfelelt minõsítés 
volt. 
Rozé borok: 1. Petz Mátyás, Merlot rozé, arany (18,83), 2. Kiss Péter, Cabernet Sauvignon rozé, 
arany (18,63), 3. Kiss Attila, Kékfrankos Cabernet Cuvée, ezüst (18,27) 
Kiosztották a közönségdíjakat is az elõbbi kategóriákban, amelyeket a résztvevõ borászok szavazata 
alapján állapítottak meg. A közönség helyezési pontszáma: 1. helyre 3 pont, 2. helyre 2 pont, 3. 
helyre 1 pont. Az összesített pontszámok adták az elsõ három helyezést. 
Fehér borok: 1. Megyeri József, Chardonnay, 24 pont, 2. Ker-Bor Kft., Sauvignon Blanc, 20 pont, 
3. Kiss Attila, Szürkebarát, 18 pont. 



3. Kiss Attila, Szürkebarát, 18 pont. 
Vörös borok: 1. Petz Márton, Merlot, 19 pont, 2. Megyeri-Hanti pince, Kékfrankos, 18 pont, 3. 
Hanzelik Lajos, Kékfrankos, 16 pont. 
Rozé borok: 1. Kiss Péter, Cabernet Sauvignon rozé, 60 pont, 2. Megyeri József, Kékfrankos 
rozé, 56 pont, 3. Hanzelik Lajos, Kékfrankos, 49 pont. Itt azért magasabbak a pontszámok, mert a 
társadalmi zsûri a fehér és vörös borokat külön, a rozékat pedig együtt értékelte. 
A szokásoknak megfelelõen a zsûri a legmagasabb pontszámot elért monori termelõ borát javasolja a 
„Monor Város Bora” címre. Ebben az évben Bodor János, a Borrend nagymestere Rajnai Rizling 
borával 18.96 ponttal érte el ezt a megtisztelõ címet, átadására az Orbán napi rendezvényen kerül 
sor. 
Az eredményhirdetés után éjszakába nyúlt az eredmények megbeszélése, a tanulságok megvitatása, 
jó hangulatban, bár néhány borász csalódott az elért pontszámokkal. Reméljük, hogy jövõre jobb 
eredményekrõl számolhatunk be, ehhez azonban meg kell fogadni a zsûri tanácsit. 
 
Németh László   

 


