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„Soha olyan gyümölcsfáról 
  ojtóágat ne mess, amelynek 
  a gyümölcsét nem láttad a fáján.” 

(Jókai Mór) 

 
 

BEVEZET İ 
 
Kertközösségünk, a Miklós Gyula Kertbarát Kör 1976. február 25-én 

alakult a Hazafias Népfront égisze alatt, oly szép munkát végzı sok más ha-
sonló kör példájára. Motiválta létrejöttét az egyre jobban jelentkezı helyi 
igény: a könyvtár által rendezett szakíró-olvasó találkozók, mezıgazdasági 
szakmai elıadások iránti nagy érdeklıdés, nem utolsó sorban szorgalmas 
lakosságunk törekvése arra, hogy a kertészkedésbe, szılı-gyümölcster-
mesztésbe befektetett munka minél nagyobb eredménnyel járjon. 

Segítette létrejöttét az is, hogy a kialakuló, fejlıdı szövetkezetek; Álta-
lános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet, Termelıszövetkezet, s az ezek 
keretében kifejlıdı felvásárlási egységek igényelték a kistermelık 
termelését, segítették a család igényein felüli termékek felvásárlását. 

A kör hármas célt tőzött maga elé: Termelj, mővelıdj, barátkozz! 
E három megléte, együttléte, s a Városi Könyvtár, mint mővelıdési in-

tézmény segítı szándéka, mi több: szorgoskodása a létrehozásra, a mőkö-
déshez szükséges feltételek biztosították a létrejöttét, s rendszeres, eredmé-
nyes mőködését. 

Ez a könyvtár munkaterveiben így fogalmazódott meg: a Kertbarát Kör 
célja a mezıgazdaságban dolgozók, a szılı- és kiskerttulajdonosok könyvtári 
taggá szervezése, a mezıgazdasági ismeretterjesztı szakirodalom megszeret-
tetése és kölcsönzésének növelése, az általános mőveltség emelése. 

A megalakulás óta 26 év telt el. Ez az ember életében is jelentıs: a 
negyedszázad szorgalmazta bennem e baráti közösség munkájának, fıbb 
állomásainak megfogalmazását. Kismértékben, mi tagadás, motiválta ezt az 
emlékállítási szándék is. E közösség szép munkája, a közösséggel együtt 
töltött idı emlékeinek legalább a töredéke ne vesszen el nyomtalanul. 
Maradjanak meg ezek mindannyiunk örömére, magunk és utódaink okulására. 

 
Edelény, 2002. április 

Slezsák Imre 
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VISSZATEKINT İ 
 

Szı lıtörténet 
Edelényben nagy hagyománya van a szılıkultúrának, a dokumentumok 

jó bortermıhelyként említik évszázadok óta. 1710-ben használt bélyegzıjé-
ben szılıfürt és szılımetszı kés is látható. A Vasárnapi Újság 1857-es évfo-
lyamának júniusi száma azt írja „… hegyalján a legnagyobb borospince 
Edelényben van.” Errıl is tanúskodnak a szılıterületeken található hatalmas 
borospincék, a Hodályon, a Nagycsásztán, az Istenhegyen, a szendrıládi ún. 
Szıke kastélynál, amit most kilátónak neveznek. 

De nemcsak Edelény, hanem feljebb a Bódva völgyén Perkupa, 
Bódvaszilas címerében is szılıfürt és szılılevél látható. Néhány kilométerre 
tılük szılı elınevő település van: Szılısardó. 

 
Edelény határában 1567-ben kb. 267,6 hold (iugerum = 1000 négy-

szögöl) szántóföldet és kb. 13 hold (iugerum) szılıt mővelnek. 

Edelény múltjából (EM) 59. p. 

Nemcsak Edelényben, hanem a szomszédos községek határában is jól 
mővelt szılıterületek voltak 1567-ben. Egy hold szılıben (kb. 940–1000 
négyszögöl) a termésátlag mintegy 10 hl borra becsülhetı. 

A birtokosok társadalmi rétegzıdése: 
– Zsellér = 10 gelima búza vagy 2,5 hl bor, 
– Gazdag paraszt = 50 gelima gabona vagy 10 hl bor termés fölött. 

EM. 60. p. 

Szılıtermés Edelényben: 
(Bor) 

1567 1568 1569 
350,5 tinna  

(tinna = 42,4 l) 
282,2 tinna 418,5 tinna 

Szılıterület: 
  

13 kishold 12 kishold 17,7 kishold 

Szılıt mőveltek még Sápon, Nyomáron, Császtán és Damakon. 

Az edelényi jobbágygazdák szılı- (bor-) termése a szomszédos közsé-
gekben, ahol extraneus szılıvel (mint idegen birtokosok) rendelkeztek: 
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Szılı (bor) –termés: 
A község neve 1567 1568 1569 

Sáp 123,7 tinna 36,7 tinna 145,5 tinna 
Nyomár — 35,5 tinna — 
Császta 243,0 tinna 73,8 tinna 53,0 tinna 
Damak — 13,0 tinna — 
Összesen: 366,7 tinna 159,0 tinna 198,5 tinna 

Szılıterület (extraneus szılıknél): 

Összesen:    
(3 ill. 4 községben) 15,5 kishold 6,7 kishold 8,4 kishold 

A fentiek jól mutatják, hogy az edelényi jobbágygazdák elsısorban a 
gabonafélék termelésével foglalkoztak, de gazdálkodásukban jelentıs volt a 
szılımővelés, a bortermelés. 

EM. 62. p. 
 
Az 1570-es évek lakói többször elmenekülnek a török zaklatások miatt. 
1580–1590 körül a tizedelık jegyzékében nem is szerepel Edelény. 

EM. 63. p. 
 
1641-ben a szılıtermés közepes lehetett. Ebbıl a termésbıl a jobbágyok 

kimérhettek 3 hordó bort karácsonyig. 
1640-be Huszain aga a sokféle adó mellett sok szılımunkára is kény-

szeríti a falu népét. 
EM. 71. p. 

 
A jobbágy nem kereskedhetett, bár borából kimérhette a megengedett 

mennyiséget, de karácsony után a borkimérés joga a földesurat illette meg. 

EM. 72. p. 
 
„Határbeli földgye elég termékeny… szılıhegye tsekély.” 
1844-ben már 23 hold szılıt írnak össze. 

EM. 79. p. 
 
Sáp török adója: 1641-ben a hódoltsági terület után 1 átalag bort adózik. 

EM. 80. p. 

 

Régi borászati eszközök: 
Puttony, metszıkés, taposózsák (ritka szövéső), taposókád, töklopó. 
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İsi pince az Istenhegyen 1997-ben 

 

 

 

Modern szálítóeszközök és kapálógépek 1978-ban 
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İrizzük meg szı lıtermesztési 
hagyományainkat! 

Vidékünk lankás hegyoldalai, fıként nyugati és déli fekvéső lejtıi jó 
feltételeket biztosítanak a szılıtermeléshez. Történelmi idıktıl kezdve ezzel 
a lehetıséggel éltek is elıdeink. Szinte nem volt olyan település az utóbbi 
idıkig, ahol nem folytatott a lakosság szılıtermesztést. Ezt bizonyítják a 
települések középkori bélyegzıiben, címereiben található szılıfürt, 
szılılevél motívumok és szılıtermesztési eszközök (pl. Bódvaszilas, Per-
kupa, Edelény). Szılısardó pedig nevében is hordozza e nemes tevékenység 
folytatásának emlékét. 

Az 1800-as évek harmadik harmadában Magyarországon is végigszá-
guldó filoxéra- (szılıgyökértető) járvány a saját gyökéren termı nemes faj-
tákat, a betegség ellen folytatott küzdelem ellenére is mindenütt elpusztí-
totta. A filoxéra elleni harc tette ismertté a finkei születéső Miklós Gyulát 
(1832–1894), aki a szılıtermesztésben is felmutatott szép eredményeinek 
elismeréseként szılészeti és borászati kormánybiztosi megbízatást kapott. E 
nehéz idıszakban végzett tevékenységével beírta a nevét a magyar mezı-
gazdaság, a szılıtermesztés történetébe. 

A nagy járvány elmúltával sok kistermelı nem a nemes szılık vadba 
oltásában, hanem a filoxérának ellenálló amerikai fajták telepítésében látta a 
probléma megoldását. E szılık többsége ellenállt a hamarosan jelentkezı új 
szılıbetegségnek, a peronoszpórának is. Ezek a máig is termesztett, boraik-
ban labruska íző és több metil-alkoholt tartalmazó direkt termı fajták máig 
megtartották vezetı szerepüket vidékünkön. A filoxéra után nemes, oltvány 
szılıkbıl jelentısebb területek a nagy gazdaságokban voltak. 

A II. világháború utáni földreform során a nagy- és középbirtokosok 
tulajdonában lévı szılıterületek szétosztásra kerültek, s nagy részük az idık 
során direkt termıvel pótlódott. A késıbb alakult termelıszövetkezetek, a 
vidék nagy iparosítása, a szénbányászat nagy iramú fejlesztése következté-
ben bekövetkezı munkaerıhiány miatt szılıtermesztést nem folytattak. A 
korábbi nagy hagyományokkal bíró szılıtermesztés házi szükségleti szinten 
a kistermelık kezében maradt. A fiatalok nélkül maradt, elnéptelenedı kis-
települések szılıhegyeinek nagy része elparlagosodott, benıtte ıket a gaz. 

A szılı nemes növény, nagy szakértelmet, lelkiismeretes gazdát kíván. 
A hajlott hátú embert szereti. A nemes szılıbıl készült nedő mértékkel fo-
gyasztva termelıjét dicsérı orvosság. Környékünk településein járva tapasz-
talhatjuk, hogy sok szılısgazda példás minıségő saját termeléső bort tesz 
vendége elé az asztalra. Mindig is voltak, ma is vannak olyan gazdák, akik 
nagy szorgalommal inkább a nehezebb utat választva nemes oltványszılıt 
termesztenek, és kiválóan értenek a borkészítéshez, a borkezeléshez. Az ı 
példájukat kell követni! 

Slezsák Imre 



 8 

Kertbarát kör = Könyvbarátkör, 
avagy Kertbarát–Olvasókör Edelényben 
 
Edelényben a Városi Könyvtárban 11 évvel ezelıtt jött létre az Olvasó 

Népért mozgalom keretében a kertbarát kör, amely azóta is a könyvtár mő-
velıdı közösségeként, az intézmény nagy könyvállományára és gazdag 
eszköztárára támaszkodva mőködik 40–50 taggal. 

Célja a szılı- és kiskerttulajdonosok összefogása, a mezıgazdasági is-
meretterjesztı szakirodalom megszerettetése, a termelési kultúra fejlesztése. 
A kör kéthetenként tartja összejöveteleit. Tagja lehet mindenki, aki a 
könyvtár beiratkozott olvasója, eljár a rendezvényekre, részt vesz a kör 
munkájában. 

Ennek a kertbarát körnek az a különlegessége, hogy a könyvtár ad neki 
otthont és ez egyúttal megadja a jellegét, „profilját” is. A könyvek közelsége 
és az, hogy a kör tagjai általában könyvszeretı emberek, jó hatást gyakorol a 
körben folyó munkára. A könyvtár sokezres könyvállománya és folyóirat-
győjteménye, mint hatalmas kézikönyvtár segíti a foglalkozásokat. Követ-
kezésképpen minden felmerülı problémára, vitás kérdésre azonnal választ 
lehet kapni. Élünk is ezzel a lehetıséggel a foglalkozások során. Nem múlik 
el összejövetel könyv, folyóirat kézbevétele nélkül. 

A kör tagsága sokféle foglalkozású, egyre több közöttük a nyugdíjas. 
Olyan kollektíva a miénk, amelyben nem a fıfoglalkozás, hanem a hobbi, a 
közös érdeklıdési kör s a könyvszeretet az összekötı kapocs. 

A foglalkozások sokszínőségének érzıdik a programot termékenyítı 
hatása is, egy-egy téma sokféle megközelítésben vetıdik fel és tisztázódik az 
összejövetelek során. 

A kör igazi közösséggé vált. A tagság nagy része törzsgárda tag, 5–10 
éve tagja a közösségnek. Sajnos több társunktól örökre el kellett búcsúz-
nunk, hatan elköltöztek az élık sorából. Szívesen fogadunk sorainkba 
helyettük új érdeklıdıket. 

Már az elsı öt évben megtanultuk a mezıgazdasági alapismereteket. 
Talajmőveléssel, növényvédelemmel, metszéssel, a különféle kertészeti nö-
vényfajták termesztési ismereteivel elıadássorozatok keretében foglalkoztunk. 

Minden évben közösen szerzünk be kiváló, nemes gyümölcsfákat, szı-
lıoltványokat stb., és segítjük azok elterjedését városunkban. Szorgalmazzuk 
a már feledésbe merült régi jó fajták újbóli divatba, termelésbe hozását is. 
Rendszeresek a dugvány, oltvány, vetımag stb. börzék is. 

Az elıadásos foglalkozások legkedveltebb rendezvényei az író-olvasó-
találkozók. E téren is nagy utat tettünk meg a mezıgazdasági könyvhónapok 
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szakíró-olvasó találkozóitól a mai magyar szépirodalom és a modern szak-
tudományok jeles alkotóival való találkozókig. 

Sok híres emberrel, szakíróval, tudóssal, szépíróval, költıvel ismerked-
tünk meg az elmúlt 11 év alatt. (A kör tagjai a könyvtár „nagy találkozóinak” 
törzsvendégei.) 

Kedveltek az „én így csinálom” rendezvényeink, amelyeken a kör tagjai 
munkájukról, foglalkozásukról tartanak tájékoztatást, és a kerti munkájuk 
tapasztalatait teszik közkinccsé. 

De nem kell mindig az elıadás: örömmel összejövünk eszmecserére, 
egy-egy jó beszélgetésre, egy kis politizálásra is. 

Nagy szeretettel ápoljuk városunk nagy szülöttének, Miklós Gyulának, a 
múlt század kiváló szılészének, borászának az emlékét. 

Rendszeresek a bemutató foglalkozással egybekötött látogatások a tele-
pülés szılıhegyeire. Ezeket szalonnasütéssel, borkóstolással fejezzük be. 

Jó hangulatú borozgatással ünnepeljük minden évben a farsangot és bú-
csúztatjuk el az óévet. 

Jó tapasztalatcsere fórumok a „szomszédolások”. Minden évben autóbu-
szos kirándulással az ország különbözı tájaira látogatunk el. 1986-ban pl. a 
Jászberény-Cegléd-Kecskemét-Kiskırös-Kalocsa útvonal természeti kin-
cseivel, mőemlékeivel, irodalmi és történelmi emlékeivel ismerkedtünk meg. 
Ez év júliusában Szabolcs-Szatmár megyében jártunk kétnapos úton, és 
feledhetetlen baráti találkozáson vettünk részt Nyíregyházán a központi 
kertbarát körnél, akiket viszontlátogatásra hívtunk meg és várunk nagy sze-
retettel. 

Társulunk a könyvtár által szervezett külföldi utazásokhoz is. Voltunk 
pl. Csehszlovákiában és Romániában, Erdélyben is. E csodálatos élményt 
nyújtó, látókört bıvítı, mőveltséget fejlesztı utazások, kirándulások a kör 
kohéziós erıi. Rendszeresek a város politikai, állami és gazdasági vezetıivel 
való kerekasztal-beszélgetések is. 

Kertbarát körünk az elmúlt évek során együtt érzı, egymást segítı, na-
gyon tág érdeklıdési körő kollektívává, könyvbarát körré, olvasókörré vált. 
Együttlétünknek talán ez a legnagyobb haszna, legfıbb eredménye. 

Slezsák Imre 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kistermelık Híradója, 1987. 40–42. p. 
Kertészet és Szılészet, 1987. december 24. 22. p. 
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Névadónkról 
 

Miklós Gyula  Finke községben 
(1963-tól Edelény része) született 1832. 
november 26-án. 

Még nem volt 16 éves, amikor beállt 
Kossuth seregébe. Kitőnı lovas hírében 
állott, s igen rövid idı alatt hadnagyi 
rangot kapott. Ezredével együtt Világos-
nál ı is letette a fegyvert. Büntetésbıl 
besorozták a császári hadseregbe, mint 
szekerész közlegényt. Késıbb a huszá-
rokhoz került, ahol kitőnt rátermettségé-
vel. 1855-ben fıhadnagyként szerelt le, 
majd megnısült. Finkei birtokán gazdál-
kodott és aktívan bekapcsolódott a poli-
tikai életbe. 

Az 1860-as években járási fıszolgabíró volt, majd 1871–1881 között az 
edelényi választókerületet képviselte az országgyőlésen. Az 1879. évi szé-
kesfehérvári terménykiállítás keretében tartott gazdakongresszuson figyeltek 
fel rá, magas szintő tájékozottságot, hozzáértést árult el szılészeti és borá-
szati kérdésekben. Még ebben az esztendıben borászati kormánybiztosnak 
nevezték ki. Az ezt követı munkás másfél évtized alatt örökre beírta nevét 
az ország szılı- és bortermelésének történetébe. 

A múlt század utolsó évtizedei a magyarországi szılıkultúra legtragiku-
sabb idıszakát jelentették, ekkor pusztította az ország szılıkultúráját a filo-
xéra. Mint kormánybiztosnak a filoxéra elleni harc szervezése volt elsıdle-
ges feladata. 

Sokat dolgozott. Létrehozta a központi mintapincét a szakszerő borke-
zelés oktatására, bemutatására. Fellendítette a konyakipart a gyenge minı-
ségő borok felhasználására. İ kezdeményezte a felsıbb szılészeti és borá-
szati tanfolyamot hazánkban. Rendszeresen ellenırizte és szaktudással látta 
el az alsófokú szılészeti, borászati szakemberképzést is. 

Szerkesztıje volt Magyarország elsı borászati törzskönyvének. Számos 
amerikai vesszıszaporító telepet létesített, többek között a szomszédos 
Sajószentpéteren, Szendrın és Tarcalon is. Nagy súlyt helyezett az immunis 
homokterületek szılıvel való beültetésére. Nagy szakértelemmel népszerő-
sítette az amerikai alanyok beoltásának módszereit, a szılık felújításának 
egyik legbiztosabb módját ebben látta. Kísérleti telepeket hozott létre, me-
lyek között kiemelkedik az 1884-ben felavatott, és azóta is a nevét viselı 
„Miklós-telep”. 
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Miklós Gyula emlékmőve a kecskeméti „Miklós-telep” parkjában, 1986 

Mőködési ideje alatt lendült fel a „Borászati Lapok” c. folyóirat, amely-
nek éveken át szerkesztıje, és számtalan szakmai és mezıgazdaságpolitikai 
cikk írója volt. 

1885-ben kiváló szakmai tevékenységéért a császártól megkapta a 
„Vaskorona-rend”-et és a királyi tanácsosi rangot. Magas nemzetközi el-
ismerésként 1890-ben megkapta a francia „Pour le Mérité Agricole” 
érdemrendet is. 

Feladatai végzése közben rengeteget utazott, ellenırzött, tanácsokat 
adott, tanfolyamokat, kísérleteket szervezett, gyakorlati bemutatókat tartott. 
A sok munka egészségi állapotának megromlásához vezetett. 1894. május 2-
ára virradó éjszaka 62 évében szívszélhődés következtében meghalt. A 
finkei temetıben helyezték örök nyugalomra. 

Tiszteletünk jeléül kertbarát körünk a finkei temetıben társadalmi mun-
kával 1987-ben elkészítette a település neves szülötte, a szılészek, borászok 
példaképe, a szılı és a bor apostola síremlékét. 

1994-ben, halálának 100. évfordulóján pedig emléktáblát helyeztünk el a 
szülıházán és tudományos emlékülés keretében avattuk fel. 

1992-tıl városunkban utcanév is ırzi emlékét. 
Nevének felvételével is jeleztük megbecsülésünket, szándékunkat, tö-

rekvésünket. 
Slezsák Imre 
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A Kertbarát kör alakuló ülésén jelen voltak: 
(Edelény, 1976. február 25.) 

1. Slezsák Imre 

2. Augusztinyi Béla 

3. Béres János 

4. Cziszlavicz József 

5. Dobos Miklós 

6. Eperjesi Ferenc 

7. Fecsó Zoltán,  

8. Fótos István 

9. Galkó Lajos 

10. Gál Lajos 

11. Jancsurák József 

12. Jósvai János 

13. Juhász Lajos 

14. Kaczvinszky József 

15. Kelemen János 

16. Magyar József 

17. Mónus Pál 

18. Nagy Béla 

19. Parcz Ferenc 

20. Simon János 

21. Szilágyi Adolf 

22. Szőcs István 

23. Terbócs Bertalan 

24. Tóth Ferenc 

* 

A Kertbarát kör tagjai 2001-ben 
Körvezetı: Slezsák Imre 

1. Barna Miklós  Edelény 

2. Demjén János  Edelény 

3. Diczházi János  Edelény 

4. Divinszky Gábor  Edelény 

5. Eperjesi Ferenc  Edelény 

6. Gombos József  Edelény 

7. Hodossy Gyula  Edelény 

8. Kaczvinszky József  Edelény 

9. Kerényi József  Edelény 

10. Kertész Imre  Edelény 

11. Kiss Andor  Edelény 

12. Kiss Ferenc  Edelény 

13. Kiss János  Edelény 

14. Kiss Pál  Edelény 

15. Kolmonth Ferenc  Edelény 

16. Kondás Miklós  Edelény 

17. Lipták Béla  Edelény 

18. Lırincz Ernı  Edelény 

19. Mészáros László  Edelény 

20. Nagy István  Balajt 

21. Slezsák János  Edelény 

22. Szitár Béla  Edelény 

23. Veres Miklós  Szendrılád 

24. Vozár Lajos  Edelény 

25. Zsigrai János  Edelény 
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Kertbarát köri kirándulások, 
szomszédolások, tapasztalatcsere-

látogatások 
 

Sor- 
szám Idıpont Útvonal Fı 

1. 1978. okt. 14. Sárospatak, Tokaj. 22 

2. 1979. jún. 16. Eger, Bogács (Hórvölgye Mgtsz). 40 

3. 1982. aug. 6-7. 
Csehszlovákia: Rozsnyó, Dobsina, Tátra, 
Lıcse, Eperjes, Kassa. 

90 

4. 1983. jún. 3. 
Dr. Bálint György szakíró vezetésével a  
Magyar Néphadsereg kertbarát köre 
Edelénybe látogat. 

42 

5. 1984. jún. 22. 
Monok, Szerencs, Tokaj, Sárospatak, 
Széphalom. 

35 

6. 1984. júl. 12-15. 
Erdélyben, Székelyföldön jártunk: 
Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely, 
Szeben. 

45 

7. 1984. aug. 26. Hajdúszoboszló-Hortobágy. 24 

8. 1985. jún. 29-30. Budapest, Szentendre, Esztergom, Vácrátót. 45 

9. 1986. febr. 15. Csehszlovákia, a Juliusz sífelvonóhoz. 42 

10. 1986. aug. 2-3. 
Jászberény, Cegléd, Kecskemét (Szılészeti 
és Borászati Kutatóintézet, Miklós-telep), 
Kiskırös, Kalocsa. 

46 

11. 1987. júl. 25-26. 
Nyíregyháza, Fehérgyarmat, Tiszalök, 
Túristvándi, Tákos, Csaroda, Tiszacsécse, 
Szatmárcseke, Máriapócs, Vaja, Nyírbátor. 

45 

12. 1988. júl. 2-3. 
Eger, Parád, Mátrafüred, Salgótarján, Balas-
sagyarmat, Csesztve, Szécsény, Hollókı. 

45 

13. 1988. aug. 6-7. 
A Nyíregyházi Központi Kertbarátkör tapasz-
talatcsere viszontlátogatása Edelényben. 

45 

14. 1989. júl. 14-16. 
Budafok, Zirc, Balatonfüred, Gárdony, 
Martonvásár, Herend, Pannonhalma. 

45 

15. 1990. júl. 6-8. 
Bp. (Országház, OSZK), Kápolnásnyék, 
Keszthely, Tab, Lulla. 

45 

16. 1991. máj. 30-31. 
Mezıkövesd, Hortobágy, Hajdúszoboszló, 
Balmazújváros. 

44 
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Sor- 
szám Idıpont Útvonal Fı 

17. 1991. júl. 20. 
A Balassagyarmati Palóc Kertbarátkör 
viszontlátogatása Edelényben. 

45 

18. 1991. szept. 28. 
A Balmazújvárosi Olvasókör viszont-
látogatása Edelényben. 

44 

19. 1992. júl. 11. 

