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Idén 27. alkalommal rendeztek Sárisápon borversenyt a Bányász Művelődési Házban. 
Hagyomány, hogy a borverseny megrendezésére mindig február végén kerül sor Sárisápon. 
Ez talán egy kicsit túl korai időpont szakmai szempontból, ugyanis az új borok ilyenkor még 
nem készek teljesen. Főleg a vörös borok érnek későn. Mégis ez az időpont már a 
borversenyek kezdetének időszaka, mivel a szakképzett és elismert zsűritagokért nagy 
verseny folyik a települések között.  
A rendezvény szervezője, az Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek 
Egyesülete már több alkalommal rendezett térségi nyílt borversenyt. A mostani Egyesületi 
Zárt Borversenyként került meghirdetésre, ugyanis Sárisáp rendezi idén az Ister-Granum 
Eurorégió Vándor Borversenyt. 
Reméljük, hogy megértik ezt azok a borászok, akik ilyenkor más településekről és a 
Felvidékről is el szoktak jönni Sárisápra megmérettetni a boraikat és emiatt jövőre nem 
hagynak el bennünket. 
Egy ilyen nagy verseny, amelynek az eredményhirdetése szombaton volt – és ez a sportban is 
így van – valakinek örömet szerez, másnak kevésbé. Tudni kell veszíteni, de illik tanulni is 
belőle.  
A borverseny 3x3 tagú zsűrijének elnöke Vikukel László volt Esztergomból. A nevezett 
bormintákat az elmúlt hét csütörtökén hozta Sárisápra a versenyzők hada, Február 25-én, 
szombaton pedig elbírálta azokat a zsűri. Az ünnepélyes eredményhirdetésre március 3-án 
került sor. 
Az egyesület 196 taggal rendelkezik összesen 17 településről. A borászok nem mindig 
szőlősgazdák is egyben, hanem többségében vásárolják a szőlőt és abból készítik a bort főleg 
saját szükségletre hobbiként. Külön öröm, hogy településeinken vannak fiatal borászok és a 
borászkodást a hölgyek is bevállalják a gasztronómia mellé, mint ahogy férfi borász és 
egyúttal pálinkász tagjaink a gasztronómia hódolói is egyben – fogalmazott Schummel 
Tamás, az egyesület elnöke. 
A rendezvényen résztvevő borászokat köszöntötte Kollár Károly, Sárisáp polgármestere, 
aki gratulált az elért eredményekhez. 
 
A bírálóbizottságok tagjai a következők voltak: 
___________________________________________________________________________ 
                                              1. HALÁSZ ZSOLT             KARVA 
      1. BIZOTTSÁG            2.  PRANTNER JÓZSEF ESZTERGOM 
                                              3.          SCHVERA LÁSZLÓ          DÁG                                         
__________________________________________________________________________      
                   1.       CSIHA ATTILA  KESZTÖLC 
      2. BIZOTTSÁG            2. DUNAI LÁSZLÓ                ESZTERGOM  
                                              3.          KORMOS KÁROLY          PÁRKÁNY 
___________________________________________________________________________ 
                                              1.          SZIVEK PÉTER                 KESZTÖLC 
      3. BIZOTTSÁG            2. BALOG JÁNOS                  SÁRISÁP  
                                              3.          ÁRENDÁS ZSOLT             MUZSLA 
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___________________________________________________________________________ 
A rendezvény támogatták a megjelent polgármesterek, valamint a SYNGENTA, a YARA  
és a BASF növényvédőszer gyártók.  
 
10 településről 49 borász (7 nő, 42 férfi) nevezett 109 bormintával.  Ebből 55 volt a 
fehérbor, 19 rozé- és 35 vörösbor érkezett.  
 
101 újbort és 8 óbort értékelhetett a szakmai zsűri (2008/1, 2009/4, 2010/3, 2011/101). 
37 bor készült saját szőlőből, 73 bor pedig vásárolt szőlőből. 
 
