XVI. Országos Kőfaragó Borverseny Sopron, 2016. június 10-12.
Tradicionális rendezvényünket új helyszínen, Sopronban tartottuk.
A közös program péntek este indult. A szállástól egy hangulatos kisvonatozás után
megérkeztünk a Petőfi-Károlyi pincébe. Ahol a házigazda Károlyi család vendégszeretete vett
minket körbe. A finom borok kóstolásával megalapoztuk a kiváló hangulatot és a nagyon
ízletes vacsora (pincepörkölt, galuska) helyét.
A kollégáinkból alkotott borbíráló bizottság tagjainak - elnök: Károlyi Gyula, tagok: Dall’Asta
Arnoldné, Szabó Kornélné, Richter Ferenc, Peller Károly és Károlyi Balázs - a szombat délelőtt
a zsűrizéssel telt. (A borbírálaton a helyi tv stábja is jelen volt.)
Ezt követően közösen megkoszorúztuk Páneurópai piknik helyszínén található Nyitott Kapu
emlékművet, valamint Varga Attila és Peller Csaba Fertőrákoson található alkotásait.
Programunkat Peresztegen folytattuk, ahol Faragó János kőfaragó mester kalauzolásával
megtekintettük Szakál Ernő kiállítást, melynek keretében megismerkedhettünk a neves
szakember életútjával és jelentősebb munkáival. Természetesen betekintést nyertünk a
házigazdánk műhelyébe is, akire büszke lehet valamikori mestere Szakál Ernő is, hiszen az
ott látott kőfaragó és restaurátori munkák magas szintű szakmai tudásról tettek
tanúbizonyságot.
Peresztegi látogatást követően Cseh Zoltán Fertőszentmiklósi tagunk egy hangulatos
étterembe invitálta csapatunkat egy ebédre. Mindnyájunkat meghívott a Hegykői
Csipkeházba. Ez már a szombati programba nem fért bele, de néhányan vasárnap
megtekintettük Szigethy Istvánné, a népművészet mestere höveji csipkekiállítását. A
település egyik legrégebbi házát, Cseh Zoltán és családja újította fel és 2015 óta üzemelteti
az állandó kiállítást. A gyönyörűen helyreállított épületben, múltszázadbeli bútorok és
berendezési tárgyak miliőjében, a csipkék mellett, a Rábaköz jeles mestereinek alkotásai is
megtekinthetők. Szeretettel várnak minden érdeklődő kollégát. (További információ:
www.csipkehaz-hegyko.hu)
Szombat esti elnöki pohárköszöntő és ünnepi vacsorát követően a zsűri elnöke, Károlyi Gyula
ismertette, hogy 28 fajta borral neveztek a kollégák.
Fehérbor kategóriában Csapucha Tamás (Kecskéd) Neszmélyi Irsai Olivér bora bizonyult a
legjobbnak, a rozé borok közül Richter Ferenc (Velence) Kékfrankos rozé bora, míg a
vörösborok közül Peller Károly (Pilisvörösvár) Kékfrankos bora kapta a nagy aranyéremmel
járó fődíjat.
További aranyérmes borok: Richter Ferenc Zöld vertelini valamint Zengő bora, Parcsanyi
Miklósné kékfrankos rozé bora, Richter Ferenc Cabernet Sauvignon vörös bora
Ezüstérmes borok:
Fehér borok kategóriában: Parcsami Miklósné Rizling Szilváni, Szilasi László Chardonet, Peller
Károly Zenit, Peller Balázs Zenit
Rozé borok kategóriában: Csapucha Tamás Zweigert rozé,
Vörös borok kategóriában: Holpár Balázs Kékfrankos, Szilasi László Cabernet Sauvignon,
Richter Ferenc Zweigert valamint Zweigert Otelló, Parcsami Miklós Otelló
Bronzérmes borok: Czalán László Péceli Fehér valamint Kékfrankos vörös bor, Parcsami
Miklós Kékfrankos, Nagy Zoltán Blauburger, Holpár Balázs Kékfrankos rozé, Sebestény
pincészet Arnold 1 Otelló,
Oklevél minősítést kapott: Sebestyén pincészet fehér, Nagy Zoltán Merlot rozé, Dobó Sándor
Otelló Kékfrankos,
Várnagy Dezső szellemes soproni sör és bor házasítását, külön díjjal jutalmazta a zsűri.
A programot zenés mulatsággal zártuk.
Külön köszönetet mondunk a verseny lebonyolításához nyújtott önzetlen segítség nyújtásáért
és a vendégszeretetéért Károlyi Gyulának és családjának, Richter Ferencnek a szervezésben
nyújtott segítségéért, Faragó Jánosnak és Cseh Zoltának, hogy programajánlataikkal
színesítették rendezvényünket. (Fotók: www.stoneinfo.hu., www.facebook.com/kofarago)