Debrecenben a Mathiasz J. Kertbarát Kör 
fogadta körünket (a Déri Múzeum, Református 
Kollégium és Egyházmővészeti Múzeum, 
Nagytemplom megtekintése). 

45 

20. 1992. aug. 15. 
A Debreceni Mathiasz J. Kertbarát Kör 
viszontlátogatása Edelényben. 

44 

21. 1993. júl. 12-13. Cegléd, Kecskemét, Szeged. 43 

22. 1994. júl. 9. 
Boldva, Ónod, Muhi, Tiszaújváros új üzeme, 
Hajdúböszörmény. 

45 

23. 1994. júl. 29-31. 
A Hajdúböszörményi Tessedik Sámuel 
Kertbarátkör viszontlátogatása Edelényben 
és környékén (Boldvától Aggtelekig). 

45 

24. 1994. nov. 22. 
Zempléni túra: Szerencsi Cukorgyár, 
Hercegkút, Tiszai Erımő. 

41 

25. 1995. okt. 24. 
Miskolci séta: a Likırgyár, Malom, Múzeum, 
Egervin Kutatóintézet meglátogatása. 

27 

26. 1996. szept. 27. 
Szilvásvárad, Bélapátfalva, Eger, Noszvaj, 
Mezıkövesd. 

30 

27. 1997. júl. 24-25. Kenderes, Ópusztaszer, Szarvas, Gyula. 45 

28. 1997. okt. 21. 
A Szarvasi Tessedik Sámuel Kertbarát Kör 
viszontlátogatása Edelényben. 

45 

29. 1998. okt. 29. Putnok-Gömörszılıs. 15 

30. 1999. aug. 11. 
Néhány kertbaráttal vonaton Szegedre utaztunk 
a teljes napfogyatkozás megtekintésére. 

   8 
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Egerben a Székesegyház elıtt 1979-ben 

 

 

Szatmárcsekén Kölcsey Ferenc síremléke elıtt 1987-ben 
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A túristvándi vízimalomnál 1987-ben 
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Író-olvasó találkozók, neves vendégek, 
szakelıadók 

1977.  február 09. – A gyümölcsfák metszése. 
Elıadó: Szolnoki Jenı agrármérnök. 

1977.  február 28. – Vendégünk dr. Bálint György, a Kertészet és Szılészet c. 
hetilap fıszerkesztıje, több mezıgazdasági szakkönyv szerzıje. 

1977.  március 09. – Zöldség-különlegességek termesztése. 
Elıadó: Szolnoki Jenı agrármérnök. 

1977.  március 23. – Szılımetszési bemutató a Ludmilla szılıhegyen. 
Tartja: dr. Farkas Attila kertészmérnök, a Tsz. Területi Szövetség 
osztályvezetıje. 

1977.  december 07. – Késı ıszi, téli feladatok a gyümölcsösben és a szılı-
ben. Tápanyag utánpótlás.  
Elıadó: Vozár Lajos kertészmérnök, a szakkör vezetıje. 

1978.  január 17. – A borkészítés, a borbetegségek és kezelésük.  
Elıadó: Vozár Lajos kertészmérnök. 

1978.  január 31. – A szılı és gyümölcsös telepítésével kapcsolatos fonto-
sabb tennivalók.  
Elıadó: Gulyás György üzemmérnök. 

1978.  május 16. – Találkozó Edelényi Gábor operatırrel, aki családnevével, 
munkásságával községünk nevét népszerősíti. 

1978.  június 02. – Vendégünk Bárány Tamás, Gábor Andor-díjas és kétsze-
res József Attila-díjas író. 

1979.  február 25. – Találkozó dr. Pacs István szakíróval, kisállattenyésztési 
szakemberrel, a Gödöllıi Agrártudományi Egyetem fımunkatársával. 

1979.  március 09. – dr. Cs. Varga István egyetemi adjunktus (gimnáziumunk 
volt tanára) elıadása Radnóti Miklós munkásságáról. 

1979.  március 20. – dr. Szegı Lajos, a Szabad Föld c. hetilap mezıgazda-
sági rovatvezetıje a vendégünk. 

1979.  május 15. – Találkozó dr. Bálint György-gyel, a Kertészet és Szılészet 
c. hetilap fıszerkesztıjével (Lásd: Nem őzettünk ki a Paradicsomból! 
Észak-Magyarország, 35 évf. 116. sz. (1979. máj. 20.) 7. p. – Hajdu 
Imre írása) 
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1980.  február 05. – A Mezıgazdasági könyvhónap megyei megnyitója 
Edelényben.  
Elıadó: dr. Fehér Károly, a Magyar Mezıgazdaság c. hetilap fıszer-
kesztıje, a mezıgazdasági tudományok kandidátusa. Elıadásának 
címe: Mezıgazdaságunk helyzete, fejlesztésének idıszerő kérdései. 

1980.  december 09. – Találkozó Gulyás Mihály íróval, az észak-magyaror-
szági írócsoport titkárával. 

1981.  február 17. – Találkozó Takács Andrással, a Magyar Rádió mun-
katársával és édesapjával, Takács Tibor költı- író- újságíróval, a 
Medosz Lapja fıszerkesztıjével. 

1981.  április 14. – Vendégünk Bajor Nagy Ernı újságíró, a Szabad Föld c. 
hetilap rovatvezetıje, a Magyar Televízió munkatársa. 

1981.  május 27. – Találkozó Fekete Gyula József Attila-díjas íróval, 
publicistával; „egy kertbarát”-tal. 

1981.  október 27. – Gergely Mihály József Attila-díjas író a vendégünk, aki 
megyénkben, Varbó községben született. 

1981.  december 07. – Találkozó Tóbiás Áron íróval, az Olvasó Nép c. 
folyóirat szerkesztıjével, az Új Tükör c. hetilap munkatársával, aki 
maga is kertbarát. 

1981.  december 15. – Találkozó Fábián Zoltán József Attila-díjas és SZOT-
díjas íróval. (Sokan részt vettünk ezen a találkozón.) 

1982.  február 17. – dr. Bálint György szakíró: Új módszerek a kiskerti 
termelésben címő filmvetítéses elıadása. 

1982.  március 23. – A gyümölcsfák metszésérıl tartott elıadást Pétervári 
Sándor, a fancsali tsz fıagronómusa. Nemes gyümölcsök szaporító 
anyagaival is kedveskedtek a résztvevıknek (mogyoró, alma, kajszi). 

1982.  április 06. – A világ mezıgazdaságának jelene és jövıje.   
Elıadó: dr. Fogarass Lajos, a Mezıgazdasági és Élelmezésügyi Mi-
nisztérium munkatársa. 

1982.  november 30. – Amíg a magból termés lesz. 
Elıadó: Moldoványi László biológia szakos középiskolai tanár. 

1983.  február 22. – Gévay János szakíró, a Kertészet és Szılészet c. hetilap 
fıszerkesztıje: Új módszerek a kiskerti termelésben címő filmvetíté-
ses elıadása. 
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1983.  április 05. – A gombák ház körüli termesztése.  
Elıadó: Darai Balázs, a sajóvámosi termelıszövetkezet gombaüze-
mének vezetıje. 40 l laskagomba oltóanyag szétosztása. 

1983.  október 25. – Koós Judit régész, muzeológus elıadása a Ludmilla-dő-
lıi szılıhegyi ásatás eredményeirıl. Sok leletanyagot hozott magával 
bemutatásra. 

1984.  január 24. – dr. M. Takács Lajos egyetemi adjunktus (gimnáziumunk 
volt tanára) elıadása Nagy Lászlóról. 

1984.  február 01. – Találkozó dr. Gonda Irén szakíróval, a Kistenyésztık 
Lapja c. folyóirat fıszerkesztıjével. 

1985.  február 19. – Szent-Miklóssy Ferenc szakíró, a Kertészet és Szılészet 
c. szaklap rovatvezetıjének filmvetítéses elıadása. A természetes 
anyagok használatához vitt mindannyiunkat közelebb. 

1986.  február 04. – Találkozó dr. Gyırffy Sándor növénynemesítı szakíró-
val, a Zöldségtermesztési Kutatóintézet munkatársával, aki a fóliás 
zöldségtermesztésrıl tartott elıadást. 

1986.  február 18. – A Kertbarát Kör 10 éves kiállításának megnyitása, 
visszaemlékezések.  
Elıadó: Slezsák Imre. Vendégünk Gévay János, a Kertészet és Szılé-
szet c. szaklap fıszerkesztıje. 

1987.  február 17. – Találkozó Valló Lászlóval, a Kertészet és Szılészet c. 
szaklap rovatvezetıjével, aki az új gyümölcsfajtákról és a korszerő 
termesztési módszerekrıl tartott elıadást. 

1987.  május 12. – Kerekasztal-beszélgetés dr. Gadóczi Bertalannal, Városi 
Tanácsunk titkárával. 

1988.  október 25. – Az ehetı és mérges gombákról tartott elıadást  
Gál Károlyné kazincbarcikai gombaszakértı. 

1989.  február 28. – dr. Kovács Miklós miskolci rózsakertjérıl mutatott be 
gyönyörő diakollekciót. Majd a rózsa történetérıl, ültetésérıl, ápolá-
sáról, növényvédelmérıl tartott elıadást. 

1989.  március 14. – Vendégünk Seléndy Szabolcs szakíró, a Kertészet és 
Szılészet c. folyóirat fıszerkesztı-helyettese, aki a biokertészkedésrıl 
tartott elıadást. 

1992.  március 17. – A kárpátaljai magyarságról tartott elıadást dr. M. Takács 
Lajos irodalom- és mővelıdéstörténész, nyelvész. Vendégünk: Finta 
Éva kárpátaljai születéső költı, festı és grafikus. 



 20

1993.  február 16. – Tóth Miklós gyombiológus a vendégünk. 

1994.  december 20. – Korszerő növényvédelem. 

1995.  március 28. – Vendégünk Simkó István falugazdász. 

1996.  február 17. – dr. Farkas Attila kertészmérnök elıadása boraink 
kezelésérıl. 

1996.  december 10. – dr. Gyırffy Sándor, a Duna Tv Gazdakör mősorveze-
tıje volt a vendégünk, a biotermelésrıl tartott elıadást. 

1998.  február 27. – Állatról emberre is átterjedhetı betegségek. 
Elıadó: dr. Domokos József szakorvos. 

2000.  február 22. – Balogh Zoltán agrármérnök, a B.A.Z. Megyei 
Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás igazgatója, a Kertészek 
és Kertbarátok Megyei Szövetsége elnöke tartott elıadást az 1999-es 
év növényvédelmi tapasztalatairól, a korszerő növényvédelemrıl. 

2000.  november 21. – A gyümölcsösökben kárt okozó bogarak, hernyók, 
molyok elleni védekezésrıl tartott elıadást Garai Adrienn, a B.A.Z. 
Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás munkatársa. 

2000.  december 05. – Elıadás és termékbemutató: A termésmennyiség és  
-minıség fokozása a környezetbarát Damisol levéltrágya-családdal. 
Elıadó: Búz Ferenc mezıgazdasági és növényvédı szakmérnök. 

2001.  január 16. – A kertjeinkben, gyümölcsöseinkben kárt okozó gom-
babetegségek elleni védekezésrıl tartott elıadást és válaszolt kérdé-
seinkre dr. Csete Sándor növénykórtanos, a B.A.Z. Megyei Növény-
egészségügyi és Talajvédelmi Állomás munkatársa. 

2001.  február 13. – dr. Csete Sándor növénykórtanos, a B.A.Z. Megyei 
Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás munkatársa tartott 
elıadást a növényvédelemrıl. 

2001.  március 27. – A BASF Hungária Kft. területi képviselıje, dr. Brózik 
Sándor szaktanácsadó tartott elıadást A hatékony növényvédelem új 
útjai címmel, és bemutatta cége termékeit. 

 

* 
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Vozár Lajos,           Tóbiás Áron,                          Slezsák Imre 

 
Találkozás Tóbiás Áronnal 1981-ben 
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Szı lıhegyi látogatások 

1980. év 
Május 27. 
Az istenhegyi gazdák, kertbarátok birtokát szemléltük meg. Fótos István 

„tanyáján” szalonnát sütöttünk. Megcsodáltuk a szép öreg pincéket, a kor-
szerő új ültetvényeket; Zsigrai János kertbarát meseházát, ahol még verébta-
nya is készült az eresz alján. Igazán hasznos és kellemes este volt. Szép ez az 
Istenhegy. 

Június 24. 
Cziszlavicz József fóliás birtokát néztük meg. Tájékoztatott a termelés 

eredményeirıl és az eredményt szolgáló sokféle tennivalóról. Sokat tanul-
tunk. Gyönyörő a gazdasága. 

 

 

Vozár Lajos kertészmérnök, a kertbarát kör szakvezetıje szılıjében 
szemzésre tanított bennünket. Utána szalonnát sütöttünk és a jóíző falatokat 
a pásti-járói hegy borával öblítettük le. 

Augusztus 5. 
Folytattuk lakóhelyünk szılıhegyeinek megismerését. Most a Nagy-

császtára látogattunk ki, csoda messzire van ez a szılıhegy, messzebbre, 
mint bármikor volt, mert olyan rossz a hozzá vezetı út. Sok elhagyott, elha-
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nyagolt szılıt és gyümölcsöst láttunk. Elsı megállónk Mónus Pali bácsi, 
Horváth János bácsi volt, majd a Hencs Pál pincéjébe mentünk. 

Késı este szalonnát sütöttünk és nótázgattunk. 
„Bor, bor, bor, de jó ez a császti bor.” 

1981. év 
Április 28. 
A balajti szılıhegyen jártunk. Nagy István kertbarát kísért végig a zárt-

kerten. Az ı vendégei voltunk. Sokat gyönyörködtünk házigazdánk példásan 
rendben tartott kertjében. 

Július 7. 
Szemzés és zöldoltás: Vozár Lajos kertészmérnök bemutató-foglalko-

zása a Ludmilla szılıhegyen. A bemutató után szalonnát „csordítottunk” 
Slezsák János, Kerényi József és Slezsák Imre kertbarátok borházánál. 

1982. év 
Május 18. 
A finkei szılıbe látogatott ki a kör. Megtekintettük a szılıhegy mindkét 

oldalát. Tóth Ferenc és Tóth István kertbarát vendégei voltunk. Szalonnát 
sütöttünk, szolid énekszóval adtuk mindenki tudtára, hogy jól érezzük 
magunkat. 

Szeptember 21. 
A sápi hegyre látogattunk ki, Terbócs Bertalan kertbarát vendégei vol-

tunk. Megtekintettük az Attila és a Zala gyöngye szép szılıültetvényét. Ja-
vasoltuk, hogy mivel a Zala gyöngye savszegény bort ad, ezért házasítsa 
magasabb savtartalmú musttal, pl. Rizlinggel. Nagyon jól éreztük magunkat. 

1984. év 
Május 15. 
Cziszlavicz József kertbarát elıadása és fóliás kertészetének megtekin-

tése. Milyen jó lenne, ha az egész szılıhegyet így be lehetne fóliázni. 

1985. év 
Szeptember 3. 
Ellátogattunk Jancsurák József kertbarát fóliás kertészetébe. Sok jó 

módszerrel gazdagodtunk. 
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1987. év 
Június 10. 
Istenhegyi séta, szalonnasütés, ismét Fótos Pista bácsi szılıskertjének 

borházánál telepedtünk le. 
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1988. év 
Május 31. 
Májusi séta a Ludmilla-dőlıben. 

1990. év 
Május 22. 
Tapasztalatcsere-látogatás a szendrıládi szılıhegyre. 

1991. év 
Június 11. 
Tapasztalatcsere-látogatás a nagycsásztai szılıhegyre. 

1993. év 
Május 25. 
Szılıhegyi látogatás az Angyalhegyen (Finkei hegy). 

1996. év 
Június 18. 
Látogatás a szendrıládi szılıhegyre, Veres Miklós bácsi kertbarát szép 

kertjébe. Megtekintettük a szépen fejlıdı, fiatal szılıültetvényét, amit jó 
fajta-összeállításúnak találtunk. 

1997. év 
Május 20. 
Szılıhegyi látogatás Kıvári József szılıjének borházánál az Istenhe-

gyen. Az ısi, nagymúltú edelényi szılıtermelésre utaló hatalmas borospin-
cében még saját készítéső pezsgıt is bontott a borosgazda. 

1998. év 
Május 26. 
Szılıhegyi látogatás Balajtra. Nagy Pista bácsi kertbarát látta vendégül 

a köri tagokat. A rendszeres szalonnasütés elmaradt, mert a vendéglátó csa-
lád „jóíző bográcsgulyással” várt bennünket. 
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Nagy Pista bácsi fajtabemutatója 

2000. év 
Május 23. 
Tapasztalatcsere-látogatás most a Ludmilla szılıhegyre, ahol Kerényi 

József és Slezsák Imre kertbarát fogadta a köri tagokat. 

2001. év 
Május 08. 
Tóth Bálint gazda sápi birtokára hívta és látta vendégül a kertbarát kört. 

Korszerő, fiatal telepítést láttunk, melynek egy része már termett. Teljes 
mértékben a gépesítésre alapozva történt a mővelési mód kialakítása (olasz 
módszer). A területen lévı építmények (pince, feldolgozó) korszerően ter-
vezettek, saját villanyellátással. 

A szılıhegyek tapasztalatcserés látogatásán kívül szerettük a hagyomá-
nyos kastélykerti szalonnasütést is. 

Az edelényi Városi (Járási, Nagyközségi) Könyvtárban mőködı Kertbarát Kör kézzel 
vezetett, írásos és fényképes dokumentumokkal kiegészített naplójából. I-II. kötet, 1976-1992. 
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Kastélykerti szalonnasütés 1983-ban 
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BORVERSENYEK 

FELHÍVÁS 
Edelény Város bortermelıihez 

 
A kertbarát kör szervezésében 1989. május 16-án 

a Városi Könyvtárban megrendezzük 
Edelény és vonzáskörzete kistermelıinek 

ELSİ BORVERSENYÉT 
fehér és vörös szılıbor, valamint gyümölcsbor kategóriában. 

A versenyre bárki benevezhet Edelényben és vonzáskörzetében termett 
saját készítéső borával. 

Benevezési díj bormintánként 50.-Ft. 
A bormintákat literes fehér csavaros üdítıitalos üvegben kell bevinni a 

Városi Könyvtárba 1989. május 15-én és 16-án 8 és 17 óra között. 
A borokat háromtagú miskolci zsőri értékeli, pontozza, és kategórián-

ként, minıségük szerint arany-, ezüst- és bronzéremmel, valamint emléklap-
pal díjazza. 

Ünnepélyes eredményhirdetés 1989. május 23-án 18 órai kezdettel 
lesz a Városi Könyvtárban. 

Kérjük kistermelı barátainkat, minél többen vegyenek részt Edelény 
elsı borversenyén! 

Edelény, 1989. április 
Tisztelettel 

A kertbarát kör tagjai 

Az I. Edelényi Borverseny eredménye 
1989. május 16. 

Megrendeztük az elsı borversenyt Edelényben a Városi Könyvtárban. 
A borversenyre 26 gazda 38 borral (30 fehér, 7 vörös és 1 gyümölcs) 

nevezett be. 
A borok bírálatát háromtagú zsőri végezte: 
Dr. Kovács Miklós, Munkácsi Gyula és Drahos Imre borbírálók 6 bort 

aranyéremmel, 9 bort ezüstéremmel, 9 bort bronzéremmel, 14 bort emlék-
lappal jutalmaztak. 

A legjobb eredményt elérı gazdák a szılımőveléshez szükséges köny-
vet és díszes üveglopót kaptak ajándékba. 

A borversenyt támogatta Fodor Sándor ÁFÉSZ elnök. 
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Összesített eredmények 
Sor- 
szám 

Név Évjárat Borfajta Termıhely 

Arany 
1. Bődy László Edelény 1988 Rizling Ludmilla 
2. Hegedős István Edelény 1988 Zweigelt Istenhegy 
3. Slezsák János Edelény 1988 Furmint-Hárslevelő Ludmilla 
4. Soltész András Edelény 1988 Vegyes fehér Nagycsászta 
5. Veres Miklós Szendrılád 1988 Furmint-Hárslevelő Szendrılád 
6. Zsigrai János Edelény 1988 Vegyes fehér Istenhegy 

Ezüst 
7. Bődy László Edelény 1987 Rizling Ludmilla 
8. Fodor Sándor Edelény 1988 Vegyes fehér Császta 
9. Nagy István Balajt 1988 Vegyes fehér Balajti hegy 

10. Nyikita Sándor Edelény 1988 Othello Nagycsászta 
11. Slezsák Imre Edelény 1988 Vegyes fehér Ludmilla 
12. Sógor Lajos Balajt 1988 Vegyes fehér Balajti hegy 
13. Szitár Béla Edelény 1988 Vörös Finkei hegy 
14. Veres Miklós Szendrılád 1988 Rizlingszilváni Szendrıládi újhegy 
15. Vozár Lajos Edelény 1988 Vegyes fehér Nagycsászta 

Bronz 
16. Csóti János Edelény 1988 Vegyes fehér Sápi hegy 
17. Dely Vilmos Edelény 1988 Vegyes fehér Kerti lugas 
18. Demjén János Edelény 1988 Vegyes fehér Alsóhegy 
19. Juhász Sándor Szendrılád 1988 Othello Szendrılád 
20. Kiss Pál Edelény 1988 Vegyes fehér Nagycsászta 
21. Lipták József Edelény 1988 Rizling-Hárslevelő Nagycsászta 
22. Lipták József Edelény 1988 Vegyes fehér Nagycsászta 
23. Slezsák Imre Edelény 1987 Vegyes fehér Ludmilla 
24. Szitár Béla Edelény 1988 Vegyes fehér Finkei hegy 

Dicséret 
25. Breznai Béla Edelény 1988 Gyümölcsbor Edelény 
26. Csóti János Edelény 1988 Oportó Sápi hegy 
27. Demjén János Edelény 1986 Vegyes fehér Alsóhegy 
28. Diczházi János Edelény 1988 Vegyes fehér Kiscsászta 
29. Flaskó György Edelény 1988 Vegyes fehér Istenhegy 
30. Gombos József Edelény 1988 Vegyes fehér Kiscsászta 
31. Hegedős István Edelény 1988 Eger 25 Istenhegy 
32. Juhász Sándor Szendrılád 1988 Zala gyöngye Szendrıládi hegy 
33. Kiss János Edelény 1987 Vegyes fehér Nagycsászta 
34. Kiss Pál Edelény 1988 Vörös Nagycsászta 
35. Nyikita Sándor Edelény 1988 Vegyes fehér Nagycsászta 
36. Rozman János Edelény 1988 Vegyes fehér Ludmilla 
37. Rozman János Edelény 1988 Vörös Ludmilla 
38. Varga Zoltán Edelény 1988 Izrael Istenhegy 
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A versenyzı borok eredményhirdetése 

 

 

* 
 

 

Éljenek a kertbarátok ! 

El ne hagyja ıket a szerelem. 

Örvendjenek minden idıben ! 

Kívánom: Czine Mihály 

 

A Kertbarát Kör naplójából. I. kötet, 1984. 
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A II. Edelényi Borversenyrı l 
1990. ápr i l is 24. 

„Ne igyál mégis tsak vizet; hanem élj kevés borral, a’ te gyomrodért, és 
gyakorta való betegségidért.” 

Pál I. levele Timótheushoz, 5. rész 23. vers, amelyet egy 1868-as ki-
adású Szent Bibliából idéztem. 

Egész komolyan véve a Szentírás eme idézetének tanácsát, az edelényi 
kertbarátok, a jó bor barátai, április 24-én megrendezték a város és környéke 
második borversenyét. A rendezvény házigazdája a Városi Könyvtárban 
immáron 14 éve mőködı kertbarát kör; fıvédnöke városunk termelıszövet-
kezetének elnöke, Slezák József volt. 

A versenyre fehér és vörös szılıborral, valamint gyümölcsborral lehetett 
benevezni. 

26 termelı (egy szendrıládi, kettı balajti és huszonhárom edelényi) 38 
bora került a háromtagú zsőri asztalára. 31 fehér és 6 vörös szılıbor, vala-
mint 1 gyümölcsbor. 

A zsőri elnöke dr. Kovács Miklós miskolci kertbarát, kiváló szılıter-
melı és borszakértı volt, akinek 50 körül jár már a különbözı versenyeken 
boraiért kapott oklevelek, trófeák száma. Tagjai: Drahos Imre mezıgazdász, 
sajószentpéteri kertbarát, valamint Lukács János edelényi kertbarát voltak. 

