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Az első szőlőtőkéket 1983-ban telepítette Tóth Ferenc és 
felesége, ekkor fektették le a borászat alapjait, hat hektár 
szőlőültetvénnyel. Feri bácsi harmadik generációs borász-
ként fogott munkához, lánya, Katalin 2005-ben csatla-
kozott a pincészet életéhez, otthagyva a bankszektort. 
Édesapjától folyamatosan tanul a szakmáról; okleveles bor-
bíraként az EBB tagja; hidat alkot a szakma, a kereskedelem 
és a pincészet között. 2018-ban, a pincészet jubileumi  
35. évében számos kitüntetést szereztek, többek között 
elnyerték a lapunk által alapított, Magyarország Legszebb 
Szőlőbirtoka díjat középbirtok kategóriában.

HISZÜNK AZ EGRI  
BIKAVÉRBEN  
ÉS AZ EGRI CSILLAGBAN

S z e r z ő :  B o z z a i  z s ó f i a

Hogy értékeltétek Magyarország 
Legszebb Szőlőbirtoka kitün-
tetést?
Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka cím 
az a legmagasabb díj, amit valaha elnyert 
a Pincészetünk. Hihetetlen jó érzés, hogy 
ránk esett a választás, nagy megtiszteltetés, 
mert a fogyasztók és a szakma részéről is egy 
elismerés. Úgy érezzük, hogy ebben a múltunk 
is benne van, valamint az a csapat is, aki itt 
dolgozik. Ma reggel úgy ébredtem, hogy „de 
jó lenne visszaforgatni az idő kerekét, és még 
egyszer átélni azt az élményt, amikor átvettük 
a díjat”. Nagyon nagy boldogság volt számunk-
ra. Jó érzéssel készültünk a díjátadóra, illetve a 
sajtótájékoztatóra is. Miközben átbeszéltük en-
nek a menetét, megállítottuk egy pillanatra az 
időt. A díjátadóra készítettünk egy kiadványt, 
amiben elmondjuk, kik és mik vagyunk. Reggel 
ünneplőbe öltöztettük a pincét. A díjátadó 
után kiültünk a pince elé, és beszélgettünk. 
Nagyon sok helyről visszahallottam, hogy ez 
mennyire nagy dicsőség, és sokan gratuláltak 
a díjhoz. Büszke voltam, nem is hittem el, hogy 
ilyen történhet velünk. 

Mi változott, amióta  
elnyertétek a díjat?
Másnaptól sokkal nagyobb felelősséget érez-
tem, amikor kimentem az utcára. A borvidék-
nek is nagyon jól jött, mert nagy gyengesége, 
hogy keveset kommunikálunk, csendben 
vagyunk. Pedig világszinten is egyedülálló, 
hogy Egerben egyszerre tudunk különleges 
vörösborokat és fehérborokat is készíteni. 
Egernek is nagy dicsőség, hogy a borvidékre 
érkezett ez a díj. Ha ide jön egy csoport, 
akkor elbüszkélkedek a díjjal. Tudok beszélni a 
borokról, Édesapámról. Személy szerint nekem 
is nagyon sokat adott ez a díj. 

Hogy látod a borvidék helyzetét? 
Melyek a legfőbb erősségei?
27 féle tétellel nem tudunk jól dolgozni, ezért 
kommunikáljuk elsősorban az Egri Csillagot és 
az Egri Bikavért mint a borvidék emblematikus 
tételeit. Ha a csillagnál maradunk, ezen belül 
is létezik a friss, fiatalos, valamint a hordós 
érlelésű csillag, ami teljesen más stílusú. Ennek 
köszönhetően azt is meg tudjuk mutatni, hogy 
mit tud Eger fehérborban. 

