
30. Mátyás napi borverseny 

 

„A bor lényege az ember, aki termeszti a szőlőt, félti, gondozza, mint gyermekét, majd 

elérkezvén a várva-várt pillanathoz, kellő tisztelettel kóstolja az új termést.” (Hamvas Béla) 

2022. február 27-én került megrendezésre Bozsokon a 30. Mátyás napi borverseny. A versenyre 

összesen 34 fehér, rozé és vörösbort neveztek a környékbeli borosgazdák. A Kőszegi-hegység, 

ezen belül a bozsoki, pogányoki, cáki terület természeti- és éghajlati adottságainak 

köszönhetően nagyon jó lehetőséget biztosít a szőlőtermesztéshez.  

A Mátyás napi közösségi rendezvény kistermelői borverseny Kőszeghegyalján. „Termeld 

magad, bíráld magad!” szlogennel. Aki elhozta a borát kipróbálhatta magát a zsűriben is a 

szakmai bírálók mellett. A bírálatok által segítséget nyújtottak egymásnak a gazdák, hogy minél 

jobb borokat tudjanak készíteni a későbbiek folyamán. 

A helyi hagyomány megteremtése Horváth Béla, bozsoki szőlősgazda nevéhez kötődik, ő 

indította útjára ezt a helyi szokást. Személyes részvétele, aktív közösségi tevékenysége azóta is 

segíti a hagyomány őrzését, a szervezési feladatokat azonban már a Bozsoki Szőlősgazdák 

Egyesülete végezte. 

Az idei és az ezt megelőző 2 alkalommal a Kőszeghegyaljai identitás – megyei kohézió című, 

közösségfejlesztő projekt részeként került megrendezésre, amelybe a helyi hagyományok 

megteremtése, örökítése, megtartása érdekében a Mátyás napi borversenyhez hasonló 

közösségi akciók, programok sorakoztak fel a településspecifikus helyi identitás kialakítása 

érdekében. 

A rendezvényt Riepl Tímea, a projekt szakmai vezetője nyitotta meg, ezt követően Gáspár 

Szabolcs a Bozsoki Szőlősgazdák Egyesületének elnöke köszöntötte a résztvevőket és 

tájékoztatta a megjelenteket a borverseny menetéről. 

A versenyen először a fehér borokat illatolta, ízlelte a zsűri, ezután a rozé és vörös borok 

kerültek a poharakba.  

A rendezvény keretében a jelenlévők megemlékeztek a már elhunyt borosgazdákról, kedves 

anekdoták hangoztak el és idézték fel a velük töltött szép pillanatokat.  

A zsűri két kategóriában állított fel rangsort: 1. fehér 2. rozé/vörös borok. Az első három 

legnagyobb pontszámmal rendelkező bort serleggel díjazták. A minősítésről (arany, ezüst, 

bronz) minden résztvevő oklevelet kapott. 

  



A verseny eredményei: 

Fehér borok: 

Nagy Kálmán Vegyes fehér 18,12 

Németh Attila Vegyes fehér (Zöldveltelini, cserszegi) 18,50 

Kovács József Vegyes fehér (Rizlingszilváni-cserszegi) 18,57 

Kappel Attila Vegyes fehér (Olasz-Chardonnay-Irsai) 18,55 

Kampits László Chardonnay 18,82 

Horváth Béla Olaszrizling 17,47 

Mihácsi István Olaszrizling 18,48 

Németh Ádám Olaszrizling 18,53 

Petrovics István Nemes olaszrizling 18,15 

Haramia István Nemes olaszrizling 18,83 

Ávár Viktória Olaszrizling 18,35 

Varga Zoltán Olaszrizling 18,02 

Stefanich Kornél Olaszrizling 18,53 

Németh Ádám Tramini 18,51 

Németh Attila Cserszegi Fűszeres 16,98 

Frank János Pinot Blanc 18,16 

 

  



Rozé borok 

Máté Árpád Cuvée 18,79 

Kappel Attila Blauburger cuvée 18,54 

Petrovics István Zweigelt rozé 18,43 

Stefanich Kornél Blauburger rozé 18,60 

Kovács Gábor Burgundi kékfrankos rozé 17,85 

Mándli Tibor Kékfrankos rozé 18,38 

 

Vörös borok 

Petrovics István Cuvée 18,69 

Kovács Gábor Cuvée 17,92 

Kampits László Zweigelt 18,67 

Haramia István Zweigelt 18,40 

Nagy Kálmán Kékfrankos 18,48 

Frank János Zweigelt 18,48 

Frank János Blauburger 18,48 

Mándli Tibor Pinot noir 18,51 

Frank János Kékfrankos 2018 18,58 

 

Beszámolót készítette: 

Kovácsné Riepl Tímea 

szakmai vezető sk. 


