
„Baranya megye bora – 2010” 

A Baranya Megyei Önkormányzat 2010-ben tizenegyedik alkalommal hirdette
meg borversenyét. A versenyt – hagyományosan – Villányban, a Teleki Zsigmond
Szőlészeti Szakképző Iskolában rendeztük meg. Neves baranyai borszakértőkből
álló, 9 tagú bírálóbizottság értékelte a beküldött bormintákat megjelenésük
(tisztaság, szín) illatuk, zamatuk alapján.

  A zsűri tagjai: 
Csékei József (Püpöki Pincészet, Pécs)
Kövesdi Miklós (Püspöki Pincészet, Pécs)
Iványi Emese (Vylyan Pincészet, Kisharsány)
Győrffy Zoltán (Pécsi Borozó)
Spiegel Zsolt (hegybíró, Villány)
Jerger Zsolt (szakoktató)
dr. Kozma Pál (kutató, PTE TTK Szőlészei és Borászati Intézet)
Forgács Balázs (borászati osztályvezető, PTE TTK Szőlészeti és Borászati Intézet)
Tiffán Ede borász
A bizottságok munkáját Szederkényi Ferenc koordinálta.

Idén 12 fehér, 4 rozé és 42 vörösbort neveztek be a baranyai bortermelők. A 2010. évi
versenyre hagyományosan a déli szomszéd Eszék-Baranya megye borászai is benevezhettek. 
Horvátországot 39 bor képviselte. 

A „Baranya megye fehérbora – 2010” címet Günzer Tamás 2009-es évjáratú Chardonnay bora,
a „Baranya megye rozébora – 2010” címet Müller János 2009-es évjáratú rozéja, 
a „Baranya megye vörösbora – 2010” címet 
a Vylyan Pincészet 2007-es évjáratú Merlot-ja; 
a KDM Kft. Mayer Pincészet 2007-es évjáratú Cabernet Franc bora;
a Hárs Pincészet 2008-as évjáratú Cabernet Sauvignon bora kapta.
Eszék-Baranya megye borainak versenyében 6 nagyarany, 6 arany, 18 ezüst és 8 bronz
minősítést ítéltek meg a bírálók.

A nyertes borokat a megye címerével díszített, külön erre a célra készített címkével látjuk el, s
ajándékozzuk az ide érkező bel- és külföldi vendégeknek. Így a nemes nedűk külföldre
(Európába, sőt a tengeren túlra) is eljutnak, hogy a nemzetközi rendezvényeken megyénket
reprezentálják. 
A borverseny ünnepélyes eredményhirdetését 2010-ben a Pécs2010 Európa Kulturális
Fővárosa programsorozat tiszteletére a pécsi Dóm Múzeumban tartjuk április 30-án.
Az oklevél-átadás szintén Pécsett, a Szőlő és Bor Ünnepén, 2010. szeptember 26-án lesz. 
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                                Kis-Halas Andrea
                                    a borverseny szervezője
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