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X. JUBILEUMI ALMÁDI BORFESZTIVÁL

AZ ÚJ ALMÁDI ÚJSÁg küLöNSZÁMA, SZERkESZTETTETék A BORFESZTIVÁL SZERVEZőI

Magyarország borvidékei

A X. jubileumi Almádi Borfesztivál támogatói:
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KöszöntőALMÁDI ÚJSÁgAlmádi Borfesztivál
kedves barátaink, tisztelt vendégeink!

Az idei, jubileumi fesztiválon immár 
10. alkalommal köszönthetjük önöket az 
Almádi Borfesztivál Mottójával: élmény, 
szórakozás, barátság, vendégszeretet.

Idén is ezt ígéri a rendezvény és a számta-
lan visszatérő vendég a biztosíték rá, hogy 
nem fog csalódni, aki esténként a Szent Er-
zsébet liget árnyas fái alatt keres felüdülést. 

Itt mindenki talál magának szórakozást, 
rég nem látott barátokkal találkozhat a for-
gatagban és élvezheti a szívélyes vendéglá-

tást. Mindezek együtt olyan élményt jelentenek, amit sokáig nem 
felejtünk el és hideg téli estéken is jól esik visszagondolni rá.

Amíg várjuk, hogy eljöjjön a délután és megpezsdüljön az élet a 
hangulatos faházak között, sétálhatunk Almádi utcáin, parkjaiban, 
fürödhetünk a Balaton vizében, kirándulhatunk a hegygerincen, és 
megpihenhetünk a műemlék-templomok hűs csendjében.

Ezekben a napokban a bor-, gasztronómia és kultúra-kedvelők 
ezrei keresik fel Almádit, hogy élvezzék a finom borok, jó ételek 
melletti beszélgetést, az esti műsorok sokszínűségét és a válogassa-
nak a népi iparművészek remekei között.

Estéről estére tehetséges táncosok, kiváló zenekarok  és országo-
san is ismert neves sztárok lépnek színpadra, garantálva a jó han-
gulatot.  

Régi a kapcsolat Almádi és a bor között. Több mint 100 évvel ez-
előtt városunkban tartották azt a népgyűlést, amelyen elfogadták az 
ún. „Almádi Memorandumot”, a magyarországi borvidékek első hi-
vatalos besorolását. Most ismét összegyűlnek Magyarország borvi-
dékeinek neves szőlős gazdái, és magukkal hozzák kiváló boraikat, 
hogy önök, kedves Vendégeink megkóstolhassák azokat.

Töltsék tele poharukat kiváló borokkal és töltsék kellemesen az 
időt a jubileumát ünneplő tízedik Almádi Borfesztiválon!

Keszey János polgármester

örömmel és szeretettel köszöntjük önöket tizedik alkalommal 
Balatonalmádiban, a már méltán hagyományt és értéket teremtő ju-
bileumi X. Balatonalmádi Borfesztiválon. 

Ez a sikeres rendezvény tíz éve nyitva áll az évente visszatérő és 
újabb érdeklődő vendégek fogadására. Jelentős azoknak a száma is, 
akik külön értékelik az esemény kulturális sokszínűségét és prog-
ramjait. A város barátságos vendégszeretete kiváló hátteret nyújt a 
12 borvidék jeles borainak és a gasztronómiai érdekességek kóstol-
gatásához.

kedves Vendégek! Sétáljanak végig Almádi megszépült utcáin, 
parkjaiban. Fedezzék fel gyönyörű templomait és pillantsanak le az 
ezer arcát mutató Balatonra az öreg-hegyi kilátóból. Ha megteszik, 
átérezhetik a vidék, az almádi táj ritka szépségét, csodálatos vonze-
rejét. 

Elismerés illeti a Balatonalmádiba érkezett, kevésbé ismert bor-
vidékek válogatott termelőit. Szorgalmuk és kitartásuk révén egyre 
magasabbra emelkedik a magyar borászat színvonala és ismeretlen 
árnyalatokat varázsolnak poharainkba. Az elmúlt két évtizedben új 
fogalmakat ismertünk meg. Felértékelődött a termőhely, a különle-
ges dűlők – a terroir – a kifinomult barrikolt borok, a hozamkor-
látozás fogalma, de szebbek lettek a címkék és nem utolsó sorban 
megszülettek és egyre szaporodnak a rangos nemzetközi díjak is.

A hazai és határon túli – nem egyszer különleges – borok baráti 
körben történő kóstolgatása ritka élmény és szinte cseppfolyós lel-
ki híddá válik a derű és a harmónia között. Méltók szeretnénk len-
ni Hamvas Bélához is, aki az almádi nedűt – kiemelten – délutáni 
borként nevezete.

őszintén kívánjuk e kisváros nevében, hogy töltsék kelle-
mesen idejüket a páratlan szépségű platán sétányon borozgat-

va, ahol Magyarország neves szőlős gazdái immár tizedik al-
kalommal kínálják legjobb boraikat vendégeinknek, baráta-
inknak.

Borlovagrendünk tagjai esküjükhöz híven őrködnek a kulturált 
borfogyasztás és a csodálatos ital – a bor – méltó helyének megte-
remtése, elfoglalása érdekében.        

Búcsúzóul javasoljuk, hogy a hétköznapok gondjait félretéve, ad-
ják át magukat tizedik alkalommal is a különleges és varázslatos él-
ménynek, a kulturált borfogyasztásnak és a színvonalas esti progra-
moknak.

Balatonvin Borlovagrend almádi tagjai

Tisztelt vendégeink, kedves borkedvelő barátaink!   

A borlovagrend almádi alapítói

A X. jubileumi borfesztivál programjaihoz  
jó szórakozást kíván a rendező Balatonalmádi  

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár!

Balatonfüred-Csopaki Borvidék, Dörgicse
Családi Pincészet, ahol három generáció óta foglalkoznak sző-

lészettel, borászattal. A Balatonfüredi Borvidék egyik legjobb ter-
mőterületén találhatóak az ültetvények, ott ahol, mindig is kiemel-
kedő minőséget produkáltak az elődeink is. Boraik hozzák azt a 
mineralitást, amit a talaj biztosít számukra. Ez ötvöződik a jó fekvés 
adta lehetőséggel és egészül ki a jó fajtaválasztással.

Boraik üdék frissek, tartalmasak, a választékból mindenki megta-
lálja a számára megfelelőt. Dörgicsei Juhfark 2008, Dörgicsei Juh-
fark 2009, Dörgicsei Szürkebarát 2009, Dörgicsei Szürkebarát 2011, 
Dörgicsei Merlot 2011, Tihanyi Cabernet Sauvignon 2008, Tihanyi 
Cabernet Sauvignon 2009, Tihanyi (kékfrankos) Echo Rosé 2012.

Echo Pincészet 

Az általunk megjelenített borok a Mátrai Borvidék kiváló minő-
ségű és adottságú, 1915 óta folyamatosan működő, Vázsonyi Pin-
cészetből származnak.

A Mátra hegység déli, dél-keleti lejtője, vulkanikus talaja, a 
Markazi-tó, olyan speciális mikroklímát produkál, ami egyedi mi-
nőségű borok és borkülönlegességek készítését teszik lehetővé.

Markaz község a Mátra déli lejtőjén, a kékes lábánál, festői kör-
nyezetben terül el. kedvező földrajzi adottságát az írásos dokumen-
tumok szerint az 1740-es években felismerték és kihasználták az itt 
élők. A szőlőtermesztés kultúrája erre az időre vezethető vissza. A sző-
lőfajták közül a hagyományos Olaszrizlingen, Leánykán és Muscat 
Ottonelen túl a Szürkebarát, a Sauvignon Blanc és a Chardonnay is 
kiváló minőségű borokat ad. A borok jól illeszkednek, simulnak táj-
jellegű ételekhez, erősítve egymás ízét, zamatát, finomságát.

Ez a hely „ Ahol a Nap és a hegy összeér”. Az itt készült fehér borok 
elsősorban friss virág és gyümölcs illatukról híresek. Az itt érlelt bor hi-
dat ver embertársainkhoz, barátságot köttet ember és ember között. 
Az üde, friss gyümölcsös jelleg a vörös boroknál is jellemző. Markaz és 
Visonta térségében gyönyörű vörös borokat kóstolhat az ide látogató. 
A körzet kiemelkedő bortermelő települései: Abasár, Markaz, Visonta, 
Nagyréde, gyöngyöspata, gyöngyöstarján, gyöngyössolymos. 

A Vázsonyi Pincészet saját gazdálkodásból származó, termelt sző-
lőt az alábbi pincetechnológiákkal munkálja meg. Fahordós (ászok-
hordós) erjesztés, érlelés, barrique, acéltartály, hűtött erjesztés.

A borok hivatalos OBI minősítéssel rendelkeznek, a 2012. évjára-
tú borok jelleg minősítés alatt állnak.

Amiket be kívánunk mutatni az a Tramini, a Cserszegi fűszeres, 
a Zweigelt, a kékfrankosból készült Rosé, a Cabernet sauvignon, a 
Cabernet franc és az Olaszrizling. 

A Csiszár Család Pincésze-
te 14 ha szőlőterülettel ren-
delkezik.

Borászati üzemünk Palóz-
na  kon található, melyet 
2003-ban építettünk. In-
nentől jelentek meg a borpi-
acon a „Csiszár” borok.

kizárólag saját szőlőből 
készítjük borainkat, ez a ga-
rancia arra, hogy jó minősé-
gű, kellemes íz- és illathar-
móniájú italt készítsünk.

Igazi Balaton-felvidéki faj-
táink vannak, melyek a kö-
vetkezők: Olaszrizling, Cser-
szegi fűszeres, Zenit, Szürkebarát, Cabernet sauvignon.

A borkészítés során ötvözzük a tradicionális technológiát a mo-
dern reduktív technológiával.

Boraink egy részét (Olaszrizling, Cabernet sauvignon, száraz 
Szürkebarát) fahordós érleléssel, más részét reduktív technológiával 
(Cserszegi fűszeres, Zenit, félédes Szürkebarát) készítjük.

2012-től egy új terméket fejlesztetünk ki, aki a gyöngyvarázs ne-
vet kapta, és Cserszegi fűszeres fajtából készült gyöngyöző bor, amit 
meleg nyári napokra ajánljuk fogyasztani hölgyeknek fröccs helyett.

Elérhetőségeink:
Cím: 8226 Alsóörs, Varga Lajos u. 20.
Telefon: (+36 30) 987-44-14
Telefon/fax: (+36 88) 447-406
E-mail: csiszarp@infornax.hu
Web: www.csiszarpince.hu

VÁZSONYI   
PINCÉSZET

Csiszár  
Család Pincészete

Elérhetőségeink:
Cím: 8196 Litér, Nap u. 39., telefon: (+36) 921-48-21
E-mail: tothstamas@gestorconsulting.hu

Elérhetőségeink:
Cím: 8230 Balatonfüred, Vitorlás utca 12.
Telefon: (+36 87) (87) 340 311
E-mail: hegylak@freemail.hu
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KöszöntőALMÁDI ÚJSÁgAlmádi Borfesztivál
kedves barátaink, tisztelt vendégeink!