Nemrég alakult az Eger Borműhely
Hivatalosan is megalakult az Eger Borműhely, 
tíz nagy egri pincészet alapította meg. Tavaly 
két-három hetente találkoztunk tagokkal, 
amikor elindítottuk a közös gondolkodást. 
Már most látszik, hogy ez nagyon jót tesz a 

borvidéknek. Hamarosan bemutatjuk az egri 
palackot, már elkészültek a tervek, de még 
hátravan a kivitelezés. Minden palackon szere-
pelni fog, hogy „Eger 1552” és a termelő saját 
címkéje. Csak Superior és Grand Superior borok 
kerülhetnek bele. Terveink szerint a Bikavér 
ünnepre több Bikavér is palackba kerülhet.

Mi az, ami összeköti az Eger 
Borműhely tagjait?
Nagyon heterogén a társaság, a tagok között 
van kis- és nagyüzem is. A közös gondol-
kodás az, ami összeköt minket, a közös cél 
a borvidékért. Eger kommunikációja eddig 
kifejezetten gyenge volt. Hűvös klíma és 
magas hőingadozás jellemzi a borvidéket, 
változatos a talajszerkezet, emiatt fontosak a 
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dűlős borok, hiszen azok meg tudják mutatni a 
különlegességeket. Csodaszép borok születnek 
a borvidéken.

Mekkora az egyetértés a borászok 
között?
Különbözőek vagyunk, ezért előfordul, hogy 
valakinek nem tetszik az, ahogy a többség 
dönt. Az volt a célunk, hogy találjunk egy közös 
pontot. Nagyon sokan Bordeaux-i palackba 
töltik a boraikat, mások burgundiba. Maga 
a palack egy minőségi garancia, hiszen az 
a bor, ami belekerül, az garantáltan kiváló 
minőségű, ugyanis megkóstoljuk a borokat, 
mielőtt forgalomba kerülnek. A védjegy az Eger 
Borműhelynél van.

Milyen fajta kerülhet az egri 
palackba?
Kizárólag Egri Csillag, Egri Bikavér Superior és 
Grand Superior kerülhet ebbe a palackba. Na-
gyon fontos a borvidéken és a mi pincénknél is 
a hagyományok tisztelete. Ennek szellemében 
ez a palack is azt sugallja, hogy visszanyúltunk 
a múlthoz, ugyanis az ’52-ben használt üvegre 
hajaz. Ezzel is azt mutatjuk, hogy mennyire 
fontos a tradíció tisztelete és a múlt öröksége. 

Ha kibővítenétek ezt a kört,  
Te milyen fajtákat tennél az egri 
palackba?
Elsősorban csak a két engedélyezett házasí-
tásban gondolkodunk, nekünk azonban fontos 

a Kadarka és a Leányka is – de ez csak a mi 
pincénk különlegessége. Az Egri Csillaggal és 
a Bikavérrel viszont meg tudjuk mutatni Eger 
legszebb arcát fehér- és vörösborban is, mind-
ezt egy gyönyörű palackban.

Nagyon fontos a Pincészetetek 
számára is a Bikavér. Milyen  
változások történnek Nálatok  
e téren?

Eddig Classicus, Superior és Grand Superior 
kategóriában készítettünk Bikavért. A 2016-os 
évjáratú Grand Superior Bikavérünk a Tornyos 
dűlőről most debütál. Az idei évtől döntően a 
Superior kategóriára és a dűlős borra koncent-
rálunk.

Hogy indítottátok az évet?
Az év eleje mindig arról szól, hogy értékeljük 
az előző évet, meghatározzuk a célokat, már a 
metszés is eszerint indul el. Azt gondoltuk ki, 
hogy szeretnénk Classicus Csillagot, Superior 
Csillagot, elengedjük a Classicus Bikavért, és 
csak Superior, illetve Grand Superior Bikavért 
készítünk. 

