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FELHÍVÁS
XI. Kárpát-medencei Borverseny
Csávossy György Emlékverseny

Kedves Bortermelő Kollégánk!
Közel egy esztendeje, hogy az erdélyi Csávossy György borász, kutató, költő,
dráma és közíró, tanítómester végleg eltávozott földi világunkból. Életútjának,
munkásságának kiemelkedő példáját szeretnénk minél jobban megőrizni, a jövő
generációi számára átadni. Az idei alkalomtól kezdve a Kárpát-medencei Borverseny
nevének megváltoztatásával is ezt a célt kívánjuk szolgálni.
Így örömmel értesítjük, hogy a Magyar Bor Akadémia, a Hegyközségek Nemzeti
Tanácsa, a Magyar Zászlósborok Rendje és a Soós István Borászati Szakképző Iskola
elhatározása szerint ez évben új megnevezéssel, immár tizenegyedik alkalommal rendezi meg
a Kárpát-medencei Borversenyt Csávossy György emlékére.
A borverseny 2016. november 24-én kerül megrendezésre a Soós István Borászati
Szakközép Iskola Tangazdaságában, amelyet 100 pontos rendszerben, terveink szerint három
bizottságban bonyolítunk le. A zsűriben nem csak magyarországi szakemberek, hanem a
nevezők, a határon túli borászok közül is többen részt vesznek. Az ünnepélyes
eredményhirdetésre és az oklevelek átadására még a verseny napján, este a Budavári
Fortuna étteremben kerül sor, egy baráti hangulatú avacsora keretében és díszvendégek
jelenlétében.
A nagyközönség számára mind a verseny borai, eredményei és borászatokat
képviselő kollégák is bemutatásra kerülnek 2016. november 25-én, a Magyar Mezőgazdasági
Múzeumban, a „Borest a Bor Akadémián” rendezvényen, ahol a meghívott borászok
személyesen mutatják be és kóstoltatják boraikat.

A versenyről tudni érdemes még, hogy a borok nevezése ingyenes, de csak
palackos borokat fogadunk. Tekintettel a határon keresztül történő szállítás nehézségeire,
mintánként 3-3 palackot kérünk a nevezőktől.
A minták Budapestre szállításában igény és lehetőség szerint próbálunk segíteni!
Ez ügyben a Magyar Bor Akadémia részéről Módos Péter kereshető (telefon: +3670 501
5638).
A nevezési lapot is mellékeljük. A jelentkezési lapot kérjük minden esetben faxon
vagy e-mailen előre eljuttatni a szervezők részére, valamint kérjük mellékelni a minták
mellé!

A szervezők nevében üdvözlettel,

Zilai Zoltán
elnök
Magyar Bor Akadémia

Budapest, 2016. október 17.

Jelentkezési lap

XI. Kárpát-medencei Borverseny
Csávossy György Emlékverseny
(Budapest, 2016. november 24.)
A jelentkezési lapot kérjük minden esetben faxon vagy e-mailen előre eljuttatni a
szervezők részére, valamint kérjük mellékelni a minták mellé!
Termelő neve: ………………………………………………………………………………..
Címe: …………………………………………………………………………………………
Tel: …………………… Fax: …………………… E-mail: ………………………………..

Bor teljes megnevezése
(zárójelben kérjük feltüntetni a szőlőfajtákat)
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Jelentkezés lap és minták beérkezési határideje
2016. november 18.
Magyar Bor Akadémia
Kontakt: Módos Péter,
1124. Budapest, Somorjai u. 21.
Zilai Zoltán,
Tel: +36 1 203 8507, Fax: +36 1 319 0970
E-mail: info@magyarborakademia.hu

tel: +3670 501 5638
tel: +3620 9644 346

Minták átvétele:
Soós István Borászati Szakképző Iskola Tangazdasága
1221 Budapest, Jósika u.2-14. (a Plébánia u. végében) Hétfő- Péntek: 9.00- 14.00 óra között
Kontakt: Németh Iván, Mobil: +36 70 261 5630
Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit Kft.
1124 Budapest, Somorjai u. 21. Hétfő- Csütörtök: 9.00-16.00; Péntek: 9.00-13.00 óra között
Kontakt: Bakos Márton Tel: +36 1 203 8507, Fax: +36 1 319 0970

Szín
(fehér,
vörös,
rosé)