A zsőrielnök értékelı beszédében mindannyiunk örömére azt mondta, 
hogy nagyon jól kezelt tiszta, szép színő, kellemes zamatú és illatú, kiváló 
összhatású borokat kellett értékelniük, s mivel verseny volt, ezért természe-
tesen sorba is állítaniuk. 

Örvendetes, hogy valamennyi benevezett bor versenyképes, értékelhetı 
színvonalú volt.  

A versenyzık oklevelet, könyvet és a borkészítéshez szükséges eszkö-
zöket kaptak emlékül. 

Ki-ki vérmérséklete szerint fogadta a zsőri döntését. Akik saját értékelé-
süknél, vagy a múlt évi bírálatnál jobb értékelést kaptak, nagyon örültek, 
akik annál rosszabbat, kissé csalódtak. Bődy László a zsőri hozzáértését és 
értékelı munkáját kifogásolva nem vette át a díjat. 

Mindent összegezve: a résztvevık többsége eredményesnek ítélte meg a 
versenyt, s mi tagadás, a versenyre behozott üvegek cseppig kiürültek a jó 
hangulatú beszélgetés, nótázás során. 

A rendezık – figyelembe véve a kedvezı és kedvezıtlen tapasztalatokat 
– úgy döntöttek, hogy jövıre az ideinél szervezettebben és lehetıleg még 
több termelı bevonásával ismét meg kell rendezni a versenyt. 

Ápolnunk kell a hagyományokat. Edelény a századfordulóig híres szılı- 
és bortermelı település volt. Nagy és nemes szılıkultúra díszlett a hegy-
oldalakon. Nem lehet véletlen, hogy a település 1710-ben készült pecsétjébe 
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egy szılıfürt és egy metszıkés is belekerült. Errıl tanúskodnak a Nagy-
császtán, az Istenhegyen, a balajti és szendrıládi határban lévı nagy urasági 
pincék is. A hagyomány azt tartja, hogy a császtai bor országos hírő volt, és 
külföldre is sokat szállítottak belıle. Az is emellett érvel, hogy a Finkén 
gazdálkodó Miklós Gyula (1832–1894) lett 1879-ben, a nagy filoxérajárvány 
idején Magyarország szılészeti és borászati kormánybiztosa, aki szılészeti, 
borászati tapasztalatait számtalan elıadásban és szakcikkben publikálta. A 
hajdan híres szılıkultúra a filoxérajárvány idején pusztult el. A nagy szılı-
pusztulás után a filoxérának ellenálló, igénytelen, ún. direkt termı fajták 
terjedtek el, és sajnos sok kertben még most is ezek díszlenek. 

Félreértés ne essék, sok termelı nemes szılıfajták telepítésével szakított 
a közelmúlttal, és ezek termésébıl készít kiváló borokat. Ezen termelık bo-
rát várjuk a következı borversenyre. 

A feladat három pontban fogalmazható meg legtömörebben: 
Telepítsünk tájjellegő nemes szılıfajtákat, készítsünk ezek mustjából 

kiváló borokat, és kezeljük borainkat szakszerően. Ez a jó bor titka és a ver-
senyképesség feltétele. S mivel a versenyre benevezett borok a versenyké-
pesség eme követelményeinek megfeleltek, valamennyi termelınek gratu-
lálhatunk és további sikeres, eredményes munkálkodást kívánunk, jó bort és 
hozzá jó egészséget! 

Slezsák Imre 

Borsod, 6. sz. (1990) 4. p. : ill. 

 
Eredményhirdetés 
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Összesített eredmények 
Sor-
szám 

Név Évjárat Borfajta Termıhely 

Arany 
1. Barna Miklós Edelény 1989 Zweigelt-Kékfrankos Sápi hegy 
2. Flaskó György Edelény 1988 Furmint-Hárslevelő Istenhegy 
3. Hegedős István Edelény 1989 Zweigelt Istenhegy 
4. Kerényi József Edelény 1988 Olasz rizling Ludmilla 
5. Pásztor János Edelény 1989 Furmint-Hárslevelő Istenhegy 
6. Slezsák Imre Edelény 1989 Vegyes fehér Ludmilla 

Ezüst 
7. Bődy László Edelény 1989 Vegyes fehér Ludmilla 
8. Flaskó György Edelény 1989 Furmint-Hárslevelő Istenhegy 
9. Hegedős István Edelény 1989 Eger 25 Istenhegy 

10. Slezsák János Edelény 1987 Furmint-Hárslevelő Ludmilla 
11. Soltész András Edelény 1989 Vegyes fehér Nagycsászta 
12. Zsigrai János Edelény 1989 Vegyes fehér Istenhegy 

Bronz 
13. Breznai Béla Edelény 1989 Vegyes fehér Nagycsászta 
14. dr. Patócs Frigyes Edelény 1989 Meggybor Istenhegy 
15. Rakaczky Mihály Edelény 1989 Vegyes fehér Nagycsászta 
16. Sógor Gyula Edelény 1989 Vegyes fehér Balajti hegy 
17. Szitár Béla Edelény 1989 Vegyes fehér Finkei hegy 
18. Vozár Lajos Edelény 1989 Vegyes fehér Nagycsászta 
19. Vozár Lajos Edelény 1989 Vegyes fehér Pástra-járó 

Dicséret 
20. Barna Miklós Edelény 1989 Rizlingszilváni Sápi hegy 
21. Bődy László Edelény 1989 Olasz rizling Ludmilla 
22. Csóti János Edelény 1989 Vegyes fehér Sápi hegy 
23. Dely Vilmos Edelény 1989 Vegyes fehér Kerti lugas 
24. Kiss János Edelény 1989 Vegyes fehér Nagycsászta 
25. Kiss Pál Edelény 1989 Vegyes fehér Nagycsászta 
26. Nagy István Balajt 1989 Vegyes fehér Balajti hegy 
27. Nagy István Balajt 1989 Vegyes vörös Balajti hegy 
28. Pruskóczki Pál Balajt 1988 Vegyes fehér Balajti hegy 
29. Pruskóczki Pál Balajt 1989 Vegyes fehér Balajti hegy 
30. Rakaczky Mihály Edelény 1989 Vegyes fehér Nagycsászta 
31. Rakaczky Mihály Edelény 1989 Vegyes fehér Nagycsászta 
32. Rozman János Edelény 1989 Vegyes fehér Ludmilla 
33. Rozman János Edelény 1989 Vegyes fehér Ludmilla 
34. Slezsák Imre Edelény 1988 Vegyes fehér Ludmilla 
35. Sógor Lajos Balajt 1988 Vegyes fehér Balajti hegy 
36. Szitár Béla Edelény 1989 Othello Finkei hegy 
37. Varga Zoltán Edelény 1989 Vegyes fehér Istenhegy 
38. Veres Miklós Szendrılád 1989 Kékfrankos Szendrılád 
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Részvétel a Bükkaljai megyei borversenyen 
Hercegkút, 1990. május 23. 

Hercegkúton került sor az idei B-A-Z. megyei borversenyre. Örömmel 
közöljük, hogy városunk termelıi kiválóan szerepeltek a versenyen. Értesü-
lésünk szerint Pásztor János (Furmint-Hárslevelő) és Slezsák Imre (Vegyes-
fehér) bora II. helyezést, (az utóbbi különdíjjal), Bődy László (Rizling), 
Flaskó György (Furmint-Hárslevelő), Hegedős István (Zweigelt), Kiss Pál 
(Vörös) és Slezsák János (Furmint-Hárslevelő) bora pedig III. helyezést ért 
el a bükkaljai borok versenyében. Az eredmény értékét növeli, hogy a zsőri a 
bükkaljai fehér borok bírálatánál elsı helyezést nem adott ki. 

Slezsák Imre 

Borsod, 6. sz. (1990) 7. p. 
 

 

III. Edelényi Borverseny 
1991. június 25. 

A kies, szép Bódva völgye a múlt század végi filoxéra-pusztításig kiváló 
szılıtermı vidék volt. Errıl tanúskodnak többek között a települések 
hatalmas borospincéi és több község címere is. Még a vidék egyik leg-
északibb településének számító Bódvaszilas múlt századi címerében is 
szılıfürt a domináló motívum. És itt van a nevében is szılıtermelésre utaló 
Szılısardó község. A nagy szılıvész után az elpusztult nemes szılık helyét 
az értéktelenebb direkt termı szılık foglalták el. Sok településen az utóbbi 
évtizedekben a lakosság elvándorlásával, az egykori gazdák megöregedésé-
vel még ez a helyzet is tovább romlott, a szılıskertek elhagyatott szomorú 
képet mutatnak. Pedig a napnak dőlı hegyoldalakon elhagyott szılıparcel-
lák, gyümölcsösök kiváló termıhelyek. A kép azért nem ilyen egységes. Az 
utóbbi idıben szaporodnak is a víkend- és borházak, valamint présházak az 
egyes településeken, s a direkt termı fajtákat nemes oltványokkal váltják le a 
régi gazdák ifjú utódai. 

Persze az itt termı nemes szılık bora más karakterő, nem tokaji és nem 
egri, ezek idevalósi jó borok. Ezért szeretnénk mérleget készíteni, hogy száz 
évvel a filoxéra után milyenek a Bódva völgye mai jó borai. 

Az edelényi Városi Könyvtárban mőködı közösség, a Kertbarát Kör 
szervezésében 1991. június 25-én megrendezzük Edelény és környéke kis-
termelıinek borversenyét fehér és vörös szılıbor, valamint gyümölcsbor 
kategóriában. 

A versenyre bárki benevezhet Edelényben és környékén, illetve a Bódva 
völgye szılıhegyein termett saját készítéső boraival. 
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A benevezési díj bormintánként 50 forint. A bormintákat literes fehér 
üvegekben kell bevinni az edelényi Városi Könyvtárba június 24-én 8 és 16 
óra, valamint 25-én 8 és 13 óra között. 

A borokat háromtagú szakértı zsőri értékeli, pontozza és kategóriánként 
arany-, ezüst- és bronzéremmel, valamint emléklappal díjazza. Ünnepélyes 
eredményhirdetés június 25-én 17 órakor lesz a Városi Könyvtárban. 

Kérjük kistermelı barátainkat, minél többen vegyenek részt ezen a ne-
mes vetélkedésen, Edelény és környéke 1991. évi borversenyén. 

Slezsák Imre 

Észak-Magyarország, 47. évf. 141. sz. (1991. június 18.) 3. p. 
 

A III. Edelényi Borverseny eredménye 

„Jó bor jó egészség” 
Az edelényi Városi Könyvtárban a Kertbarát Kör rendezésében 1991. 

június 25-én harmadik esetben rendeztük meg Edelény és környéke kister-
melıinek borversenyét. 25 termelı 33 bora került a zsőri asztalára. A ver-
senyt az Észak-Magyarországban is meghirdettük. Azt reméltük, hogy 
Edelénytıl távoli környékbeli községek kistermelıi is részt vesznek a verse-
nyen, de sajnos nem sikerült a korábbi versenyeken részt vett települések 
sorát növelni. Edelény 21 termelıjén kívül Balajt 2, Damak 1 és Szendrılád 
1 termelıvel képviseltette magát 24 fehér és 7 vörösborral, valamint 2 gyü-
mölcsborral. 

A verseny elıírása volt, hogy csak itteni szılıtermelésbıl készült bo-
rokkal és csak nemes oltványszılık borával lehet benevezni. A zsőrizésre 
kiváló szakembereket sikerült megnyerni. A zsőri elnöke dr. Farkas Attila, a 
Mezıgazdasági Érdekvédelmi Szövetség munkatársa, tagjai ifj. Leskó István, 
a Tokajhegyaljai Szılészeti és Borászati Szövetség titkára, valamint Tóth 
György mádi magántermelı voltak. 

A bírálat nyilvános volt és a hivatásos zsőrivel párhuzamosan társadalmi 
zsőri is tevékenykedett. Nagyobb véleményeltérés esetén a szakmai zsőri a 
jelenlévı gazdák elıtt, velük megvitatva indokolta meg ítéletét. A zsőri 
elnöke a verseny értékelése során elismerıen állapította meg, hogy az ország 
és a megye ezen északi részén is lehet kellı szakértelemmel, szakmai 
elhivatottsággal tiszta, jóíző bort termelni. 

A versenyre benevezett gazdák szakértelmét bizonyítja és dicséri, hogy 
egyetlen bort sem kellett a versenybıl kizárni. A versenyen képviselve vol-
tak és kiválóan bemutatkoztak a vidékünkön jól bevált régi fajták, pl. az 
Olasz rizling, a Kékfrankos és a Saszlák. Jó eredménnyel szerepeltek az 
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egyes hegyaljai fajták, pl. a Furmint és a Hárslevelő is. De remekeltek a kor-
szerő fajták közül a Zweigelt és a Rizlingszilváni is.  

A zsőri azt kérte, javasolta, hogy szüretkor szedjük az egyes szılıfajtá-
kat külön és készítsünk fajtatiszta borokat, s arra biztattak bennünket, hogy 
ne csak a szılıfajták között válogassunk szakértelemmel, hanem az egyedek 
között is, és a legszebb, a legjobb teljesítményt nyújtó, legellenállóbb egye-
deket szaporítsuk a különbözı szaporító módszerekkel, hogy a hely- és a 
talajkihasználás érdekében jól válasszuk meg a termelési módot, a tı- és a 
sortávolságot. Ötvözzük a hagyományost korszerő módszerekkel, s ne kés-
lekedjünk változtatni a termelési módszereken, ha a tapasztalat úgy kívánja.  

Szılıtermesztésben s borászkodásban nagy tapasztalattal rendelkezı 
vendégeink válaszoltak a gazdák sok szakmai kérdésére. A borverseny fı-
védnöke, Hegedős István vállalkozó támogatta a versenyt és különdíjként 
egy rézdombormővet adott át Kerényi József kertbarátnak, akinek az 1990-
es évjáratú Olasz rizling bora a verseny legmagasabb pontszámát kapta. 

A rendezvény késı estébe nyúló jó hangulatú baráti beszélgetéssel, a 
versenyen részt vevı borok kóstolgatásával s a jó borok dalos dicséretével 
ért véget. 

Slezsák Imre magángyőjteményébıl. 

 

 

Kertbarát köri farsang 1987-ben 
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Összesített eredmények 
Sor- 

szám 
Név Évjárat Borfajta Termıhely 

Arany 
1. Barna Miklós Edelény 1990 Zweigelt-Kékfrankos Sápi hegy 
2. Demjén János Edelény  1990 Oportó Alsóhegy  
3. Kerényi József Edelény  1990 Olasz rizling Ludmilla 
4. Slezsák Imre Edelény  1990 Vegyes fehér Ludmilla 
5. Urbán András Edelény  1986 Hárslevelő-Furmint Istenhegy  

6. Urbán András Edelény  1986 Hárslevelő-
Furmint-Csemege Istenhegy 

7. Zsigrai Illés Edelény  1990 Csipkebor Edelény 
Ezüst 

8. Bodnár László Edelény  1990 Chasselas Istenhegy  
9. Demjén János Edelény  1990 Meggyürmös Alsóhegy 

10. Hegedős István Edelény  1990 Zweigelt Istenhegy  
11. Kerényi József Edelény  1990 Hárslevelő Ludmilla  
12. Lipták József Edelény  1990 Vegyes fehér Nagycsászta  
13. Nagy László Edelény  1990 Othello-Oportó Istenhegy  
14. Rozman János Edelény  1990 Othello Ludmilla  
15. Slezsák Imre Edelény  1988 Vegyes fehér Ludmilla  
16. Slezsák Imre Edelény  1989 Vegyes fehér Ludmilla 
17. Tamás Endre Edelény  1990 Zala gyöngye Kiscsászta  
18. Tóth József Edelény  1990 Vegyes fehér Ludmilla  
19. Veres Miklós Szendılád  1990 Rizlingszilváni Szendrıládi újhegy 

Bronz 
20. Barna Miklós Edelény 1990 Vegyes fehér Sápi hegy 
21. Flaskó György Edelény  1990 Furmint-Hárslevelő Istenhegy  
22. Kerényi József Edelény  1990 Rizlingszilváni Ludmilla 
23. Kiss Pál Edelény  1990 Vegyes fehér Nagycsászta  
24. Nagy Barna Damak  1990 Othello Damaki hegy  
25. Sógor Lajos Balajt  1990 Csemege fehér Balajti hegy  
26. Varga Zoltán Edelény  1990 Vegyes fehér Istenhegy  
27. Veres Miklós Szendılád  1990 Vegyes fehér Szendrıládi újhegy 

28. Vozár Lajos Edelény  1990 Zweigelt Nagycsászta  

29. Zsigrai János Edelény  1990 Vegyes fehér Istenhegy  
Dicséret 

30. Nagy István Balajt  1990 Vegyes fehér Balajti hegy  
31. Senánszky József Edelény  1990 Vegyes fehér Finkei hegy  

32. Senánszky Miklós Szalonna  1990 Olasz rizling Finkei hegy  
33. Vallus József Edelény  1990 Vegyes fehér Császta k.hegy  
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IV. Edelényi Borverseny 
1992. ápr i l is 28. 

Vigyenek bort a könyvtárba! 
160 éve született a szılészeti kormánybiztos 

Miklós Gyula, a múlt század utolsó évtizedeinek híres szılész-borász 
szakembere 160 évvel ezelıtt, 1832-ben született a ma Edelény részét ké-
pezı Finke községben. Hamvai is itt nyugszanak, a település temetıjében. 
Szılészeti-borászati kormánybiztos volt abban az idıszakban, amikor a ma-
gyar szılıkultúrát a filoxéra pusztította. Kézben tartotta a vész elleni küz-
delem irányítását, s elterjesztette a filoxéra elleni védekezés módszereit. 

A szülıhely közössége szeretettel emlékezik nagy szülöttére, s ápolja 
emlékét. A városi könyvtárban mőködı s a nagy elıd nevét viselı kertbarát 
kör 1987-ben társadalmi munkával elkészítette emlékmővét, a város képvi-
selı-testülete pedig a múlt évben utcát nevezett el róla. Most, születésének 
160. évfordulóján több rendezvénnyel, szakmai tanácskozással, borver-
sennyel emlékeznek meg róla.  

Sajnos az utóbbi évtizedekben sokan elhagyták falujukat, sok szılıte-
rület vált gazdátlanná. Sokan viszont a faluelhagyók közül, ha másért nem is, 
de az ısök sírjának ápolásáért és a szılık, gyümölcsösök karbantartásáért és 
termékeiért rendszeresen visszajárnak a szülıhelyükre, volt lakóhelyükre. 
Így a szılıket, gyümölcsösöket a megtartó vagy visszahúzó erı részeinek is 
tekinthetjük.  

Miklós Gyula itt ismerte, szerette s tanulta meg a szılıvel való bajosko-
dást, innen indult nagy missziójára. E hagyományok késztetik az edelényi s 
környékbeli kertbarátokat arra, hogy hagyományosan megrendezzék a város 
és környéke kistermelıinek borversenyét.  

Az ez évi borverseny április 28-án (kedden) lesz a Városi Könyvtárban. 
Erre bárki benevezhet Edelényben és környékén termett vörös és fehér 
szılıborával és gyümölcsborával.  

A benevezési díj bormintánként 50,-Ft. A bormintákat literes fehér üve-
gekben április 27-én vagy 28-án 8 és 13 óra között kell bevinni a Városi 
Könyvtárba.  

A borokat háromtagú szakértı zsőri értékeli és kategóriánként arany-, 
ezüst- és bronzéremmel, valamint emléklappal díjazza. Ünnepélyes ered-
ményhirdetés április 28-án 18 órakor lesz szakmai tanácsadással egybekötve 
ugyancsak a városi könyvtárban 

Slezsák Imre 

Észak-Magyarország, 48. évf. 99. sz. (1992. április 27.) 2. p. 
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Min ıségi nedők versenye 
Edelényben és környékén nagy hagyományai vannak a szılı- és gyü-

mölcstermelésnek. A Bódva völgyében szinte nincs olyan település, ahol a 
Cserehát napnak dőlı lankás hegyoldalain ne díszelegne szılı és gyümöl-
csös. Az itteni gazdák saját termeléső borral kínálják a baráti látogatásra ér-
kezıt, melyek között vannak ugyan rossz alapanyagú s rosszul kezelt – 
ahogy mondani szokás: „három parasztos, vagy guggolós” – borok is, de 
többségük nemes szılıkbıl „csavart” kiváló nedő. Sokszor bizony terme-
lıje, készítıje nem is tudja, hogy milyen elıkelı italt tesz az asztalra. Ezen 
gondolatok jegyében szervezzük meg évrıl évre a környék borainak verse-
nyét, melyet az idén Miklós Gyula, a nagy szılész-borász születésének 160. 
évfordulója tiszteletére rendeztünk meg. A verseny házigazdája az edelényi 
városi könyvtárban mőködı kertbarát kör volt. 

Harmincegy kistermelı negyvenöt bora került a háromtagú zsőri aszta-
lára, amely nyolcat aranyéremmel, hatot ezüstéremmel, tizenhatot bronz-
éremmel, tizenötöt pedig dicsérettel jutalmazott. A zsőri elnöke, dr. Farkas 
Attila örömmel állapította meg, hogy egyetlen benevezett bort sem kellett 
minıségi okok miatt a versenybıl kizárni. A múlt évi esıs ısz rothadásra 
serkentı idıjárása ellenére is jó nedők érlelıdnek a hordókban. Kérte a gaz-
dákat, hogy fajtiszta borokat készítsenek, vagy ha keverni kényszerülnek, 
azonos karakterő szılık mustját szőrjék együvé. Javasolta ugyanakkor az 
itteni vidéket ısidık óta kedvelı nemes szılık termesztését. 

A minıségi termésre törekvı gazdatársak egyébként csínján bánnak a 
hegy levével, s csak annyit isznak belıle, amennyi egészségükre válik. Igaz, 
meg is dolgoznak érte, és még szeretnék egészséggel folytatni ezt a nemes 
tevékenységet. 

A rendezvény kóstolással egybekötött tapasztalatcserével ért véget. 

Slezsák Imre 

Észak-Magyarország, 48. évf. 149. sz. (1992. június 25.) 5. p. 
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Összesített eredmények 
Sor- 
szám Név Évjárat Borfajta Termıhely 

Arany  
1. Barna Miklós Edelény 1990 Zweigelt-Kékfrankos Sápi hegy 
2. Bődy László Edelény 1991 Olasz rizling Ludmilla 
3. Demjén János Edelény 1991 Csemege fehér  Császta Alsóhegy 
4. Kiss Pál Edelény 1991 Cserszegi főszeres Nagycsászta 
5. Nagy László Edelény 1991 Olasz rizling Istenhegy 
6. Tóth Ferenc Edelény 1991 Vegyes fehér Finkei hegy 
7. Tóth István Balajt 1991 Fekete ribizli Balajti hegy 
8. Zsigrai Illés Edelény 1991 Csipkebor Edelény 

Ezüst 
9. Flaskó György Edelény 1990 Furmint-Hárslevelő Istenhegy 

10. Kerényi József Edelény 1991 Hárslevelő-Olasz rizling Ludmilla 
11. Slezsák Imre Edelény 1991 Hárslevelő-Furmint Ludmilla 
12. Slezsák Imre Edelény 1991 Vegyes fehér Ludmilla 
13. Slezsák János Edelény 1990 Hárslevelő-Furmint Ludmilla 
14. Zsigrai János Edelény 1991 Vegyes fehér Istenhegy 

Bronz 
15. Barna Miklós Edelény 1991 Zweigelt-Kékfrankos Sápi hegy 
16. Bődy László Edelény 1990 Olasz rizling Ludmilla 
17. Flaskó György Edelény 1991 Kékfrankos Istenhegy 
18. Kiss Pál Edelény 1991 Vegyes vörös Nagycsászta 
19. Kondás Miklós Edelény 1991 Vegyes vörös Kiscsászta 
20. Kosztra Csaba Edelény 1991 Hárslevelő Ludmilla 
21. Lipták József Edelény 1991 Olasz rizling Nagycsászta 
22. Nagy István Balajt 1991 Vegyes fehér Balajti hegy 
23. Rıczei András Szendrılád 1991 Vegyes fehér Szendrıládi hegy 
24. Slezsák Imre Edelény 1990 Vegyes fehér Ludmilla 
25. Sógor Lajos Balajt 1991 Vegyes fehér Balajti hegy 
26. Sukovich László Edelény 1991 Vegyes fehér Sápi hegy 
27. Szitár Béla Edelény 1991 Zala gyöngye Finkei hegy 
28. Tóth Ferenc Edelény 1991 Vegyes fehér Ludmilla 
29. Tóth István Balajt 1990 Vegyes fehér Balajt 
30. Veres Miklós Szendrılád 1991 Rizlingszilváni Szendrıládi újhegy 

Dicséret 
31. Bodnár Attila Edelény 1991 Vegyes vörös Ludmilla 
32. Bődy László Edelény 1991 Vegyes fehér Ludmilla 
33. Gombos József Edelény 1991 Vegyes fehér Kiscsászta 
34. Juhász Tibor Edelény 1991 Vegyes fehér Sápi hegy 
35. Rozman János Edelény 1990 Othello Ludmilla 
36. Rozman János Edelény 1991 Othello Ludmilla 
37. Slezsák Imre Edelény 1989 Vegyes fehér Ludmilla 
38. Takács János Edelény 1991 Othello Finkei hegy 
39. Varga Zoltán Edelény 1991 Furmint-Hárslevelő Istenhegy 
40. Varga Zoltán Edelény 1991 Izrael Istenhegy 
41. Veres Miklós Szendrılád 1991 Vegyes fehér Szendrıládi újhegy 
42. Vozár Lajos Edelény 1991 Vegyes fehér Nagycsászta 
43. Zabari József Edelény 1991 Othello Nagycsászta 
44. Zabari József Edelény 1991 Vegyes fehér Nagycsászta 
45. Zsigrai Illés Edelény 1991 Meggybor Edelény 
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V. Edelényi Borverseny 
1993. ápr i l is 27. 