Milyen sikereket értetek el  
boraitokkal az utóbbi időben?
Nagy sikereket ért el az Egri Leányka hor-
dóban érlelve és szárazra kierjesztve. Sokat 
gondolkozunk azon, hogyan készüljön ez a 
bor. Más volt ’16-ban, ’17-ben és ’18-ban is. 
Nyolcvan százalékban a szőlőben dől el, milyen 
lesz a bor, éppen ezért számít nagyon sokat az 
évjárat, hogy hűvösebb, vagy éppen melegebb 
évről van-e szó.

Elkezdődött a generációváltás  
a borvidéken?
Édesapám nyolcvanéves; ma már nem 
lehet már úgy céget vezetni, ahogy húsz éve 
lehetett, sok minden megváltozott. Régen egy 
személyben a gazda szőlész, borász, kereskedő 
volt. Mindenhez kellett érteni, vagy legalább 
foglalkozni vele. Ez a probléma nagyon sok 
családra jellemző. Mára ez megváltozott, a fő 
hangsúly a csapatmunkán van, szerteágazóak 
a feladatok, mindenkinek jónak kell lenni az 
adott helyen. A gazdasági környezet és a 
benne szereplők is megváltoztak. Mi nagyon 
szerencsések vagyunk, mert családon belül 
megvalósult a generációváltás úgy, hogy mai 
napig édesapám aktív a szőlőben, és minden-
ben kérhetem a tanácsát és segítségét. 

Hogy változott a Szépasszony- 
völgy az elmúlt időben?
A Szépasszony-völgy nagyon megújult, kezd 
olyan lenni, mint fénykorában. Minden terasz 
gyönyörű lett, pompás negyed alakult ki. 
Programokat szerveznek a pincék, és kiváló a 
gasztronómiai kínálatuk is. Tematikus esemé-
nyeket tartanak, amelyeket a Szépasszony-völ-
gyi Vendégvárók Egyesülete szervez. Nyáron 
mindig azt hallottam, hogy aki Eger városában 
kávézót, vagy cukrászdát üzemeltet, az hétkor 
bezár, és lemegy a völgybe, hogy ott folytassa 
a vendéglátást. Jókat lehet ott enni, bisztró 
jellegű a gasztronómiájuk, jó sajtokat és sonká-
kat kínálnak, melléjük pedig nagyon jó borokat. 
A központi helyen is kialakították a hangulat-
világítást, apró gömbökkel világították be a 
teret. Sokszor van itt program. A borászoknak 
is fontos, hogy legyen ott pincéjük, egyre töb-
ben lemennek, hogy bort kóstoljanak. Öt éve 
még ciki volt a Szépasszony-völgyet emlegetni, 
ma már megkerülhetetlen. Február 9-én is volt 
egy farsangi program, nagyon népszerű lett 
a völgy, szeretik az emberek. Cél, hogy minél 
többen jöjjenek el Egerbe, igyanak jó bort, és 
érezzék jól magukat.

Hogyan indult az összefogás a 
völgyben?
A Szépasszony-völgyi Vendégvárók Egyesü-
lete indította tizennégy taggal a völgyben 
a programokat. Folyamatosan találkozunk, 
közösen gondolkodunk, havonta egyszer 
szervezünk egy nagyobb rendezvényt, melyet 
Facebook oldalunkon is promótálunk. Célként 
fogalmaztuk meg, hogy két-három napra 
eljöjjenek az emberek Egerbe, és látogassanak 
ki a Szépasszony-völgybe. Már eljutottunk oda, 
hogy több hónappal hamarabb kell szállást fog-

lalni, családok élnek ebből, ez jelentős bevételi 
ága a turizmusnak. Eger Magyarország második 
leglátogatottabb városa, Budapesttől 130 
kilométerre van – teljesen reális célnak látjuk a 
Szépasszony-völgy felfuttatását. 

Különleges szerepet játszik a 
Leányka a pincéteknél
Papának küldetése volt, hogy megmutassa, 
milyen Leányka tud születni Egerben. Tudatos 
munka állt mögötte, de szerencse is kell hozzá, 
az utóbbit nagyon nagy ajándéknak élem meg. 

