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íntazt jőItudjátok, nemrég egy aprő szé-

pészeti beavatkozáson vettem részt az

egyik kóÁázban Sokat olvastam, gon-
dolkodtam. Aki nevet, az l<lvan rúgva !

Emlékszem, az okos emberek a versengést és az

együttműködést sokáig egymást kölcsönöse n l<lzá-

ró viselkedésnek tartofták. S valóban, Ha körülné-
zünk, hazai vefsenyszellemünk inkább ellenséges-

kedéssel íÁatóIe, az erőpróbát előbb azonosítják a
konfl iktussal, mintsem feltétele znék, ho gy együtt is

működhetnének.
Mivel a bizniszben, a munkahelyeken az önérdek

érvényesítendő, ehhez alkalmazkodnak a versengé-

si stratégiák is. Jórészt a kapcsolatok számítanak, a
játszma nem pusztán a teljesítmény alaplán dől el.

Iszonyú keményen harcolunk azzaI, aki nincs ebben

akiváltságos körben. A magyar kultúrában nevelke-

dett ember hajlamos úgy gondolkodni, hogy az eI-

lenfelet le kell győznöm, megkell semmisítenem. A
versenytársak gyakran tisztességtelenek egymással,

és lefelé nyomják a másikat, akár acentert avízíIab-
dában. Az eredmény: mindenki süllyed egyenként,

süllyed az egésztársadalom. Így torkollik közös siker
helyett általános kudarcba az együttműködési haj-
landóságot nélkülöző meccs.

Azért szeretem a mi Rallye-nkat, mert itt a 8yő-
zelem közös erőfeszítés. S ha mindenki egy irányba
hízza a szekeret, az eredmény is közös siker.,Itt a

rivá]ist nem tekintik ellenségnek. Aki hátul marad,
nem vesztes: ő is nyer a közös mulattság révén. Min-
denki jól jár (én mindenképpen), hiszen a cél közös:

érezzikjól magunkat.
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IsmeritekazéIetfrIozőfrámat.PéIdáIózvabeszéltek
nekem akóÁázban egy férfrrőI, aki leszokott a do-
hányzásrőI, az ivásról, a szexről és a zsíros ételekről.
Nem biztos, hogy ebben a sorrendben tette, de telje-

sen egészséges volt mindaddig, amíg öngyilkos nem
lett. Hölgyeim és uraim, kerüljük a depressziót!
A kórházban olvastam is (másutt amúgy sem sú-

rún teszem). Brit tudósok szerint a rendszeres borfo-
gyas ztás j őt te sz az egészs égnek. Elnézést, tudó s okat
írtam volna? Úgy értett em| azeddigi tizenhét rallye
résztvevői szerint... g"rábr'-úeA

/

XWn. MAGYAR BOROK ÚTJA RALLYE - Elmény- és programmagazin 
:

FELELÓS KIADÓ: Regőci Attila, R.E.G.Ó. Kft. TEL./FAX,:326-0531 E-MAIL: regokft@regokft.hu
TÖRDELES: Ónodi Ferenc, E-MAIL: ferenc.onodi@freemail.hu O FOTÓ: Havas Miklós, Kanyó Béla, Csanda Gl,ula

NYOMDA: Regiszter Plakát Nyomda
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Araryfo kozaaű tárn o gató ink %**
Alcufer Kft. Győr MegyeiJogú Város

DókaholdingZrt. Önkormányzata
Első Magyar Közlekedésbiztonsági és Industrieplan Kft.

Vezetéstechnikai KözpontZrt. PentaÁltalános Epítőipari Kft.
Euro Pay Solutions Kft. Protruck Kft.
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Tímogatók
Agria Drink

AUDI
Borkaszinó

Buddha-Bar Hotel
Danubiana Kft.
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Ax §7'ine(e)motion
Babarczi szőlőbirtok
Balatonlelle-Rádpuszta Csárda
és szabadidő centrum
Borbély Családi Pincészet
Borbirodalom Borpince és Udvarház
cezar pincészet

drivingcamp Hungary
Fischer Borház
Forgách Pince

Demeter pincészet

Globserver Kft.
Korrekt Nyomda

OBO Bettermann Kft.
Pékpont Kft.

Qalysoft Informatikai 7r t.

Állomások
l0.IKON Borászat
l l. kattra pincészet

12. kertész családi pincészet

13. Konyári Pincészet
l4.,Nobitis Pálinka
15. Orosz Gyula Családi Pincészete

Regiszter Plakátnyomda
SpaTrend

szentinel kft.
Trewex Kft.

Trigon Electronica Kft.

1.

-

4.

5.
6"
,7

8.

9,

16 Pőcz lózsef Pinc észete
l7. Sonkamester
1 8, Szt. Kristóf Pincészet

Ákiket támogatunk: Áfikai - Maglar Egyesület, Gjlerrnekrák Álapítuány
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Innovatívabb.
Könnyebb.
Okosabb.

Uj Audi A3 Sportback
Hatékonyság az, amikor a letisztu[t design és az innovatív

funkcionalitás ta[á|kozik. Amikor a technológia intuitívvá válik,
Amikor a sportossá9 és a teljesítmény egyesüt.

Az ú.1 Audi 43 Sportback magával ragad"
Fedezze fel az autót, és a hozzá kapcsolódó

i nfotain ment [ehetóségeket
az Audi connect funkcióvaI együtt!*

tesztv€zete9.audia3. hu

Új AUdi A3 sportback kombinált üzemanyag-fogyasztás: 5,6-4,2 l/]-00 km,
kombinátt COr-kibocsátás: 1"30-108 g/km.
*Extra fe[szerettség ként rendethető.