Az idei, jubileumi fesztiválon immár 
10. alkalommal köszönthetjük önöket az 
Almádi Borfesztivál Mottójával: élmény, 
szórakozás, barátság, vendégszeretet.

Idén is ezt ígéri a rendezvény és a számta-
lan visszatérő vendég a biztosíték rá, hogy 
nem fog csalódni, aki esténként a Szent Er-
zsébet liget árnyas fái alatt keres felüdülést. 

Itt mindenki talál magának szórakozást, 
rég nem látott barátokkal találkozhat a for-
gatagban és élvezheti a szívélyes vendéglá-

tást. Mindezek együtt olyan élményt jelentenek, amit sokáig nem 
felejtünk el és hideg téli estéken is jól esik visszagondolni rá.

Amíg várjuk, hogy eljöjjön a délután és megpezsdüljön az élet a 
hangulatos faházak között, sétálhatunk Almádi utcáin, parkjaiban, 
fürödhetünk a Balaton vizében, kirándulhatunk a hegygerincen, és 
megpihenhetünk a műemlék-templomok hűs csendjében.

Ezekben a napokban a bor-, gasztronómia és kultúra-kedvelők 
ezrei keresik fel Almádit, hogy élvezzék a finom borok, jó ételek 
melletti beszélgetést, az esti műsorok sokszínűségét és a válogassa-
nak a népi iparművészek remekei között.

Estéről estére tehetséges táncosok, kiváló zenekarok  és országo-
san is ismert neves sztárok lépnek színpadra, garantálva a jó han-
gulatot.  

Régi a kapcsolat Almádi és a bor között. Több mint 100 évvel ez-
előtt városunkban tartották azt a népgyűlést, amelyen elfogadták az 
ún. „Almádi Memorandumot”, a magyarországi borvidékek első hi-
vatalos besorolását. Most ismét összegyűlnek Magyarország borvi-
dékeinek neves szőlős gazdái, és magukkal hozzák kiváló boraikat, 
hogy önök, kedves Vendégeink megkóstolhassák azokat.

Töltsék tele poharukat kiváló borokkal és töltsék kellemesen az 
időt a jubileumát ünneplő tízedik Almádi Borfesztiválon!

Keszey János polgármester

örömmel és szeretettel köszöntjük önöket tizedik alkalommal 
Balatonalmádiban, a már méltán hagyományt és értéket teremtő ju-
bileumi X. Balatonalmádi Borfesztiválon. 

Ez a sikeres rendezvény tíz éve nyitva áll az évente visszatérő és 
újabb érdeklődő vendégek fogadására. Jelentős azoknak a száma is, 
akik külön értékelik az esemény kulturális sokszínűségét és prog-
ramjait. A város barátságos vendégszeretete kiváló hátteret nyújt a 
12 borvidék jeles borainak és a gasztronómiai érdekességek kóstol-
gatásához.

kedves Vendégek! Sétáljanak végig Almádi megszépült utcáin, 
parkjaiban. Fedezzék fel gyönyörű templomait és pillantsanak le az 
ezer arcát mutató Balatonra az öreg-hegyi kilátóból. Ha megteszik, 
átérezhetik a vidék, az almádi táj ritka szépségét, csodálatos vonze-
rejét. 

Elismerés illeti a Balatonalmádiba érkezett, kevésbé ismert bor-
vidékek válogatott termelőit. Szorgalmuk és kitartásuk révén egyre 
magasabbra emelkedik a magyar borászat színvonala és ismeretlen 
árnyalatokat varázsolnak poharainkba. Az elmúlt két évtizedben új 
fogalmakat ismertünk meg. Felértékelődött a termőhely, a különle-
ges dűlők – a terroir – a kifinomult barrikolt borok, a hozamkor-
látozás fogalma, de szebbek lettek a címkék és nem utolsó sorban 
megszülettek és egyre szaporodnak a rangos nemzetközi díjak is.

A hazai és határon túli – nem egyszer különleges – borok baráti 
körben történő kóstolgatása ritka élmény és szinte cseppfolyós lel-
ki híddá válik a derű és a harmónia között. Méltók szeretnénk len-
ni Hamvas Bélához is, aki az almádi nedűt – kiemelten – délutáni 
borként nevezete.

őszintén kívánjuk e kisváros nevében, hogy töltsék kelle-
mesen idejüket a páratlan szépségű platán sétányon borozgat-

va, ahol Magyarország neves szőlős gazdái immár tizedik al-
kalommal kínálják legjobb boraikat vendégeinknek, baráta-
inknak.

Borlovagrendünk tagjai esküjükhöz híven őrködnek a kulturált 
borfogyasztás és a csodálatos ital – a bor – méltó helyének megte-
remtése, elfoglalása érdekében.        

Búcsúzóul javasoljuk, hogy a hétköznapok gondjait félretéve, ad-
ják át magukat tizedik alkalommal is a különleges és varázslatos él-
ménynek, a kulturált borfogyasztásnak és a színvonalas esti progra-
moknak.

Balatonvin Borlovagrend almádi tagjai

Tisztelt vendégeink, kedves borkedvelő barátaink!   

A borlovagrend almádi alapítói

A X. jubileumi borfesztivál programjaihoz  
jó szórakozást kíván a rendező Balatonalmádi  

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár!

Balatonfüred-Csopaki Borvidék, Dörgicse
Családi Pincészet, ahol három generáció óta foglalkoznak sző-

lészettel, borászattal. A Balatonfüredi Borvidék egyik legjobb ter-
mőterületén találhatóak az ültetvények, ott ahol, mindig is kiemel-
kedő minőséget produkáltak az elődeink is. Boraik hozzák azt a 
mineralitást, amit a talaj biztosít számukra. Ez ötvöződik a jó fekvés 
adta lehetőséggel és egészül ki a jó fajtaválasztással.

Boraik üdék frissek, tartalmasak, a választékból mindenki megta-
lálja a számára megfelelőt. Dörgicsei Juhfark 2008, Dörgicsei Juh-
fark 2009, Dörgicsei Szürkebarát 2009, Dörgicsei Szürkebarát 2011, 
Dörgicsei Merlot 2011, Tihanyi Cabernet Sauvignon 2008, Tihanyi 
Cabernet Sauvignon 2009, Tihanyi (kékfrankos) Echo Rosé 2012.

Echo Pincészet 

Az általunk megjelenített borok a Mátrai Borvidék kiváló minő-
ségű és adottságú, 1915 óta folyamatosan működő, Vázsonyi Pin-
cészetből származnak.

A Mátra hegység déli, dél-keleti lejtője, vulkanikus talaja, a 
Markazi-tó, olyan speciális mikroklímát produkál, ami egyedi mi-
nőségű borok és borkülönlegességek készítését teszik lehetővé.

Markaz község a Mátra déli lejtőjén, a kékes lábánál, festői kör-
nyezetben terül el. kedvező földrajzi adottságát az írásos dokumen-
tumok szerint az 1740-es években felismerték és kihasználták az itt 
élők. A szőlőtermesztés kultúrája erre az időre vezethető vissza. A sző-
lőfajták közül a hagyományos Olaszrizlingen, Leánykán és Muscat 
Ottonelen túl a Szürkebarát, a Sauvignon Blanc és a Chardonnay is 
kiváló minőségű borokat ad. A borok jól illeszkednek, simulnak táj-
jellegű ételekhez, erősítve egymás ízét, zamatát, finomságát.

Ez a hely „ Ahol a Nap és a hegy összeér”. Az itt készült fehér borok 
elsősorban friss virág és gyümölcs illatukról híresek. Az itt érlelt bor hi-
dat ver embertársainkhoz, barátságot köttet ember és ember között. 
Az üde, friss gyümölcsös jelleg a vörös boroknál is jellemző. Markaz és 
Visonta térségében gyönyörű vörös borokat kóstolhat az ide látogató. 
A körzet kiemelkedő bortermelő települései: Abasár, Markaz, Visonta, 
Nagyréde, gyöngyöspata, gyöngyöstarján, gyöngyössolymos. 

A Vázsonyi Pincészet saját gazdálkodásból származó, termelt sző-
lőt az alábbi pincetechnológiákkal munkálja meg. Fahordós (ászok-
hordós) erjesztés, érlelés, barrique, acéltartály, hűtött erjesztés.

A borok hivatalos OBI minősítéssel rendelkeznek, a 2012. évjára-
tú borok jelleg minősítés alatt állnak.

Amiket be kívánunk mutatni az a Tramini, a Cserszegi fűszeres, 
a Zweigelt, a kékfrankosból készült Rosé, a Cabernet sauvignon, a 
Cabernet franc és az Olaszrizling. 

A Csiszár Család Pincésze-
te 14 ha szőlőterülettel ren-
delkezik.

Borászati üzemünk Palóz-
na  kon található, melyet 
2003-ban építettünk. In-
nentől jelentek meg a borpi-
acon a „Csiszár” borok.

kizárólag saját szőlőből 
készítjük borainkat, ez a ga-
rancia arra, hogy jó minősé-
gű, kellemes íz- és illathar-
móniájú italt készítsünk.

Igazi Balaton-felvidéki faj-
táink vannak, melyek a kö-
vetkezők: Olaszrizling, Cser-
szegi fűszeres, Zenit, Szürkebarát, Cabernet sauvignon.

A borkészítés során ötvözzük a tradicionális technológiát a mo-
dern reduktív technológiával.

Boraink egy részét (Olaszrizling, Cabernet sauvignon, száraz 
Szürkebarát) fahordós érleléssel, más részét reduktív technológiával 
(Cserszegi fűszeres, Zenit, félédes Szürkebarát) készítjük.

2012-től egy új terméket fejlesztetünk ki, aki a gyöngyvarázs ne-
vet kapta, és Cserszegi fűszeres fajtából készült gyöngyöző bor, amit 
meleg nyári napokra ajánljuk fogyasztani hölgyeknek fröccs helyett.

Elérhetőségeink:
Cím: 8226 Alsóörs, Varga Lajos u. 20.
Telefon: (+36 30) 987-44-14
Telefon/fax: (+36 88) 447-406
E-mail: csiszarp@infornax.hu
Web: www.csiszarpince.hu

VÁZSONYI   
PINCÉSZET

Csiszár  
Család Pincészete

Elérhetőségeink:
Cím: 8196 Litér, Nap u. 39., telefon: (+36) 921-48-21
E-mail: tothstamas@gestorconsulting.hu

Elérhetőségeink:
Cím: 8230 Balatonfüred, Vitorlás utca 12.
Telefon: (+36 87) (87) 340 311
E-mail: hegylak@freemail.hu
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Almádi BorfesztiválAlmádi Borfesztivál

Augusztus 9. péntek

18.30  Rubato Band – Marcaltői 
Fúvós Együttes 

19.00  Az Almádi Borfesztivál 
ünnepélyes megnyitója

20.00  Mona Lisa és a Grácia 
Hegedűtrió műsora 

21.00  Molnár Dixieland Band 
koncert 

A Jammertal borbirtokhoz két egymással szomszédos, de funk-
cionálisan egy egységet alkotó borászat és egy látogatóközpont tar-
tozik.