Mindig megsimogatom a palackot és persze a 
szőlőt is. Leánykából nagyon sokat termesz-
tünk, több mint nyolc hektárt. Édesapám az 
életét tette fel arra, hogy megmutassa, hogy 
lehet a Leánykából igazi nagy bort készíteni. 
Azért is nagyon értékes fajta, mert szárazra 
kierjedt reduktív stílustól a hordós erjesztésűn 
át a desszertborig és a pezsgőig számtalan 
fajtájú bor készíthető belőle.

Több díjat is nyertetek a 2016-os 
Egri Leányka Superiorral
A 26 tagú Magyar Borszakírók Köre a 2016-os 
Egri Leányka Superior borunkat champion-dí-
jasra értékelte. Ennél a bornál fogalmazódott 
meg bennünk, hogy vajon fog-e még ilyen bor 
születni a pincében? A Leányka Superiorunk 
annyira kimagaslott, hogy sokan tíz pontot 
adtak rá. Amíg a pincében kóstoltuk, végig azt 
éreztük, hogy különleges tételről van szó. A 
borvidéken is nagyon kevés termelő foglalkozik 
ezzel a fajtával. Ez a tétel viszont mindenkinek 
megmaradt a fejében, ez egy emlékezetes bor. 

A Magyarország Legszebb 
Szőlőbirtoka díj mellett számos 
egyéb kitüntetést is elnyertetek 
2018-ban, melyek ezek?
Hihetetlen és intenzív év volt a tavalyi. A 
2013-as Várvédő Cuvée-nk aranyérmes lett 
a Challenge International du Vin nemzetközi 
borversenyen. A 2016-os Egri Leányka Superior 
Magyar Bor nagydíjat nyert, valamint a Mundus 
Vinin és a Vinagorán aranyérmes lett. A Kék-

A BIRTOK RÖVID TÖRTÉNETE
1984-ben kezdődtek a telepítések az Áfrika és az Almagyar dűlőben. 
Nem sokkal később a Kistályai úton a család tulajdonába került 
egy pince, amely egyedülállóan a hegy gyomrában terül el – ma 
már 1200 négyzetméteren – épített boltozat és burkolat nélkül. 
2005-ben már 8 hektáros szőlőterületen gazdálkodtak. Volt 
feldolgozópincéjük, és boraikat Egerben értékesítették. Katalin 
ekkor otthagyta a bankban fiókvezető pozícióját, és kapcsolódott a 

pince életéhez. 2018-ra 28 hektárra bővült a területük olyan kiváló 
dűlőkben, mint az Almagyar és a Síkhegy, a Cigléd és a Marinka. 
Jelenleg is 8 különböző dűlőben dolgoznak. Pár éve megnyitották a 
Szépasszony- völgyi pincéjüket is. Céljuk az volt, hogy országosan 
elismertek legyenek. 2010-ben Tóth Ferenc elnyerte a Gál Tibor 
Emlékdíjat, 2018-ban pedig az Év Egri Bortermelője mellett az Év 
Egri Szőlőtermelője kitüntetést is megkapta.
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Tapasztalt termelők és növényvédelmi szakembert alkalmazó gazdálkodók 
számára valószínűleg nem tartalmaz újdonságot ez az írás, de kezdő, a 
szőlőtermesztéssel most ismerkedő emberek számára, hobbitermelőknek 
iránymutatást adhat az adott témában. A szöveg célja az érdeklődés fel-
keltése a téma iránt, valamint egy rövid áttekintés nyújtása az előrejelzés 
fogalomkörében. 