Audi
A hal-adás teihnikája



Kedves Spoít- és borbarátokl

Borkai Zsolt, Győr város polgármestere - Egy hosszú, for-

rő nyár végéhez közeledünk.Ez az évszak sokunknak a kedvenc

időszaka az évben,hiszen a kemény munka mellett jut egy kis idő
a kikapcsolódásra, a családdal, a barátokkal megélt ktlzos élmé-

nyekre. A nyár vége ezért szomorú is lehetne, de a Magyar Borok
Utja Rallye és a jó borok megédesítik ezeketa napokat. A verseny évről-évre felüdtilést,
jó hangulatú beszélgetéseket, izgalmas vetélkedéseket, új ismeretségeket, gasztronómiai
élményeket ígér a résztvevóknek, és ezt az ígéretet mindig be is váltja. A programot
Iáúa, az idén sem Iesz ez másként, és Győr, mint az egyik állomás mindent elkövet

azért, hogy a versenyzők igazán jől érezzék magukat nálunk. A pannonhalmi borok
talán még nem olyan ismertek, mint hazánk ikonikus borvidékeinek,,gyümölcsei'] de

higgyék el nekem, nem fognak csalódni. A Győr környéki nedúk felveszik a versenyc

más tájak boraival, és örömteli számomra, hogy ezt most Önök is megtapasztalhatják! Győr szerete ttelvárjaa Rallye
résztvevóit, akiknek jó versenyzést, igazi élményeket, és finom borokat kívánok!-,iqg4g6,f4@

Csákovics Gyula, Zamárdi város polgármestere - Zamárdi
egykis Balaton parti város. Kis város nagy szíwel. Szeretettel adunk
otthont a Borok Útja R.allye első napján amegfáradtrésztvevóknek.
Büszkék vagyunk rá, hogy házigazdáilehetünk egy olyan színvona-
las rendezvénynek, amely ebben az évben már ,,nagykorúví'válik,
Zamfudiegy régi bortermelő vidék. Mi tudjuk azt,hogy mennyi fá-

radozástigényel, mennyi verejték szükséges ahhoz, hogy az,,istenek
italí' az asztalunkra kerülhessen. A Borok Útja Rallye nemcsak kü-

lonboző borvidékeke t, tájakatköt össze, hanem egyfajta lélek közösségbe kovácsolja a

résztvevőket, akik a végén már barátokká válnak. A barátság pedig, amint az a rőma-
iak tartották,,Isten ajándék{.
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Megay RÓbert cég és pmje}<tvezetési tanácsadó, Dókaholdingzrt. - Sok minden in-
dokolja, hogy ismerjük és szeressük is országunk borail Indok lehet a rendkívüli sokszínű-
ségük, hogy általuk megismerhetjük országunk valamennyi tájegységét, a gasztronómiai
kultúráját és az ott élő embereket. Ehhez immár 18. alkalommal nyújt kitűnő alkalmat a

rally, hiszen mindezt minden évben barátokkal, jó társaságban tehetjük meg. Indok lehet

az is, hogy egy pohár finom bor mellet magunkat is, és a szeretteinket, barátainkat is jobban
megismerhetjük, hiszen a csodálatos iz élmény olyan lelki harmóniát tud teremteni, hogy
mi magunk is könnyebben nyílunk ki. Indok lehet az is, hogy egy pohár bor mellett köny-

nyebben tudjuk összeszedni saját gondolatainkat, könnyebben taláIjuk meglelki békénket.

Még sok mindent tudnék itt felsorolni , de aztgondolom hogy ha egy pohár boí ,,csak" az

eddig említett célok elérését segíti sikeresen elő, már akkor is érdemes szeretni és tisztelni
a borL részvevőként szerepelni a rallyn, és már megérte mindaz afáradozás is, amit a szőlősgazda tett a bor előállítása
érdekében. Ezeken azonban jóval túlmutat a jő borok szeretete és előállítása. Megmutatja országunkat a világnak, kí-
váncsiságot és érdeklődést gerjeszt a magyar nép és Magyarország irányában, az eIfogyasztása kifejezett örömet okoz
mindenkinek. Egyszóval egy pohár borban benne vagyunk mi is, ahazánkis és a világ is.

--j&n*,f,
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Balogh §ándor elnök, Afrikai-Magyar Egyesiilet - Nemesnek és példaértékúnek
tartom a 18. éve megrendezésre kerülő Bortúra céljái, hiszen ezatúranem pusztán bor-
kóstolás és rallye - jótékony célokat is szolgál.

Sőt Tokaj-hegyalján születtem, így gyerekkorom óta meghatározó szerepet játszott a

családban a szőIő és a bor - felnőtt fcl;el pedig sikerült létrehoznom egy saját kis szőlő-
birtokot. Talán nem szerénytelenség, ha kijelentem, hogy a világon kevés olyan
hely van, ahol még nem jártam, ám hiába kóstoltam megpéldául a finom dél-
afrikai borokat, ahazainedűket semelyik sem pótolhatja.
Ráadásul az eddigi bortúrák során olyan szépséges tájakat fedeztem fel Ma-
gyarországon, amelyek megerósítették bennem az érzést:hazánka világ egyik

; legszebb országa, - ahol felfedező útjaimról visszatéite megnyugodni,

feltöltődni, kikapcsolódni tudok,
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Neményi Áda* producer, Next Station Production - Regőci úrral évek őtatervez-
zük, hogy egyszeí együtt megyünk végig a ,,Magyar Borok Űtján", de sajnos nem volt
olyan év, amikor augusztus végén itthon lettem volna, ezért ez még soha nem jött össze.

Most viszont nagy szerencsével sikerül részt vennem a Rallye-n, sőt nagy örömömre

a - véleményem szerint - legmuzikálisabb magyaí család fejével, Király Tamással indulha-
tunk a versenyen.

Az RTL Klub ,,őskorában", a 90-es évek végén nagy sikerrel indítottuk el és csaknem

100 adást készítettünk az Autómánia című műsorból. Mindketten évtizedek óta baleset-

mentesen közlekedünk Európa, és Tamás Az Egyesült Álamok országútjain.Ezt a,,ha-
- t 'S gyományt" szeretnénk tovább folytatni, minden szabáIytbetartva, sikeresen végigmenni

azaton,Nagy örömmel utazunk végig a csodálatos borvidékeken, de különösen a Pannonhalmi Borvidék szépsé-

geit, izeit szeretnénk közelről is megízlelni, mivel hazánklegősibb borvidékéről van szó, hiszen már a római kor-
ban is szőlőt tefmesztettek a dombokon és Szent István királyunk is figyelemmel kísérte az ottaniszőlőskerteket,
a,,tefemtett borvidéket".

Es mint Máraitól tudjuk: ,, A bor férfidolog, csendesen kell beszélni róla. Leghelyesebb egy pohár bor mellett."