A következő településekről érkeztek a borok(nevezők száma/nevezett borminta): 
- Annavölgy          (2/3)  legeredményesebb: Szolnoki László    (1-1-0-0)  
- Dorog                  (2/4)  legeredményesebb: Halmágyi Péter    (0-0-0-1) 
- Epöl                     (5/7)  legeredményesebb: Mike Gyula          (0-1-0-0) 
- Erdőhorváti        (1/3)                    legeredményesebb: Orosz Zsuzsanna (0-1-0-0) 
- Mogyorósbánya (1/1)                    legeredményesebb: Gódor István        (0-0-0-0) 
- Nagysáp             (2/5)            legeredményesebb: Bán László            (0-2-1-0) 
- Piliscsaba           (2/11)            legeredményesebb: Kis Csaba              (1-2-0-0) 
- Pilisvörösvár     (3/16)            legeredményesebb: Solymosi Attila     (2-1-3-0) 
- Sárisáp            (30/58)                   legeredményesebb: Vitek János           (1-4-1-0) 
- Tata                   (1/1)                     legeredményesebb: Süveg István         (0-0-1-0) 
                            49/109    
                                                                            
Nevezett borfajták felsorolása: 
fehér borok: Bianca, Chardonnay, Cserszegi fűszeres, Debrői hárslevelű, Hárslevelű, Irsai 
Olivér, Juhfark, Királyleányka, Lakhegyi mézes, Olasz rizling, Ottonel muskotály, Rajnai 
rizling, Rizlingszilváni, Sárga muskotály, Sauvignon blanc, Szamorodni, Zala gyöngye, 
Zengő, Zenit, Zöld veltelini. Összesen 20 borfajta. 
 
vörös borok: Bakator, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Kékfrankos, Medina, Merlot, 
Nero, Oportó, Pinot noir, Zweigelt. Összesen 10 borfajta. 
 
29 borász (3 nő és 26 férfi) szerzett érmet. 58 érem került kiosztásra. 
58 érem : 109 borminta = a nevezett borok 53,21%-a kapott érmet. 
A bírálat a 100 pontos rendszer alapján történt.  
 
Kiadásra kerülő érmek száma:   nagyarany                   -                        95,00 – 100,00 
                                                        arany                          8              90,00 -   94,99 
                                                        ezüst                          25  84,00 -   89,99 
                                                        bronz                        25                         78,00 -   83,99 
                                                       elismerő oklevél        16                         75,00 -   77,99          
                                          nem részesült díjazásban      35 borminta                  -   74,99       
                                                                                         109 
 
 
Legeredményesebb borász: Vitek János (Sárisáp) – 6 érem 
- 1 arany (2009 – Cabernet franc) 
- 4 ezüst (2011 – Vegyes fehér, 2011 – Sauvignon blanc, 2011 – Bianca, 2009 – Cabernet 
sauvignon) 
- 1 bronz (2011 – Cabernet sauvignon rosé) 
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Legjobb fehérbor: Kis Csaba (Piliscsaba) 2011 – Sauvignon blanc (aranyérem – 91.67) 
 
Legjobb vörösbor: Vitek János (Sárisáp)2009 – Cabernet franc (aranyérem – 91,67) 
 
Legjobb rosébor: Solymosi Attila (Pilisvörösvár) 2011 – Pinot noir rosé (aranyérem – 91,33)  
 
Legjobb saját szőlőből készült fehérbor: Szolnoki László (Annavölgy) 2011 – Juhfark 
(ezüstérem – 89,00) 
 
Legjobb saját szőlőből készült vörösbor: Szolnoki László (Annavölgy) 2011 – Vegyes vörös 
(aranyérem – 91,00) 
 
Legjobb saját szőlőből készült rosébor: Marcsó Tamás (Sárisáp) 2011 – Zweigelt rosé 
(aranyérem – 90,67) 
 
Schummel Tamás, az egyesület elnöke gratulált az érmes helyezést elért borászoknak és 
felhívta a figyelmet arra, hogy az Ister-Granum Eurorégió Vándor Borversenyére, amelyet 
idén április 20-án Sárisáp rendez, nevezzenek minél többen. Elmondta, hogy erre a magasabb 
kategóriájú borversenyre április 17-én, kedden fogadják a bormintákat 10 – 18 óra között. A 
borverseny eredményhirdetésére május 5-én, szombaton kerül sor a Sárisápi Művelődési Ház 
színháztermében. 
 

Fotók a zsűrizésről. 
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