Boraink készítésénél a tradicionális és legkorszerűbb technológi-
ákat ötvözzük. A hagyományos fakádas erjesztés és fahordós érlelés 
mellett borászatunkban az acéltartályos erjesztés és a mikro-oxidá-
ciós érlelés is meghatározó szerepet játszik. Az érdeklődő látogatók 
tevékenységünkről bővebb ismereteket a 2006-ban átadott látogató 
központunkban, a Jammertal-ban szerezhetnek, ahol kitűnő borok 
és hozzáértő személyzet várja őket nagy szeretettel.

Főbb szőlőfajtáink: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, 
Merlot, kékfrankos, Portugieser. Boraink számos nemzetközi ver-
senyeken sikerrel szerepeltek. Legfontosabb márkáink: Cassiopeia, 
Ars Poetica, gloria és Wunderlich.

A Jammertal borbirtok elérhetőségei:
Jammertal Látogatóközpont - Villány
Cím: 7773 Villány, Baross gábor út 106.
Telefon: (+36 72) 592 800, fax: (+36 72) 592 819
gPS koordináták: N 45° 51’ 795” E 18° 26’ 688”
Web: www.jammertal.hu

Wunderlich Pincészet - Villány
Cím: 7773 Villány Baross gábor út 108.
Telefon: +36 72 592 970, fax: +36 72 592 978
gPS koordináták: N 45° 51’ 795” E 18° 26’ 688”
Web: www.wunderlich.hu

Augusztus 10. szombat 

18.00   Három Grácia Nemz. Halfőző 
verseny eredményhirdetése

18.30  Rubato Band – Marcaltői 
Fúvós Együttes 

19.30  Csillagnyílás Balett Csoport
20.00  Bonita Sporttánc Egyesület 
20.30  Nazirah és a Holdezüst Rózsák 

Hastánccsoport
21.00  The Bluesberry Band & Muck 

Ferenc

Jammertal Borbirtok

Molnár Dixieland Band The Bluesberry Band & Muck Ferenc

almádi újság mérete: 186x165 mm, elhelyezés a példa szerint
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Augusztus 11. vasárnap

19.00  Rubato Band – Marcaltői 
Fúvós Együttes

20.00  Cholnoky Mozgásművészeti 
Stúdió

20.30  Acro Dance Almádi Csoportja
20.35  Kid Rock & Roll Sporttánc 

Egyesület
21.00 Gyöngyhalász Latin Zenekar

A Sipos Borház Badacsonyban ké-
szíti minőségi borait, ahol a borvidék-
re jellemző terroir-borok születnek, me-
lyek nem csak a Badacsony szerelmesei-
nek nyújtanak különleges élvezetet. A vi-
dék főleg fehérbor termő, és a Balaton ál-
tal visszavert napsugarak miatt, a déli lej-
tőkön kialakult szubmediterrán klíma és 
a vulkáni alapkőzeten fejlődött talaj más 
borvidékekkel összetéveszthetetlenné te-
szi a badacsonyit. A jellegzetesen eme vi-
dékre jellemző borok mellett (kéknyelű, 
olaszrizling, muscat ottonel, szürkeba-
rát) a Balaton szerelmesei által különö-
sen kedvelt balatoni Délután cuvée, va-
lamint  jégbor (Lacrima Vulcanica - Vul-
kán könnye) is készülnek. 

Boraink:
Badacsonyi olaszrizling, Badacsonyi 

szürkebarát, Badacsonyi muskotály, Ba-
dacsonyi kéknyelű, Badacsonyi száraz 
szürkebarát, Badacsonyi muscat ottonel, 
Balatoni délután, Balatoni éjszakák, Ba-
latoni pirkadat, ‘56-os emlékbor, késői 
kéknyelű, Lacrima vulcanica (eiswein).

A Csordás Fodor Borház több évtizede 
a Somlón működő családi borászat, mely 
a hegy déli lábánál helyezkedik el.

A birtok összesen 8,5 hektár, a terüle-
tek több tagban, elsősorban a déli, dél-
keleti régiókban találhatóak. Jelenleg 3,5 
hektáron ültetvénykorszerűsítés folyik.

Fajták: Juhfark, Furmint, Olaszrizling, 
Chardonnay, kékfrankos, Tramini

A mustot ülepítjük, hűtőtartályban er-
jesztjük, majd tölgyfahordókban érlel-
jük. A borok készítésénél a mineralitást 
és a hagyományos somlói jelleget hang-
súlyozzuk.

évek óta foglalkozunk borturizmussal 
is, a bor jelentős részét helyben értéke-
sítjük.

Az évek során boraink a helyi és me-
gyei borversenyeken számtalan, ezüst és 
aranyérmet, 2011-ben pedig a Magyar 
Borok Mesterei Borversenyen aranyér-
met nyert el az 2009-es évjáratú selection 
Juhfark bor.

 

Elérhetőségeink:
Cím: 8257 Badacsonyörs, Szőlő u. 21-23.
Telefon: (+36 87) 471-153
Mobil: (+36 30) 651-56-87
Fax: (+36 87) 571-056
E-mail: sipostihamer@t-online.hu

Elérhetőségeink:
Cím: 8400 Ajka, Május 1. tér 3.
Telefon: (+36 30) 217-84-70
E-mail: somlowine@somlowine.hu

Sipos Borház CSORDÁS- FODOR  BORÁSZAT

Gyöngyhalász Latin Zenekar Somló Tamás

Augusztus 12. hétfő

19.00 Dallamvilág Musical Csoport
19.30 Csopak Táncegyüttes
20.00 Somló Tamás
21.00 Búgócsiga együttes
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Augusztus 13. kedd

19.00  Gurgolya Néptáncegyüttes
19.30  Ringató Balaton 

Néptáncegyüttes és a 
Borostyán Népdalkör

20.00 Botorka Táncegyüttes
20.30 Énekel: Arany Timi
21.00 Rock-Kanok együttes

Augusztus 14. szerda

19.00  Pearl Dance  Rekreációs 
Sportegyesület

19.30  Fortuna Twirling Stúdió
20.00  Bódi Guszti és a Fekete 

Szemek
21.00 Mokka zenekar

A Bárdos és Fia Pincészet 1998-tól működő családi vállalkozás, je-
lenleg Nagyrédén 15 ha szőlőterületen gazdálkodik. A főborász Bár-
dos Benjámin – aki 40 éve borászként dolgozik –, akinek szakmai fel-
készültsége a minőségi garancia a fogyasztók számára. Pincészetünk 
fiatal szőlőültetvényeken gazdálkodik keskeny sortávolsággal, így ma-
gas a hektáronkénti tőkeszám. Minden évben zöldszürettel csökkent-
jük a tőketerhelést ezáltal jobb a feldolgozott szőlő minősége, ami az 
egyik alapfeltétele a kiváló boroknak. Az eredményeinkből is látható, 
hogy pincészetünk a borvidék adottságait kihasználva az illatos fehér 
és rosé borok készítésére helyezi a hangsúlyt.

Eredmények: 2012. év Magyarország legjobb Újbora díj: Mát-
rai Irsai Olivér 2012, XIV. Országos Rosé Borverseny aranyérem: 
Mátrai kékfrankos Rosé 2012, Challenge International Du Vin 
Bordeaux  2012. borverseny bronzérem: Mátrai  Sauvignon Blanc 
2011., Le Mondial Du Rosé Cannes 2012. borverseny ezüstérem: 
Mátrai Pinot Noir-kékfrankos Rosé 2011., VinAgora 2012 bor-
verseny ezüstérem: Mátrai Irsai Olivér 2011., Országos borverseny 
2012 aranyérem: Mátrai Irsai Olivér 2011.

Boraink:
Irsai Olivér (2012): A Manósi dűlő körbe napozott lankáin érlelő-

dött szőlőből készült ez a zöldes-fehér színű, narancsvirágra emlékezte-
tő parfümösen intenzív illatú primőr bor. Harmonikus savtartalmának 
és a friss muskotály szőlőre emlékeztető ízének köszönhetően 8 C°-on 
ideális párosítása a szárnyasokból, halakból készült ételeknek. 

kékfrankos–Pinot Noir Rosé(2012): A pohárból piros apró gyü-
mölcsök savanykás-édeskés bűbájoló illata és íze árad. A málna és az 
eper határán üdén egyensúlyoz. A rusztikusabb kékfrankos ropogós 
savait a Pinot Noir selymes eleganciája szelidíti. évszaktól függően 
javasolt fogyasztási hőmérséklete: 8–10 C°

Elérhetőségeink:
Tel.: (+36 20) 455-74-32, fax: (+36 37) 373-231, e-mail: bardos@

bardosbor.hu, www.bardosbor.hu

Badacsonyba 1963-ban költözött a Málik család. Bár mindig volt 
szőlőnk és borunk, komolyabban csak 7-8 éve foglalkozunk szőlő-
műveléssel és borkészítéssel.

A jelenlegi termőterület mintegy 1,3 hektáros, mely a Badacsony 
déli oldalán, a tengerszinttől számított 300 m magasságban, terül 
el, közvetlenül a sziklák alatt. Ezeknek az adottságoknak felel meg 
a fajtakiválasztás, a művelési mód és a borkészítés, amely kézműves 
és hagyományos módon történik. Tudatos történelmi borvidéknek 
megfelelő hagyományok megőrzése az elmúlt évtizedek környeze-
temben tapasztalt, modern technologiákkal szemben.

A már termő kéknyelű, Olaszrizling és Budaizöld (mely bakmű-
velésben van) fajták mellett a Sárgamuskotály, Bakator és Zöldszil-
váni telepítésén dolgozunk.

A borok természetességének és egyediségének megőrzése érdeké-
ben nem használunk hozzáadott anyagokat, fahordóban erjesztük 
és érlelük a palackozásig.

Meggyőződésünk, hogy a borvidék hírnevének és rangjának visz-
szaszerzése és megerősítése ezen fajták és a nagytestű száraz fehérbo-
rokon keresztül lehetséges.