- {&*+§* t{p§d:-& 6-,Sb.&*&-;t* ;:S,**

Király Tamás producer - Mit is mondhatnék..? Szeretjük a jó borokat, én inkább a testes

vörösborokat (cabernet, meílot, stb.), de egy forró nyári napon természetesen jól csúszik egy

pohár jéghideg Chardonnay is,

Es mivel az autő a férfrakörök játéka marad, és itt mindké t" éIvezeti" cikket jó társaságban lehet

élvezní, azt hiszem, hogy jó döntés ezen abor rallye-n részt venni.
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Larzház7 §tbastian trzérigzzgató - driviagcamp Hungary - ,,A szőlő egyike

az emberiség történelmét végig kísérő, történetét, életét befolyásoló növényeknek" - írta

valamikor Kolumbusz Kristóf Magam is így gondolom, kiegésziwe azzd,,hogy egy-egy

baráti beszélgetést, családi ünnepet sem tudok elképzelni egy megfelelő hőmérsékletre

hűtött jó ájta palack magyar bor felnyitása nélkül!

A borban megtalálható atáj jellege, az aztkészitő borász szíveJelke. Szerencsére az el-

múlt 15-20 évben ismét méltó helyet tölti be a bor a magyar emberek életében. Aki a

borhoz tisztelettel, türelemmel közeledik, megadja a m ódját; azta bor is megjatalmazza!
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Munkámból adódóan sok idót töltök Zsámbékon, mint a drivingcamp Hungary
zérigazgatőja, ezért volt alkalmam jobban megismerni az Etyek-Budai borvidéket.

rakteres, a tájegységre jellemző borai méltán törnek utat maguknakahazaipiacon, egyre

- másra nyerik ahazai és nemzetközi versenyek elismerő díjait.

Epp.n ezértigazságtalan lenne egy-egy borászatot kiemelni, de ha mégis, akkor a hozzánkföldrajzilag is legkö-

zelebb lévő Nyakas pincészetet ajánlom a Tisztelt olvasó figyelmébe. Bor és vezetés, bor és R allye

úgy tűnhet a kedves gépjárművezetőknek, hogy egymást teljesen l<:zárják. Természetesen, ahogy a

felhívís is szól : ,,Ön dönt, iszik, vagy ve zet]' Eza mottó teljesen azonos cégfilozófiánkkal. fu út porát
leöblíteni egy nehéz napot követően egypohár - és nem több - borral esténként, csak a hasznunk-

ra válhat. Hogy mindezt egy jő hangulatú, vezetéssel egybekötött rallye keretein belül valósítjuk
meg, kiváló népszerúsítése a magyar boroknak és újegységeknek, valamint nem utolsó sorban a



W, Balogh IsWrin elnök, Gyermelrr& Álapíwány - A kihívások és a versenyek nagyon

fontosak az életemben ,LátvaaXVIII. Magyar Borok Útja Rallye versenyzői gárdáját,tu-
dom, hogy első megmérettetésemen nagyon kemény ellenfelekkel kell megküzde-

nem, ennek ellenére bízom a dobogós helyezésben. Mintegy 50 éve ülök avolán-
nál, több millió kilométert vezettem le, végig balesetmentesen.

A jó ebéd vagy vacsora elképzelhetetlen egy pohár minőségi bor elfogyasztása

nélktll. Külföldi útjaim során, jobbnál jobb helyi borfajtákat volt lehetőségem

megkóstolni, dehazatérve mindig megállapítom, az itthoni boroknál nincs fi-

nomabb. Kedvencem a j elle gzetes zamatí chardonnay.

Örülök, hogy a Rallye-n nemcsak kiváló magyar borokat, hanem ter-

mőhelyüket is lehetőségem lesz megismerni.

-Ckq*§o"#e#,;@t"
.§'..:

W,',@iF

,; ,,:";
$ks*'

PánczélOttó Péter termelési igazgatő,Pentariltalános Epítőipari Kfr. - Első találko-

zásom a borral 8-9 évesen történt. Abban az időben a családunk elköltözött, kisgyerekként

nagyon nehezen éltem meg, hogy kiszakítottak a jól megszokott környezetemből. Ennek fi-
zikai tünetei is lettek, emiatt szüleim több orvoshoz elvitek. Egy idős doktor javasolta a kö-
vetkező gyógymódot: minden nap a foétkezés előtt 1 dl vörósbort kell kapnom. Szüleim ezt

megfogadták, ennekköszönhetően hamar rendbejöttem ,Hozzáke]],tennem, hogy az akkori
bikavért nem lehet a maival összehasonlítani... Következő élményem a borral kapcsolatban

i!ú koromra tehető. Ter-

mészetjáróként szűkebb

hazámban, Zala megy ében

a szőIősgazdák sokszor be-

hívtak egy-egy pohár borra a pincéikbe. Természetesen

ezek a meghívások jól estek, közelebb tudtam kerülni a

helyi borkulurához,láthattam, mennyi munka van egy

pohár jó bor mögött. Később a Balaton déli partján fekvő

nyaralónknak köszönhetően nyomon követhetem, hogy
az elmúlt évtizedek során az állami borkeszítéstől napja-

inkig milyen fejlodesen ment át a ma1y aí borászat.

Napjainkban a vasárnapi ebéd vagy egy baráti beszél-

getés elképzelhetetlen számomra egy palack jó magyar

bor nélkül. Ami a kedvenc borvidékemet illeti, mindig
az, ahol éppen vagyok. Nyitott vagyok, szívesen kósto-

lom a helyi specialitásokat. Közelebb állnak a szívemhez

a kisebb, kézmúves borászatok, ahol hagyományos tech-

nológiákat alkalmaznak.

Magyar tulajdonú Társaságként örömmel veszünk

részt a Borok Útja Rallye-n, amely által valamennyire

rudjuk segíteni a magyar borászatot és öregbíteni udjuk
a magyar bor jó hírét. Azt sem titkolom, hogy ez a Ra§e
számomra nagyon jó buli, egy jó társaságban. Jó hangu-

latban,eltöltött túrára számítok idén is.

" -j& 
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Komáromi §ndre nyugrállománl,ri ezredes, a rallye biztonsági ftinöke - Az idei év

jelentós váItozást hozott az ittas járművezetés megítélésében. Mivel az orvosszakértők á1-

lásfoglalása egyértelműen azvolt, hogy a 0,5 ezrelékes alkoholos szint befolylísolttá teszi a

járművezetőt,korlátozzaképességeit, és a személyi sérüléses balesetekben kimutatható alko-

holra visszavezethető részarány kellő mértékben nem csökkent, szigodtsunk a btintetőjogi

szabályokon. 0,8 ezrelékről 0,5 ezrelékre szállítsuk le az alkoholfogyasztás szabálysértést és

b úncs elekményt elválasz tó értéld,ntfu át,

Úgy vélem, régóta vallom, ha személyi sérüléses balesetekben az alkoholfogyasztás részará-

nya csökken, az ittas vezetés szabálysértési alakzatát el lehetne törölni. Meg lehet

majd engedn i,hogy azautós egy ebédhez vagy egy vacsorához egy-két deciliter bort

elfogyaszthasson. A kulturáIt alkoholfogyasztás fontos jellemzője, hogy,,ennyit, és

nem többet'l Ennyit, mert jólesik, ennyit, mert megengedi a jogszabály. Többet azért nem, meítaz a mennyiség

már alkalmatlanná tesz arra, hogy biztonságosan, saját és mások éIetét nem veszélyeztetve autót vezethessek.