S z e r z ő :  i f j .  G á l  C s a B a

A rovAt A BAyer
támogAtásávAl
jött létre

AZ ELŐRE- 
JELZÉS  
SZEREPE  
A SZŐLŐ  
NÖVÉNY- 
VÉDELMÉBEN

z előrejelzés alapelve, hogy meghatározzuk a kárte-
vők és kórokozók fellépésének, megjelenésének, majd 
elterjedésének kockázatát. Az integrált növényvéde-
lem során a növényvédelmi kezeléseket előrejelzésre 
alapozva, a kárküszöb értékek figyelembe vételével, 

a hasznos élő szervezeteket kímélő módon, oksze-
rűen kell végrehajtani. A definícióban leírt okszerű 

növényvédelem csak előrejelzés alapján valósítható meg. 
A szőlőtermesztés éves költségének jelentős részét a növényvédelemre 
szánt összegek teszik ki. Ennek következtében értelemszerű, hogy 
szakszerű növényvédelem végzésével spórolhatunk. A nem indokolt 
permetezések többletköltséget és felesleges környezetterhelést jelen-
tenek, viszont az ,,alulkezelések” vagy a nem megfelelő időben végzett 
kezelések a legnagyobb termés- és bevételkiesés okozói is lehetnek.  
A termesztésben a növényvédelemért felelős személynek ismernie kell 
a kártevők életfolyamatait, a kórokozók biológiáját, a szőlőfajta és a fen-
ológiai stádiumok érzékenységét, valamint az egyes növényvédőszerek 

hatásmechanizmusát annak érdekében, hogy az előrejelzés ténylegesen 
segítsen a döntéshozatalban, és így hatékony, költségkímélő növény-
védelmet tudjunk folytatni. 
Az előrejelzések készítéséhez (főként kórokozók esetében) elengedhetet-
len a meteorológiai adatok mérése és rögzítése. Napjainkra a technika 
fejlődésével elérhetővé váltak a korszerű meteorológiai mérőállomások. 
További fejlődés ezen a téren a meteorológiai állomásokhoz tartozó 
előrejelző modellek. A sikeres előrejelző rendszerek jellemzői Cambell 
és Maddan (1990) szerint: megbízhatóság, egyszerűség, többcélúság, 
költséghatékonyság. 
Manapság a meteorológiai állomás, valamint annak adataival dolgozó 
előrejelző modellek együttesen döntéstámogató rendszerekként működ-
nek. A fejlettebb programok figyelembe veszik a fenológiai állapotot, a 
fajta érzékenységét, megjelölik a fertőzés időpontját, javaslatot tesznek 
a felhasználandó hatóanyagra, valamint képesek figyelembe venni a 
kijuttatott növényvédő szerek hatástartamát, ennek ismeretében és a 
fertőzési nyomás függvényében határozzák meg a következő permete-

a
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EGRI BORMŰHELY

Az Egri Borműhelyt tíz egri borász közös gondolkodása, együttműkö-
désre való törekvése hozta létre. Az irányok kialakítására párbeszé-
det kezdeményeztek a vendéglátás és a kereskedelem képviselőivel, 
Eger városával együtt pedig egy 500 fogyasztóra kiterjedő piacku-
tatást végeztek. Céljuk a borvidék és az egri dűlők ismertségének 

növelése, több bor magasabb áron tör-
ténő értékesítése, az egységes borvidéki 
kommunikáció és a külpiaci aktivitásuk 
növelése. A Szépasszony-völgy újradefini-
álásán, valamint az egységes egri palack 
megalkotásán és piaci bevezetésén dolgoz-
nak, továbbá szeretnék megnyerni a fiatal 
borfogyasztók figyelmét.
Az Egri Borműhely tagjai: Bolyki Pincészet 
és Szőlőbirtok, Egri Csillagok Zrt., Eszter-
házy Károly Egyetem, Gál Tibor Pincészet, 
Juhász Testvérek Pincészete, Ostoros 
Családi Pincészet, Petrény Winery, St. 
Andrea Szőlőbirtok, Thummerer Pincészet 
és Szőlőbirtok, Tóth Ferenc Pincészet.
A szervezet 2018-ban egyesületté alakult, 
és elkezdte mind a szakma, mind a nagy-
közönség felé irányuló kommunikációját. 
Ennek keretében Egri Bor Most néven elin-
dultak közösségi médiafelületeik, valamint 
szakmai előadásokat tartottak Egerben 