Boraink:
kéknyelű, Budaizöld, Szürkebarát, Olaszrizling, Bakator, Zöld-

szilváni, Zeus, Sárgamuskotály

Szolgáltatásaink:
Borkóstoló, palackos bor eladás, csoport fogadása bejelentkezés-

sel, étkezési lehetőség

Elérhetőségeink:
Cím: 8261 Badacsony, Tatay Sándor út 6.
Telefon: (+36 30) 530-01-36
E-mail: malikpince@gmail.com

bárdos és fia Málik Pince Badacsony

Arany Timi Bódi Guszti és a Fekete Szemek



Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.comOlvassa el az újság internetes változatát is: pkk.hu > almádi újság 98

ALMÁDI ÚJSÁgAlmádi Borfesztivál 2013. augusztus Almádi Borfesztivál

Augusztus 13. kedd

19.00  Gurgolya Néptáncegyüttes
19.30  Ringató Balaton 

Néptáncegyüttes és a 
Borostyán Népdalkör

20.00 Botorka Táncegyüttes
20.30 Énekel: Arany Timi
21.00 Rock-Kanok együttes

Augusztus 14. szerda

19.00  Pearl Dance  Rekreációs 
Sportegyesület

19.30  Fortuna Twirling Stúdió
20.00  Bódi Guszti és a Fekete 

Szemek
21.00 Mokka zenekar

A Bárdos és Fia Pincészet 1998-tól működő családi vállalkozás, je-
lenleg Nagyrédén 15 ha szőlőterületen gazdálkodik. A főborász Bár-
dos Benjámin – aki 40 éve borászként dolgozik –, akinek szakmai fel-
készültsége a minőségi garancia a fogyasztók számára. Pincészetünk 
fiatal szőlőültetvényeken gazdálkodik keskeny sortávolsággal, így ma-
gas a hektáronkénti tőkeszám. Minden évben zöldszürettel csökkent-
jük a tőketerhelést ezáltal jobb a feldolgozott szőlő minősége, ami az 
egyik alapfeltétele a kiváló boroknak. Az eredményeinkből is látható, 
hogy pincészetünk a borvidék adottságait kihasználva az illatos fehér 
és rosé borok készítésére helyezi a hangsúlyt.

Eredmények: 2012. év Magyarország legjobb Újbora díj: Mát-
rai Irsai Olivér 2012, XIV. Országos Rosé Borverseny aranyérem: 
Mátrai kékfrankos Rosé 2012, Challenge International Du Vin 
Bordeaux  2012. borverseny bronzérem: Mátrai  Sauvignon Blanc 
2011., Le Mondial Du Rosé Cannes 2012. borverseny ezüstérem: 
Mátrai Pinot Noir-kékfrankos Rosé 2011., VinAgora 2012 bor-
verseny ezüstérem: Mátrai Irsai Olivér 2011., Országos borverseny 
2012 aranyérem: Mátrai Irsai Olivér 2011.

Boraink:
Irsai Olivér (2012): A Manósi dűlő körbe napozott lankáin érlelő-
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Elérhetőségeink:
Tel.: (+36 20) 455-74-32, fax: (+36 37) 373-231, e-mail: bardos@

bardosbor.hu, www.bardosbor.hu

Badacsonyba 1963-ban költözött a Málik család. Bár mindig volt 
szőlőnk és borunk, komolyabban csak 7-8 éve foglalkozunk szőlő-
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szaszerzése és megerősítése ezen fajták és a nagytestű száraz fehérbo-
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Boraink:
kéknyelű, Budaizöld, Szürkebarát, Olaszrizling, Bakator, Zöld-

szilváni, Zeus, Sárgamuskotály

Szolgáltatásaink:
Borkóstoló, palackos bor eladás, csoport fogadása bejelentkezés-

sel, étkezési lehetőség

Elérhetőségeink:
Cím: 8261 Badacsony, Tatay Sándor út 6.
Telefon: (+36 30) 530-01-36
E-mail: malikpince@gmail.com

bárdos és fia Málik Pince Badacsony

Arany Timi Bódi Guszti és a Fekete Szemek
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Almádi Borfesztivál

Augusztus 15. csütörtök

19.00  Omász Kati műsora
19.30  Queen Dance Tánccsoport
20.00  Hemo Winner Versenytánc 

Egyesület
20.30 Khalida és a Drágakövek
21.00 Viktória együttes

Augusztus 16. péntek

19.00   Thunderfoot Country Csoport
19.30  Cholnoky Mozgásművészeti 

Stúdió
20.00 Free Dance Tánccsoport
20.30 Tihanyi Musical  Stúdió 
21.00 Rulett együttes

A családi vállalkozás elsőként az Egri hegyközség területén Eger-
ben, a Felnémet városrész Birka dűlőjében kezdett hozzá szőlőte-
lepítéshez. A 2,6 hektáros területen kékszőlő oltványok kerültek 
kihelyezésre. A napjainkban divatos Cabernet Franc és Cabernet 
Sauvignon fajták adják az ültetvény kétharmad részét, a fennmara-
dó 1/3 rész pedig kékfrankos. A Birka dűlő a hegyközség azon ré-
sze, ahol túlnyomórészt kékszőlő ültetvények vannak. Ennek oka a 
hagyományokon kívül az ökológiai alkalmasság is. 

A családi vállalkozás a szőlőbirtok alapjait régi szőlők vásárlásával 
és új telepítésű ültetvényekkel teremtette meg. 

A birtok nagysága eléri a 48 hektárt, melynek megoszlása fele-fe-
le arányban új és régi ültetvény, valamint fele-fele arányban fehér 
és kék szőlő.

Boraink:
Eger, Birka dűlő, az Eged hegy lábánál: kékfrankos 0,6 hektár, 

Cabrnet Sauvignon 0,8 hektár, Cabernet Franc  1,2 hektár

Szomolya: Sauvignon Blanc: 2 hektár, Rizlingszilváni: 1,4 hektár,  
Olasz rizling: 10 hektár, Egri Leányka: 12 hektár, kékfrankos: 6 
hektár, Merlot: 6 hektár, Pinot Noir:6 hektár, Syrah: 2 hektár  utób-
bi négy fajta szőlő közel 20 hektár és új telepítésű

Daróci Nagy Szolobirtok TORNAI PINCÉSZET

Khalida és a Drágakövek Rulett együttes

Elérhetőségeink:
Cím: 3300 Eger, károlyi Mihály u. 16/A
Telefon: (+36 30) 205-66-26
E-mail: daroci.nagy.lajosne@gmail.com
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Augusztus 17. szombat

18.30  Krizbai Teca, Sas Sándor
19.00 Szia-Helló! Együttes
19.30 Csillagnyílás Balett Csoport
20.00 Acro Dance Almádi Csoport
20.05  Kid Rock And Roll Sporttánc 

Egyesület
20.30 Yildizlar Hastánccsoport
21.00  Gazdag Tibor és a Dr. Grog 

zenekar

Augusztus 18. vasárnap

18.45  Borverseny 
eredményhirdetése

19.00 Petrtik Kati műsora
19.30 Dallamvilág Musical Csoport
20.00  Pearl Dance  Rekreációs 

Sportegyesület 
20.30  Khalida és a Drágakövek 

Hastánccsoport
21.00  Intermezzo Latin Club zenekar

BALLA PINCÉSZET
Ménesi borvidék Erdély, Ópálos
Az Arad-hegyaljai, közismertebb nevén a Ménesi borvidék – egy 

viszonylag keskeny sávban Erdélyben –, Aradtól 20 km-re keletre 
helyezkedik el. Ménes kiváló földrajzi fekvése, időjárása, talajadott-
ságai (gránit, diorit és agyagpala), és a Marosnak köszönhető mik-
roklímája a vörösboroknak kedvez.  

A pincészet elsősorban a hagyományos kárpát-medencei szőlőfaj-
tákat helyezi előtérbe. Vörösborok közül méltán népszerű a kadar-
ka, a kékfrankos és az utóbbi években visszakerült Feketeleányka. 
A pincészet büszkélkedhet a kadarkából készülő történelmileg is le-
gendás vörös aszú borral is.

Boraink:
kadarka 2011 – Nemzetközi kadarka Borverseny 2013., kis-

kőrös – Nagyarany, kékfrankos 2008 – Vinagora 2011 – Arany, 
Cabernet Sauvignon Sziklabor 2009 – kárpát Medencei Borver-
seny 2011 - Arany

Gazdag Tibor és a Dr. Grog zenekar

ÁTS PINCÉSZET
Tokaj-hegyaljai borvidék, Mád-Tarcal
Tokaj-hegyaljai borvidéken belül a mádi területek mindig 

kiemelkedőek voltak. A Mádon zajlott intenzív vulkanikus tevé-
kenyégnek köszönhetően a riolit, andezit, riolittufa mellett olyan 
egyedi kőzetek is keletkeztek, mint a zeolit, mely megalapozza a 
mádi borok eltérő karakterét. A talajadottságok mellett a mádi dű-
lők kitettsége, mikroklímája is kiváló.

A 2012-ben az év Borászának választott Áts károly a saját csa-
ládi pincészetét ebben az évben alapította lányával Dórával. Terü-
leteik Mád két legjobb dűlőjében a Szent Tamás és Betsek dűlők-
ben találhatók. 

Boraink:
Birtok Furmint 2012, Szent Tamás Furmint, Áts Cuvée

A Felsőörsi szőlőterületek meghatározó pincészete a saját tu-
lajdonú gelléri Pince. A nemesi származású Felsőgelléri Antal 
család 1725-től él a településen, ennek tiszteletére neveztük el 
gelléri Pincének. Az ősök a megtermelt borokat 1945-ig bécsi 
borkereskedőknek adták el. Ezután jó pár évtized kihagyás kö-
vetkezett, csak a vöröskőből épített családi borospince maradt 
meg. kevés szőlőterülettel kezdtük újjáéleszteni az ősök tevé-
kenységét a rendszerváltás után. Az örökölt és vásárolt terüle-
teken 1997-től telepítettünk szőlőt. A legújabb telepítésekkel 
együtt jelenleg 30 hektár szőlője van a családnak. Hosszú éve-
ken keresztül a termést szőlőként értékesítettük. Boraink 2002 
óta szerepelnek a piacokon, de 2004-től kezdtünk el jelentősebb 
mértékben borászattal foglalkozni. Jelenleg 1500 hl-es pincésze-
tünk van, amely bővítés alatt áll. A folyamatos fejlesztések és az 
emberi gondoskodás eredménye a jelenlegi, egyedinek mondha-
tó borok íz- és aromavilága.

A szőlők élvezik az ásványi anyagokban gazdag földet, a napfényt 
és a tó tükröződését, a kellemes délkeleti és északnyugati szellőket. 
A szőlőhegy borait uralják az olaszrizlingre, a szürkebarátra, a tra-
minire, a chardonnayre is a vörös föld adta jellemző karakteres ízek. 

Újabban több vörös szőlőfajta és a belőlük készült vörösbor is 
kellemes élményt kínál a vendégeknek. A fehérborok élvezeténél 
felfigyelünk a lágy, simogató savakra, a minerális vagy a föld jelle-
gét hozó ízekre. A borokat lágy zöldes vagy szinte fehér szín kísé-
ri. A magyaros étkezést kiegészítik és a borközi beszélgetést pergő-
vé varázsolják.