A kulturált alkoholfogyasztás alapvecő kritériuma a mértékletesség, és a minőség irlnyábatörténő elmoz-

dulás. Agasztronómiában azétkezéshezelfogyasztot alkohol akulináris éIvezetfokozását szolgálja, nem

önmagáért való, és ha valaki ezt az elvetvallja, ezt a módszert követi, sokat segíthet a mainál sokkal k1
kulruráltabb alkoholfogyasztás kialakí tásához és elfogadtat ásához.

A Rallye résztvevői ezen hitvallás mellett vállalják, hogy végigcsinlílják a versenyt, hogy teljesítik

a feladatokat, hogy mértékletesen, túlzásokba nem esve, a jogszabályokat betartva, de mégis ver-

senyszellemben viszik a hírét a magyar bornak.

1::
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Verseny előtti ismertető
FerjáncZ Attila sportigazgató, autóvers erryző ldasszis - Nem sokkal a 17 , Magyar Bo-
rok Utja Rallye díjkiosztója után egy kibővített szervezőbizottsági megbeszélésen eldöntöt-
tük, hogy a sok állomásos, hosszú menetidős veíseny helyett kényelmesebb,játékosabb ver-

senyt kell rendezni. Fiatalabb indulók és foleg üzletemberek részvételével mégváItozatosabbá

szeretnénk tenni a 18 éves rendezvényt.

Az útvonal kijelölésekor fo szempont lett a rövid, de játékos napok szervezése és már régen

nem látogaton borvidékek ujra felfedezése. Így jutottunk el Etyekre, ahol már több minr 10

éve nem jártunk, mely az eltelt évek alam igen csak megváltozott, pozitív értelemben. Meg_

épült többek között Magyarország első, európai viszonylatban is a legkorszerúbbek között
jegyzettkozlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai központja, a drivingcamp Hungary Zsámbékon, ahol majd ügyességi
feladatokat kell teljesíteni a versenyzőknek.

Első nap a Balaton déli partján látogatjuk meg a boros pincészeteket és Zan,árdiban, a Hotel §íellamarin szá]lodában
töltjük azéjszú<át.

Másnap átautózunk Mór és Nagyrada érincésével a Balaton északi oldalára, meglátogatjuk a Káli medencét, ahol kelle-
mes, meglepetésekben gazdagnap után megérkezhetamezőny Győrbe a Hotel ETO Parkba.
Az esti vacsorák előtt meglepetés játékok is várják majd a versenyzőket!
A szokásos 3. nap aziskolakezdés és az évnyitók aktualitása miatt a résztvevők kérésére fakultatív lesz, de lehetőség nyílik
Győrújbaráton a Babarczi szőlőbirtok megtekintésére valamint egy kellemes ebéd eltöltésére Pannonhalmán a Borbiro-
dalom borpincészet jóvoltából.

A könnyed, lazaitvonalne tévesszen meg senkit, mert a KRESZ szabályokat szigorúan ellenőizzik A bor teszt lapok
pontos kitöltése is döntő lehet a végső eredményekhez, nem beszélve a játékok teljesítése során szerzett hibapontokról.
A legfontosabb, hogy a verseny vég eztévelmindenki balesetmentesen térjen vissza otthonába!

Sg-W*
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Molnár Tamásversenybíró

Ime jótanácsaim
a:rlerseryzőknek

i Nem kell rohanni! 'Az alacsonyabb rajtszámí
autónak nagy valószínúséggel előbb kell érkezni az

időellenőrző állomásra, ha várakozni kell akkor mögéje soroljatok be, mert a saját ideális
érkezésetekre úgyis elmegy előletek. Ha előre álltok le, akkor a többieket akadályozzátokt.
O A sportbírók utasításait, tanácsait kérjük fogadjátok el, a verseny gördülékenysége érde-
kében dolgoznak!

l A sportbírók neveket nem ismernek, rajtszám szerint tudnak információt, segítséget n}újtani.
l Az itiner mindig legyen nálatok! Az állomásokon ebbe írják a sportbírók az időtöket, a játékok eredményeit, ebbe
nyomják a pecsétet, ebbe jegyzik be, hogy megkaptátok az egyes állomásokon az ajándékotokat.
l A parkolásnál legyetek tekintettel a többi versenyzőre, előfordulhát, hogy nekik hamarabb el kell indulniuk!
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$ Diósi Rezső üglvezetó igazgatő, lndustrieplan I(ft. - Minőségi magyar borok fo-

gyasztőjaként nagy örömmel veszek részt borrendezvényeken. Negyedszer nevezek

erre a játékra, amely nemcsak a magyar gasztronómiát, Magyarországtájait és értékeit

mutatja be a nagivilágszámáta,hanem a résztvevőknek is alkalmat nyújt első kézbOl

megismerni egyes borok történetét, felfedezni régi-új borainkat és jó hangulatban el-

tölteni egy kellemes hétvégét.

Alkalmakkor öröm kézbe venni egy pohár finom magyar bort és azzalkoccintani.

Benne van minden: a napfény, a természet, a jó gazdamunkája - rövidebben megfo-

galmazva: tisztelet és hagyomány.

Legjobban az elegáns, vastag, iz-gazdagCabernet Franc-t kedvelem. Borvidékekkö-

zül pedig a Villányit, de nagyon kíváncsi vagyok azokra is, melyeket most keresünk fel.

A bor mindig nagy értéket képviselt. Magyarországon sok évszázados hagyomány avan a jó bor termelésének. A
természeti adottságok, a generációkon átívelő szakmai ismeretek a magyar bort a minőség fokmérőjévé tette. Ezt
az értéket pedig óvnunk, gazdagítanlnk és továbbadnunk kell.