és Budapesten, amelyek során az Egri Csillag, az Egri Bikavér és a 
dűlőszelektált egri borok témájában mélyedhettek el a sommelier-ek, 
borkereskedők és újságírók. Az Egri Borműhely a nyilvánosság előtt a 
2019. februárban, az Egerben megrendezett Szőlészeti és Borászati 
Konferencián debütált.

frankos 2013 Tornyos dűlő bor bekerült a TOP 
10 vörösbor közé. Mivel fehér- és vörös borunk 
is bekerült a TOP 10 bor közé, ezért a Debreceni 
Borozó Legeredményesebb Pincészetnek külön-
díját is átvehettük. Papa az Év Egri Szőlőter-
melője lett. 

Milyen lesz a 2018-as évjárat?
Kiválónak ígérkezik fehér- és vörösborban is. 
A rosé már forgalomba került, az Egri Kadarka 
Siller is, és hamarosan a Leányka és a Csillag is 
kapható lesz. 

Inkább a házasításokra helyezitek 
a hangsúlyt?
Szűkítjük a palettát, de mindig születnek külö-
nösen szép borok. Amikor csodatételek vannak, 
akkor sajnálom a szép borokat egy Cuvée-be 
beházasítani. A Síkhegy Grand Superior dűlő-
ből a Cabernet francot a Várvédőbe szoktuk 
házasítani, de ha nagyon különleges és nagyon 
szép, akkor letöltjük önállóan. Így jött ki tavaly 
és idén is fajtaborként a Rajnai Rizling is. 

Hogy alakulnak a rendezvényeitek?
Tavaly a második félévtől elkezdtünk 
eseményeket szervezni. A Kistályai úton a 
feldolgozó pincénkben, valamint Budapes-
ten is szervezünk több rendezvényt, illetve 
koratavasztól a völgyi pincében is. Ezeken 
az eseményeken van, hogy tematikusan 

mutatunk be borokat – Leánykát, Kadarkát, 
Egri Bikavért, máskor bor- és csokoládé bemu-
tatót tartunk. Szervezünk Bikavér vertikális 
kóstolót Egerben, ahol megismertetjük a 
közönséggel a pince első Grand Superior Bi-
kavérét. Március 14-én lesz bor- és csokoládé 
kóstolónk, valamint májusban tartjuk az első 
Tóth Ferenc Nagy Kóstolót. Próbálunk olyan 
rendezvényeket tartani, amik nem szabványos 
borkóstolók, hanem annál többek. Ezen kívül 
szerveztünk fotókiállítást is. Számunkra a 
tavasz a legizgalmasabb időszak, ilyenkor pa-
lackozunk, és ilyenkor kóstoljuk meg az előző 
évjáratok borait. 

Milyen beruházást eszközöltök  
a pincészetnél?
Március elején elkezdünk egy beruházást, jelen-
leg négy ág és négy épület tartozik a Kistályai 
úti pincéhez. Még egy új hosszú ágat fúrunk, 
ami elé egy palackozó rész kerül. Egy különálló 
helyiségben lesz, így nem lehet átjárni rajta. 
A palackozó tetején egy VIP kóstolóterem 
épül, ami félig nyitott, félig zárt. Ha ez kész 
lesz, akkor bárkit, bármikor tudunk fogadni a 
Kistályai úton is. A völgyben is kóstolhatnak 
az emberek. Lesz egy olyan rész, ahol kisebb, 
különlegesebb kóstolókat tartunk. Ha minden 
jól megy, akkor decemberre elkészülünk.