Elérhetőségeink:
Cím: Csopak-Vin 2000 kft. 8229 Csopak, kossuth u. 116. 
Telefon: 06-87/477-338, 06-30/500-7656
E-mail: info@gelleripince.hu

Gelléri PincE

 Intermezzo Latin Club zenekar

 

Elérhetőségeink:
Monavin-Pro kft. 1119 Budapest, Bornemissza u. 10., telefon: (+36 30) 363-98-53, e-mail: laszlo.santa@monavin.hu
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Elérhetőségeink:
Monavin-Pro kft. 1119 Budapest, Bornemissza u. 10., telefon: (+36 30) 363-98-53, e-mail: laszlo.santa@monavin.hu
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Augusztus 19. hétfő

18.30  Ezüstfenyő 
Gyermektáncegyüttes 
Zetelaka

19.00 Gurgolya Néptáncegyüttes
19.30  Ringató Balaton Táncegyüttes 

és a Borostyán Népdalkör
20.00 Ürömi Öröm Táncegyüttes
20.30 Botorka Táncegyüttes
21.00 Tour-Mix zenekar

Augusztus 20. kedd

19.00 Free Dance Tánccsoport
19.30  Rebel-Lion Táncsport 

Egyesület
20.30 Queen Dance Tánccsoport
21.00  Miskolci Illés Emlék Zenekar 

(M.I.E.Z.)
23.00 Zenés Ünnepi Tűzijáték

Demeter Csaba olyan borokat szeret készíteni, amikre büszke le-
het, mert nagy minőségűek, határozottak, érett jegyeket mutatnak 
és bennük van minden érték. Természetesen ott a másik kategória, 
melyeket bármikor elő lehet venni, könnyen ihatók, mégis velünk 
maradnak.

A Demeter Pincészet 20 hektáros területén, hagyományos mó-
don foglalkoznak szőlőikkel, 30-50 éves ültetvényeik öt dűlőben te-
remnek Eger határában. A borkészítésnél is a hagyományos szemlé-
letet tartják, minden a borral kapcsolatos tevékenységben a tradici-
onális eljárást követik. A bor diktál, ők pedig figyelnek minden apró 
jelzésére. Így van meg az a tökéletes harmónia, amit a közönség is 
megtapasztalhat és megismerhet minden palack Demeter borban. 

A Demeter Pincészet zászlós borai: Hanga, ½ 8, XY.
A pincészet Eger egyik legrégebbi pincesorán, a kőlyuk Pinceso-

ron található, a pinceágak több mint 300 méter mélyen húzódnak a 
hegy mélyébe. A pincéket bővítették, szépítették, 2001-ben elnyer-
te „Az Eger legszebb pincészete” díjat. Minden pinceágnak meg-
van a saját feladata, szőlőfeldolgozás, hordós és palackos bor érlelés, 
vendégfogadó hely stb..

Demeter Csaba mindig újít, kísérletezik, követi saját elképzelése-
it és a borfogyasztók folyamatosan változó igényeit. Töretlen mun-
kájának eredményét mi sem bizonyítja jobban, hogy Demeter Csa-
ba 2011 legjobb fiatal magyar borásza lett. Az elmúlt években a De-
meter pincészet sorra nyerte a hazai és nemzetközi elismeréseket. A 
legsikeresebb a Bordeauxi Challenge International du Vin-en vol-
tak, ahol a pincészet a legsikeresebb magyarországi pincészetként 
szerepelt, a 4 arany, 8 ezüst, és 11 bronzérmével. 

Elérhetőségeink:
Cím: 3300 Eger, kőlyuk Pincesor 28-30.
Telefon: (+36 20) 585-11-26, 
Web: www.demeterpinceszet.hu
Facebook: www.facebook.com/Demeter Pincészet
Email: demeterpinceszet@demeterpinceszet.hu

A Borbély Családi Pincészetet a régi családi hagyományú szőlőter-
mesztésre és borkészítésre építve alapítottuk újjá 1996-ban. 21 ha ter-
mő szőlőterületünkön a Badacsonyi borvidékre jellemző tradicionális 
fajták kiváló minőségű szőlőjéből – kéknyelű, Olasz rizling, Szürkeba-
rát, Ottonel Muskotály, Rajnai rizling, Zeus és Pinot noir – saját feldol-
gozással készítjük egyedi ízvilágú borainkat. A 2010-es évjárattól Tamás 
fiunk fiatalos lendületétől és újítási vágyától újra fogalmazódott bora-
ink stílusa, arculata.

A borversenyeken kimagaslóan szereplő száraz boraink mellett 
kései szüretből származó borkülönlegességek is színesítik kínálatun-
kat. Ilyen a fagyott szőlőből készített Jégbor vagy az Olaszrizling 
Aszú, mellyel Borbély gyula a 2007-es év Balatoni Borok Meste-
re címet nyerte el.

Belföldi és nemzetközi borversenyeken elért sikereinkből. A 2011-es 
Hungaricum Borversenyen a 2009-es kéknyelű selection borunk lett 
nagy aranyérmes. A VinAgora Nemzetközi Borversenyen a 2009-es év-
járatú Jégborunk kapott arany érmet és egyben a legeredményesebb 
Olaszrizling fajta bor lett, valamint a Média Zsűri különdíját is elnyer-
te. Még szintén ebben az évben a késői szüretelésű Olaszrizling borun-
kat Veszprém vármegye borává választották. A 2013-as év is számos si-
kert hozott számunkra. késői szüretelésű Zeus borunkkal megkaptuk 
a Badacsonyi Hegyközségi Borverseny Champion díját. Megnyertük a 
Veszprém megyei palackos borok versenyét Jégborunkkal. A 2011-es 
évjáratú kéknyelűnk arany érmet kapott a kéknyelű borversenyen és 
egyben a Badacsonyi Vinum Vulcanum borlovagrend zászlós borává 
választották. Számos borunk nyerte el különböző városokban (Bada-
csonytomaj, Tapolca, keszthely) a „Város bora” címet.

Nagy megtiszteltetés és siker számunkra, hogy Tamást, a család 
ifjabbik borászát a 2012-es évben az „év Bortermelője” 5 jelöltje 
közé választották.

Elérhetőségeink:
Cím: 8300 Tapolca, Barackvirág út 8.
Telefon: (+36 30) 927-14-14
E-mail: info@borbelypince.hu

Demeter Pincészet Borbély Családi Pincészet

Tour-Mix zenekar Miskolci Illés Emlék Zenekar
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Augusztus 19. hétfő

18.30  Ezüstfenyő 
Gyermektáncegyüttes 
Zetelaka

19.00 Gurgolya Néptáncegyüttes
19.30  Ringató Balaton Táncegyüttes 
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(M.I.E.Z.)
23.00 Zenés Ünnepi Tűzijáték

Demeter Csaba olyan borokat szeret készíteni, amikre büszke le-
het, mert nagy minőségűek, határozottak, érett jegyeket mutatnak 
és bennük van minden érték. Természetesen ott a másik kategória, 
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ALMÁDI ÚJSÁg 2013. augusztus

Augusztus 21. szerda

19.00  Pearl Dance  Rekreációs 
Sportegyesület 

19.30  Flowers Aerobic Klub
20.00  Hemo Winner Versenytánc 

Egyesület
20.30  Yeira és az Ezüsthold 

Hastánccsoport
21.00 Klubdélután együttes

Augusztus 22. csütörtök

19.00  Műkedvelők Rock Band
21.00  Jazz Daniels - Abaházi 

Csabával és Dervalics   
Róberttel  

Magyarország legkisebb történelmi borvidékén, a Somlón található 
Bogdán Birtok egy dinamikusan fejlődő vállalkozás, amely 17 hektá-
ros szőlőbirtokával a hegy egyik legnagyobb termelője. A hagyomá-
nyok tiszteletben tartása mellett a korszerű, gépesített szőlőművelés 
és feldolgozás, valamint a fahordós érlelés teszi lehetővé a minőségi, 
zamatos borok előállítását. A szőlőművelést családunkban immáron 
az ötödik generáció viszi tovább. Döntő szerepet tulajdonítunk a bor 
pincénél történő értékesítésének. Pincészetünk télen-nyáron alkalmas 
rendezvények, borkóstolók, osztálytalálkozók, kisebb esküvők lebo-
nyolítására, kiránduló csoportok fogadására. 

Boraink:
Primavera - Rizlingszilvániból készült, reduktív típusú, kellemes 

illatú, kiváló zamatú, könnyű bor. Illatvilágával, mérsékelt alkohol-
tartalmával könnyű ételek kísérője, laza beszélgetések összekötője.

Tramini - Muskotályos illatú, fűszeres, gyümölcsös és fahéj ízű, 
kellemes savtartalommal bíró bor, harmonikus savai miatt nemcsak 
a hölgyek kedvence.

Juhfark - Zászlós borunk, amely különleges, egyedi minőségű, 
hosszabb érlelést kívánó, kemény, férfias bor. Elegáns savaival, kitű-
nő zamatával páratlan élményt nyújt.

Olaszrizling - A borvidék meghatározó fajtája. későn érő, harmo-
nikus illattal rendelkező, száraz, minőségi bor. Eleganciáját a több-
éves érlelés csak fokozza.

Somlai - A múltat idéző „somlai” nevet a régi, hagyományos som-
lói ízvilággal szerettük volna párosítani. A hegyen termő tradicio-
nális fajták (juhfark, hárslevelű, olaszrizling, furmint) házasításából 
született, minerális jegyeket hordozó, gyümölcsös bor.

Hárslevelű - könnyed, friss, száraz bor. Erős fűszer és hársmézillattal 
testesedik ki ízvilága. Nagyszerű élményt nyújt minden korosztálynak.

Bogdán Birtok

Hemo Winner Versenytánc Egyesület

két évtizede alapítottuk újjá családi hagyományok fundamentu-
mán a Zsebők Borászatot. Hagyományos termesztésünkhöz, borké-
szítésünkhöz a legkorszerűbb technológiát párosítjuk, s ennek révén 
szavatoljuk boraink minőséget. Pincénknél lehetőség van borkedve-
lő baráti csoportok fogadására illetve egyéb összejövetelek megren-
dezésére is. 

Boraink:
Nemes olaszrizling - Hazai borászatunk rangos fajtája. Zöldes-fe-

hér tükrözésű, finom savakban teljes. Illata fölöttébb kellemes. ke-
sernyés ízekben a valaha tájhonos mandulásainkat idézi. karakte-
rében borvidékünk történelmi hírét, méltóságát, mágikus varázsát 
hordozza. Erényeit 10-12 0C-on élvezhetjük leginkább. 

Szürkebarát - A kincsérlelő szeptembervég adománya. Zamatos, 
testes, harmonikus nektár. Egyes évjáratokban aszúsodik és lesz ki-
vételes érték. A nap tüze a pince hűvösében! 12-14 0C-on javasol-
juk fogyasztását. 

Chardonnay - A fa, a méz és a virág illata, íze, aromája kósto-
lásakor fölszáll az agy tekervényei közé, és ott könnyű szédületet 
kelt. Aromái barrique hordókban érlelve teljesednek ki igazán. 10-
12 0C-on akár a legszélesebb kedvbe ringató. Benne van az ördög, 
de az angyal is!

Zenit - korai érésű, kerek, elegáns boregyéniség. A gyümölcs illa-
tával meglepő. Belőle megérezzük, hogy „milliónyi évnek hömpöly-
gő lávatengere, hője szűrődött le, szorult a szőlőbe.” 12-14 0C-on 
isszuk, maradandó élményt ad.