Fontos lenne a jó magyaí bor fogyasztásának hazai és nemzetközi népszerúsítése, minél szélesebb rétegekkel való

megismertetése, üzleteketeIárasztőktilfoldl borokkal szemben.Jó lenne újra megszeretnünk és másokkal is megsze-

rettetnünk a saját borainkat.
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&w'W} Schmidt Győző tigyuezető, Danubiana Borászati Kft. , Schmi dt Győző igyvezető,
Danubiana Borászati Kft. - Idén a boglári borvidék felkeresését várom leginkább,

mert több mint tíz éve szoros kapcsolatban állunk velük, sok szőlőt vásárolunk tő-

ltik. Eddigi legkedvesebb élményem hat éve történt, amikor a gyöngyösi pincénkbe

látogattak abortűrázók,Házigazdai mivoltom - mondhatom - természetesen ala-

pul azon, hogy a hazai bortermelés egyik jelentős boros váIlalkozását hoztuk lét-

re, ami máig megörvehdezteti boraival a hegy levét kedvelő nagyérdeműt itthon és

ktitfoldon egyaránt. Így aztán munkánkhoz kedvtelésként kapcsolódik ez a

bortúra. No szóval, ezen az öt éwel ezeIőttiborbarangoláson beszélgettem

a versenyzőkkel - természetesen pohárral a kézben. Az egyik párossal cse-

vegtünk hosszasan, miközben a,,kettősfogat" yezető tagja nógatta a mit-
fárert,hogy ideje indulniuk. Az utas viszont még néhány bort meg kívánt kóstolni, így csak a sofor

ült be az autőba. Mi tovább kóstolgattunk, mikor is jó félóra elteltével gyorsan közelített felénk

egy autó - a sofor jött a társáért. Már a következő állomásról jött vissza, mert ott vette észre,

hogy egyedül ül az autóban. Ezen jőt kacagtunk, majd mindenki ment tovább a maga út-

ján,Ez az eset is azt mutatja: a rallye-n a részvétel a fontos, nem a,győzelem. Mindenkinek
jő szórakozást kívánok !



Czakó Lászlőii5yvezető ig azgatő,Protruck Kft. - A Borok Útja Rallye hosszú évek
óta a borok és borvidékek megismerését, népszerűsítését szo\gáIja. Különleges érzés

egy játékos autóyeíseny közben megismerni hagyományos borvidékeinket, megismer-

kedni a szőlőtermesztés és aborászat rejtelmeivel. Aki már többször vett részt ezen a
yersenyen, az évről évre tapaszt alhatja, hogyan fejlődik a szőlészetünk, a borászatunk,
hogyan találunk egyre több igazán minőségi bort. Különös érzés úgy ismerkedni

#,9h.

ezekkel, hogy kozben autót vezetünk, versenyezni kell, és be

tartjuk a közlekedési szabályokat. Talán sokan úgy gondolják
ezek nem egyeztethetők össze. Mi viszont, akik ebben részt ve-

szünk, tudjuk, hogy nem így van.

Ebben az évben olyan borvidékeket is érintünk, amiket én a

Borok Útja Rallye-k alatt még nem látogattam meg. Vannak persze személyes élményeim,
illetve halottam sok jót ezekrőI a területekről.Ezért is várom a mostani Rallye-t. Ezeka
borvidékek sokat fejlődtek az elmúlt években és sok igazán jó,minőségi bort állítanak elő.

Várom a ,,találkozásokat", és hogy jó borokat kóstolhassak (már, ha éppen nem én leszek
"yezető állásban").

-outÍp.*+§** t*
Barkó lliász kereskedelmiigazgató,Korrekt Nyomdaipari Kft. - A tizenötödik ra\-

lye-mra készülök, de ez a számsehol sincs apámétól, aki a második rajt óta
ott van a csapatban. Szeretem ugyan a borokat, de nem vagyok szakértő-

jük. Ha tudom valamely szép palack tartalmáról, hogy remek lesz,

akot azt elteszem egy-egy nevesebb alkalomra, ezért aztán gyű-
lik rendesen.Igaz, gyűjtője nem a boroknak, hanem a kocsiknak

vagyok. A rallye-ra is egy t985-ös Mercedes 560 SL-eI jövök.
Nem hiszem,hogy cserben hagyna, ha akár egy meredek dú-

lőn kellene is felvigyen egy pincészetbe. Egyébként hétközna-

pi autóval járok, de ha csak tehetem, beleülök egy veteránba,

hogy örömet szerczzekmagamnak és úgy látom, másoknak is.

Császár IsWán tulajdonos, Cezarpincészet- lgaz ugyan, hogy a pezs-

gőgyártás megelőzte a bortermelést - legalábbis az én esetemben, de
már azokban az évekbeh,1995 kortil - amikor megvásároltam s felvirá-
goztattam Pécsett a Littke Pezsgőgyárat -, elgondolkodtam azon, hogy
a pezsgő mellé kellene bor is. De nem akármilyen ! Nem tucat termék,
nem hamis ízkavalkád, hanem minőségi ital. Amolyan prőzaian
egyedi, magyar, családi bor. Amely olyan szőlőszemekből s

rásokkal készül, amiben nemcsak tudásom, munkám, hanem
lelkem is benne van. Már 2000-et írrunk, amikor találtunk '

egy olyan egybefüggő 100 hektáros területet Nagyra-
dán,Zalamegye szívében, ahol elkezdtük a tókék tele- 1& .

pítését. Kezdetben fehérborokat gyártottunk, de peísze a pezsgőálapot máig
is itt gyártjuk. Idővel pedigkékszőIő fajtál&al is bővtilt az ültetvényünk.



Maligános futam

ajtszámos autók, csodálatos

hazai borok és pálinkák, kivá-

ó társaság, fino m ételek, gyö-

nyorű tájak, ügyeségi versenyek és

meglepetés programok. Ez vár azol<ra

a vállalkozó szellemű versenyzőkre,

akik csadakoznak a Magyar Borok

Útja Rallye mezőnyéhez.

1995 őta,minden évben augusztus

utolsó héwégéjén indul útjára a Ma-
gyar Borok Útja Rallye, ahol a ver-

senyzők hazárk szebbnél szebb tája-

ival, pincészeteivel, pálinkalozdéivel

ismerkedhetnek *
meg. Az e5yes ál-

lomásokon nem-

csak kóstolásra

és vásárlásra van

lehetőség, hanem

megismerkedhet-

nek a helyi szoká-

sokkal, korbelár-

hatják a birtoko-

a hosszúhéwége alatt. Első este Za-
márdiban a Hotel §7ellamarin, má-

sodik este a győri ETO PARK Hotel
lesz avendéglátó, ahol avacsora után

további meglepetésprogramok vár-

ják a versenyzőket. Győr hilönösen
fontos helyszíne lesz az idei verseny-

nek, hiszen ez évben az eredmény-

hirdetést is itt tartják. A programok

és az iirrnepélyes díjkiosztó után már

az önfeledt szőril<ozásé lesz a fősze-

rep, és vasárnap már versenyen kívül
látogatjuk meg a csodálatos Pannon-

halmi térséget,

aholegykellemes

ebéddel zlrjlk a

turát.