Egymást követik megyénkben a helyi szılıtermelık borait minısítı 
versenyek. Április 27-én, kedden Edelény és környékének bortermelıi bí-
ráltathatják el fehér és vörös szılıboraikat, illetve gyümölcsboraikat. 

A borverseny – amelyre bárki benevezhet Edelényben vagy a környékén 
termett saját készítéső borával – a Városi Könyvtárban ad majd kellemes 
programot az indulóknak és a borbíráknak. Benevezési díj bormintánként 50 
forint. 

A mintákat literes, fehér üvegben kell bevinni a Városi Könyvtárba áp-
rilis 26-án vagy április 27-én 8 és 13 óra között. 

A borokat háromtagú zsőri értékeli. Kategóriánként adnak arany-, ezüst- 
és bronzérmet a legjobbaknak, illetve emléklapot. 

Ünnepélyes eredményhirdetés: április 27-én 17.30 órakor a Városi 
Könyvtárban, ahol a kertbarát kör szakmai tanácsadást is szervez. 

Észak-Magyarország, 49. évf. 99. sz. (1993. április 22.) 9. p. 
 

Az V. Edelényi Borverseny eredménye 
A Miklós Gyula Kertbarát Kör szervezésében 1993. április 27-én (ked-

den) a Városi Könyvtárban megrendeztük Edelény és környéke kistermelıi-
nek 5. borversenyét. 

A versenyre 35 gazda 56 bora, és tájon kívüli 6 gazda 12 bora: ösz-
szesen 41 gazda 68 bora (48 fehér és 16 vörös, 4 gyümölcsbor) nevezett be. 

A borok bírálatát 3 tagú zsőri; dr. Farkas Attila, Hajdu Imre és dr. Dénes 
Miklós miskolci borbírálók végezték. 
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Összesített eredmények 
Sor- 

szám 
Név Évjárat Borfajta Termıhely 

Arany 
1. Barna Miklós Edelény 1991 Vegyes fehér Sápi hegy 
2. Barna Miklós Edelény 1992 Zengı Sápi hegy 

3. 
Báthoriné 
Horváth Andrea 

Miskolc 1992 
Cserszegi 
főszeres 

Bükkalja 

4. Béres János Edelény 1978 Meggybor Edelény 
5. Bődy László Edelény 1991 Olasz rizling Ludmilla 
6. Bődy László Edelény 1992 Olasz rizling Ludmilla 
7. Csóti János Edelény 1992 Vegyes vörös Sápi hegy 
8. Diczházi János Edelény 1992 Vegyes fehér Kiscsászta 
9. dr. Dénes Miklós Miskolc 1986 Kékfrankos Eger 

10. dr. Dénes Miklós Miskolc 1986 Zweigelt Eger 
11. dr. Dénes Miklós Miskolc 1987 Cabernet Eger 
12. dr. Dénes Miklós Miskolc 1987 Piros tramini Eger 
13. Kiss Pál Edelény 1992 Vegyes vörös Nagycsászta 
14. Slezsák Imre Edelény 1992 Rizlingszilváni Ludmilla 
15. Slezsák János Edelény 1991 Furmint-Hárslevelő Ludmilla 
16. Tóth Ferenc Edelény 1992 Hárslevelő-Rizling Finkei hegy 
17. Tóth István Miskolc 1991 Ribizli ürmös Balajt 

Ezüst 
18. Bodnár László Edelény 1992 Chasselas Istenhegy 
19. Breznai Béla Edelény 1992 Vegyes fehér Nagycsászta 
20. Gál András Szerencs 1992 Furmint Szerencs 
21. Kiss Pál Edelény 1991 Cserszegi főszeres Nagycsászta 
22. Kondás Miklós Edelény 1992 Göcseji zamatos Kiscsászta 
23. Kıvári József Edelény 1992 Furmint-Hárslevelő Istenhegy 
24. Kıvári József Edelény 1992 Vegyes fehér Sápi hegy 
25. Lukács László Edelény 1992 Oportó-Kékfrankos Nagycsászta 
26. Nagy László Edelény 1992 Othello Istenhegy 
27. Slezsák Imre Edelény 1992 Csemege vegyes Ludmilla 
28. Slezsák Imre Edelény 1992 Piros tramini Ludmilla 
29. Suszter Jenı Edelény 1992 Hárslevelü-Furmint Ludmilla 
30. Szitár Béla Edelény 1992 Vegyes fehér Finkei hegy 
31. Tóth Ferenc Edelény 1992 Leányka Finkei hegy 
32. Tóth István Miskolc 1991 Furmint-Hárslevelő Balajt 
33. Veres Miklós Szendrılád 1992 Rizlingszilváni Szendrıládi újhegy 

34. Zsigrai János Edelény 1992 Rizlingszilváni Istenhegy 
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Sor- 
szám 

Név Évjárat Borfajta Termıhely 

Bronz 
35. Barna Miklós Edelény 1992 Zweigelt-Kékfrankos Sápi hegy 
36. Báthori Csongor Miskolc 1992 Zweigelt Bükkalja 
37. Báthori Tibor Miskolc 1992 Zweigelt Bükkalja 
38. Bódi Béla Szin 1992 Vegyes fehér Szin 
39. Demjén János Edelény 1992 Piros tramini Császta Alsóhegy 

40. Gál András Szerencs 1991 Édes muskotály Szerencs 
41. Gál András Szerencs 1992 Száraz muskotály Szerencs 
42. Kiss Pál Edelény 1991 Furmint-Hárslevelő Mád 
43. Kiss Pál Edelény 1992 Olasz rizling Nagycsászta 
44. Mokó János Edelény 1992 Furmint-Hárslevelő Sápi hegy 
45. Nagy István Balajt 1992 Vegyes fehér Balajt 
46. Rıczei András Szendrılád 1992 Vegyes fehér Szendrılád 
47. Slezsák Imre Edelény 1992 Hárslevelő-Furmint Ludmilla 
48. Slezsák Imre Edelény 1992 Hárslevelő-Furmint Ludmilla 
49. Sógor Lajos Balajt 1992 Csemege fehér Balajt 
50. Szilágyi Adolf Edelény 1992 Kékfrankos-Zweigelt Pingyom 
51. Szitár Béla Edelény 1992 Othello Finkei hegy 
52. Varga Zoltán Edelény 1992 Izrael Istenhegy 
53. Varga Zoltán Edelény 1992 Meggybor Istenhegy 

Dicséret 
54. Csóti János Edelény 1992 Vegyes fehér Sápi hegy 

55. Gombos József Edelény 1992 Pannonhalmi kék Kiscsászta 

56. Implom József Kazincbarcika 1992 Vegyes fehér Nagycsászta 

57. Kerényi József Edelény 1992 Hárslevelő Ludmilla 

58. Kerényi József Edelény 1992 Olasz rizling Ludmilla 

59. Kerényi József Edelény 1992 Rizlingszilváni Ludmilla 

60. Kocsis József Edelény 1992 Vegyes fehér Ludmilla 

61. Lipták József Edelény 1992 Vegyes fehér Nagycsászta 

62. Lukács László Edelény 1992 Othello Kispincedőlı 

63. Nagy Barnabás Damak 1992 Othello Damak 

64. Nagy Barnabás Damak 1992 Vegyes fehér Damak 

65. Nagy István Balajt 1992 Vegyes vörös Balajt 

66. Pejkó József Edelény 1992 Rizling Damak 

67. Rozman János Edelény 1992 Othello Ludmilla 

68. Veres Miklós Szendrılád 1992 Vegyes fehér Szendrıládi újhegy 
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A VI. Edelényi Borverseny eredménye 
1994. ápr i l is 26. 

 
Benevezett: 31 termelı 56 borral. Ebbıl edelényi 28, más településrıl 3. 
Az 56 borból Edelényben termett: 40, környékbeli: 16 (Szendrılád, 

Balajt, Szin, Damak, Miskolc, Olaszliszka, Kiskırös, Mád, Kistokaj). 
Fehérbor: 40; vörösbor: 16; gyümölcsbort nem neveztek. 
A borbíráló zsőri tagjai:  
– dr. Farkas Attila kertészmérnök, a Bükkaljai Hegyközségi Tanács 

elnöke, a zsőri elnöke; 
– Hajdu Imre, az Észak-Magyarország címő lap fıszerkesztı-helyettese; 
– Németh László, megyei fıkertész. 
17 aranyérem, 16 ezüstérem, 10 bronzérem, 10 oklevél született, 3 bor 

nem kapott minısítést. 
A borversenyt támogatta: Lukács László, az Agrárkamara helyi elnöke. 
 
 
 
 

 

Munkában a zsőri 
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Dr. Farkas Attila eredményt hirdet 

 

A borokat versenyeztetı gazdák 
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Összesített eredmények 
Sor- 

szám 
Név Évjárat Borfajta Termıhely 

Arany 
1. Barna Miklós  Edelény 1991 Zengı Sápi hegy 
2. Barna Miklós Edelény 1993 Zweigelt-Kékfrankos Sápi hegy 
3. Bódi Béla  Edelény 1993 Rizling Szin 
4. Bódi Béla Edelény 1993 Zweigelt Szin 
5. Büdy László  Edelény 1992 Olasz rizling Ludmilla 
6. Demjén János  Edelény 1993 Piros tramini Alsóhegy 
7. Diczházi János  Edelény 1993 Vegyes fehér Kiscsászta 

8. Kiss Pál  Edelény 1993 Csemege- 
Cserszegi főszeres Nagycsászta 

9. Kiss Pál  Edelény 1993 Oportó-Zweigelt Nagycsászta 
10. Kondás Miklós  Edelény 1993 Göcsei zamatos Kiscsászta 

11. 
Lipták András és 
György  

Edelény 1993 Zweigelt Kiscsászta 

12. Nagy László  Edelény 1993 Olasz rizling Istenhegy 
13. Rejtı László  Edelény 1993 Kékfrankos Pingyom 
14. Rejtı László  Edelény 1993 Kékfrankos Kistokaj 

15. Slezsák Imre  Edelény 1992 Olasz rizling-
Rizlingszilváni Ludmilla 

16. Tóth Ferenc  Edelény 1992 Furmint-Hárslevelő Finkei-hegy 
17. Varga Gyula  Damak 1993 Vegyes fehér Damak 

Ezüst 
18. Büdy László  Edelény 1993 Olasz rizling Ludmilla 
19. Gombos József  Edelény 1993 Vegyes vörös Kiscsászta 
20. Kiss Pál  Edelény 1993 Furmint-Hárslevelő Mád 
21. Nagy László  Edelény 1993 Othello Istenhegy 
22. Rejtı László  Edelény 1992 Kékfrankos Kistokaj 
23. Rejtı László  Edelény 1992 Kékfrankos Pingyom 
24. Papp László  Edelény 1993 Hárslevelő Olaszliszka 
25. Rıczei András  Szendrılád 1993 Csemege Szendrılád 
26. Slezsák Imre  Edelény 1993 Rizling Ludmilla 
27. Slezsák János  Edelény 1993 Furmint-Hárslevelő Ludmilla 
28. Szitár Béla  Edelény 1993 Othello Finkei hegy 
29. Tóth Ferenc  Edelény 1991 Hárslevelő Finkei hegy 
30. Tóth Ferenc  Edelény 1993 Rizlingszilváni Finkei hegy 
31. Urbán László  Edelény 1993 Vegyes fehér Kiskırös 
32. Veres Miklós  Szendrılád 1993 Hárslevelő Szendrılád 
33. Veres Miklós  Szendrılád 1993 Rizling Szendrılád 
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Sor- 
szám 

Név Évjárat Borfajta Termıhely 

Bronz 
34. Barna Miklós  Edelény 1992 Zengı Sápi hegy 
35. Kondás Miklós  Edelény 1993 Lakhegyi mézes Kiscsászta 
36. Kıvári József  Edelény 1993 Furmint-Hárslevelő Istenhegy 

37. 
Lipták András és 
György  

Edelény 1993 Vegyes fehér Kiscsászta 

38. Nagy István  Balajt 1993 Vegyes fehér Balajt 
39. Nagy István  Balajt 1993 Vegyes vörös Balajt 
40. Slezsák Imre  Edelény 1993 Vegyes fehér Ludmilla 
41. Takács János  Edelény 1993 Vegyes fehér Kiscsászta 
42. Vallus József  Edelény 1993 Vegyes fehér Nagycsászta 
43. Varga Gyula  Damak 1993 Vegyes fehér Damak 

Dicséret 
44. Breznai Béla  Edelény 1993 Vegyes fehér Nagycsászta 
45. Juhász István  Edelény 1993 Vegyes fehér Kiscsászta 
46. Kiss János  Edelény 1993 Vegyes fehér Nagycsászta 
47. Kıvári József  Edelény 1993 Vegyes fehér Sápi hegy 
48. Lipták Imre  Edelény 1993 Vegyes fehér Ludmilla 
49. Lukács László  Edelény 1993 Vegyes vörös Kiscsászta 
50. Papp László  Edelény 1993 Piros tramini Istenhegy 
51. Rozman János  Edelény 1992 Othello Ludmilla 
52. Szitár Béla  Edelény 1993 Delaware Finkei hegy 
53. Szitár Béla  Edelény 1993 Zweigelt Finkei hegy 

 

Kistermelık és Kertbarátok  
XI. Megyei Borversenye 

1994. június 8-án. 

A megyei borversenyre egy kertbarát nevezett be és vitte el a borát 
megmérettetésre. 

Nagyon szép eredményt ért el, mind a három bor aranyérem elismerést 
kapott és egy nagydíjat is elhozott. 

 
Sor-
szám Név Évjárat Fajta 

Arany 
1. Kiss Pál Edelény 1992 Furmint-Hárslevelő 
2. Kiss Pál Edelény 1993 Cserszegi főszeres 
3. Kiss Pál Edelény 1993 Zweigelt-Oportó (Nagydíj) 
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A VII. Edelényi Borverseny eredménye 
1995. ápr i l is 25. 

A borversenyre 31 termelı 54 bort nevezett be. Ebbıl 40 fehér, 13 vörös 
szılıbor és 1 gyümölcsbor. 

A zsőri elnöke: dr. Farkas Attila kertészmérnök 

Tagjai: – Németh László megyei fıkertész,  
            – Hajdu Imre bortermelı, az É.-Mo. fıszerkesztı-helyettese 

A benevezett borokból aranyérmes 13, ezüstérmes 20, bronzérmes 12 
lett, oklevelet 5 kapott; nem minısíthetı 4. 

 
 

Összesített eredmények 
Sor- 

szám 
Név Évjárat Borfajta Termıhely 

Arany  

1. Bódi Béla Szin  1994 Zweigelt Szin 

2. Breznai Béla Edelény  1994 Vegyes fehér Kiscsászta 

3. Bődy László Edelény  1993 Olasz rizling Ludmilla 

4. dr. Domokos József Edelény  1992 Olasz rizling Balatongyörök 

5. dr. Domokos József Edelény  1993 Olasz rizling Balatongyörök 

6. Gombos József Edelény  1994 Vegyes vörös Kiscsászta 

7. Kerényi József Edelény  1994 Vegyes vörös Kiscsászta 

8. Kiss Pál Edelény  1993 
Furmint-
Hárslevelő 

Mád 

9. Kiss Pál Edelény  1994 
Cserszegi 
főszeres 

Nagycsászta 

10. Kiss Pál Edelény  1994 
Oportó-
Zweigelt 

Nagycsászta 

11. Slezsák János Edelény  1993 
Furmint-
Hárslevelő 

Ludmilla 

12. Tóbiás Dániel Edelény  1994 Kékfrankos Ládbesenyı 

13. Zsigrai János Edelény  1994 
Olasz rizling-
Rizlingszilváni 

Istenhegy 
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Sor- 
szám 

Név Évjárat Borfajta Termıhely 

Ezüst 
14. Bene Géza Edelény  1993 Furmint Istenhegy 
15. Bődy László Edelény  1994 Olasz rizling Ludmilla 
16. Demjén János Edelény  1994 Piros tramini Alsóhegy 
17. Demjén János Edelény  1994 Vegyes fehér Alsóhegy 
18. Diczházi János Edelény  1994 Vegyes fehér Kiscsászta 
19. dr. Domokos József Edelény  1994 Olasz rizling Balatongyörök 
20. Kiss Ferenc Balajt  1994 Vegyes fehér Balajt 
21. Kiss Pál Edelény  1994 Furmint-Hárslevelő Mád 
22. Kocsis József Edelény  1994 Vegyes fehér Ludmilla 
23. Lırincz János Edelény  1994 Vegyes vörös Nagycsászta 
24. Nagy István Balajt  1994 Vegyes fehér Balajt 
25. Nagy István Balajt  1994 Vegyes vörös Balajt 
26. Parádi Károly Edelény  1994 Olasz rizling Sápi hegy 
27. Rıczei András Szendrılád  1994 Zengı-Zenit Szendrılád 
28. Simkó István Edelény  1994 Medina Miskolc 
29. Suszter Jenı Edelény  1994 Vegyes fehér Ludmilla 
30. Szitár Csaba Edelény  1994 Othello-Zweigelt Finkei hegy 
31. Varga Gyula Edelény  1994 Vegyes fehér Damak 
32. Varga Gyula Edelény  1994 Vegyes vörös Damak 

33. Varga Zoltán Edelény  1994 
Tüskétlen szeder 
gyümölcsbor Selyeb 

Bronz 
34. Bene Géza Edelény  1994 Othello Istenhegy 
35. Bialkó Simon Edelény  1994 Oportó Nagycsászta 
36. Bódi Béla Szin  1994 Olasz rizling Szin 
37. Bődy László Edelény  1994 Csemege fehér Ludmilla 
38. Kerényi József Edelény  1994 Vegyes fehér Ludmilla 
39. Lırincz János Edelény  1994 Vegyes fehér Nagycsászta 
40. Simkó István Edelény  1994 Hárslevelő-Furmint Bodrogszegi 

41. Slezsák Imre Edelény  1994 
Olasz rizling-
Rizlingszilváni Ludmilla 

42. Tóbiás Dániel Edelény  1994 Zala gyöngye Ládbesenyı 
43. Veres Miklós Szendrılád  1994 Furmint Szendrılád 
44. Veres Miklós Szendrılád  1994 Rizlingszilváni Szendrılád 
45. Vallus József Edelény  1994 Vegyes fehér Nagycsászta 

Dicséret 
46. Kelemen István Edelény  1994 Vegyes fehér Sápi hegy 
47. Slezsák Imre Edelény  1994 Csemege fehér Ludmilla 
48. Szitár Csaba Edelény  1994 Hárslevelő Finkei hegy 
49. Szitár Csaba Edelény  1994 Olasz rizling-Delaware Finkei hegy 
50. Varga Zoltán Edelény  1994 Vegyes fehér Istenhegy 
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A VIII. Edelényi Borverseny értékelése 
1996. ápr i l is 24. 

33 termelı 61 bort hozott a versenyre. 27 edelényi lakos, 6 más telepü-
lésrıl érkezett. 5 edelényi termelı 8 bort hozott más termıhelyen termelt 
szılıjébıl 

A 61 benevezett borból 42 Edelényben termett, 19 más településen. 
A 61 borból 50 fehér, 10 vörös, 1 gyümölcsbor. Az 50 fehérbıl 18 

aranyérmes, 11 ezüstérmes, 8 bronzérmes, 11 dicséretes és 2 ezen aluli. A 10 
vörösborból 1 aranyérmes, 3 ezüstérmes, 3 bronzérmes és 3 dicséretes. Az 1 
gyümölcsbor aranyérmes lett. 

A zsőri tagjai: dr. Farkas Attila elnök, a Bükkaljai Hegyközségi Tanács elnöke, 
Németh László megyei fıkertész, Hajdu Imre, az Új Észak fıszerkesztıje. 

Jegyzı: Simkó István Pál, az Agrárkamara helyi elnöke. 
Pontozás: maximális pontszám: 20 (tisztaság, szín, illat) 

18,5 – 20-ig arany 
17,5 – 18,5  ezüst 

16,5 – 17,5  bronz 
15,5 – 16,5  oklevél 

Összesített eredmények 
Sor- 
szám 

Név Évjárat Borfajta Termıhely 

Arany 
1. Bődy László Edelény  1994 Olasz rizling Ludmilla 
2. Bődy László Edelény  1995 Olasz rizling Ludmilla 
3. Diczházi János Edelény  1995 Vegyes fehér Kiscsászta 
4. Gombos József Edelény  1995 Vegyes vörös Kiscsászta 
5. Kiss János Edelény  1994 Furmint-Olasz rizling Nagycsászta 
6. Kiss János Edelény  1995 Olasz rizling Nagycsászta 
7. Kiss Pál Edelény  1992 Furmint-Hárslevelő Mád 
8. Kiss Pál Edelény  1993 Furmint-Hárslevelő Mád 
9. Kiss Pál Edelény  1995 Cserszegi főszeres Nagycsászta 

10. Kiss Pál Edelény  1995 Olasz rizling Nagycsászta 
11. Kondás Miklós Edelény  1995 Vegyes fehér Kiscsászta 
12. Kıvári József Edelény  1995 Furmint-Hárslevelő Istenhegy 
13. Papp László Edelény  1995 Fekete ribizli Istenhegy 
14. Rıczei András Szendrılád  1995 Zenit-Zengı Szendrılád 
15. Slezsák Imre Edelény  1995 Hárslevelő-Furmint Ludmilla 
16. Slezsák János Edelény 1995 Furmint-Hárslevelő Ludmilla 
17. Szilva Bálint Damak  1995 Irsai Olivér Damak 
18. Tóbiás Dániel Edelény  1995 Kékfrankos Ládbesenyı 
19. Vallus János Edelény  1995 Vegyes fehér Nagycsászta 
20. Veres Miklós Szendrılád  1995 Olasz rizling Szendrılád 
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Sor- 
szám 

Név Évjárat Borfajta Termıhely 

Ezüst 
21. Barna Miklós Edelény  1994 Vegyes fehér Sápi hegy 
22. Barna Miklós Edelény  1995 Zweigelt-Kékfrankos Sápi hegy 
23. Demjén János Edelény  1995 Mátrai muskotály Alsóhegy 
24. Demjén János Edelény  1995 Vegyes fehér Alsóhegy 
25. Kiss Ferenc Balajt  1995 Furmint-Fehér chasselas Balajt 
26. Kiss János Edelény  1995 Furmint Nagycsászta 
27. Kiss János Edelény  1995 Furmint-Rizlingszilváni Nagycsászta 
28. Lırincz János Edelény  1995 Vegyes vörös Nagycsászta 
29. Nagy István Balajt  1995 Furmint-Erdei fehér Balajt 
30. Simkó István Edelény  1995 Hárslevelő-Lunel Bodrogszegi 

31. Slezsák Imre Edelény  1995 
Olasz rizling-
Rizlingszilváni 

Ludmilla 

32. Szilágyi Adolf Edelény  1995 Kékfrankos Pingyom 
33. Szilva Bálint Damak  1995 Vegyes fehér Damak 
34. Szitár Csaba Edelény  1995 Othello Finkei hegy 

Bronz 
35. Demjén János Edelény  1995 Piros tramini Alsóhegy 
36. Kertész Imre Edelény  1994 Vegyes vörös Ludmilla 
37. Kıvári József Edelény  1994 Furmint-Hárslevelő Sápi hegy 
38. Papp László Edelény  1995 Piros tramini Istenhegy 
39. Simkó István Edelény  1995 Kékfrankos Miskolc 
40. Szilágyi Adolf Edelény  1994 Zweigelt Pingyom 
41. Tóbiás Attila Edelény  1995 Kékfrankos-Othello Istenhegy 

42. Tóbiás Attila Edelény  1995 Rizlingszilváni
-Zala gyöngye Istenhegy 

43. Varga Gyula Edelény  1995 Vegyes fehér Damak 
44. Varga Gyula Edelény  1995 Vegyes vörös Damak 
45. Vincze István Edelény  1995 Vegyes fehér Kerti lugas 

Dicséret 
46. Barna Miklós Edelény 1993 Vegyes fehér Sápi hegy 
47. Barna Miklós Edelény 1995 Vegyes fehér Sápi hegy 
48. Bodnár János Edelény 1995 Csemege fehér Ludmilla 
49. Gyenes Gyula Edelény 1995 Vegyes fehér Sápi hegy 
50. Gyenes Gyula Edelény 1995 Vegyes vörös Sápi hegy 
51. Kerényi József Edelény 1995 Oportó Ludmilla 
52. Kiss Pál Edelény 1995 Vegyes vörös Nagycsászta 
53. Lırincz János Edelény 1995 Zala gyöngye Nagycsászta 
54. Nagy István Balajt 1995 Kékfrankos Balajt 
55. Szitár Csaba Edelény 1995 Delaware Finkei hegy 
56. Varga Gyula Damak 1994 Vegyes fehér Damak 
57. Veres Miklós Szendrılád 1995 Rizlingszilváni Szendrılád 
58. Vodila Endre Harsány 1993 Cserszegi főszeres Harsány 
59. Zsigrai János Edelény 1995 Rizlingszilváni Istenhegy 
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A jó bor a férfiak hiúsága 
Nyolcadik alkalommal versenyezhettek egymással 1996. április 24-én az 

Edelény környéki borosgazdák. Igaz, a megmérettetés csupán boraikra vo-
natkozott, de a közmondás szerint; minı a gazda, olyan a bor. 

