
                                                          
 
                                                 FELHIVÁS 
                            Péceli Ráday Borversenyen való részvételre 
 

Pécelen a gyönyörő Ráday kastélyban rendezendı Ráday Kultúra és Bor ünnep alkalmával 
borversenyt is rendezünk a hagyományaink, a környezet-tudatos életmód és a bor és kultúra 
kapcsolata okán. 
A bor az egyetemes kultúra része, következésképpen  borkultúránk ápolása, a mértékletes 
borfogyasztás elısegítése minıségi borok nélkül elképzelhetetlen. 
 
Ezért szervezünk borversenyt, három kategóriában: 
- bio és biodinamikus borok 
- termelıi és kereskedelmi borok 
- borrendek zászlósborainak minısítése 
 
A borverseny védnökei:  
                 dr.Gráf József FVM miniszter,                 Dr.Terts András MBOSZ elnök 
                Horváth Csaba HNT fıtitkár,             dr.Benkovics Gyula Pécel polgármestere 
 
A benevezett borokat okleveles borbírálókból álló, tapasztalt szakemberek közül felkért zsőri 
bírálja. 
Ugyanekkor, Pécel város polgáraiból életre hívott  úgynevezett „ társadalmi” zsőri is értékeli 
a borokat, mint „fogyasztói tagozat”. 
 
Borversenyre nevezni lehet fehér, rosé és vörösborokkal , természetes csemegeborokkal, 
tokaji borkülönlegességekkel, jégborral, késıi szüretelésbıl származó borokkal. 
 
A borverseny helye: Péceli  Szemere Pál Általános Iskola 2119 Pécel Kossuth tér 2. 
A borverseny ideje: 2010. április 24.   
A borverseny díjainak átadása: 2010. május 1.      Pécel Ráday Kastély  
 
A borversenyre jelentkezni, nevezni lehet 2010. április 10-ig, írásban, (levélben, e.mailon, 
faxon) az erre a célra szerkesztett jelentkezési lap kitöltésével. 
Nevezési díj:   4.000,- Ft fajtánként 
amelyrıl a jelentkezési lapon megadott címre, névre számlát küldünk. 
A nevezési díj befizetése csekken vagy átutalással történhet a 52400078-17020512 számlára, 
a közlemény rovatba feltüntetve a befizetı nevét, amire a számla kiállítását kéri. 
 
A nevezési díj kiegyenlítésének határideje: a minta leadásának ideje 2010.április 15. 
A versenyre nevezett borokból a bírálathoz szükséges: 4 db 0,75 lt-es palack, amelyen kérjük 
feltétlenül feltüntetni:  
 -       a bortermelı, nevezı nevét, címét, telefonszámát, elérhetısége 
 -       a bor fajtáját, színét , minıségét,  cukortartalmát, különleges gyártási eljárást  

                                                      ( pl. bió, kései szüreteléső, barriqu) 
A borokat elıkóstolás nélkül, ezen ezen adatok alapján soroljuk be. 

-        a bor termıhelyét és évjáratát  



 
 
 

 
A minták leadás lehetséges 2010. április 15-ig az alábbi helyeken: 
 
-  Biró Mária  (HP-CORK Kft) 6000 Kecskemét Tatár sor 6.  20/92 21 307 
 
- Sajgó Pincészet  Sajgó Gáborné 20/315 97 98             3934 Tolcsva Táncsics Mihály u.3. 
 
- Tálos Tamás Brindisi Szt.Lırinc Borrend nagymestere  20/246 80 88    
                                                                                          8060 Mór  Zrinyi u.36.                 
 
-  Salánki Sándor Tihany Vinitores Tychonienses borrend nagymestere   30/939 50 93     
                                                  8241 Aszófı Tihanyi u.1. Vinotéka  
 
-  Módos Ernı  Alisca Borrend nagymestere 70/382 02 10  
                         7100 Szekszárd Ady Endre u. 24/c.    MODVIN Kft  Borászati Mintabolt 
 
-   Csékei József fıborász                 30/688 54 98 Pécsi Püspöki Pincészet   
                                                           7624 Pécs Szent István tér 23 
 
-    Bodor János Strázsa Borrend nagymestere 30/905 94 68  2200 Monor Kisfaludy u. 47. 
 
-     Rimóczi János Péceli Polgármesteri Hivatal  2119 Pécel Kossuth tér 1. 
                                (ide postán, csomagban is várják) 
 
 
A borversenyrıl tájékozódhat, nevezési lapot letöltheti: 
 www.hnt.hu, www.strazsaborrend.hu, www.pecel.hu, www.dbborut.hu 
 honlapokon, vagy érdeklıdhet  20/9221307 telefonon: Biró Mária szervezınél 
  
 
  
 