A tájékozódáv

ban egy itiner

á1l a versenyzők

rendelkezésére,
mely nem csak

az állomásokhoz

Ttírös Károly, válogatott úszó-

edző Dél-Afrikában , Evek óta

résztvevője és éIvezője vagyok a bo-
rok útjának. Csak a nemzetközi el-

kötelezettségem akadályozott meg,

hogy minden évben részt vehessek,

mint Olimpiák, világbajnoksá-

gok....

Nem is tudom kifejezni, hogy
mennyire sziwel lélekkel és szere-

tettel jövök minden alkalommal
FokvárosbóI, a 1ó déI-afrikai borok
hazájábőI. Hogy mi fog meg? A
szinte ismeretlen magyar táj. Min-
dig sikerül olyan helyen átmenni,

ahol még nem jártam.

Hazám szépsége mélyen érint
minden alkalommal. A borok, bi-
zony egyre jobbak lesznek, megis-

merek sok új pincészetet és borászt

kitúnő boraikkal.
A társaság meg elsőrendú, nagyon

sok barátra tettem szeít az évek so-

rán és még többel itt találkozom
újra. Közvetlen a kapcsolat híres

politikusok, múvészek, sportolók
és üzletemberk között. Na nem be-

szélve arról, hogy Attilának mindig
sikerül a legszebb hölgykoszorúval
feldobni ezt apár napos túrát. Szi-

vesen jövök minden alkalommal és

nagy élményekkel távozok, aligvá-
rom a következő Rallye-t

kat, pincerendszereket, beszélgethet-

nek hazánk kiemelkedő borászaival,

pálinkakészítőivel.

Az idei évben az autós tura me-

zőnye 18 állomást látogat meg2,5

nlpja alatt. A kortilbeltil 700 kilomé-

teres út során az EtyekBudai, BaIa-

tonboglári, Badacsonyi, 7 úai, majd

a Pannonhalmi Borüdéket járjuk be

mutatja meg a h.ly., utat, hanem

időellenőrző check point-okon is

átvezet. Az úwonalról való letérést,

az ellenőtző pontok kihagylís átvagy

a tul gyors haladást a versenybírók

pontlevonással sújtják. A pontvesz-

tést ügyeségi játékol,kal lehet ellen-

sulyozni; ez évben a zsámbéki dri-

vingcamp Hungary tanp ily ájln ér té-



kes pontokért bizonyíth atják vezetés-

technikai tudásukat, a pincészeteknél

célba dobásal, célba lövéssel, íjászattal,

hordógudtással, talicskatolással, lo-

pótöközéssel vagy épp a tesztlap helyes

kitöltésével növelhetik esélyi.iket, hogy
az iinnepélyes díjátadó gálán a dobogó
felső fokára állhassanak.

A Rallye ,,a mindenki tegeződtk"

alapelvre épül, így a felhőden kik.p-
csolódás olyan üzleti kapcsolatok,

barácságok kiépítését aIapozza meg,

amelyre a mindennapi nagyvárosi lég-

kör nem nyrrjt lehetőséget. Az évek

során a szórakozni vágyő, borkedvelő

üzletemberek mellett neves embe-

rekkel is találkozhatunk a versenyzők

között, mint például Azurlk Csaba,
B. Tőth LászIő, Bárindy Péter, Bese-

nyei Péter, Berényi András, Borkai
Zsolt, Csollány Szilvesztel Győrfi Pál,

György Iswán, Hajas László, Horváth
László, Murányi LászIő, Németh Kris -

tóí Orodán Sándor, Orosz Barbara,

Pand Péter, Pintér Sándor, Radnai Pé-

ter, Stumpflstván, Szabó Dóra, Szunai

Linda valamint Hódi Anikó szépség-

királynők, Vas Károly, Vass Sándor,

Zsidró Tamás és mégsokan mások.

Idén a versenyzők között köszönt-

hetjiik Dr. Bárándy Péter sztárügy-

védet, Hajas László mesterfodrászt,

Kemény Dénest, a férfr viztlabda-vá-

logatott volt szövetségi kapitányát,

Király Thmás és Mményi Ád,ím pro-
ducereket, B. 'Toth LászIő újságírót

és dj-t, Tőrös Károlyt, a DéLAfrikai
Köztársasá$an élő magyaí származá-

sú úszóedzőt.

A verseny exkluzivitását bizonytja,
hogy azesemény flovédnökei dr. Pintér
Sándor belügyminiszter és dr. Fazekas

Sándor üdékfejlesztési miniszter.

Munkánkat ez idáigF erjlncz Attlla,
a Rallye sportszakmai igazgatőja, ma-

gyaí autóyersenyzés örökös bajnoka,

Schmidt Győző,a Rallye társelnöke, a

Danubiana Borászati Kft . ügyvezetője,

Dr. Komáromi Endre, a Fővárosi Köz-
lekedésbiztonsági Társaság rendőrsé-

gi frtanácsosa, rendőrségi ezredes, a

R.lIy. biztonsági fonöke segítette.

A versenyzőként induló közéleti
személyiségek, neyes üzletemberek,

múvészek, sportolók és újságírók éwől
éwe nagy szolgálatot tesznek Magyar-
országnak, hiszen a méüán keresztiil

hírt adnak az országismert szőlőtermő

vidékeiről, borkultúrájáról, az út során

látható idegenforgalmi nevezetessé-

gekről és aról a vállalkozói szellemről,

amely jellemző Magyarországra. A

hazai borok és borvidékeink mellett

célunk a gasztronómiánk, turisztikai
vonzerőnk, környezewédelrniink és

kozlekedesbiztonságunk népszerúsí-

tése.