A borversenyt meghirdetı – és már 20 éve fennálló – Miklós Gyula 
Kertbarát Kör idén is a Városi Könyvtárt választotta az esemény helyszínéül. 
A késı délutáni eredményhirdetésen részt vevı Szilágyi Adolf ezúttal nem-
csak polgármesteri minıségében jelent meg, hanem a 60-ból két általa be-
küldött borminta gazdájaként is. Az egységesen egyliteres üvegekben leadott 
borok közül aranyosan 20 nedő érme csillogott, a 14 ezüst mellett pedig 11 
gazda büszkélkedhetett bronz fokozattal. Sokan kaptak oklevelet vagy 
ajándékot, de volt olyan minta is, amelyik nem ütötte meg a mércét. 

Ezen eredmények egy háromtagú zsőri döntése alapján születtek, mely-
nek elnöke, a maga is szılıt termesztı dr. Farkas Attila kertészmérnök volt. 
Az értékeléskor, a borok és az emléklapok mellé, kijártak a szakértık di-
csérı avagy bíráló szavai is. A zsőritagok egyetértettek abban, hogy az egye-
dülállóan összetartó bortermelı csapat, ebben az évben nyújtotta a legjobb 
formáját. A gazdák ugyanis a zsőri ítéleteit figyelembe véve, évrıl évre jobb 
borokat tesznek az asztalra. 

Mint azt Slezsák Imre, a Kertbarát Kör elnöke elmondta: a megyében 
Edelény nem kimondottan borászatáról ismert, pedig a városnak és térségé-
nek e téren is jelentıs múltja van. Erre, egyebek között, több helységnév és 
címer is utal. Az viszont kétségtelen, hogy ma már kevesebb igazán jó mi-
nıségő bor készül a környéken. Az elnök szerint a versenyen való megmé-
rettetés jó irányba lendítheti ezt a csökkenı tendenciát. 

Mindenesetre a bormintáknak a megmérettetés után már nem lesz lehe-
tıségük óborrá nemesedni, tekintve, hogy a vidám társaság igyekezett minél 
elıbb elkóstolgatni azokat. A dolgos hétköznapokat ily módon ünneplı 
gazdák beszélgetésébıl kiderült: minden téren jól viselik a kritikát, de egy 
dologra igazán hiúak: ez pedig a saját készítéső boruk… 

Papp Tímea 

Észak-Magyarország, 52. évf. 100. sz. (1996. április 29.) 5. p. : ill. 
 
 

Összemérték az edelényi bormintákat 
(Rövid értékelés). 

Észak-Magyarország, 52. évf. 97. sz. (1996. április 25.) 5. p. : ill. 
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Edelényi érmes nedők 
Az elmúlt héten Edelényben, a Városi Könyvtárban rendezték meg az 

immáron 8. Edelényi borversenyt, amelyen a város és városkörnyék kertba-
rátai, szám szerint harminchárman vettek részt 61 bormintával. A benevezett 
borokat háromtagú zsőri (dr. Farkas Attila, a Bükkaljai Hegyközségi Tanács 
elnöke, Németh László megyei fıkertész és Hajdu Imre, az Új Észak fıszer-
kesztıje) minısítette. Általános volt a megállapítás, hogy a Bódva-völgyi 
szılısgazdák évrıl évre nagyobb szakértelemmel és gonddal kezelik borai-
kat, s ez a zsőri értékelésekor jelentkezett is. Összesen 20 bor érdemelt 
aranyérmet, 14 kapott ezüst-, 11 pedig bronzminısítést. Az aranyérmes gaz-
dák: Kiss Pál (4 borral), Kondás Miklós, Tóbiás Dániel, Bődy László, 
Slezsák János, Kiss János, Kıvári József, Slezsák Imre, Diczházi János, 
Vallus János, Gombos József, Papp László (valamennyien edelényiek), 
Szilva Bálint (Damak), Veres Miklós és Rıczei András (Szendrılád). 

A legjobb fehérbornak járó különdíjat Kiss János ’95-ös Olasz rizlingje, 
a legjobb vörösborért járó díjat Gombos József ’95-ös Vegyes vörösbora 
kapta. Különdíjban részesült Papp László fekete ribiszkébıl készült gyü-
mölcsbora is. 

Hajdu Imre 

Új Észak, 2. évf. 101. sz. (1996. április 30.) 9. p. 

 

A borok zsőrizése 
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Kertbarátok és Kistermelık 
XII. Megyei Borversenye 

Mályi, 1996. május 10. 

A borversenyre benevezett edelényi szılıtermelık eredményei: 

Sor-
szám Név Évjárat Fajta 

Arany 
1. Kiss Pál             Edelény 1995 Olasz rizling 
2. Kiss Pál             Edelény 1995 Cserszegi főszeres 

Ezüst 
3. Kiss Pál             Edelény  1995  Hárslevelő 

Bronz 
4. Szilva Bálint        Damak  1995  Irsai Olivér 

 
 

IX. Edelényi Borverseny és 
francia BORÁSZATI-SZ İLÉSZETI képkiállítás 

1997. ápr i l is 22. 

A híres szılész-borász Miklós Gyula születésének 165. évfordulójára 
emlékezve rendezte meg Edelényben a város nagy szülöttének kultuszát ne-
vében is ápoló Miklós Gyula Kertbarát Kör a kistermelık, kertbarátok idei 
borversenyét. Ez a verseny szám szerint már a kilencedik volt a kör 22 éves 
történetében. 

A versenyre 45 termelı 84 bormintával nevezett be: 54 fehér, 29 vörös 
szılıborral és egy csipkeborral. A legtöbb, 23 a messze híres Nagycsásztán, 
13 pedig a Ludmilla-hegyen, 26 bor alapanyaga más település szılıskertjei-
ben termett. Ezek közül a legtöbb, 7 a szomszédos Balajton, 4 pedig 
Ládbesenyıben. A legmesszebbiek: Balatongyörök, Mezıcsát, illetve Bod-
rogszegi levegıjének, talajának és klímájának ízét, zamatát hozták el Ede-
lénybe. Volt még a versenyen Borsodszirákról, Szendrıládról, Rudabányá-
ról, Tornaszentandrásról, Mályiból és Miskolcról is nemes nedő. 

A borokat dr. Farkas Attila, a borbírálat híres szakértıje, a Kertészek és 
Kertbarátok megyei szövetségének elnöke és Német László megyei fıker-
tész zsőrielnökök által vezetett, két kiváló szakértıbıl álló bizottság érté-
kelte. 

Bírálatuk szerint a 84 benevezett nedőbıl 27 arany, 23 ezüst, 11 pedig 
bronz minısítést kapott. 23 nem érte el a bronzérem pontszámának alsó hatá-
rát, de közülük 10 még megkapta a „dicséretes” negyedik helyezést. Ezek 
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valamennyien díszes oklevelet kaptak, amelyek híven dokumentálják boldog 
tulajdonosuk szorgos szılımővelı munkáját, illetve a bor készítıjének, 
kezelıjének hozzáértését, szakértelmét. 

Az egyre növekvı érdeklıdésnek örvendı borverseny kiemelkedı ese-
ménye az ünnepélyes eredményhirdetés volt. A bírálóbizottság elnökei va-
lamennyi borról külön-külön elmondták észrevételüket, bírálatukat. 

Dr. Farkas Attila örömmel állapította meg, hogy a múlt évi problémás, 
az ıszi rothadásos betegségekre kedvezı idıjárás után a vártnál jobb borokat 
hoztak a versenyre. Ezt híven mutatják az elért eredmények. A vörösborokon 
a fehéreknél jobban volt érezhetı az idıjárás negatív hatása. Több boron, 
ízén, zamatán érezhetı volt a korai szüretelés (zöld íző). Találkoztak a 
barnatörés jeleivel is. Külön felhívta a figyelmet ezek további szakszerő, 
esetenként gyógyító kezelésére. 

Valamennyi versenyre benevezett gazda ott volt az értékelésen. Sokan 
elhozták segítıtársaikat, barátaikat is. Voltak többen olyanok is, akik még 
csak a verseny hangulatát ízlelgették, hogy milyen elıkészületek után mer-
jenek benevezni az egyébként kiválónak ítélt boraikkal a jövı évi borver-
senyre. Afféle erıgyőjtési alkalom volt számukra ez a találkozó. 

Az esti eredményhirdetési találkozó igen szép színfoltja a számos táblán 
elhelyezett francia szılészeti-borászati képkiállítás megnyitása volt. Ray-
mond Lardellier, a miskolci Alliance Francaise igazgatója értı szavakkal 
szólt a híres francia szılıtermelési, borászati kultúráról, három francia fo-
tográfus Touraine-i borászokról 1995-ben készült, itt bemutatott képeirıl, 
kiállításáról. A rendezvény résztvevıi nagy érdeklıdéssel nézték a nyugati 
csúcstechnikával berendezett francia szılımővelés, borászkodás hírhozóit, 
találgatva, hogy mennyi idı, jobb s rosszabb termést hozó esztendı telik 
még el addig, amíg ezek nálunk is meghonosodnak. 

Az okleveleket Szilágyi Adolf, Edelény város polgármestere adta át a 
gazdáknak. İ maga is két kiváló eredményt elért borával vett részt a verse-
nyen. Részt vett, és szintén szép eredményt ért el borával a város képviselı-
testületének másik három tagja is: Sukovich László, Vallus János és Zabari 
József. 

Simkó István Pál az Agrárkamara Területi Bizottságának különdíját adta 
át a legnagyobb pontszámot elért három bor tulajdonosának. 

Ezután a borverseny legvidámabb szakasza következett. A kölcsönös 
kínálgatások, ízlelgetések, amelyek befejezı akkordjai a rendezvénynek 
helyet adó Városi Könyvtáron kívülre is messzire hangzottak, éppúgy, mint 
remélhetıleg a versenyen elhangzott, jövıbe mutató, a szılıtermelést, a bor-
készítést, a borkezelést javító módszerek, tapasztalatok is továbbjutnak a vá-
ros és környéke gazdáihoz. 

Mindezt így és ezért érdemes évrıl évre megrendezni. 
Slezsák Imre magángyőjteményébıl 
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Kilencedik borverseny Edelényben 
A borverseny fontosabb adatait közli az arany-, ezüst- és bronzérmes 

gazdákról. 
Észak-Magyarország ITT-HON Borsodi melléklete, V. évf. 18. sz. (1997. május 6.) 6. p. : ill. 

Összesített eredmények 
Sor- 
szám 

Név Évjárat Borfajta Termıhely 

Arany 
1. Barna Miklós Edelény  1995 Csipke asszu Sápi hegy 

2. Barna Miklós Edelény  1995 Zengı Sápi hegy 

3. Bialkó Simon Edelény  1996 Chasselas Nagycsászta 

4. Bredács Gergely Boldva  1996 Kékfrankos Mályi 

5. Bődy László Edelény  1995 Olasz rizling Ludmilla 

6. Demjén János Edelény  1996 Oportó-Kékfrankos Nagycsászta 

7. Demjén János Edelény  1996 Vegyes fehér Nagycsászta 

8. Diczházi János Edelény  1996 Vegyes fehér Kiscsászta 

9. dr. Domokos József Edelény  1995 Olasz rizling Balatongyörök 

10. Gombkötı László Edelény  1995 Vegyes fehér Istenhegy 

11. Gondos József Attila Borsodszirák  1996 Zala gyöngye Borsodszirák 

12. Kerényi József Edelény  1996 Rizlingszilváni Ludmilla 

13. Kiss János Edelény  1996 Vegyes fehér Nagycsászta 

14. Kiss Pál Edelény  1996 Hárslevelő Mád 

15. Kiss Vince Mezıcsát  1994 Muskotályos-Csemege Mezıcsát 

16. Kıvári József Edelény  1991 Furmint-Hárslevelő Istenhegy 

17. Papp László Edelény  1996 Vegyes fehér Istenhegy 

18. Polácsik László Edelény  1996 Piros tramini-Furmint Nagycsászta 

19. Simkó István Pál Edelény  1996 Muscat de Lunel Bodrogszegi 

20. Slezsák Imre Edelény  1996 Muskotályos-Csemege Ludmilla 

21. Slezsák Imre Edelény  1996 Piros tramini Ludmilla 

22. Slezsák Imre Edelény  1996 
Rizlingszilváni-
Olasz rizling 

Ludmilla 

23. Slezsák János Edelény  1996 Furmint-Hárslevelő Ludmilla 

24. Szabó Zoltán Balajt  1996 Othello Balajt 

25. Szilágyi Adolf Edelény  1995 Kékfrankos Pingyom 

26. Szilágyi Adolf Edelény  1995 Rosioare Nagycsászta 

27. Szitár Csaba Edelény  1996 Othello Finkei hegy 
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Sor- 
szám Név Évjárat Borfajta Termıhely 

Ezüst 
28. Barna Miklós Edelény  1996 Zweigelt-Kékfrankos Sápi hegy 
29. Bene Géza Edelény  1996 Kékfrankos Istenhegy 
30. Bene Géza Edelény  1996 Othello Istenhegy 
31. Bődy László Edelény  1996 Olasz rizling Ludmilla 
32. Bődy László Edelény  1996 Olasz rizling Ludmilla 
33. Demjén János Edelény  1996 Ürmös Nagycsászta 
34. Gombos József Edelény  1996 Medoc noir-Oportó Kiscsászta 
35. Gondos József Borsodszirák  1996 Kékfrankos Borsodszirák 
36. Kerényi József Edelény  1996 Oportó Ludmilla 
37. Kiss Pál Edelény  1996 Vegyes vörös Nagycsászta 

38. Kondás Miklós Edelény  1996 Bianca- 
Lakhegyi mézes Kiscsászta 

39. Nagy László Edelény  1996 Othello Istenhegy 
40. Slezsák Imre Edelény  1996 Hárslevelő-Furmint Ludmilla 
41. Szabó Szilárd Balajt  1996 Othello Balajt 
42. Szendrei Mihály Edelény  1996 Csemege vegyes Balajt 
43. Szitár Béla Edelény  1996 Bianca-Hárslevelő Finkei hegy 
44. Tóbiás Dániel Edelény  1996 Kékfrankos Ládbesenyı 
45. Vallus János Edelény  1996 Bianca Nagycsászta 
46. Vallus József Edelény  1996 Vegyes fehér Nagycsászta 
47. Várallyai Vince Edelény 1996 Vegyes fehér Ládbesenyı 
48. Vozár Lajos Edelény  1996 Vegyes fehér Nagycsászta 
49. Vozár Lajos Edelény  1996 Zweigelt-Oportó Nagycsászta 
50. Zsigrai János Edelény  1996 Rizlingszilváni Istenhegy 

Bronz 
51. Bialkó Simon Edelény  1996 Oportó Nagycsászta 
52. Juhász István Edelény  1996 Olasz rizling Kiscsászta 
53. Kiss Ferenc Balajt  1996 Furmint- Piros szlanka Balajt 
54. Kiss János Edelény  1996 Vegyes vörös Nagycsászta 
55. Lipták József Edelény  1996 Olasz rizling-Furmint Nagycsászta 
56. Sukovich László Edelény  1996 Vegyes fehér Sápi hegy 
57. Szitár Béla Edelény  1996 Pannónia kincse Finkei hegy 
58. Szitár Csaba Edelény  1996 Irsai Olivér-Delaware Finkei hegy 
59. Veres Miklós Szendrılád  1996 Rizlingszilváni Szendrılád 
60. Zabari József Edelény  1996 Furmint-Piros szlanka Nagycsászta 
61. Zabari József Edelény  1996 Othello Nagycsászta 

Dicséret 
62. Bialkó Simon Edelény 1996 Bianca Nagycsászta 
63. Kiss János Edelény 1996 Rizling Nagycsászta 
64. Kiss Pál Edelény 1996 Cserszegi főszeres Nagycsászta 
65. Nagy István Balajt 1996 Burgundi Balajt 
66. Sukovich László Edelény 1996 Vegyes fehér Sápi hegy 
67. Várallyai Vince Edelény 1996 Othello-Izabella Ládbesenyı 
68. Várallyai Vince Edelény 1996 Vegyes vörös Ládbesenyı 
69. Veres Miklós Szendrılád 1996 Olasz rizling Szendrılád 
70. Vincze Dániel Rudabánya 1996 Konkordi Rudabánya 
71. Vincze Dániel Rudabánya 1996 Konkordi-Kékfrankos Rudabánya 
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X. Edelényi Borverseny 
1998. ápr i l is 28. 

A híres szılész, borász Miklós Gyula születésének 166. évfordulójára 
emlékezve rendezte meg Edelényben a város nagy szülöttének kultuszát ne-
vében is ápoló Miklós Gyula Kertbarát Kör a kistermelık, kertbarátok idei 
borversenyét. Ez a verseny szám szerint már a tizedik volt a kör 23 éves tör-
ténetében. 

A versenyre 48 termelı 90 bormintával nevezett be: 62 fehér, 28 vörös 
szılıborral. Ezek közül a város szılıhegyein termett szılıbıl készült 53. A 
legtöbb, 32 a messze híres Császtán, 10 a Ludmillán, 9 pedig az Istenhegyen. 
37 bor alapanyaga más település szılıskertjeiben termett. Ezek közül 6 a 
szomszédos Balajton, 7 pedig Ládbesenyıben. A legmesszebbiek Csopak, 
Mád, Mezıcsát, illetve Bodrogszegi levegıjének, talajának és klímájának 
ízét, zamatát hozták el Edelénybe. Volt még a versenyen Boldváról 2, 
Szendrıládról 2, Színbıl 3, Alacskáról 2, Sajószentpéterrıl 2, Mályiból, 
Kistokajból, Bodrogszegibıl is nemes nedő. 

A borokat dr. Farkas Attila kertészmérnök, a Szent Márton borlovagrend 
nagymestere, a Kertészek és Kertbarátok megyei szövetségének elnöke; 
Kovács Zoltán, a Bükkaljai Borvidék Tanácsa titkára, valamint Deák Imre 
kertészmérnök, a kertbarát szövetség elnökségi tagja: három tagú, kiváló 
szakértıkbıl álló zsőri értékelte. 

Bírálatuk szerint a 90 benevezett nedőbıl 27 arany, 26 ezüst, 23 pedig 
bronz értékelést kapott. 14 nem érte el a bronzérem pontszámának alsó hatá-
rát, de közülük még 13 megkapta a „dicséretes” negyedik helyezést. Ezek 
valamennyien díszes oklevelet kaptak, amelyek híven dokumentálják, bol-
dog tulajdonosuk szorgos szılımővelı munkáját, ill. a bor készítıjének hoz-
záértését, szakértelmét. 

Dr. Farkas Attila, a zsőri elnöke örömmel állapította meg, hogy egyetlen 
„megtört” borral sem találkoztak. A leggyengébb pontszámot elért bor is 
tiszta volt. A fehér boroknál a fajtára jellemzı illatok nagyszerően érzıdtek. 
Nem tetszett nekik viszont, hogy sok volt a vegyes fehér. Arra kell törekedni 
– mondta –, hogy ha már nem tudunk fajtatiszta bort készíteni, legalább egy 
uralkodó fajta domináljon a vegyesített boroknál is. Ezt a franciák készítik 
elıszeretettel és példamutatóan, pl. Kékfrankos cuvée. 

Felhívta a gazdák figyelmét arra, hogy az illatos fajtáknál ne várják be a 
100%-os érést, kb. 80%-os érési szintnél szüreteljenek, így a bor illatosabb, 
zamatosabb lesz. 

A szılıbor készítéséhez, kezeléséhez egyre szakszerőbben értenek a 
kertbarátok. Nem találkozott annak gyakran tapasztalható hibájával, a seprı-
bomlással. Volt viszont olyan bor, amely az ecetesedés határán van! Nagyon 
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fontos minden munkafolyamatnál a tisztaság! Vigyázni kell a fakádakkal, a 
bor dohosságának elıidézıi lehetnek. 

Örvendetes – közölte – hogy a direkt termı borok lassan elmaradnak a 
versenyekrıl. Ezek ideje az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal végleg 
lejár. 2000-ben a direkt termı tıkéket fel kell számolni – kivágni vagy átoltani! 

Végezetül  meghívta az aranyérmes borok tulajdonosait boraikkal a 
május 16-án Miskolcon megrendezésre kerülı Bükkaljai borok borverse-
nyére. Simkó István Pál az Agrárkamara Területi Bizottságának különdíját 
adta át a legnagyobb pontszámot elért (nagy arany) borok három edelényi 
tulajdonosának, 1. Kiss Jánosnak; 2. Kiss Pálnak; 3. Tóbiás Dánielnek. A 
mezıcsáti kertbarátok könyvjutalmát Gyenge Gyula sajószentpéteri gazda 
kapta. 

Szilágyi Adolf polgármester gratulált a versenyzıknek és Kiss Pálnak, 
mint a legeredményesebb edelényi versenyzınek átadta az „Edelényért” 
emlékplakettet. 

Alacskáról és Varbóról a helyi önkormányzat küldöttsége is részt vett a 
versenyen. Tapasztalatszerzésre jöttek. Szívbıl gratuláltak a rendezıknek és 
a borosgazdáknak. 

Dankó Mihály, az Edelény és Vidéke ÁFÉSZ elnöke, a borverseny fıtá-
mogatója elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni az eredményhirdetésen, 
ezért a zsőri munkáját megtekintve tolmácsolta gratulációját és jókívánságait 
a borverseny résztvevıinek. A támogatást és a jókívánságokat a versenyzık 
és a kertbarát kör nevében ezúton is köszönjük. 

Ez alkalommal is felvetıdött, hogy Edelény és környéke nagy hagyo-
mányokkal rendelkezik a szılıtermelés és borászkodás területén. Ennek el-
lenére mégsem tartozik egyik borvidékhez sem. Ennek következtében eles-
nek a gazdák a borvidékek mindenféle támogatásától. A zsőri tagok egybe-
hangzó véleménye szerint a Bükkaljai Borvidékhez való csatolásnak van a 
legnagyobb esélye. Az ennek eléréséért való „harc” zászlóbontásának is te-
kinthetjük ezt az összejövetelt. 

Ezután a borverseny legvidámabb szakasza következett. A kölcsönös 
kínálgatások, ízlelgetések, amelyek befejezı akkordjai a rendezvénynek 
helyet adó Városi Könyvtáron kívülre is messzire hangzottak, éppúgy, mint 
remélhetıleg a versenyen elhangzott, jövıbe mutató, a szılıtermelést, a bor-
készítést, a borkezelést javító módszerek, tapasztalatok is továbbjutnak a vá-
ros és környéke gazdáihoz. 

Mindezt így és ezért érdemes évrıl-évre megrendezni. 