Tramini - késői szüret rendkívül jó fajta jelleg illatban és zamat-
ban gazdag a magas természetes cukortartalom összhangban van a 
finom savakkal

Zsebok Borászat     

Műkedvelők Rock Band

Elérhetőségeink:
Telefon/fax: +36-87-447-253 
Mobil: +36-20-9-271-317, +36-20-9-740-860
E-mail: zsebokbor@gmail.com

Elérhetőségeink:
Cím: Bogdán Lilla 8500 Pápa, Szent István u. 22.
Telefon: (+36 30) 682-13-85
E-mail: bogdanbirtok@gmail.com
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ALMÁDI ÚJSÁg 2013. augusztus

Augusztus 23. péntek

19.00 Kicsi Rigók Énekegyüttes
19.30 Hemo Modern Táncműhely
20.00  Kid Rock & Roll 

Sportegyesület
20.30 Yildizlar Hastánccsoport
21.00  Szíj Melinda és a Country 

Arrabona együttes

Augusztus 24. szombat

19.00 Kicsi Rigók Énekegyüttes
19.30 Fortuna Twirling Stúdió
20.00  Acro Dance Rock & Roll 

Sporttánc Egyesület
20.30 Csopak Táncegyüttes
21.00 Silverado zenekar

A 1700-as évek elején indult családi vállalkozásunk jelenleg 20 hek-
táron művel szőlőt a Balatonfüred-csopaki borvidéken, Szentantalfán, 
a Balatontól 5 kilométerre, a Zánka és Nagyvázsony között elterü-
lő, festői szépségű Nivegy-völgyben. A művelés technikájában a régi 
jól bevált módszereket alkalmazzuk, melyek eredményeként valódi 
biobort tudunk készíteni. Pincészetünk a palackos borok mellett lé-
dig borok, 100 %-os bio gyümölcslevek és szőlőmag termékek (őrle-
mény és olaj) készítésével és értékesítésével is foglalkozik. kívánságra 
borainkra egyedi címkéket készítünk cégeknek és magánszemélyek-
nek egyaránt. Vállalkozásunk célkitűzése, hogy megismertessük ve-
vőinkkel a termékeinket, vállalkozásunk elkötelezettségét a biotermé-
kek és a minőség iránt. A Dobosi Pincészet széles termékkínálatának 
köszönhetően mindenki megtalálja a maga borát, legyen fiatal vagy 
idős, kezdő vagy tapasztalt fogyasztó vagy esetleg gyűjtő!

Főbb fajtáink: 
Olaszrizling, kéknyelű, Juhfark és kékfrankos. Emellett közel 10 

fajta szőlőből készítünk bort. A család szempontjából nagyon fon-
tosak a hagyományok, ezért jelentős szerepet kaptak a bevált régi 
szőlőfajták, melyek Hungaricumok is. A területek jellegéből adódó-
an a mediterrán jelleg a borban is megjelenik, mert a napsütötte ba-
latoni dűlőkön a savak őszre finoman letompulnak.

Díjaink az elmúlt egy évben: 
2013. VinAgora nemzetközi borverseny aranyérem, 2013. 

XXXIV Országos borverseny aranyérem, 2013. Országos Biobor 
verseny csúcsbor, 2013. Magyar Média Bora aranyérem, 2012. Or-
szágos Rozéverseny ezüstérem, 2012. Országos legjobb újborver-
seny ezüstérem, 2012. Országos legjobb újborverseny ezüstérem

Elérhetőségeink:
Cím: Dobosi Pincészet 8272 Szentantalfa, Fő u. 81.
Telefon/fax: 87/ 479-098
E-mail: info@dobosipinceszet.hu
Web: www.dobosipinceszet.hu

kis családi pincészetünk Felsőörsön, a Pocca dűlőben található, 
innen kapta a nevét is. A Pocca Pince a Csopak környéki Borút 
Egyesület minősített állomása, a szőlőterület nagysága jelenleg 0,6 
ha, melyen 3-10 éves ültetvények találhatók. A különleges mikro-
klíma és a talaj adottságai ezen a környéken kimondottan kedvez-
nek a szőlőtermelésnek, így minden lehetőség adott hozzá, hogy fi-
nom, karakteres borok születhessenek.

A borászatnak vannak ugyan családunkban több generációra 
visszamenő hagyományai, mi azonban csak az ezredforduló tájé-
kán csöppentünk bele. Igyekszünk a tradíciókra támaszkodva, de 
ugyanakkor a modern technológiák adta lehetőségeket is kihasznál-
va, egyedi, kézműves borokat készíteni. A feldolgozásnál a hagyo-
mányos lábbal taposás jól megfér a hűtött erjesztéssel, csakúgy mint 
az ászokhordós érlelés a fémtartályos tárolással.

Borainknál elsősorban az elsődleges fajtajelleg és gyümölcsös-
ség megőrzésére törekszünk. Célunk az, hogy borainkban a dűlő-
re, terroirra jellemző jegyek megjelenjenek. A szőlőben ezért gondos 
terméskorlátozást alkalmazunk, garantálva ezzel a biztos beérést, és 
hogy minél több íz- és zamatanyag kerülhessen a bogyókba. Fehér 
borainkat reduktív eljárással készítjük, és saválló tartályokban tárol-
juk, míg vörös borainkat a héjon áztatást követően barrique hor-
dókban érlelőjük és egy év után palackozzuk. 

Pincénknél lehetőséget biztosítunk csoportos borkóstolásra is, 
azok számára, akik egy diófa árnyékában, kellemes környezetben 
szívesen koccintanának egy pohár borral.

Boraink:
Olaszrizling (őszinte) 2012, Szürkebarát (Eminenciás) 2012, 

Cabernet Sauvignon rozé (Teborod) 2012, Cabernet Sauvignon 
(Bíbor) 2012

Elérhetőségeink:
Cím: Tóth Balázs, 8227 Felsőörs Vadszőlő köz 1456/2 hrsz.
Telefon: (+36 30) 921-19-14
E-mail: info@szurkebarat.hu

dobosi pincészet pocca pince

Szíj Melinda és a Country Arrabona együttes Silverado zenekar



Almádi Borfesztivál Almádi Borfesztivál
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Augusztus 23. péntek

19.00 Kicsi Rigók Énekegyüttes
19.30 Hemo Modern Táncműhely
20.00  Kid Rock & Roll 

Sportegyesület
20.30 Yildizlar Hastánccsoport
21.00  Szíj Melinda és a Country 

Arrabona együttes

Augusztus 24. szombat

19.00 Kicsi Rigók Énekegyüttes
19.30 Fortuna Twirling Stúdió
20.00  Acro Dance Rock & Roll 

Sporttánc Egyesület
20.30 Csopak Táncegyüttes
21.00 Silverado zenekar

A 1700-as évek elején indult családi vállalkozásunk jelenleg 20 hek-
táron művel szőlőt a Balatonfüred-csopaki borvidéken, Szentantalfán, 
a Balatontól 5 kilométerre, a Zánka és Nagyvázsony között elterü-
lő, festői szépségű Nivegy-völgyben. A művelés technikájában a régi 
jól bevált módszereket alkalmazzuk, melyek eredményeként valódi 
biobort tudunk készíteni. Pincészetünk a palackos borok mellett lé-
dig borok, 100 %-os bio gyümölcslevek és szőlőmag termékek (őrle-
mény és olaj) készítésével és értékesítésével is foglalkozik. kívánságra 
borainkra egyedi címkéket készítünk cégeknek és magánszemélyek-
nek egyaránt. Vállalkozásunk célkitűzése, hogy megismertessük ve-
vőinkkel a termékeinket, vállalkozásunk elkötelezettségét a biotermé-
kek és a minőség iránt. A Dobosi Pincészet széles termékkínálatának 
köszönhetően mindenki megtalálja a maga borát, legyen fiatal vagy 
idős, kezdő vagy tapasztalt fogyasztó vagy esetleg gyűjtő!

Főbb fajtáink: 
Olaszrizling, kéknyelű, Juhfark és kékfrankos. Emellett közel 10 

fajta szőlőből készítünk bort. A család szempontjából nagyon fon-
tosak a hagyományok, ezért jelentős szerepet kaptak a bevált régi 
szőlőfajták, melyek Hungaricumok is. A területek jellegéből adódó-
an a mediterrán jelleg a borban is megjelenik, mert a napsütötte ba-
latoni dűlőkön a savak őszre finoman letompulnak.

Díjaink az elmúlt egy évben: 
2013. VinAgora nemzetközi borverseny aranyérem, 2013. 

XXXIV Országos borverseny aranyérem, 2013. Országos Biobor 
verseny csúcsbor, 2013. Magyar Média Bora aranyérem, 2012. Or-
szágos Rozéverseny ezüstérem, 2012. Országos legjobb újborver-
seny ezüstérem, 2012. Országos legjobb újborverseny ezüstérem

Elérhetőségeink:
Cím: Dobosi Pincészet 8272 Szentantalfa, Fő u. 81.
Telefon/fax: 87/ 479-098
E-mail: info@dobosipinceszet.hu
Web: www.dobosipinceszet.hu

kis családi pincészetünk Felsőörsön, a Pocca dűlőben található, 
innen kapta a nevét is. A Pocca Pince a Csopak környéki Borút 
Egyesület minősített állomása, a szőlőterület nagysága jelenleg 0,6 
ha, melyen 3-10 éves ültetvények találhatók. A különleges mikro-
klíma és a talaj adottságai ezen a környéken kimondottan kedvez-
nek a szőlőtermelésnek, így minden lehetőség adott hozzá, hogy fi-
nom, karakteres borok születhessenek.

A borászatnak vannak ugyan családunkban több generációra 
visszamenő hagyományai, mi azonban csak az ezredforduló tájé-
kán csöppentünk bele. Igyekszünk a tradíciókra támaszkodva, de 
ugyanakkor a modern technológiák adta lehetőségeket is kihasznál-
va, egyedi, kézműves borokat készíteni. A feldolgozásnál a hagyo-
mányos lábbal taposás jól megfér a hűtött erjesztéssel, csakúgy mint 
az ászokhordós érlelés a fémtartályos tárolással.

Borainknál elsősorban az elsődleges fajtajelleg és gyümölcsös-
ség megőrzésére törekszünk. Célunk az, hogy borainkban a dűlő-
re, terroirra jellemző jegyek megjelenjenek. A szőlőben ezért gondos 
terméskorlátozást alkalmazunk, garantálva ezzel a biztos beérést, és 
hogy minél több íz- és zamatanyag kerülhessen a bogyókba. Fehér 
borainkat reduktív eljárással készítjük, és saválló tartályokban tárol-
juk, míg vörös borainkat a héjon áztatást követően barrique hor-
dókban érlelőjük és egy év után palackozzuk. 

