
Idén Sárisáp rendezte a VIII. ISTER-GRANUM EURORÉGIÓS VÁNDOR-
BORVERSENY-t. A bormintákkal nevező borászok, illetve megbízott képviselőik április 
17.-én, kedden jöttek el Sárisápra - a Bányász Művelődési Otthonba -, hogy leadják a Vándor-
borversenyre nagy gonddal és szakértelemmel elkészített boraikat. A 8 x 4 tagú zsűrik a 
Bírálóbizottság elnökének irányításával április 20.-án, pénteken elvégezték a benevezett 421 
borminta zártkörű bírálatát. Május 5-én került megrendezésre az ünnepélyes 
eredményhirdetés, amelyet már minden borász feszülten és nagy izgalommal várt. 
 
Szlovákiából, Ausztriából és Magyarországról jöttek el a borászok Sárisápra. Összesen 50 
településről érkeztek borminta nevezések erre a nagy megmérettetésre. Megtiszteltetésnek 
tartjuk, hogy ilyen sokan eljöttek hozzánk boraikkal és mivel jó borokat hoztak, az 
eredményeknek is lehetett örülni az eredményhirdetésen.  
 
Sárisápon már több éves hagyománya van a nagy borversenyeknek, hiszen már négy egymást 
követő év februárjának végén rendeztünk térségi = nemzetközi borversenyt a nevező 
borászok megelégedésére. Két éve nálunk is volt már 370 bormintás borverseny, de ennyi 
borminta nevezése - mint most - még soha nem érkezett hozzánk Sárisápra. 
 
Két évvel ezelőtt megtisztelte rendezvényünket részvételével NYERGESI REZSŐ Úr, a 
VINUM ISTER-GRANUM REGIONIS BORLOVAGREND  nagymestere és nevezett is 
saját borával. Szót kérve a rendezvényen azzal a felajánlással élt, hogy SÁRISÁP 
ÖNKORMÁNYZATA   és ANNAVÖLGY ÉS SÁRISÁP KERTBARÁTAINAK ÉS 
BORBARÁTNŐINEK EGYESÜLETE legyen rendezője a 2012. évi ISTER-GRANUM 
EURORÉGIÓS VÁNDOR-BORVERSENYNEK. Egyben felajánlotta, hogy egyesületünk 
javaslatot tehet borász tag jelölésére a Borlovagrendbe rendes tagnak. A Képviselő-testület és 
az egyesület elnöksége is határozatban jóváhagyta azt, hogy a felkérésnek eleget tesz, így 
lehetett ennek a rendezvénynek a gazdája Sárisáp.  
 
A rendezvénynek a Sárisápi Bányász Művelődési Otthon volt a helyszíne. Ez a nap a kultúra 
és a munka, azaz a borászok és a borászkodás, az eredményes borkészítés ünnepe volt 
Sárisápon.  
 
A rendezvényen megjelent GOMBAI NAGY TIBOR  Úr, a Bírálóbizottság elnöke 
Etyekről, aki elvállalta – egyébirányú elfoglaltságai mellett – ezt a szép feladatot és aki 
tájékoztatást adott a bizottság szakmai véleményéről. 
 
Meghívásunkat elfogadták és a rendezvényen megjelentek az alábbi polgármesterek, 
akik egyúttal támogatói is voltak ennek a nemzetközi rendezvénynek: 
 
TÉTÉNYI ÉVA                        ESZTERGOM POLGÁRMESTERE, 

AZ ISTER – GRANUM EURORÉGIÓ 
TÁRSELNÖKE 
 

MIHELIK MAGDOLNA  NYERGESÚJFALU POLGÁRMESTERE 

PAEDDR. SLABÁKOVÁ KORNÉLIA   PÁRKÁNY ALPOLGÁRMESTER E, 

DRAPÁK KÁROLY                MUZSLA POLGÁRMESTERE 

TÓTH ANIKÓ                             BÁTORKESZI ALPOLGÁRMESTERE 



PALLAGI TIBOR                  BAJNA POLGÁRMESTERE 

SZAX LÁSZLÓ CSOLNOK KÖZSÉG ALPOLGÁRMESTERE 

MUSZELA SZABOLCS         EPÖL POLGÁRMESTERE  

MURCZIN KÁLMÁN MÁRIAHALOM POLGÁRMESTERE 

HAVRANCSIK TIBOR  MOGYORÓSBÁNYA POLGÁEMSTERE 

BALOGH MIKLÓS        NAGYSÁP POLGÁRMESTERE 

KOSZTKÁNÉ ROKOLYA BERNADETT  PILISCSÉV POLGÁRMESTER E 

CSICSMANCZAI TAMÁSNÉ  PILISSZÁNTÓ POLGÁRMESTERE 

BÁNHIDI JÓZSEF                                            ANNAVÖLGY POLGÁRMESTERE 

KO  LLÁR KÁROLY                                          SÁRISÁP POLGÁRMESTERE, 

                a DOROGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS  elnökhelyettese 

KESZTHELYI RÓBERT SÁRISÁP ALPOLGÁRMESTERE 

FLÓRIÁN JÓZSEFNÉ  SÁRISÁP KÖZSÉG JEGYZŐJE 

 
Részt vett az ünnepségen SZILVA DIÁNA, a VINUM ISTER-GRANUM 
BORLOVAGREND 2012. évi Borkirálynője a szlovákiai Muzsláról, valamint 
NYERGESI REZSŐ Úr, a VINUM ISTER-GRANUM REGIONIS BORLOVAGREND  
nagymestere. Utóbbi külön köszöntette a borásztársadalom népes táborát a teltházas 
rendezvényen. 
Mellékelve közöljük a rendezvény statisztikai adatait. 
 
Sárisáp, 2012-05-06. 
 
                                                         Schummel Tamás 
         Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete elnöke 