Slezsák Imre 
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Összesített eredmények 
Sor- 
szám 

Név Évjárat Borfajta Termıhely 

Arany 

1. Bákai Imre Edelény 1997 Furmint-Hárslevelő Mád 

2. Bredács Gergely Boldva 1997 Kékfrankos Mályi 

3. Bődy László Edelény 1996 Olasz rizling Ludmilla 

4. Bődy László Edelény 1997 Olasz rizling Ludmilla 

5. Diczházi János Edelény 1997 Vegyes fehér Kiscsászta 

6. Gombos József Edelény 1997 Oportó-Medoc Kiscsászta 

7. Gyenge Gyula Sajószentpéter 1997 Kékfrankos-Oportó Sajószentpéter 

8. Kiss János Edelény  1997 Olasz rizling Nagycsászta 

9. Kiss Pál Edelény 1997 Cserszegi főszeres Nagycsászta 

10. Kiss Pál Edelény 1997 Furmint Nagycsászta 

11. Kondás Miklós Edelény 1997 Kékfrankos-Oportó Kiscsászta 

12. Nyíri Lajos Edelény 1997 Oportó Sápi hegy 

13. Parádi Károly Edelény 1997 Hárslevelő Nagycsászta 

14. Parádi Károly  Edelény 1997 Királyleányka Nagycsászta 

15. Simkó István Pál Edelény 1997 Kékfrankos Kistokaj 

16. Simkó István Pál Edelény 1997 Muscat de Lunel Bodrogszegi 

17. Slezsák Imre Edelény 1997 Hárslevelő-Furmint Ludmilla 

18. Sukovich László Edelény 1997 Vegyes fehér Sápi hegy 

19. Szabó Tibor Edelény 1997 Bianca Istenhegy 

20. Tóbiás Dániel Edelény 1997 Zweigelt Ládbesenyı 

21. Újlaki Béla Alacska 1996 Szürkebarát Móka dőlı 

22. Újlaki Béla Alacska 1997 Zweigelt-Turán Móka dőlı 

23. Vallus János Edelény 1997 Bianca-Zengı Nagycsászta 

24. Vallus József Edelény 1997 Olasz rizling Nagycsászta 

25. Várallyai Vince Edelény 1997 Rizlingszilváni Ládbesenyı 

26. Veres Miklós Szendrılád 1997 Rizlingszilváni-Zengı Szendrılád 

27. Vozár Lajos Edelény 1997 Bianca Nagycsászta 
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Sor- 
szám 

Név Évjárat Borfajta Termıhely 

Ezüst 

28. Bialkó Simon Edelény 1997 Irsai Olivér-
Csaba gyöngye Nagycsászta 

29. Bódi Béla Szín 1997 Furmint Csemer dőlı 

30. Gombkötı László Edelény 1997 Vegyes fehér Istenhegy 

31. Kertész Imre Edelény 1997 Hárslevelő Ludmilla 

32. Kiss Ferenc Balajt 1996 Vegyes fehér Dávid dőlı 

33. Kiss János  Edelény 1997 Furmint Nagycsászta 

34. Kiss Pál Edelény 1997 Olasz rizling Nagycsászta 

55. Kiss Vince Mezıcsát 1997 Furmint-Hárslevelő Mezıcsát 

36. Lırincz János Edelény 1997 Vegyes vörös Nagycsászta 

37. Nagy István Balajt 1997 Vegyes fehér Balajt 

38. Nyíri Lajos Edelény 1997 Hárslevelő Sápi hegy 

39. Parádi Károly Edelény 1997 Királyleányka Nagycsászta 

40. Polácsik László Edelény 1997 Furmint-Hárslevelő Nagycsászta 

41. Polácsik László Edelény 1997 Piros tramini-
Zengı-Zenit Nagycsászta 

42. Polácsik László Edelény 1997 Piros tramini-
Zöldszilváni Nagycsászta 

43. Polácsik László Edelény 1997 Zweigelt-Oportó Nagycsászta 

44. Szabados András Edelény 1997 Vegyes fehér Nagycsászta 

45. Szilágyi Sándor Edelény 1997 Furmint Ládbesenyı 

46. Szitár Béla Edelény 1997 Vegyes fehér Finkei hegy 

47. Szőcs István Edelény 1997 Vegyes fehér Istenhegy 

48. Tamás János Edelény 1997 Oportó-Turán Istenhegy 

49. Tóbiás Dániel Edelény 1997 Kékfrankos Ládbesenyı 

50. Tóth István Edelény 1997 Vegyes fehér Ludmilla 

51. Vallus József Edelény 1997 Zengı-Chasselas Nagycsászta 

52. Veres Miklós Szendrılád 1997 Rizlingszilváni Szendrılád 

53. Zsigrai János Edelény 1997 Rizlingszilváni Istenhegy 
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Sor- 
szám 

Név Évjárat Borfajta Termıhely 

Bronz 
54. Bene Géza Edelény 1997 Furmint-Hárslevelő Istenhegy 
55. Bódi Béla Szín 1997 Olasz rizling Csemer dőlı 
56. Bódi Béla Szín 1997 Zweigelt Csemer dőlı 
57. Bredács István Boldva 1997 Kékfrankos Mályi 
58. Gombkötı László Edelény 1996 Zenit-Bianca Istenhegy 
59. Kardos Sándorné Edelény 1997 Rizling Csopak 
60. Kiss Ferenc Balajt 1997 Hárslevelő-Furmint Dávid dőlı 
61. Kiss János  Edelény 1997 Cserszegi főszeres Nagycsászta 
62. Kiss János Edelény 1997 Vegyes vörös Nagycsászta 
63. Kiss Pál Edelény  1997 Oportó-Zweigelt Nagycsászta 
64. Lipták József  Edelény 1997 Rizling-Hárslevelő Nagycsászta 
65. Nagy István  Balajt 1997 Kékfrankos-Burgundi Balajt 
66. Nyíri Lajos Edelény 1997 Furmint Sápi hegy 
67. Nyíri Lajos  Edelény 1997 Zweigelt Sápi hegy 
68. Papp László Edelény  1997 Vegyes fehér Istenhegy 
69. Slezsák Imre Edelény 1997 Hárslevelő-Furmint Ludmilla 
70. Slezsák János Edelény 1997 Furmint-Hárslevelő Ludmilla 
71. Szabó Tibor Edelény 1997 Eger 21 Istenhegy 
72. Szilágyi Sándor Edelény 1997 Furmint Ládbesenyı 
73. Szitár Csaba Edelény 1997 Vegyes vörös Finkei hegy 
74. Tóbiás Dániel Edelény 1997 Rizlingszilváni Ládbesenyı 
75. Vallus József Edelény 1997 Kékfrankos-Zweigelt Nagycsászta 
76. Vozár Lajos  Edelény 1996 Vegyes fehér Nagycsászta 

Dicséretes borok 
77. Bialkó Simon Edelény 1997 Oportó Nagycsászta 
78. Gyenge Gyula Sajószentpéter 1997 Olasz rizling Lantos dőlı 
79. Kardos Sándor Edelény 1997 Furmint-Hárslevelő Mád 
80. Kertész Imre Edelény 1997 Kékfrankos Ludmilla 
81. Kiss Ferenc Balajt 1997 Kékfrankos Dávid dőlı 
82. Kiss Ferenc Balajt 1997 Vegyes fehér Dávid dőlı 
83. Kiss János Edelény 1997 Vegyes fehér Nagycsászta 
84. Kiss Vince Mezıcsát 1997 Kékfrankos-Othello Mezıcsát 
85. Lırincz János Edelény 1997 Vegyes fehér Nagycsászta 
86. Pirkó István Edelény 1997 Vegyes fehér Nagycsászta 
87. Slezsák Imre Edelény 1997 Csemege-Vegyes fehér Ludmilla 
88. Vallus János Edelény 1997 Kékfrankos-Othello Nagycsászta 
89. Várallyai Vince Ládbesenyı 1997 Rosioare Ládbesenyı 
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II. Bükkaljai Borvidéki Borverseny 
Miskolc, 1998. május 16. 

Jól vizsgáztak a városunk szılıskertjeiben termett szılıkbıl készült 
borok Miskolcon, a Technika Házában megrendezett II. Bükkaljai Borvidéki 
Borversenyen. 

Az április 28-án Edelényben a Miklós Gyula Kertbarát Kör által meg-
rendezett 10. borverseny Edelényben termett szılıbıl, edelényi gazdák által 
készített aranyérmes borai közül 13 került be erre a borversenyre. Ezek kö-
zül aranyérmes lett 7, ezüstérmes 4, 2 pedig bronzérmet kapott.   
Mind a 13 bor érmes lett! 

 

Sor-
szám Név Évjárat Fajta 

Arany 
1. Bődy László      Edelény  1996 Olasz rizling 
2. Bődy László      Edelény 1997 Olasz rizling 
3. Kiss János         Edelény 1997 Olasz rizling 
4. Kiss Pál             Edelény 1997 Furmint 
5. Kondás Miklós  Edelény 1997 Medina-Kékfrankos 
6. Slezsák Imre      Edelény 1997 Hárslevelü-Furmint 
7. Tóbiás Dániel    Edelény 1997 Zweigelt 

Ezüst 
8. Kiss János         Edelény  1995 Olasz rizling 
9. Kiss Pál             Edelény  1997 Cserszegi főszeres 

10. Orosz Béla        Edelény  1997 Oportó 
11. Tóth Bálint  Borsodszirák 1997 Oportó 

Bronz 
12. Kiss János          Edelény  1997 Furmint 
13. Vallus József      Edelény  1997 Olasz rizling 

Ezeken kívül ott volt még a versenyen az Edelényben is értékelt Gyenge 
Gyula sajószentpéteri termelı 1997-es évjáratú Kékfrankos-Oportója. Ez 
Nagyarany-érmes lett, és különdíjban is részesült. Újlaki Béla alacskai kert-
barát 1997. évjáratú Zweigelt-Turán és Szürkebarát bora közül az elsı 
Ezüstérmes lett, a második Oklevelet kapott. 

Edelény, 1998. május 18.  
Slezsák Imre 

 
Egyéb adatok :  A versenyen 186 bort minısítettek. 52 arany, 64 ezüst, 

32 bronzérmet adtak át a termelıknek, 17-en elismerı,  
6-an a részvételrıl szóló oklevelet kaptak; 18 termelı 
bora maximális (19,5–20 közötti) pontot kapott, ezért a 
zsőritıl nagyarany-érmet kaptak. 
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VI. Bükkaljai Borfesztivál 
Nemzetközi Borverseny 
Bogács, 1998. június 25-28. 

 
A versenyre 6 termelı 14 bormintával nevezett be és jó eredményeket 

hoztak városunknak. 
 

A nemzetközi borversenyre benevezett  
edelényi szılıtermelık eredményei: 

 
Sor-
szám Név Évjárat Fajta 

 

Arany 
1. Bődy László Edelény 1996 Olasz rizling 
2. Bődy László Edelény 1997 Olasz rizling 
3. Kiss János Edelény 1997 Olasz rizling 
4. Slezsák Imre Edelény 1997 Hárslevelő-Furmint 

Ezüst 
5. Kiss Pál Edelény 1996 Hárslevelő 
6. Slezsák Imre Edelény 1997 Furmint-Hárslevelő 
7. Tóth Bálint Borsodszirák 1997 Zweigelt 

Bronz 
8. Kiss Pál Edelény 1997 Furmint 
9. Kiss Pál Edelény 1997 Oportó-Rubintos 

10. Tóbiás Dániel Edelény 1997 Zweigelt 
11. Tóth Bálint Borsodszirák 1997 Furmint 

Oklevél 
12. Kiss János Edelény 1997 Furmint 
13. Kiss János Edelény 1997 Kékfrankos-Oportó 
14. Tóth Bálint Borsodszirák 1997 Oportó 
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A BOR NAPJA 
Mezıkövesd, 1998. augusztus 8. 

 
A Bor Napjá-ra 5 termelı nevezett be 7 borral. 

 
A borversenyre benevezett edelényi szılıtermelık eredményei: 

 
Sor-
szám 

Név Évjárat Fajta 

Arany 

1. Kiss János  Edelény  1995 Olasz rizling 
2. Kiss János  Edelény  1997 Olasz rizling 
3. Kiss Pál  Edelény  1997 Cserszegi főszeres 
4. Slezsák Imre  Edelény  1997 Hárslevelő-Furmint 

Ezüst 
5. Gyenge Gyula  Sajószentpéter  1997 Kékfrankos-Oportó 
6. Kiss Pál  Edelény  1997 Furmint 

Oklevél 
7. Kıvári József  Edelény  1996 Furmint-Hárslevelő 

 
(Saját kocsimmal vittem versenyre a borokat: Miskolcra, Bogácsra, 

Mezıkövesdre.) 

 

A X. Edelényi Borversenyre benevezett borok zsőrizése 
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BÜKKALJAI BORVIDÉK 
HEGYKÖZSÉGI TANÁCSA 
3400 Mezıkövesd, Alkotmány u. 5. 
Tel.: 49/413-677 
 
Slezsák Imre úrnak 
3780 Edelény, Borsodi út 5. 
 
 

Tisztelt Cím! 
 
Települése közismerten és elismerten a jó bortermıhelyek közé tartozik. 

Azonban az új törvények (Bortörvény, Hegyközségi törvény) megjelenésé-

vel borvidéki vagy jó bortermıhelyi besorolást nem kapott. Ez a tény a ké-

sıbbiekben hátrányt jelent az itt tevékenykedı szılıs- és borosgazdáknak 

(származás- és eredetvédelem hiánya, telepítések, felújítások állami támoga-

tási körbıl való kiesése stb.). 

A Hegyközségi Tanácsot a fenti települések szakmai szervezetei szóban 

több alkalommal megkeresték és megfogalmazták azon igényüket, hogy 

borvidéki (Bükkaljai) kötelékbe tartozhassanak. 

Kérem a T. Címet, ezen elhatározásukkal írásban is keressék meg Köz-

testületünket, hogy a Tanács érdekükben eljárva alátámaszthassa ez ügyben 

teendı lépéseit. 

Mezıkövesd, 1998. október 20. 

Üdvözlettel 

Dr. Farkas Attila 
A HKT elnöke 
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Miklós Gyula Kertbarát Kör 
Edelény 
 
Bükkaljai Borvidék Hegyközségi Tanácsa 
MEZİKÖVESD 
Alkotmány u. 5. 

 
Tisztelt Cím! 

 

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy az utóbbi idıben megjelent Bortör-

vény, Hegyközségi törvény kapcsán településünk sem borvidéki, sem jó 

bortermıhelyi besorolást nem kapott; nagy szılıtermelési múltja, s jelenlegi 

kiváló termelési eredményei ellenére sem. 

Szóbeli kérésünket ezúttal írásban is megismételve, megfogalmazva az-

zal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy szíveskedjenek a Bükkaljai Borvi-

dék keretébe településünket befogadni, és ennek érdekében az erre illetékes 

szerveknél eljárni, besorolásunkat megtámogatni, intézni! 

Kérésünk támogatására közöljük: 

1. Településünkön élt és kiváló termelési eredményeket ért el – melyeket 

késıbb országosan is értékesített, bevezetett – Miklós Gyula (1832-

1894), a múlt századvégi filoxéra elleni küzdelem kormánybiztosa. 

2. Településünk elsı, 1710. évi feudalizmus kori bélyegzıjében a szılıter-

melés szimbólumai (szılıfürt, szılımetszı kés) fı helyet foglalnak el. 

3. A Vasárnapi Újság 1857-es évfolyamának júniusi száma azt írja: „… 

hegyalján a legnagyobb borospince Edelényben van.” A városunk szılı-

hegyein található hatalmas borospincék ma is tanúi a hajdan volt szılı-

ültetvények tekintélyes méreteinek. 

4. Településünkön és környékén a II. világháború utáni földreform során a 

nagy- és a középbirtokosok tulajdonában lévı szılıterületek szétosztásra 

kerültek. A késıbb alakuló termelési egységek, termelıszövetkezetek a 

szılı és a gyümölcs nagyüzemi telepítését munkaerıhiány miatt nem 

kezdték meg, ezért a kedvelt s nagy hagyományokkal rendelkezı 

szılészkedés a kistermelık kezében maradt. Nagyon kevés olyan család 
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van ma, amelynek nincs kisebb-nagyobb szılıterülete. Az utóbbi idı-

ben, a privatizáció után már van példa nagyobb szılıtelepítésre, és töb-

ben szeretnének a jövıben nagyobb területen szılıt telepíteni, a régi 

direkt termı ültetvényt nemes szılıvel lecserélni, felújítani, de mivel 

nem tartozunk borvidékhez, ezekhez semminemő állami támogatást 

nem kaptak, s a jövıben sem számíthatnak rá. 

5. A háború elıtti szılıterület ugyan lecsökkent, de a korábbi jónevő 

(Császta, Istenhegy, Ludmilla stb.) termıhelyeinken igényes gazdatár-

saink által termelt szılı és az abból készült bor minısége kiváló. 

(Ugyanezt mondhatjuk el a szomszédos Balajt, Damak és Szendrılád 

községrıl is.) Kiváló borainkkal eredményesen versenyzünk, szép 

eredményeket érünk el az évenként megrendezett borvidéki, megyei 

versenyeken, a bogácsi borfesztiválon, a mezıkövesdi bornapokon stb. 

6. 10 éve minden tavasszal rendezünk borversenyt Edelény és környéke 

kistermelıi számára városunkban, és a 23 éve mőködı kertbarát körünk 

egyik fı feladata a szılıtermelı gazdák szakmai segítése. Szeretettel 

ápoljuk nagy elıdünk, Miklós Gyula emlékét. 

Nagyon szeretnénk, ha hagyományaink és jelenlegi termelési eredmé-

nyeink révén újra hajdani rangjára emelhetnénk a szılıtermelést települé-

sünkön. Szeretnénk élvezni a borvidékhez tartozás elınyeit, s természetesen 

vállalnánk az ezzel járó kötelezettségeket is. 

E szándék megfogalmazását javasolták az 1998. április 29-én megren-

dezett 10. helyi borversenyünk díjkiosztó ünnepségének résztvevıi. E levél 

tartalmát megbeszéltük kertbarát körünk 1998. november 10-ei összejöve-

telén, és kérésünk továbbításával ık is valamennyien örömmel egyetértettek. 

Kezdeményezésünkkel egyetért és támogatja városunk polgármestere is. 

Edelény, 1998. november 11. 

Kérésünk támogatását ismételten kérve, üdvözlettel 

Slezsák Imre,  Vozár Lajos 
a kertbarát kör vezetıi 
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XI. Edelényi Borverseny 
1999. ápr i l is 20. 

11. alkalommal rendeztük meg a Miklós Gyula Kertbarát Kör szerve-
zésével a kistermelık borversenyét. 

A versenyre 43 termelı 76 bormintával nevezett be. 50 fehér, 25 vörös 
szılıbor és egy gyümölcsbor került a zsőri asztalára. Ezek közül 56 Ede-
lényben, 20 pedig más településeken termett. Az edelényiek közül a Nagy-
császtán 17, a Kiscsásztán 8, az Istenhegyen 7, a Sápi hegyen 9, a Ludmillán 
11, a Finkei hegyen 3, a ház körül 1 termett. 

A vonzáskörzet települései közül Balajtról, Boldváról, Szendrıládról és 
Színbıl hoztak bormintát. Vonzáskörzeten kívülrıl: Sajószentpéterrıl, 
Alacskáról, Felsızsolcáról és Ócsanálosról. 

A borokat dr. Farkas Attila kertészmérnök, a Szent Márton Borlovag-
rend nagymestere vezetésével 3 tagú zsőri értékelte. Bírálatuk szerint a 76 
benevezett nedőbıl 27 (35,5%) arany, 24 (31,6%) ezüst, 21 (27,6%) bronz 
értékelést kapott. 4 minta nem érte el a bronz minısítést. Ezek „dicséretes” 
minısítést kaptak. Valamennyi termelı az elért fokozatot dokumentáló dí-
szes oklevelet kapott, melyek híven dokumentálják a boldog tulajdonosok 
szorgos szılımővelı munkáját, ill. a bor készítıjének szakértelmét.  

A versenyre benevezett gazdák többsége ott volt az ünnepélyes ered-
ményhirdetésen, ahol a zsőrielnök a résztvevık szakmai épülésére átfogó 
értékelést adott az asztalukra került borokról. 

Örömmel állapította meg, hogy a borok évrıl évre jobban bizonyítják a 
gazdák szakértelmét. Jól kezeltek. Nem volt tört, dohos bor. Egy mintát sem 
kellett kizárni a versenybıl. Különösen dicséretes ez, ha figyelembe vesszük 
azt, hogy az elmúlt esztendı a termelés, a növényvédelem szempontjából 
rendkívül nehéz év volt. 

Az edelényiek bizonyítják, hogy méltók az elıdök által kivívott hír-
névre, Miklós Gyula nevéhez. Jó úton járnak ahhoz, hogy Edelényt a kor-
mányzat besorolja a jó bort termelı vidékek közé. 

Remekeltek a Furmint és a Hárslevelő borok. Különösen jók voltak az 
illatos fajták. A vörös boroknál – többnél – leginkább a Zweigeltnél kevés 
színanyagot találtak. 

A tájékoztatásnál közölte a zsőri elnöke, hogy a jövı évben a szılıvel és 
borral kapcsolatos rendeletek módosítására kerül majd sor. A bortermelı vi-
déki rang elnyerése érdekében további intézkedések megtételét javasolta. 
Kérte a gazdákat, hogy az alkalmasság bizonyítására minél több rangos bor-
versenyen vegyenek részt. Ezek az itt bemutatott borok másutt is értékes 
helyezést érnének el. Ezzel is bizonyítanák a település jogosságát a jó bor-
termı vidéki rangra. Meghívta a gazdákat az április 24-ei Bükkaljai Borvi-
dék borversenyre Nyékládházára. Többen ígérték, hogy erre a borversenyre 
a kertbarát kör vezetıjével eljuttatják bormintáikat. 

Ezután az oklevelek átadása következett. Majd Ipacs István falugazdász, 
Szilágyi Adolf polgármester megbízásából az öt legjobb eredményt elért 
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gazdának: Kiss Pálnak, Slezsák Imrének, Barna Miklósnak, Kertész Imrének 
és Gyenge Gyulának szılıtermeléshez, borkészítéshez szükséges eszközöket 
adott át ajándékul (metszıolló, mustfokoló, védıszemüveg, arcvédı, könyv). 

Slezsák Imre, a kertbarát kör vezetıje, a rendezvény fırendezıje meg-
köszönte a zsőri munkáját. Gratulált a verseny résztvevıinek, mondván: a 
behozott borok híven bizonyították a gazdák szakértelmét, hozzáértését. To-
vábbi eredményes munkát kívánt valamennyiüknek. Kérte a résztvevıket, 
hogy a 24-i nyékládházi versenyre és az utána következıkre is juttassák el 
boraikat. İ a borokat összegyőjti és eljuttatja a versenyek színhelyére. Sze-
retettel hívott mindenkit a kertbarát kör tagjai közé.  

Ezután a borok kóstolgatásával, baráti beszélgetéssel, nótázással foly-
tatódott az összejövetel, amely este 22 óra körül ért véget. 