A három napos boros autós túra ki-
emelt médiafigyelmet kap. A yefsenyt

megelőzően 2 sajtótájékozatőt tű-
tunk, ahol a borászatok is lehetőséget

kapnak a bemutatkozásra, Nem ma-

radtak el a versenytől aTYZ, az RTL
Klub, a Sport T[ az MTV az NIY,
a Duna TY, az Echo TY aHalózat
TV a Hatoscsatoína, a Hír TV és a

Somogy TV kamerái sem. A versenyt

filmriportokban és rövid filmekben
örökítették meg és sugározták or-

szágszerte, összesen több mint öt óra

terjedelmú adásban. 20IZ. évirendez-

vénninkről ktilonboző médiumokon
kereszti.il több mint t50 hír, tudósítás

és interjú jelent meg, többnyire feny-

képekkel. Szám szerint 56 nyomtatott
sajtó, 108 online megjelenés,31 TVés
6 Rádió interjú, beszámoló.

A Regő Kft. által szeryezett autós

tura jótékony célokat is szolgál. Az iin-
nepélyes üjátadő gálán tombolasorso-

lást és boúrverést tartanak, amellmek

bevételéből a Gyermekrák Alapítvá-
nyon keresztiil a rákos gyermekek gyó-
glulását, valamint az Afrikai - Magyar
Egyesiilet munkáját támogatj ák.
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1994-ben 0.4 ha-on alapított családi vállalkazás"
Pinészetünket az eryeki borvidéken termelhető kivá-
ló minóségű szőlő alapa.nyagta és az ely*| fuászatí
hagyományokra alapoztuk. Ma mál 6.1 ha saját

szőlóterülettel és a íeldolgozáshoz szűkséges modern

íeldol6ozó kapaciűssal és technológiával rendel_

kezúnk. körüllre|űl 4 ha ízólóteniletrő| vásáíolúnk fel

leríné§t,

Bork&zíté*únkre jel|emző a reduktív technológia, de
vőrósborainkat, minden eselben hagyományos,
hordós érlelést követően hozzuk forgaiomlra.

F ailáink: Chardonnay. 5zürkebarát, Olaszrizling,
Cserszegi íüszeres, Sauvignon blanc, Királyleányka,
Pinot noir, Tramini, Merlot, Cabernel sauvignon.

3iai úti borházunkban, maximurn 30 íőig vállaliuk
bóíkó§olók megtaftását.

MiértéppenBorok Űrja?

onnan a remek ötlet? Nem
szépítgetik a verseny meg-

honosítói. I994-ben meg-

hívást kapott Regőci Attila és Ferjáncz

Attila egy az e|Jrőpai nagyvárosokból

induló Beaujolais-rally-ra, melyek lé-

nyege, hogy az autóversenyzők egy

csomagtartónyi Újborral térnek vissza

Beaujeu-ból kiindulási ponqukhoz,
minél rövidebb utat megtéve. nos, az

akkori társaságban vetette fel valaki
(ieIentkezzen, aki magára vállalja): mi
lenne, ha itthon is indítanánk hasonló

versenyt. Vannak olyan jó boraink és

olyan szép tájaink mint a franciáknak.

Két év múlva már indult is az első Bo-
rok Útja Rallye 35 kocsival az 1650

ricáson keresztül jelölték ki számukra

az útvonalat. SzázbóI négy autó arra

is ment, a többiek persze a betonutat
választocták. Megfogadtuk: ilyet soha

többé nem teszünk.

97zl"* *

Egy időben divat volt mások cele-

fonjait ellopkodni, persze csak ugra-

tásként. A hetedik rallye-n lehetett,

hogy a szervező bizottság már 16 mo-

bilt adott vissza debreceni Aqua Ho-
telben.

gű//á* ,ű*h,auá/
/



Á ín§§élhetés fq}rrása volt

w_6"/."Á,^,ű/
Az Etyek-Budai borvidék az

Észak-dunántúli borrégió legke-

letibb, a Buda környéki szőlőket
felolelő része. Teljes termőterü-
lete 5600 ha, ebből 3927 ha I.

oszúIyű. Akárcsak a ftgíő többi
borvidékén, itt is szinte hzáróIag
fehérborokat termelnek, jellem-
zően reduktív technológiával. Ta-

lajai jellemzően mészkő, dolomit
vagy homokkő alapkőzeten ala-

kultakki.
Az Árpád-házi királyok alatt

már vírágzott itt a szőlőtermesz-

tés, és az emberek megélhetésé-

nek fo forrásává vált. sok szerb
(rác) telepedett Ie ezen a környé-
ken. Ennekköszönhetően a török
hódoltság után foleg a vörösbor
készítése volt túlsúlyban. 1830

kortil a nagyvárosokban a lakos-

ság inkább a fehérbort kereste,

így a budai vidéken is arra kény-

szerültek, hogy egyre több fehér-

borszőlő fajtát szaporítsanak. A
19. századvégétől a Törley-család
híres pezsgőihez szükséges fehér-
bort is e térségben termelték.

A területen már a római korban
is termesztemek szőlőt, probus csá-

szát nagy telepítéseket is végezte-

tett itt. A középkorban az ültetvé-

nyek nagy része egyházitalajdon-
ba került. A badacsonyi ürmös a

1 B- 1 9. századbana tokaji aszllhoz
hasonló hírnévre tett szert.

A filoxéra-jfuvány utáni rekonst-

rukció során támálakat építettek,

hogy megakadáIyozzlk a talaj eró-

ziő)át és technológiai újításokat ve-

zettek be. Q szőIőfajtlkis keriiltek
a területre. Szerzetesek telepítették
be Franciaországból a Pinot grist,

amely a talaj különleges adottságai

folytán egy 1ellegzetes helyi fajátá-

vá, Szürkebaráttá alakult, amely jó

évj áratokban aszúsodik.

Túaja bazak alapon paírno-
nasyag, pannonhomok, lösz. Eg-
hajlata enyhe, kiegyenlített, magas

páratartalommal. A Balaton közel-

sége miatt a déli lejtők avízfeliiletól
visszaverődő napfenyt is élvezhetik,

így nagyon kedvező mikroklíma
alakult ki, mely természetes cseme,

gebor készítésére ad lehetőséget.

A borvidékhez a következő te-
lepiilések határrészei tartoznak:
Ábrah,i-hegy, Badacsonytomaj,

Badacsonytördemic, Balamnren-
des, Balatonszepezd, Gy$bk§at. ,-

A Badacsonyi borvidék a Du-
nántúl közepén, a Balaton északi

partjának nyugati részén, aBada-
iso§y. körn}ékén található, Terü- Hegymagas,, Káptalantóti, *.,

I§sapáti;-.,Kővágóörs; N,étlre§,".,i



gulács, Raposka, Révftilöp, Sal6ld,
Szigliget, Thpolca. A legnagyobb

mennyiségben Olaszrizling terem,

amelyet jó évjáratokban hosszab-

ban érlelnek a tőkén és szemelt

rizlingként hoznak forgalomba.