Pincénknél lehetőséget biztosítunk csoportos borkóstolásra is, 
azok számára, akik egy diófa árnyékában, kellemes környezetben 
szívesen koccintanának egy pohár borral.

Boraink:
Olaszrizling (őszinte) 2012, Szürkebarát (Eminenciás) 2012, 

Cabernet Sauvignon rozé (Teborod) 2012, Cabernet Sauvignon 
(Bíbor) 2012

Elérhetőségeink:
Cím: Tóth Balázs, 8227 Felsőörs Vadszőlő köz 1456/2 hrsz.
Telefon: (+36 30) 921-19-14
E-mail: info@szurkebarat.hu

dobosi pincészet pocca pince

Szíj Melinda és a Country Arrabona együttes Silverado zenekar



 Szeremley Huba, a Pannon Bormíves Céh alapítója, a birtokot a 
régió nemzetközileg elismert pincészetévé tette, melynek szőlőterü-
lete ma 90 hektár és több mint 20 országba exportál és a borvidék 
vörösbor hagyományait is új életre keltette. A borászatot Szeremley 
László vezeti, aki kardos gábor értékesítési vezetővel a Badacsonyi 
kör alapító tagja.

Világfajták mellett badacsonyi hungarikumaik a kéknyelű, a Bu-
dai Zöld és a Zeus. A hagyományos és modern technológiák ötvö-
zésével megőrizhető a vulkanikus talaj és a sajátos mikroklíma jel-
legzetes harmóniát sugárzó badacsonyi borgéniusza. 

Elérhetőségeink:
Első Magyar Borház - Szeremley Birtok kft.
Cím: 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 51-53.
Telefon: (+36 87) 571-210
Fax:  (+36 87) 471-346

Almádi Borfesztivál
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ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Felelős kiadó: 

„Almádiért” közalapítvány kuratóriuma 
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Felelős szerkesztő: Fábián László 
e-mail: baujsag@gmail.com, 

tel.: 06 20 377 2157 
Lapzárta: minden hónap 25-én.

(Illik komolyan venni!)
Hirdetésfelvétel a szerkesztőség címén, vagy a 

06 30 29 88 995 telefonszámon. 
kéziratot nem őrzünk meg! 

készítette: Onyxprint kft. www.onyxprint.hu
Eng. sz.: 005-18/1989. ISSN: 0864-7860

HIRDETÉSI ÁRAK:
1 oldal = 60 e Ft+áfa

1/2 oldal = 30 e Ft+áfa
1/4 oldal = 15 e Ft+áfa
1/8 oldal = 7,5 e Ft+áfa

KATTINTSON RÁ!
www.pkkk.hu –> 

almádi újság, 
www.balatonalmadi.hu,

www.oboltv.hu, 
www.vikipedia.org/wiki/

portal:balaton

Augusztus 25. vasárnap

19.00 Free Dance Tánccsoport
19.30  Paso de  Baile – A színpadi 

show-műsor
20.00 Queen Dance Tánccsoport
20.30  Nazirah és a Holdezüst Rózsák 

Hastánccsoport
21.00 Borkőmoszat együttes

SZEREMLEY 
BIRTOK

Borkőmoszat együttes

Almádi Borfesztivál
Régi estékre és borokra emlékezve

Hamvas Béla szerint az almádi bor kedveli a könnyű ebédeket 
és a délutáni alvást, de pár év óta köztudott, hogy az éjszakai mu-
latság sincs ellenére. Főként akkor, mikor barátokkal együtt tölti 
az időt. Az egri, a villányi, a dörgicsei és még sorolhatnám, hogy 
az ország minden tájáról mennyi jó ismerős látogatja meg évről 
évre, amikor aztán zajos eszem-iszom veszi kezdetét, s áll a bál 
csak nem 3 hétig.

A könnyű ebédeket ízes vacsorák követték, az elmaradhatatlan 
balatoni halászlé, a vasaló alatt ropogóssá vált flekken, vagy a szabad 
tűzön sült ökör, amely olyan omlós, mint a puha kenyér, amellyel 
kínálták. De ne feledkezzünk meg a valóban erdélyi, igazi parázson 
sült kürtőkalácsról és a hamisítatlan etyeki gezemice lángosról sem. 
Bor mellé kiváló mind. Teli hassal jól esik a bámészkodás, s a tárca 
is könnyebben nyílik, főleg akkor, mikor kizárólag minőségi porté-
kát kínálnak a vásározók. Fafaragó, gyöngyfűző, szövő-fonó, mézes-
kalácsos és még sorolhatnám a sok csodát, melyet a bakonyi népi 
iparművészek és kézművesek sátrai rejtettek. 

De mit ér az étel s ital előadás és műsor nélkül? Az apróságoknak 
bábszínház, gyerekkoncertek vagy óriásbábos produkció, amit a na-
gyobbak is tátott szájjal bámultak. A vízzel hangolt üvegekből ki-
csalt dallamok után bűvész varázsolt a színpadon, de nem hiányzott 
a cigányzenekar és a magyar nóta sem. S ha ráért, eljött a mulatság-
ra a bor és a mámor római istene, Bacchus is, mert az almádi borna-
pokat vétek volt kihagyni. 

Árnyas fák alatt, finom étkek között, fűszeres borokat kóstolva, 
nemes előadásokat tapsolva kellemes telt az augusztus. S ahogy a 
prospektusok ígérték, a résztvevő megérezhette a hagyomány és az 
érték erejét, felfedezte hazánk zamatos nedűit, megtapasztalta a Ba-
laton sokszínűségét és barátságát. S így és ezért válhattak felejthetet-
lenné az almádi bornapok.  JVE

Augusztusban is minden pénteken 19 órakor 
„Borvarázs” 6 boros borkóstoló a Balaton Borrégió válogatott boraiból
A program 10 fő jelentkezése esetén lesz megtartva! Jelentkezni csütörtökig le-
het! A program ára: 2500 Ft/fő. Borkóstolók megbeszélés szerint más időpont-
ban is, kisebb társaságoknak is, előzetes egyeztetéssel. 
Helyszín: MAGTÁR Boros és Rendezvények Háza – PINCE 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Augusztus 3. szombat 19 óra 
KÁPTALANFÜREDI ESTÉK 
Gárdonyi Gézáról Gárdonyi Gézától
keller Péter emlékezik dédapjára születésének 150. évfordulóján, Módri györ-
gyinek, a Veszprémi Petőfi Színház művészének közreműködésével. Az estét 
Delényi éva tárogató muzsikája színesíti.
Helyszín: Káptalanfüred – kápolnakert (Iskola u. 20-22.) 

Augusztus 9. péntek 16.30 óra
HONISMERETI ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ KÖR PROGRAMJA
KI MIT TUD ALMÁDIRÓL? 
Az Almádi Újsággal közös honismereti játék következő fordulójának eredmény-
hirdetése. Régi Almádi képekben – előadó: kovács István
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/430-091 (kovács István)

Augusztus 10. szombat 
BALATON TÁRLAT 2013. 
Helyszín: Városháza – Padlásgaléria (Széchenyi sétány 1.) 
A tárlat kurátora kelemen Marcel – 20/77-94-805. Tel.: 88/542-511
A kiállítás megtekinthető szeptember 16-ig, a Városháza nyitva tartási idejében. 

Augusztus 12-16. hétfőtől péntekig 
TÜNDÉRKERT – nyári tábor Zsapkáékkal 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/393-7000 (Zsapkáné Adél) 

Augusztus 12-16. hétfőtől péntekig 
QUEEN DANCE SE nyári tábora 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 70/9423826 (Csapó Zsuzsanna Alíz) 

Augusztus 17. szombat 19.30 óra
RIPKA JÁNOS GORDONKAHANGVERSENYE
Zongorán közreműködik: győrfi Judit
Helyszín: Szent Ignác Római Katolikus Plébániatemplom Balatonalmádi-Vörösberény 
Tel.: 70/379-5202

Augusztus 19. péntek 18 óra 
„EURÓPA SZOBORPARK AVATÁSA” ÜNNEPSÉG 
Helyszín: Szent Erzsébet Liget – Szoborpark 
köszöntőt mondanak: Dr. kontrát károly, a BM parlamenti államtitkára, 
keszey János, polgármester és Prof. Dr. gaál Attila egyetemi tanár. 
közreműködik a Légierő Zenekara, katona János vezetésével. 
Tel.: 88/542-459

Augusztus 19. péntek 19. 30 óra 
V. BALATONALMÁDI ORGONAKONCERT SOROZAT
kruppai Tamás (Balatonalmádi) 
Helyszín: Szent Imre Templom (Balatonalmádi, dr. Óvári F. u 47.) 
Tel.: 88/438-435

Augusztus 19. péntek 20 óra 
MEIXNER ETELKA, A HERENDI PORCELÁNMANUFAKTÚRA IPAR-
MŰVÉSZE NYÍLT ÖNÁLLÓ KIÁLLÍTÁSA 
Helyszín: Magtár Rendezvényház és Kortárs Galéria 
Tel.: 70/455-4100

Augusztus 20. hétfő 10 óra 
VÁROSI ÜNNEPSÉG SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPÉN 
Helyszín: Szent Imre Templom kertje (Balatonalmádi, dr. Óvári F. u 47.)
Tel.: 88/542-511 

Szeptember 6. péntek 16.30 óra
HONISMERETI ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ KÖR PROGRAMJA
Almádi képekben – előadó kovács István
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/430-091 (kovács István)

PROGRAMAJÁNLÓ 
Rendezvények Balatonalmádiban 2013. augusztus 2. és szeptember 6. között

Lapzárta: minden hónap 25. napja! 
A programokat a következő címre várjuk: sarayanna@gmail.com

A programajánlót összeállítja: Fábiánné Sáray Anna (20/377-21-57)



 Szeremley Huba, a Pannon Bormíves Céh alapítója, a birtokot a 
régió nemzetközileg elismert pincészetévé tette, melynek szőlőterü-
lete ma 90 hektár és több mint 20 országba exportál és a borvidék 
vörösbor hagyományait is új életre keltette. A borászatot Szeremley 
László vezeti, aki kardos gábor értékesítési vezetővel a Badacsonyi 
kör alapító tagja.

Világfajták mellett badacsonyi hungarikumaik a kéknyelű, a Bu-
dai Zöld és a Zeus. A hagyományos és modern technológiák ötvö-
zésével megőrizhető a vulkanikus talaj és a sajátos mikroklíma jel-
legzetes harmóniát sugárzó badacsonyi borgéniusza. 

Elérhetőségeink:
Első Magyar Borház - Szeremley Birtok kft.
Cím: 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 51-53.
Telefon: (+36 87) 571-210
Fax:  (+36 87) 471-346

Almádi Borfesztivál
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ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Felelős kiadó: 

„Almádiért” közalapítvány kuratóriuma 
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Felelős szerkesztő: Fábián László 
e-mail: baujsag@gmail.com, 

tel.: 06 20 377 2157 
Lapzárta: minden hónap 25-én.