Slezsák Imre 

Összesített eredmények 
Sor- 
szám Név Évjárat Borfajta Termıhely 

Arany 
1. Barna Miklós Edelény 1997 Olasz rizling-Zengö Sápi hegy 
2. Barna Miklós Edelény 1998 Kékfrankos-Zweigelt Sápi hegy 
3. Bódi Béla Szín 1998 Olasz rizling Szín 
4. Gombos József Edelény 1998 Medoc-Oportó Kiscsászta 
5. Gyenge Gyula Sajószentpéter 1998 Bouvier Sajószentpéter 
6. Gyenge Gyula Sajószentpéter 1998 Zweigelt Sajószentpéter 
7. Horkai Ferenc Edelény 1998 Ezerfürtő Ludmilla 
8. Kerényi József Edelény 1998 Rizlingszilváni Ludmilla 
9. Kertész Imre Edelény 1998 Hárslevelő Ludmilla 

10. Kertész Imre Edelény 1998 Oportó-Kékfrankos Ludmilla 
11. Kiss János Edelény 1997 Cserszegi főszeres Nagycsászta 
12. Kiss Pál Edelény 1996 Hárslevelő Nagycsászta 
13. Kiss Pál Edelény 1997 Furmint Nagycsászta 
14. Kiss Pál Edelény 1998 Cserszegi főszeres Nagycsászta 
15. Kosztyó Emil Felsızsolca 1998 Zenit-Zengı Onga 
16. Kıvári József Edelény 1998 Furmint-Hárslevelő Istenhegy 

17. Lipták György és 
András  Edelény 1998 Zweigelt Kiscsászta 

18. Lırinc János Edelény 1998 Eger II. Nagycsászta 
19. Molnár János Ócsanálos 1997 Irsai Oliver Onga 
20. Slezsák Imre Edelény 1997 Hárslevelő-Furmint Ludmilla 
21. Slezsák Imre Edelény 1998 Hárslevelő Ludmilla 
22. Slezsák Imre Edelény 1998 Hárslevelő-Furmint Ludmilla 
23. Szabó Lajos Edelény 1998 Ezerfürtü Ludmilla 
24. Szitár Béla Edelény 1997 Kozma Pálné muskotály Finkei hegy 
25. Tóbiás Dániel Edelény 1998 Kékfrankos Ládbesenyı 
26. Tóth Bálint Borsodszirák 1998 Hárslevelő Sápi hegy 
27. Ujlaki Béla Alacska 1998 Zweigelt-Turán Alacska 
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Sor- 
szám Név Évjárat Borfajta Termıhely 

Ezüst 

28. Barna Miklós Edelény 1993 Csipke aszú Edelény 

29. Barna Miklós Edelény 1998 Zengö-Rizling Sápi hegy 

30. Bialkó Simon Edelény 1998 Chasselas- 
Irsai Olivér Nagycsászta 

31. Bódi Béla Szin 1998 Furmint Szín 

32. Bredács Gergely Boldva 1998 Kékfrankos Mályi 

33. Diczházi János Edelény 1998 Vegyes fehér Kiscsászta 

34. Gresó Tibor Edelény 1998 Zweigelt-Oportó Nagycsászta 

35. Gyenge Gyula Sajószentpéter 1998 Kékfrankos-
Oportó Sajószentpéter 

36. Horkai Ferenc Edelény 1998 Rizlingszilváni Ludmilla 

37. Kiss János Edelény 1998 Olasz rizling Nagycsászta 

38. Kiss Pál Edelény 1998 Kékfrankos-
Oportó Nagycsászta 

39. Kondás Miklós Edelény 1997 Göcseji zamatos Kiscsászta 

40. Kondás Miklós Edelény 1998 Medina-
Kékfrankos Kiscsászta 

41. Kıvári József Edelény 1998 Hárslevelü Sápi hegy 

42. Orosz Béla Edelény 1998 Oportó Sápi hegy 

43. Orosz Béla Edelény 1998 Rizlingszilváni Sápi hegy 

41. Polácsik László Edelény 1998 Zweigelt-Oportó Nagycsászta 

45. Slezsák János Edelény 1998 
Furmint-
Hárslevelő 

Ludmilla 

46. Szabó Tibor Edelény 1998 Hárslevelő Istenhegy 

47. Szitár Béla Edelény 1998 
Kozma Pálné 
muskotály 

Finkei hegy 

48. Tóbiás Dániel Edelény 1998 Kékfrankos Ládbesenyı 

49. Tóth Bálint Borsodszirák 1998 Furmint Sápi hegy 

50. Vallus József Edelény 1998 Olasz rizling Nagycsászta 

51. Veres Miklós Szendrılád 1998 
Furmint-
Hárslevelő 

Szendrılád 
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Sor- 
szám Név Évjárat Borfajta Termıhely 

Bronz 

52. Bialkó Simon Edelény 1998 Oportó Nagycsászta 

53. Bódi Béla Szin 1993 Olasz rizling Szín 

54. Eperjesi Ferenc Edelény 1998 Zweigelt Kiscsászta 

55. Flaskó György Edelény 1998 Furmint-Hárslevelő Istenhegy 

56. Gál Béla Alacska 1998 Vegyesfehér Alacska 

57. Gyenge Gyula Sajószentpéter 1998 Olasz rizling-
Rizlingszilváni Sajószentpéter 

58. Kerényi József Edelény 1998 Oportó Ludmilla 

59. Kıvári József Edelény 1998 Vegyesfehér Sápi hegy 

60. 
Lipták György és 
András  

Edelény 1998 Vegyesfehér Kiscsászta 

61. Lırincz János Edelény 1998 Zala gyöngye Nagycsászta 

62. Máyer Károly Alacska 1998 Vegyesfehér Alacska 

63. Nagy István Balajt 1998 Vegyesfehér Balajt 

64. 
Pásztor József és 
Társa  

Edelény 1998 Zala gyöngye Nagycsászta 

65. Rıczei András Szendrılád 1998 Zenit-Zengı Szendrılád 

66. Szabó Tibor Edelény 1998 Eger 2 Istenhegy 

67. Szilágyi Adolf Edelény 1998 Kékfrankos-Oportó Pingyom 

68. Szitár Béla Edelény 1998 Oportó Finkei hegy 

69. Szőcs István Edelény 1998 Olasz rizling Istenhegy 

70. Vallus József Edelény 1998 Kékfrankos-Zweigelt Nagycsászta 

71. Vozár Lajos Edelény  1998 Bianca Nagycsászta 

72. Zsigrai János Edelény 1998 Rizlingszilváni Istenhegy 

Dicséret 

73. Boda Béla Edelény 1998 Medina Kerti lugas 

74. Nagy István Balajt 1998 Vegyes vörös  Balajt 

75. Polácsik László Edelény 1998 Piros tramini- 
Zenit-Furmint Nagycsászta 

76. Szücs István Edelény 1998 Kékfrankos Istenhegy 
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III. Bükkaljai Borvidéki Borverseny 
Nyékládháza, 1999. április 24. 

 
13 gazda 23 szılıborral nevezett be a III. Bükkaljai Borvidéki Borver-

senyre. Az alábbi eredményt érték el: 
 

Sor-
szám 

Név Évjárat Fajta 
 

Arany  

1. Gyenge Gyula Sajószentpéter 1998 Bouvier 

2. Kerényi József Edelény 1998 Rizlingszilváni 

3. Kertész Imre Edelény 1998 Hárslevelő 

4. Kertész Imre Edelény 1998 Kékfrankos-Oportó 

5. Kiss Pál Edelény 1996 Hárslevelő 

6. Kiss Pál Edelény 1998 Cserszegi főszeres 

7. Kıvári József Edelény 1998 Furmint-Hárslevelő 

8. Slezsák Imre Edelény 1997 Hárslevelő-Furmint 

9. Tóth Bálint Borsodszirák 1998 Hárslevelő 

Ezüst 

10. Barna Miklós Edelény 1998 Zweigelt-Kékfrankos 

11. Gyenge Gyula Sajószentpéter 1998 Zweigelt 

12. Kiss Pál Edelény 1997 Furmint 

13. Slezsák Imre Edelény 1998 Hárslevelő 

14. Slezsák Imre Edelény 1998 Hárslevelő 

15. Tóbiás Dániel Edelény 1998 Kékfrankos 

16. Tóth Bálint Borsodszirák 1998 Furmint 

17. Újlaki Béla Alacska 1998 Zweigelt-Turán 

Bronz 

18. Barna Miklós Edelény 1997 Olasz rizling-Zengı 

19. Barna Miklós Edelény 1998 Olasz rizling-Zengı 

20. Horkai Ferenc Edelény 1998 Ezerfürtő 

21. Lipták György 
és András 

Edelény 1998 Zweigelt 

22. Orosz Béla Edelény 1998 Olasz rizling 

Oklevél 

23. Orosz Béla Edelény 1998 Oportó 
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VII. Bükkaljai Borfesztivál 
Nemzetközi Borverseny 
Bogács, 1999. június 24-27. 

 
A nemzetközi versenyre 7 termelı nevezett be 18 szılıborral. Az alábbi 

eredményt érték el: 
 

Sor-
szám 

Név Évjárat Fajta 
 

Arany  

1. Kiss János Edelény 1995 Furmint 

2. Kiss Pál Edelény 1996 Hárslevelő 

Ezüst 

3. Kertész Imre Edelény 1998 Kékfrankos-Oportó 

4. Kiss János Edelény 1997 Furmint 

5. Kıvári József Edelény 1995 Furmint-Hárslevelő 

6. Kıvári József Edelény 1998 Furmint-Hárslevelő 

7. Slezsák Imre Edelény 1997 Hárslevelő-Furmint 

Bronz 

8. Gyenge Gyula Sajószentpéter 1998 Kékfrankos-Oportó 

9. Gyenge Gyula Sajószentpéter 1998 Zweigelt 

10. Kertész Imre Edelény 1998 Hárslevelő 

11. Kiss János Edelény 1995 Olasz rizling 

12. Kiss János Edelény 1997 Olasz rizling 

13. Kiss Pál Edelény 1997 Cserszegi főszeres 

14. Slezsák Imre Edelény 1998 Hárslevelő 

15. Slezsák Imre Edelény 1998 Hárslevelő-Furmint 

Oklevél 

16. Gyenge Gyula Sajószentpéter 1998 Bouvier 

17. Kiss Pál Edelény 1997 Furmint 

18. Tóth Bálint Borsodszirák 1998 Furmint 
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A BOR NAPJA 
Mezıkövesd, 1999. augusztus 7. 

A BOR NAPJÁ-ra 3 termelı nevezett be 7 borral és minden bor érmes 
lett. Az alábbi eredményt érték el a gazdák: 

Sorszám Név Évjárat Fajta 
 

Arany  
1. Kiss János Edelény 1995 Furmint 
2. Kiss János Edelény 1995 Olasz rizling 
3. Kiss Pál Edelény 1996 Hárslevelő 
4. Kiss Pál Edelény 1997 Furmint 
5. Slezsák Imre Edelény 1998 Hárslevelő 

Ezüst 
6. Kiss János Edelény 1997 Olasz rizling 

Bronz 
7. Kiss János Edelény 1997 Cserszegi főszeres 

(Saját kocsimmal vittem a borokat versenyre Bogácsra, Mezıkövesdre. 
Vendégem volt Tóth László úr a kecskeméti kutatóintézetbıl, aki tagja a 

Jó bortermıhely kijelölést végzı testületnek. 
Szilágyi Adolf polgámestertıl támogatást kaptunk a borversenyhez. 
Szilágyi Adolf polgármester úr fedezte a Jó bortermıhely kijelölés 

költségét.) 
* 

PROGRAM 
2000. ÁPRILIS 

MIKLÓS GYULA KERTBARÁT KÖR EDELÉNY 

Április hónap a sok tavaszi feladat mellett már hagyományosan a 
BORVERSENYEK idıszaka is. 

Ismét megrendezzük a helyi borversenyünket, és az itt kiemelkedıen jól 
szereplı borainkat elvisszük a bükkaljai borvidéki borversenyre. A közel-
múltban megalakult Császtai Hegyközségi Tanács is társunk lesz a rende-
zésben. Ez lesz a 12. borversenyünk. 

E havi programunk dátum szerint: 

11-én 17.30 órakor: A borversenyt elıkészítı tanácskozás. Kertészek és 
Kertbarátok B.A.Z. Megyei Szövetsége alapszabályzatának megvitatása 

25-én                                   BORVERSENY 
  8.00 – 13.00 óráig: a borok átvétele; 13.30 – 18.00 óráig: zsőrizés; 
19.00 órakor: eredményhirdetés 

29-én részt veszünk a Bükkaljai Borvidék 2000. évi borversenyén.  
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XII. Edelényi Borverseny 
2000. ápr i l is 25. 

Az április 25-én, a Városi Könyvtárban megrendezett Edelény és von-
záskörzete 2000. évi borversenyén 49 kistermelı 111 borából: 26 arany,  
36 ezüst, 22 bronz, 25 okleveles minısítést érdemelt ki a szakértı zsőritıl. 
41 vörös- és 70 fehérbor került a zsőri asztalára. 

Összesített eredmények 
Sor- 

szám 
Név Évjárat Borfajta Termıhely 

Arany 
1. Barna Miklós Edelény 1999 Zengı Sápi hegy 
2. Bialkó Simon Edelény 1999 Oportó Nagycsászta 

3. Demjén János Edelény 1999 Piros tramini- 
Olasz rizling Nagycsászta 

4. Diczházi János Edelény 1999 Bianca-Zenit-
Cserszegi főszeres Kiscsászta 

5. dr. Domokos József Edelény 1998 Olasz rizling Balatongyörök 
6. Eperjesi Tibor Edelény 1999 Zweigelt Kiscsászta 
7. Gyenge Gyula Sajószentpéter 1999 Zweigelt Sajószentpéter 

8. Horkay Ferenc Edelény 1999 Rizlingszilváni-
Ezerfürtő Ludmilla 

9. Kertész Imre Edelény 1998 Hárslevelő Ludmilla 
10. Kiss János  Edelény 1999 Furmint Nagycsászta 
11. Kiss János Edelény  1999 Olasz rizling Nagycsászta 
12. Kiss Pál Edelény  1999 Oportó-Cabernet Nagycsászta 
13. Kondás Miklós Edelény 1999 Medina-Kékfrankos Kiscsászta 
14. Markó László Sajószentpéter 1999 Kékfrankos-Medina Sajószentpéter 
15. Orosz István Sajószentpéter 1999 Kékfrankos-Medina Sajószentpéter 
16. Parádi Károly  Edelény 1999 Királylányka Nagycsászta 
17. Slezsák Imre Edelény 1997 Hárslevelő-Furmint Ludmilla 
18. Slezsák Imre Edelény 1998 Hárslevelő Ludmilla 
19. Slezsák Imre Edelény 1999 Hárslevelő-Furmint Ludmilla 
20. Slezsák Imre Edelény 1999 Hárslevelő-Furmint Ludmilla 
21. Sukovich László Edelény 1999 Zweigelt Sápi hegy 

22. Szilva Tibor Edelény 1999 
Leányka-
Chardonnay-
Szürkebarát 

Damak 

23. Tóbiás Dániel Edelény 1999 Zweigelt Ládbesenyı 
24. Tóth Bálint Borsodszirák 1999 Furmint Sápi hegy 
25. Vallus József Edelény 1999 Olasz rizling Nagycsászta 
26. Veres Miklós Szendrılád 1999 Zenit-Zengı Szendrılád 
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Sor- 
szám 

Név Évjárat Borfajta Termıhely 

Ezüst 
27. Barna Miklós Edelény 1993 Csipke aszú Sápi hegy 
28. Barna Miklós Edelény 1997 Zengı Sápi hegy 
29. Barna Miklós Edelény 1999 Kékfrankos-Rosioare Sápi hegy 
30. Barna Miklós Edelény 1999 Zweigelt Sápi hegy 
31. Bódi Béla Szín 1999 Furmint Szín 
32. Bredács Gergely Boldva 1999 Kékfrankos Mályi 
33. Gyenge Gyula Sajószentpéter 1999 Kékfrankos-Oportó Sajószentpéter 
34. Gyenge Gyula Sajószentpéter 1999 Rizlingszilváni Sajószentpéter 
35. Horkay Ferenc Edelény 1998 Rizlingszilváni Ludmilla 
36. Kerényi József Edelény 1999 Hárslevelő-Olasz rizling Ludmilla 
37. Kerényi József Edelény 1999 Rizlingszilváni Ludmilla 
38. Kertész Imre Edelény 1999 Hárslevelő Ludmilla 
39. Kiss János Edelény  1998 Olasz rizling Nagycsászta 
40. Kiss Pál Edelény 1999 Olasz rizling Nagycsászta 
41. Lırincz János Edelény 1999 Zala gyöngye Nagycsászta 
42. Molnár János, id. Ócsanálos 1999 Irsai Olivér Onga 

43. Nagy István Balajt 1999 Furmint-Hárs-
levelő-Olasz rizling Balajt 

44. Orosz Béla Edelény 1999 Zengı Sápi hegy 
45. Parádi Károly Edelény 1997 Királylányka Nagycsászta 
46. Parádi Károly Edelény 1999 Hárslevelő Nagycsászta 
47. Slezsák Imre Edelény 1996 Hárslevelő-Furmint Ludmilla 
48. Slezsák János Edelény 1999 Furmint-Hárslevelő Ludmilla 

49. Szilágyi Adolf Edelény 1999 Kékfrankos-
Zweigelt-Medina Pingyom 

50. Tóbiás Dániel Edelény 1999 Rizlingszilváni Ládbesenyı 
51. Tóth Bálint Borsodszirák 1998 Furmint Sápi hegy 
52. Tóth Bálint Borsodszirák 1999 Hárslevelő Sápi hegy 
53. Tóth Bálint Borsodszirák 1999 Medina Sápi hegy 
54. Tóth Bálint Borsodszirák 1999 Zengı Sápi hegy 
55. Újlaki Béla Alacska 1999 Zweigelt-Turán Alacska 
56. Vallus János Edelény 1999 Bianca-Zengı Nagycsászta 
57. Vallus József Edelény 1998 Olasz rizling Nagycsászta 
58. Vallus József Edelény 1999 Zengı Nagycsászta 
59. Vallus József Edelény 1999 Zweigelt-Kékfrankos Nagycsászta 

60. Virág Tamás Edelény 1999 Kékfrankos-Medina-
Othello Nagycsászta 

61. Vozár Lajos Edelény 1999 Oportó-Zweigelt Nagycsászta 
62. Zsigrai János Edelény 1999 Olasz rizling Istenhegy 
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Sor- 
szám 

Név Évjárat Borfajta Termıhely 

Bronz 

63. Bialkó Simon Edelény 1999 Chasselas- 
Irsai Olivér Nagycsászta 

64. Eperjesi Tibor Edelény 1998 Zweigelt Kiscsászta 

65. Fótos István Kazincbarcika 1999 Furmint-Bianca-
Hárslevelő Balajt 

66. Gyenge Gyula Sajószentpéter 1999 Olasz rizling Sajószentpéter 

67. Juhász Csaba Edelény 1999 Kékfrankos-
Medina Nagycsászta 

68. dr. Kocsis Gyula Boldva 1999 Hárslevelő-
Furmint Boldva 

69. Kosztyó Emil Felsızsolca 1999 Ottonel 
muskotály Onga 

70. Lırincz János Edelény 1999 Eger II. Nagycsászta 

71. Markó László Sajószentpéter 1999 Rizlingszilváni Sajószentpéter 

72. Polácsik László Edelény 1999 Zweigelt-Oportó Nagycsászta 

73. Slezsák János Edelény 1998 Furmint-
Hárslevelő Ludmilla 

74. Slezsák János Edelény 1999 Vegyes fehér 
(Csemege) Ludmilla 

75. Szabó Tibor Edelény 1999 Bianca Istenhegy 

76. Szabó Tibor Edelény 1999 Eger II. Istenhegy 

77. Szilva Tibor Edelény 1999 Hárslevelő- 
Olasz rizling Damak 

78. Szilva Tibor Edelény 1999 Zweigelt-
Kékfrankos Damak 

79. Tóbiás Dániel Edelény 1999 Kékfrankos Ládbesenyı 

80. Tóth Bálint Borsodszirák 1999 Kékfrankos Sápi hegy 

81. Vallus József Edelény 1999 Vegyesfehér Nagycsászta 

82. Veres Miklós Szendrılád 1999 Rizlingszilváni Szendrılád 

83. Virág Tamás Edelény 1999 Medina-Zweigelt-
Othello Nagycsászta 

84. Zabari József Edelény 1999 Othello Nagycsászta 
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Sor- 
szám 

Név Évjárat Borfajta Termıhely 

Dicséret 
85. Bódi Béla Szín 1999 Olasz rizling Szín 

86. Bódi Béla Szín 1999 Othello Szín 

87. Bődy László Edelény 1998 Olasz rizling Ludmilla 

88. Bődy László Edelény 1999 Olasz rizling Ludmilla 

89. Demjén János Edelény 1999 Kékfrankos-Oportó Nagycsászta 

90. Fótos István Kazincbarcika 1999 Francia bakó-Kék-
frankos-Medina Balajt 

91. Gombos József Edelény 1999 Medoc-Oportó Kiscsászta 

92. Horkay Ferenc Edelény 1999 Nemes Othello Ludmilla 

93. Kerényi József Edelény 1999 Oportó Ludmilla 

94. Kiss Ferenc Balajt 1999 Furmint-Hárslevelő Dávid dőlı 

95. Kiss Pál Edelény 1999 Rizlingszilváni Nagycsászta 

96. Kosztyó Emil Felsızsolca 1999 Zengı Onga 

97. Kovács Béla Edelény 1999 Kékfrankos-
Oportó-Zweigelt Nagycsászta 

98. Lipták József  Edelény 1999 Hárslevelő- 
Olasz rizling Nagycsászta 

99. Lipták József  Edelény 1999 Piros tramini Nagycsászta 

100. Markó László Sajószentpéter 1999 Olasz rizling-
Cserszegi főszeres Sajószentpéter 

101. Nagy István  Balajt 1999 Medina-Burgundi-
Kékfrankos Balajt 

102. Orosz Béla Edelény 1999 Oportó Sápi hegy 

103. Orosz István Sajószentpéter 1999 Chardonnay-
Cserszegi főszeres Sajószentpéter 

104. Polácsik László Edelény 1999 Piros tramini Nagycsászta 

105. Sukovich László Edelény 1999 Vegyes fehér Sápi hegy 

106. Szitár Béla Edelény 1998 Kozma Pálné 
muskotály Finkei hegy 

107. Szitár Béla Edelény 1999 Kozma Pálné 
muskotály Finkei hegy 

108. Szitár Béla Edelény 1999 Piros szlankamenka Finkei hegy 

109. Vallus János Edelény 1999 
Piros tramini-
Hamburgi 
muskotály 

Nagycsászta 
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Dr. Farkas Attila eredményt hirdet 

 

A borversenyre benevezett szılıtermelık 
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Az edelényi vörösek itt-ott az egrieket is verik 

Egy jó bort termı vidék 
Tizenkét év alatt idén tapasztalta a legnagyobb elırelépést dr. Farkas 

Attila, az Edelény környéki borverseny zsőrielnöke. Ez persze elsısorban 
nem arra volt értendı, hogy az eddigi legnagyobb számban nevezték be ne-
dőiket a gazdák. Sokkal inkább a minıségre. A vörösborok esetében például 
elhangzott: azok némelyike bizony az egrieket is veri. 

Negyvenkilenc edelényi, városkörnyéki és távolabbról érkezett borter-
melı nevezett be a Miklós Gyula Kertbarát Kör április 25-ei versenyére. Ed-
dig nem látott mennyiségő, összesen 111 bormintát kóstolhatott végig és 
minısíthetett az ezúttal két zsőri. A 41 vörös és 70 fehér bor arányát tekintve 
megfelelt a bükkaljai borvidékre jellemzınek, derült ki dr. Farkas Attila 
szavaiból. 

Ennek pedig különös jelentısége van. A nemrég alakult Császta Hegy-
község irányításával ugyanis a terület el akarja nyerni a jó bortermı vidék 
címet, ami számos lehetıséget, elınyt hozhat a gazdák számára. A zsőri el-
nöke szerint viszont nem csupán erre, hanem a bükkaljai borvidék tagságára 
is joggal pályázhatnának. 

Az alapot ehhez természetesen a borok minısége adja. Gonddal kezelt, 
jól megválasztott fajtákkal találkozhattak a szakemberek; külön kiemelték, 
hogy direkt termıvel idén már csak elvétve. A legkiválóbbak a Furmint-
Hárslevelők és az Olasz rizlingek voltak, az igazi meglepetést azonban a 
vörös borok szolgáltatták színükkel, zamatukkal. 

Nem hallgatta el a zsőri elnöke a bíráló észrevételeket sem. Leginkább a 
hordók és a kezelı edények tisztán tartására hívta fel a figyelmet. 

Az eredményhirdetéskor kiderült, hogy 26 bor érdemelte ki az arany 
minısítést, 36 az ezüstöt, 22 pedig a bronzot. Jellemzı adat az is, hogy 
mindössze kettıt kellett kizárni. A legjobbakat külön jutalmakban részesí-
tették. A zsőri, a kertbarát kör, a hegyközség és az önkormányzat által fel-
ajánlott hasznos könyveket, eszközöket Slezsák Imre, Kiss János, Tóth Bá-
lint, Parádi Károly, Vallus József, Horkay Ferenc, Kertész Imre, Barna 
Miklós, Tóbiás Dániel, Veres Miklós, Szilva Tibor, Kiss Pál és Eperjesi Fe-
renc vehette át. 

(baranyi) 

Déli Hírlap, 32. évf. 97. sz. (2000. április 28.) 6. p. 
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IV. Bükkaljai Borvidéki Borverseny 
Tibolddaróc, 2000. április 29. 

A borversenyre 13 termelı 27 borral nevezett be. Ebbıl edelényi 18 bor, 
sajószentpéteri 8 bor, alacskai 1 bor. Fehérbor 19, vörös 8. 