Nagyobb termőterületen tal!,]-

ható meg a Szürkebaút, Thamini,

Muscat Ottonel, Rajnai rizling és a

Chardonnay is. A vidék régebbi jel-

Iemző bora volt a Kéknyelú, amely

a nyolcvanas évek ágykárainak
következtében erősen visszaszo-

rult, ma azonban reneszánszát éIi

és a közeljövőben ismét Badacsony

emblematikus bora lehet.

A badacsonyi borok jellegzetesen

testesek, tüzesek, zamatosak. Jel-
Iemző a tradicionális borkesz ítés, az

ászokhordós érlelés. Bár a reduktív

borkezelés és egyéb, modern tech-

nológiak is terjedőben vannak,

egyelőre nem változtaűák meg je-

lentősen a vidék borainak jellegét.

Évi átlagos hőmérséklete Úffi"§
szágos aaagn,íl kissé alacsonyab@
vidék viszonylag szeles, csapadékel-

Iátása megközelíti az országos áda-

got. Az adottságok lehetővé teszik

a korán szüretelhető pezsgőalapbo-

rok készítését. A borok többsége

nem túl testes, reduktív, szárazbor.

A borvidék a Balaton északkeleti

r ész én, B alat o nalm áditőI Zánkáíg
terül el.

Balatonftired-Csopaki körzet:
Alsóörs, Aszófő, Balatonakali,
Balatonalmádi, Balatonfokajár,

n, Running

W; *,u_r,,no



Ws

Balatonfüred, Balatonkenese, Ba-
latonszőlős, Balatonudvari, Ba-

latonvilágos, Csopak, Dörgicse,
Felsőörs, Lovas, Mencshely, Ör-
vényes, Paloznak, Pécsely, Tihany,
Vászoly
Zánkaikörzet : B alatoncsicsó, Mo -

noszló, Óbudavár, Szentantalfa,

Szentj akabfa, Tagyon, Zánka
A Badacsonyi Borvidékkel szinte

megegyező klímájú kontinentális,

szélsőségektől mentes éghajlat jel-

lemzi a borvidéke t. TaIaja váItoza-

tos, megtalálható a vörös homokkő,
dolomit, márga, mészkő, bazalt. A
Tihanyi-felszigeten, ami egy vulká-
ni kráter maradványa, vulkáni tuá
található.

A szőlőmúvelés a rómaiaki 1yezet-
hető vissza, amire aBalácza pusztán

feltárt villa urbana (II., III. század)

romjánál található álfestményeken

sok szüreti jeleneteket örökítettek

:!

I

meg. 1082-ből származó tulajdon-

levél szerint a veszprémi püspöknek
már volt szőlőbirtoka Csopakon.
121l-ben Balatonfi'rred a Tihanyi
Apátság tulajdona lett. A török hó-
doltság ideje alatt ezen avidéken is

alábbhagyott a szőlőmúvelés, meg-

fogyatkoztak a szőlőmúvesek, és

csökkent a szőlővel telepített terü-

letek nagysága is.

A XVIII. században lendüIt fel

ílra a vidék szőlőkulúrája, és a



XIX. századra a térség központj ává

vált Balatonfüred, illerve a,,Balaton

fovárosa" címet is kiérdemelte. Ba-

latonfured adott helyett a megyei

és országos előkelőség bálainak,
ünnepségeinek, ami mellé a térség

fehér borait fogyasztották.

l959-ben lett önálló borvidék,

előtte a Badacsonyi BorvidéIáez
taítozott.
A borvidéken elsősorban fehér-

bor-szőlőirőI híres, vörösbort több-

nyire a Tihanln-felszigeten termel-

nek.

Alapvetően két tájegységet kü-

lönböztethetünk meg a borok stílu-

sa szerint - a Balatonfuredi tájegy-

ség, ahol a borok testesebbek, tize-
sebbek, illewe a csopaki rizlingek
vidékét, amely borok finom, lágy,

könnyedebb borok kategóriájába

tartoznak.

A bencések

jelentősen hozzájánitak, W,
hogy a környéken elterjedt a szőIő-
művesség. Ennek elismeréseként a

13. században a király fennhatósá-

guk alá vonta a térség szőlőművese-

it. Albeus 1237 kőrnlkészült lajst-

roma szerint az apátsághoz tartoző

90 áluban 256 családvolt szőlőter-

melő és koztiltik I73 éh a Pannon-

halmi-dombság falvaiban.

A török hódítás idején a környék
elnéptelenedett. Erre vonultak ke-

resztiil a n},ugatra, Bécs irlínyába

törő török hadseregek. A törökök
kiúzése ltán azültewények ulra feL
virágoztak, és a megélhetés fontos

forrásává vlíltak.

A nagy filoxérajárvány a 19. szá-

zad második felében az ültetvények

nyolcvan százalékát kipusztította.

A járvány után lett a borvidék fr
szőIőfajája az olaszrizling. A bor-

vidék régi nagyságát sosem érte el

ujra (a fiIoxéra előtt mintegy 2000

hektáron termelhettek itt szőlőt).

lon, Győr-Moson-Sopron megyé-

ben, Pannonhalma környékén. A
borvidéken csaknem száz százaléh*

ban fehérborszőlőket termeszte-

nek.

Az ültetvények teriilete mintegy

7 50 hektár, talajuk középkötött vá-

lyog, lösz és barna er dőtalaj,helyen-

ként homokfoltokkal. A borvidék
a Pannonhalmi-dombság észa7<-

északnyugat - dél-délkelet irányú

vonulatának lejtőin teri.il el.

Klímája a magyar borvidékek
mezőnyeben közepes. Evi kozepho -

mérséklete 1 0'C körül i, az éví2000
napsütéses óra jó napfenytartam-

nak számít. Az éves csapadékköze-

pes (600-650 milliméter), de elosz-

lása jó, aszáIyranem kell számítani.

A szőlőtermelés hagyománya

szorosan köúdik a pannonhalmi
apátsághoz. A magyar szőlőmúve-

lést írásban először a pannonhalmi

Apátság alapítólevele említi, mint
dzedaIáeső terményt. Szent LászIő

1 093-as pannonhalmi birtokössze-

író levele 88 szőlőművest említ.

#

A pannonhalmi borvidék kis ma-

gyar borvi dék az Eszak-Dunántú-
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