(Illik komolyan venni!)
Hirdetésfelvétel a szerkesztőség címén, vagy a 

06 30 29 88 995 telefonszámon. 
kéziratot nem őrzünk meg! 

készítette: Onyxprint kft. www.onyxprint.hu
Eng. sz.: 005-18/1989. ISSN: 0864-7860

HIRDETÉSI ÁRAK:
1 oldal = 60 e Ft+áfa

1/2 oldal = 30 e Ft+áfa
1/4 oldal = 15 e Ft+áfa
1/8 oldal = 7,5 e Ft+áfa

KATTINTSON RÁ!
www.pkkk.hu –> 

almádi újság, 
www.balatonalmadi.hu,

www.oboltv.hu, 
www.vikipedia.org/wiki/

portal:balaton

Augusztus 25. vasárnap

19.00 Free Dance Tánccsoport
19.30  Paso de  Baile – A színpadi 

show-műsor
20.00 Queen Dance Tánccsoport
20.30  Nazirah és a Holdezüst Rózsák 

Hastánccsoport
21.00 Borkőmoszat együttes

SZEREMLEY 
BIRTOK

Borkőmoszat együttes

Almádi Borfesztivál
Régi estékre és borokra emlékezve

Hamvas Béla szerint az almádi bor kedveli a könnyű ebédeket 
és a délutáni alvást, de pár év óta köztudott, hogy az éjszakai mu-
latság sincs ellenére. Főként akkor, mikor barátokkal együtt tölti 
az időt. Az egri, a villányi, a dörgicsei és még sorolhatnám, hogy 
az ország minden tájáról mennyi jó ismerős látogatja meg évről 
évre, amikor aztán zajos eszem-iszom veszi kezdetét, s áll a bál 
csak nem 3 hétig.

A könnyű ebédeket ízes vacsorák követték, az elmaradhatatlan 
balatoni halászlé, a vasaló alatt ropogóssá vált flekken, vagy a szabad 
tűzön sült ökör, amely olyan omlós, mint a puha kenyér, amellyel 
kínálták. De ne feledkezzünk meg a valóban erdélyi, igazi parázson 
sült kürtőkalácsról és a hamisítatlan etyeki gezemice lángosról sem. 
Bor mellé kiváló mind. Teli hassal jól esik a bámészkodás, s a tárca 
is könnyebben nyílik, főleg akkor, mikor kizárólag minőségi porté-
kát kínálnak a vásározók. Fafaragó, gyöngyfűző, szövő-fonó, mézes-
kalácsos és még sorolhatnám a sok csodát, melyet a bakonyi népi 
iparművészek és kézművesek sátrai rejtettek. 

De mit ér az étel s ital előadás és műsor nélkül? Az apróságoknak 
bábszínház, gyerekkoncertek vagy óriásbábos produkció, amit a na-
gyobbak is tátott szájjal bámultak. A vízzel hangolt üvegekből ki-
csalt dallamok után bűvész varázsolt a színpadon, de nem hiányzott 
a cigányzenekar és a magyar nóta sem. S ha ráért, eljött a mulatság-
ra a bor és a mámor római istene, Bacchus is, mert az almádi borna-
pokat vétek volt kihagyni. 

Árnyas fák alatt, finom étkek között, fűszeres borokat kóstolva, 
nemes előadásokat tapsolva kellemes telt az augusztus. S ahogy a 
prospektusok ígérték, a résztvevő megérezhette a hagyomány és az 
érték erejét, felfedezte hazánk zamatos nedűit, megtapasztalta a Ba-
laton sokszínűségét és barátságát. S így és ezért válhattak felejthetet-
lenné az almádi bornapok.  JVE

Augusztusban is minden pénteken 19 órakor 
„Borvarázs” 6 boros borkóstoló a Balaton Borrégió válogatott boraiból
A program 10 fő jelentkezése esetén lesz megtartva! Jelentkezni csütörtökig le-
het! A program ára: 2500 Ft/fő. Borkóstolók megbeszélés szerint más időpont-
ban is, kisebb társaságoknak is, előzetes egyeztetéssel. 
Helyszín: MAGTÁR Boros és Rendezvények Háza – PINCE 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Augusztus 3. szombat 19 óra 
KÁPTALANFÜREDI ESTÉK 
Gárdonyi Gézáról Gárdonyi Gézától
keller Péter emlékezik dédapjára születésének 150. évfordulóján, Módri györ-
gyinek, a Veszprémi Petőfi Színház művészének közreműködésével. Az estét 
Delényi éva tárogató muzsikája színesíti.
Helyszín: Káptalanfüred – kápolnakert (Iskola u. 20-22.) 

Augusztus 9. péntek 16.30 óra
HONISMERETI ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ KÖR PROGRAMJA
KI MIT TUD ALMÁDIRÓL? 
Az Almádi Újsággal közös honismereti játék következő fordulójának eredmény-
hirdetése. Régi Almádi képekben – előadó: kovács István
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/430-091 (kovács István)

Augusztus 10. szombat 
BALATON TÁRLAT 2013. 
Helyszín: Városháza – Padlásgaléria (Széchenyi sétány 1.) 
A tárlat kurátora kelemen Marcel – 20/77-94-805. Tel.: 88/542-511
A kiállítás megtekinthető szeptember 16-ig, a Városháza nyitva tartási idejében. 

Augusztus 12-16. hétfőtől péntekig 
TÜNDÉRKERT – nyári tábor Zsapkáékkal 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/393-7000 (Zsapkáné Adél) 

Augusztus 12-16. hétfőtől péntekig 
QUEEN DANCE SE nyári tábora 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 70/9423826 (Csapó Zsuzsanna Alíz) 

Augusztus 17. szombat 19.30 óra
RIPKA JÁNOS GORDONKAHANGVERSENYE
Zongorán közreműködik: győrfi Judit
Helyszín: Szent Ignác Római Katolikus Plébániatemplom Balatonalmádi-Vörösberény 
Tel.: 70/379-5202

Augusztus 19. péntek 18 óra 
„EURÓPA SZOBORPARK AVATÁSA” ÜNNEPSÉG 
Helyszín: Szent Erzsébet Liget – Szoborpark 
köszöntőt mondanak: Dr. kontrát károly, a BM parlamenti államtitkára, 
keszey János, polgármester és Prof. Dr. gaál Attila egyetemi tanár. 
közreműködik a Légierő Zenekara, katona János vezetésével. 
Tel.: 88/542-459

Augusztus 19. péntek 19. 30 óra 
V. BALATONALMÁDI ORGONAKONCERT SOROZAT
kruppai Tamás (Balatonalmádi) 
Helyszín: Szent Imre Templom (Balatonalmádi, dr. Óvári F. u 47.) 
Tel.: 88/438-435

Augusztus 19. péntek 20 óra 
MEIXNER ETELKA, A HERENDI PORCELÁNMANUFAKTÚRA IPAR-
MŰVÉSZE NYÍLT ÖNÁLLÓ KIÁLLÍTÁSA 
Helyszín: Magtár Rendezvényház és Kortárs Galéria 
Tel.: 70/455-4100

Augusztus 20. hétfő 10 óra 
VÁROSI ÜNNEPSÉG SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPÉN 
Helyszín: Szent Imre Templom kertje (Balatonalmádi, dr. Óvári F. u 47.)
Tel.: 88/542-511 

Szeptember 6. péntek 16.30 óra
HONISMERETI ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ KÖR PROGRAMJA
Almádi képekben – előadó kovács István
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/430-091 (kovács István)

PROGRAMAJÁNLÓ 
Rendezvények Balatonalmádiban 2013. augusztus 2. és szeptember 6. között

Lapzárta: minden hónap 25. napja! 
A programokat a következő címre várjuk: sarayanna@gmail.com

A programajánlót összeállítja: Fábiánné Sáray Anna (20/377-21-57)
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HOLLYWOODI TITOK FELTÁRVA:
A ZOOM az USA-ban a legnépszerűbb, biztonságos fogfehérítő eljárás és már a 
balatonkenesei Globe Dental Fogászati Centrumban is elérhető: nyári bevezető 

áron, ezért a kuponért cserébe 30% kedvezménnyel!

A napbarnított bőr legvonzóbb kiegészítője: 
kápráztassa el ismerőseit 

a nyaralásból hazatérve gyönyörű hófehér mosolyával!
1 órás eljárás, évekig tartó magabiztos mosoly

Regisztráljon honlapunkon a www.globedental.hu/zoom-lampas-fogfeherites olda-
lon VAGY hívja a 06 88 574 865 számot és hivatkozzon erre az akciós kuponra!

Kupon érvényessége: 2013. szeptember 9.

Globe Dental Fogászati Centrum Balatonkenese, Táncsics M. u. 6.

Vásárolja meg tüzelőjét nálunk!
Péta-coop Kft. Zirc, Vasút sor u. 3., tel.: 06/30-9565-660

Tűzifa: konyhakész, kugli
Bükk, gyertyán, cser, tölgy: 2300 Ft/q

Akác készlet szerint: 2300 Ft/q
A tűzifát 28 q felett ingyenesen házhoz szállítjuk.

Újra kaphaTó jó minőségű magyar barnaszén:
Dara: 2795 Ft/q, Extra dió: 2985 Ft/q 16 500-17 500 KJ/kg

Cseh barnaszén: Ledvice dara:3850 Ft/q,  
Dió:3990 Ft/q 18000-19000 Kj/kg

Herkules dara: 3850 Ft/q, Dió:3990 Ft/q 18000-19000 Kj/kg
A szén telepi ár, kedvező fuvardíjak!

Részletfizetési lehetőség! Ingyenes tankönyvhasználat!
Számítógépes oktatás, és számítógépes gyakorlási lehetőséggel  

vizsgára való felkészülés. Gépkocsi-választási lehetőség.

Tanfolyamnyitó: 2013. 08. 06. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2013. xxxxxxxx. 16.00 óra
Balatonalmádi, Baksai Autósiskola, Lehel út 27.

Érdeklődni: Baksai Gábor Balatonalmádi, Lehel út 27.
T.: 30/916-3286, 88/430-107, e-mail: baksai@upcmail.hu, www.baksaibt.hu/autosiskola

Baksai Autósiskola   T 
GépjárművEzETő képzésT indíT
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•	BETÖRŐ?

•	TŰZVESZÉLY?

•	FAGYVESZÉLY?

•	CSŐTÖRÉS?

Riasztótól a fűtés távvezérlésen keresztül 
a neten is nézhető kamerákig:

ÉPÜLETFELÜGYELET

1990 óta már több ezer megbízó nyugalmáért.

AKARJA, HOGY AZ ÖN NYUGALMÁÉRT IS?

8200 Veszprém, 
Szabadság tér 2.

(88) 577–050
nyugalom@nyugalom.hu 

www.nyugalom.hu
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X. JUBILEUMI ALMÁDI BORFESZTIVÁL

AZ ÚJ ALMÁDI ÚJSÁg küLöNSZÁMA, SZERkESZTETTETék A BORFESZTIVÁL SZERVEZőI

Magyarország borvidékei

A X. jubileumi Almádi Borfesztivál támogatói:
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