A zsőri minısítése: 11 arany, 5 ezüst, 7 bronz, 4 oklevél.  
 
Sor-
szám 

Név Évjárat Fajta 
 

Arany 
1. Gyenge Gyula Sajószentpéter  1999 Kékfrankos-Oportó 
2. Kiss János Edelény  1998 Olasz rizling 
3. Kiss János Edeény  1999 Furmint 
4. Kiss János Edelény  1999 Olasz rizling 
5. Kiss Pál Edelény  1996 Hárslevelő 
6. Kiss Pál Edelény  1999 Olasz rizling 
7. Kiss Pál Edelény  1999 Oportó-Cabernet 
8. Markó László Sajószentpéter  1999 Kékfrankos-Medina 
9. Markó László Sajószentpéter  1999 Olasz rizling-Cuvée 

10. Slezsák Imre Edelény  1997 Hárslevelő-Furmint 
11. Slezsák Imre Edelény  1999 Hárslevelő-Furmint 

Ezüst 
12. Gyenge Gyula Sajószentpéter  1999 Olasz rizling 
13. Kertész Imre Edelény  1999 Hárslevelő 
14. Slezsák Imre Edelény  1998 Hárslevelő 
15. Slezsák Imre Edelény  1999 Furmint-Hárslevelő 
16. Szabados József Sajószentpéter  1999 Kékfrankos-Medina 

Bronz 
17. Bialkó Simon Edelény  1999 Oportó 
18. Gyenge Gyula Sajószentpéter  1999 Zweigelt 
19. Horkay Ferenc Edelény  1999 Rizlingszilváni-Ezerfürtő 
20. Parádi Károly Edelény  1999 Hárslevelő 
21. Sukovich László Edelény  1999 Zweigelt 
22. Tóth Bálint Borsodszirák  1999 Furmint 
23. Tóth Bálint Borsodszirák  1999 Hárslevelő 

Oklevél 
24. Gyenge Gyula Sajószentpéter  1999 Rizlingszilváni 
25. Markó László Sajószentpéter  1999 Rizlingszilváni 
26. Parádi Károly Edelény  1999 Királylányka 
27. Újlaki Béla Alacska  1999 Zweigelt-Turán 
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Bogács Község Polgármesterétıl 
 

Tisztelt Slezsák Imre Úr! 

Bogács üdülıközségünkben 2000. június 22–25-ig rendezzük meg a 

VIII. Bükkaljai Borfesztivált és Nemzetközi Borversenyt, amelynek szakbi-

zottságába Önt tisztelettel felkérjük. 

A borok zsőrizésére június 23-án, pénteken 11.00 órakor a bogácsi  

Általános Iskolában kerül sor. 

A borversenyre kb. 500 bor nevezését várjuk és 12 szakbizottság meg-

alakítását tervezzük. Az Ön részvételére és munkájára feltétlenül számítunk! 

Felkérésünk elfogadását köszönettel vesszük. 

Kérjük, hogy a felkéréssel kapcsolatos döntésérıl a mellékelt adatlap ki-

töltésével és visszaküldésével tájékoztatni szíveskedjék. 

(További kérésünk, hogy ha Ön borlovagrend tagja, a borrendi ruháját 

szíveskedjen magával hozni.) 

 

Bogács, 2000. május 12. 

 

A rendezı szervek nevében tisztelettel 

 

Szajlai Sándor 

polgármester 
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VIII. Bükkaljai Borfesztivál és 
Nemzetközi Borverseny 
Bogács, 2000. június 21–25. 

A borversenyre 11 gazda 24 borral nevezett. Szép sikert értek el bora-
ink: 4 bor aranyérmes, 13 ezüstérmes, 6 bor bronzérmes lett és 1 okleveles 
elismerést kapott. 

 
Sor-
szám 

Név Évjárat Fajta 
 

Arany 
1. Kertész Imre Edelény 1998 Hárslevelő 
2. Kiss János Edelény 1997 Olasz rizling 
3. Kiss János Edelény 1998 Olasz rizling 
4. Kiss János Edelény 1999 Furmint 

Ezüst 
5. Gyenge Gyula Sajószentpéter 1999 Kékfrankos-Oportó 
6. Gyenge Gyula Sajószentpéter 1999 Olasz rizling 
7. Gyenge Gyula Sajószentpéter 1999 Zweigelt 
8. Kiss János Edelény 1995 Olasz rizling 
9. Kiss János Edelény 1999 Olasz rizling 

10. Kiss Pál Edelény 1996 Hárslevelő 
11. Kiss Pál Edelény 1999 Olasz rizling 
12. Kiss Pál Edelény 1999 Oportó-Kékfrankos 
13. Kıvári József Edelény 1999 Furmint-Hárslevelő 
14. Markó László Sajószentpéter 1999 Kékfrankos-Medina 
15. Orosz Béla Edelény 1999 Oportó 
16. Tóbiás Dániel Edelény 1999 Zweigelt 
17. Tóth Bálint Borsodszirák 1999 Kékfrankos 

Bronz 
18. Gyenge Gyula Sajószentpéter 1999 Rizlingszilváni 
19. Kıvári József Edelény 1999 Furmint 
20. Markó László Sajószentpéter 1999 Rizlingszilváni 
21. Slezsák Imre Edelény 1999 Furmint 
22. Slezsák Imre Edelény 1999 Hárslevelő 
23. Tóth Bálint Borsodszirák 1999 Hárslevelő 

Dicséret 
24. Barna Miklós Edelény 1999 Zengı 
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A BOR NAPJA 
Mezıkövesd, 2000. augusztus 12. 

 
A borversenyre 3 gazda 8 borral nevezett be. Fehérbor 7, vörös 1.  

Minden bor érmes lett. Aranyérem 1; ezüstérem 6 bor; bronzérem 1 bor. 
 
 

Sor-
szám 

Név Évjárat Fajta 
 

Arany 
1. Kiss Pál  Edelény 1999 Kékfrankos-Oportó-Cabernet  

Ezüst 
2. Kiss János Edelény 1995 Furmint  
3. Kiss János Edelény 1998 Olasz rizling  
4. Kiss János Edelény 1999 Furmint  
5. Kiss János Edelény 1999 Olasz rizling  
6. Kiss Pál Edelény 1996 Hárslevelő 
7. Kıvári József Edelény 1999 Furmint-Hárslevelő 

Bronz 
8. Kiss Pál Edelény 1996 Furmint-Hárslevelő 

 
 
(Saját kocsimmal vittem a borokat versenyre Tibolddarócra, Bogácsra.) 
 
 

Eredményesen zárult a BORTERMİHELY 

elnyerése érdekében végzett munkánk. 

Az Országgyőlés a 2000. június 13-ai ülésén 

elfogadott 2000. évi XCIX. törvényben a 

szılıtermesztésrıl és a borgazdálkodásról szóló 

1997. évi CXXI. törvény módosításában Edelényt 

BORTERMİHELLYÉ nyilvánította.   

(Lásd: Magyar Közlöny, 2000/65. sz.) 

Ezért is érdemes volt együtt dolgoznunk. 
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F E L H Í V Á S 
EDELÉNY ÉS KÖRNYÉKE BORTERMEL İIHEZ! 

 

2001. április 17-én (kedden) 

a Városi Könyvtárban megrendezzük 

Edelény és vonzáskörzete kistermelıinek 

2001. ÉVI 

B O R V E R S E N Y É T 

fehér és vörös szılıbor, valamint gyümölcsbor kategóriában. 
 
A versenyre bárki benevezhet Edelényben vagy a környékén termett 

saját készítéső borával. 

Benevezési díj:  termelınként az elsı borminta  200.- Ft,  
minden további    150.- Ft. 

A fehér borokat zöld hosszúnyakú 0,75 literes rajnai palackban, a 
vörös borokat zöld rövidnyakú 0,75 literes  bordói palackban kell leadni 
a Városi Könyvtárba április 17-én 8.00 és 13.00 óra között (egy-egy 
versenyborból egy darab mintát). 

A borokat háromtagú zsőri értékeli és kategóriánként minıségük szerint 
arany-, ezüst- és bronzéremmel, valamint emléklappal díjazza. 

Zsőrielnök: dr. Farkas Attila 

Az ünnepélyes eredményhirdetés (szakmai tanácsadással) április 17-
én 19.00 órai kezdettel lesz a Városi Könyvtárban. 

Kérjük kistermelı barátainkat, minél többen vegyenek részt Edelény és 
környéke borversenyén! 

Tisztelettel 

A Miklós Gyula Kertbarát Kör tagjai 

Edelény Hegyközség Vezetısége 
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Az Edelényi Bortermıhely XIII. Borversenye 
2001. ápr i l is 17. 

Április 17-én megrendeztük az edelényi bortermıhely és környéke 2001. 
évi borversenyét. Ez volt a város tizenharmadik és egyben a bortermıhely 
elsı borversenye. A megyei és nemzetközi borversenyeken elért 
eredményeink az itt termett szılıbıl készült borok kiemelkedıen jó minı-
ségét igazolják. Ennek elismeréseként is az Országgyőlés által elfogadott 
2000. XCIX. sz. törvény Edelényt bortermıhellyé minısítette. (Jó lenne, ha 
követnék e rang elérésében a környezı települések is.) Ezek után városunk 
szılımővelıi is megkapják azokat az állami támogatásokat, melyeket az or-
szág bortermıhelyei élveznek. Ma már érdemes Edelényben szılıföldet vá-
sárolni, és azt állami támogatással újratelepíteni. Abban bízunk, hogy a le-
romlott területeken hamarosan szép új ültetvények díszelegnek majd. 

A versenyre 47 gazda 103 bort: 66 fehér, 36 vörös szılıbort és 1 gyü-
mölcsbort nevezett be. 

A dr. Farkas Attila miskolci és Tóth László egri nemzetközi borbíráló 
zsőrielnökök által vezetett két zsőri 30 bort aranyéremmel, 30 bort ezüst-
éremmel, 21 bort bronzéremmel, 16 nedőt pedig emléklappal jutalmazott. 

A legeredményesebb versenyzık a szılımővelés és a borkészítés érté-
kes munkaeszközeit kapták ajándékba Virág Tamástól, a Hegyközség elnö-
kétıl, a FEFA Kft. vezetıjétıl, Vaskó Sándortól, a helyi mezıgazdasági bolt 
vezetıjétıl, valamint Szilágyi Adolf polgármestertıl, aki emléklapot adott át 
dr. Farkas Attilának, a helyi kertbarát kör, a gyümölcs- és szılıtermelı gaz-
dák sokéves támogatásának elismeréséül. 

A bíráló bizottság elnökei felhívták a gazdák figyelmét az egyre jobban 
terjedı újszerő reduktív borkészítési, borkezelési eljárás követésére. Elisme-
résüket fejezték ki az itt bemutatott borok évrıl évre emelkedı minısége 
miatt, amit a most bemutatott borok arany, ezüst és bronz minısítésének 
nagy aránya is bizonyít. 

Slezsák Imre, a Miklós Gyula Kertbarát Kör vezetıje, a rendezvény fı-
szervezıje a borverseny iránti érdeklıdés növekedése, különösen a szom-
széd községek gazdáinak érdeklıdése miatt örömét fejezte ki, s kérte a 
résztvevıket az elhanyagolt szılıterületek felújítására, a még meglévı direkt 
termı szılık nemes fajtákkal való lecserélésére, amelyhez Edelényben most 
már az állam is támogatást nyújt. 

A 13. borverseny szakmai értékelés, tanácsadás után jó hangulatú bo-
rozgatással ért véget. 
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Összesített eredmények 
Sor- 
szám 

Név Évjárat Borfajta Termıhely 

Arany 
1. Barna Miklós Edelény 1999 Zengı Sápi hegy 

2. Kerényi József Edelény 2000 Oportó Ludmilla 

3. Kertész Imre Edelény 2000 Hárslevelő Ludmilla 

4. Kiss András Edelény 2000 Olasz rizling Istenhegy 

5. Kiss János  Edelény 2000 Furmint Nagycsászta 

6. Kiss János  Edelény 1999 Furmint Nagycsászta 

7. Kiss János  Edelény 2000 Oportó-Kékfrankos-
Cabernet Nagycsászta 

8. Kiss Pál Edelény 2000 Olasz rizling Nagycsászta 

9. Kiss Pál Edelény 2000 Oportó-Kékfrankos-
Cabernet Nagycsászta 

10. Kokavecz Károly Edelény 2000 Ottonel muskotály Szendrılád 

11. Kıvári József Edelény 1998 Furmint-Hárslevelő Istenhegy 

12. Kıvári József Edelény 2000 Furmint-Hárslevelő Istenhegy 

13. Markó László Sajószentpéter 1999 Kékfrankos-Medina Sajószentpéter 

14. Markó László Sajószentpéter 2000 Kékfrankos-Medina-
Cuvée Sajószentpéter 

15. Markó László Sajószentpéter 2000 Oportó-Kékfrankos-
Cuvée Sajószentpéter 

16. Markó László Sajószentpéter 2000 Olasz rizling Sajószentpéter 

17. Mike Szabolcs Edelény 2000 Bianca-Ezerfürtő-
Rizlingszilváni Alsóhegy 

18. Orosz Béla Edelény 2000 Zweigelt Sápi hegy 

19. Polácsik László Edelény 2000 Zengı-Zenit- 
Piros tramini Nagycsászta 

20. Slezsák Imre Edelény 2000 Hárslevelő-Furmint Ludmilla 

21. Slezsák Imre Edelény 2000 Piros tramini Ludmilla 

22. Slezsák Imre Edelény 2000 Csemege vegyes Ludmilla 

23. Slezsák János Edelény 2000 Furmint-Hárslevelő Ludmilla 

24. Szabados József Sajószentpéter 2000 Chardonnay-
Cserszegi főszeres Sajószentpéter 

25. Szilva Bálint Damak 2000 Vegyes fehér Damak 

26. Tóth Bálint Borsodszirák 2000 Medina Sápi hegy 

27. Tóth Bálint Borsodszirák 2000 Kékfrankos Sápi hegy 

28. Vallus János Edelény 2000 Zengı Nagycsászta 

29. Veres Miklós Szendrılád 2000 Olasz rizling Szendrılád 

30. Vozár Lajos Edelény 2000 Csaba gyöngye Nagycsászta 
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Sor- 
szám 

Név Évjárat Borfajta Termıhely 

Ezüst 
31. Barna Miklós Edelény 2000 Zweigelt-Kékfrankos Sápi hegy 

32. Barna Miklós Edelény 2000 Zengı Sápi hegy 

33. Bialkó Simon Edelény 2000 Irsai Olivér-Chasselas Nagycsászta 

34. Bődy László Edelény 1999 Olasz rizling Ludmilla 

35. Bődy László Edelény 2000 Olasz rizling Ludmilla 

36. Demjén János Edelény 2000 Piros tramini Alsóhegy 

37. Demjén János Edelény 2000 Mátrai muskotály Alsóhegy 

38. Diczházi János Edelény 2000 Bianca-Zenit-
Cserszegi főszeres Kiscsászta 

39. Fótos István Kazincbarcika 2000 Vegyes fehér Balajt 

40. Kertész Imre Edelény 2000 Kékfrankos-Oportó Ludmilla 

41. Kiss János Edelény 2000 Olasz rizling Nagycsászta 

42. Kondás Miklós Edelény 2000 Medina-Kékfrankos-
Zweigelt Kiscsászta 

43. Kondás Miklós Edelény 2000 Göcseji zamatos Kiscsászta 

44. Köteles János Szendrı 2000 Zenit-Zengı Szendrı 

45. Markó László Sajószentpéter 2000 
Rizlingszilváni-
Sárga muskotály-
Cuvée 

Sajószentpéter 

46. Markó László Sajószentpéter 2000 Rizlingszilváni Sajószentpéter 

47. Mike Szabolcs Edelény 2000 Kékfrankos-
Zweigelt-Oportó Alsóhegy 

48. Nagy István Balajt 2000 Vegyes fehér Balajt 

49. Slezsák Imre Edelény 2000 Hárslevelő-Furmint Ludmilla 

50. Szabados József Sajószentpéter 2000 Kékfrankos-Medina Sajószentpéter 

51. Szabó János Miskolc 2000 Zweigelt Miskolc 

52. Szabó Tibor Edelény 2000 Bianca Istenhegy 

53. Szilva Endre Damak 2000 Olasz rizling Damak 

54. Szilva Endre Damak 2000 Vegyes vörös Damak 

55. Szitár Béla Edelény 1999 Vegyes fehér Finkei hegy 

56. Szitár Béla Edelény 2000 Boglárka Finkei hegy 

57. Tóth Bálint Borsodszirák 2000 Zengı-Zenit Sápi hegy 

58. Vallus János Edelény 2000 Piros tramini-
Chasselas Nagycsászta 

59. Vallus János Edelény 2000 Bianca Nagycsászta 

60. Vallus József Edelény 2000 Zweigelt Nagycsászta 
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Sor- 
szám 

Név Évjárat Borfajta Termıhely 

Bronz 
61. Berecz Tibor Edelény 2000 Zweigelt-Kékfrankos Istenhegy 
62. Bődy László Edelény 2000 Olasz rizling Ludmilla 
63. Demjén János Edelény 2000 Oportó-Zweigelt Alsóhegy 
64. Juhász Csaba Miskolc 2000 Medina Miskolc 
65. Kerényi József Edelény 2000 Rizlingszilváni Ludmilla 
66. Kiss János Edelény 1999 Olasz rizling Nagycsászta 
67. Lırincz János Edelény 2000 Zala gyöngye Nagycsászta 
68. Molnár János Edelény 1999 Pirosribizke bor Nagycsászta 

69. Polácsik László Edelény 2000 Zweigelt-Oportó-
Kékfrankos Nagycsászta 

70. Sukovich László Edelény 2000 Vegyes fehér Sápi hegy 
71. Szabados József Sajószentpéter 1999 Kékfrankos-Medina Sajószentpéter 

72. Szilágyi Adolf Edelény 1999 Kékfrankos-
Zweigelt-Medina Pingyom 

73. Szilva Endre Damak 2000 Szürkebarát Damak 

74. Szilva Tibor Edelény 2000 Zweigelt-Blauburger-
Kékfrankos Damak 

75. Szitár Béla Edelény 2000 Chasselas Finkei hegy 
76. Tóbiás Dániel Edelény 2000 Kékfrankos Ládbesenyı 
77. Tóth Bálint Borsodszirák 1999 Hárslevelő Sápi hegy 
78. Tóth Bálint Borsodszirák 2000 Eger I. Sápi hegy 
79. Tóth Bálint Borsodszirák 2000 Oportó Sápi hegy 
80. Virág Tamás Edelény 2000 Kékfrankos Nagycsászta 
81. Zsigrai János Edelény 2000 Rizlingszilváni Istenhegy 

Dicséret 
82. Bialkó Simon Edelény 2000 Oportó Nagycsászta 
83. Eperjesi Tibor Miskolc 2000 Zweigelt Miskolc 
84. Kiss András Edelény 2000 Olasz rizling Istenhegy 
85. Lırincz János Edelény 2000 Eger II. Nagycsászta 
86. Markó László Sajószentpéter 2000 Olasz rizling-Cuvée Sajószentpéter 
87. Orosz Béla Edelény 2000 Kék oportó Sápi hegy 
88. Slezsák Imre Edelény 1999 Hárslevelő Ludmilla 
89. Szabó Tibor Edelény 2000 Eger II. Istenhegy 
90. Szilva Bálint Damak 2000 Vegyes vörös Damak 
91. Szilva Tibor Edelény 2000 Szürkebarát-Leányka Damak 
92. Tóbiás Dániel Edelény 2000 Zweigelt Ládbesenyı 
93. Tóbiás Dániel Edelény 2000 Kékfrankos-Barrique Ládbesenyı 
94. Vallus József Edelény 2000 Olasz rizling Nagycsászta 
95. Vallus József Edelény 2000 Favorit-Cuvée Nagycsászta 
96. Veres Miklós Szendrılád 2000 Rizlingszilváni Szendrılád 
97. Virág Tamás Edelény 2000 Zöld veltelini Nagycsászta 
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V. Bükkaljai Borverseny 
Cserépfalu, 2001. április 21. 

Városunk, bortermıhelyünk jó hírét erısítették boraink a Cserépfaluban 
megrendezett 2001. évi V. Bükkaljai Borvidéki borversenyen. 

Tóth Bálint 2000. évi Kékfrankos bora hozta el a borvidék legjobb 2000. 
évi Kékfrankosa címet és az ezzel járó gyönyörő kelyhet. 

Markó László kapta a legjobb vörösbor-termelı címet. 

A borverseny benevezıi és eredményei: 

Sor-
szám 

Név Évjárat Fajta 
 

Arany 
1. Kiss János  Edelény 1999 Furmint 
2. Markó László Sajószentpéter 1999 Kékfrankos-Cuvée 
3. Markó László Sajószentpéter 2000 Kékfrankos-Medina-Cuvée 
4. Markó László Sajószentpéter 2000 Kékfrankos-Oportó-Cuvée 
5. Tóth Bálint Borsodszirák 2000 Kékfrankos 
6. Tóth Bálint Borsodszirák 2000 Medina 

Ezüst 
7. Kiss János  Edelény 1999 Olasz rizling 
8. Kiss János  Edelény 2000 Furmint 
9. Kiss János  Edelény 2000 Oportó-Cuvée 

10. Kiss János  Edelény 2000 Olasz rizling 
11. Kiss Pál Edelény 2000 Oportó-Cuvée 
12. Kiss Pál Edelény 2000 Olasz rizling 
13. Kıvári József Edelény 2000 Furmint-Hárslevelő 
14. Orosz István Sajószentpéter 2000 Medina-Kékfrankos 
15. Tóth Bálint Borsodszirák 2000 Oportó 

Bronz 
16. Markó László Sajószentpéter 2000 Olasz rizling-Cuvée 
17. Markó László Sajószentpéter 2000 Olasz rizling 
18. Markó László Sajószentpéter 2000 Rizlingszilváni 
19. Markó László Sajószentpéter 2000 Rizlingszilváni-Sárgamuskotály 
20. Orosz Béla Edelény 2000 Zweigelt 
21. Tóth Bálint Borsodszirák 2000 Zengı-Zenit 

Oklevél 
22. Orosz István Sajószentpéter 2000 Chardonnay-Cserszegi főszeres 
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Megırizni a szılıtermesztés hagyományait 

A borok versenye 
Tizenhárom éve rendezi meg az edelényi Miklós Gyula Kertbarát Kör a 

városban és környékén termett borok versenyét. A helyi kezdeményezés ré-
vén az itteni nedők legjobbjai már megyei, sıt nemzetközi porondra is ki-
léptek. Biztosan így lesz idén is, de elıbb április 17-én méretnek meg a 
szőkebb pátria seregszemléjén. 

A Bódva völgye lankás hegyoldalai, fıként nyugati és déli fekvéső lejtıi 
mindig is jó feltételeket biztosítottak a szılıtermesztéshez. Szinte nem volt 
olyan település ezen a tájon, ahol ne foglalkoztak volna a mőveléssel. Ezt 
bizonyítják a középkori bélyegzıkben, címerekben látható szılıfürt- és 
levélmotívumok, mővelési eszközök, vagy éppen maga a község neve ırzi 
ennek emlékét. Már az edelényi kastély 1780-as évekbıl származó freskója 
is megörökíti a borászkodás elemeit. 

A 19. század utolsó harmada ezen a vidéken is a szılıgyökértető-jár-
vány idıszaka volt. A filoxéra elleni harc tette ismertté a mai Edelény város-
részében, Finkén született Miklós Gyula nevét, aki munkássága elismerése-
ként szılészeti és borászati kormánybiztosi megbízást kapott. A járvány el-
múltával a térségre az újabb csapásokat a direkt termı fajták betelepítése, a 
második világháború utáni földreform, iparosítás és a napjainkban egyre 
erısebbé váló elöregedés, elnéptelenedés mérte. A szılıhegyek nagy része 
elparlagosodott, benıtte azokat a gaz. 

Ezt a folyamatot próbálja megállítani és visszafordítani csaknem másfél 
évtizede a Slezsák Imre vezette kertbarát kör. A borversenyeken évrıl évre 
jobb eredmények születnek, tavaly pedig a bortermıhely minısítést is meg-
kapta a város. A hegyközségbe tömörülı gazdák így jogosultak állami tá-
mogatásra, ha újratelepítésbe vágnak bele. 

Az idei borversenyre április 17-én 8 és 13 óra között kell bevinni az 
edelényi könyvtárba a fehér vagy vörös szılı-, illetve a gyümölcsborokat. A 
fehéreket hosszúnyakú hét és fél decis rajnai, a vöröseket rövidnyakú hét és 
fél decis bordói palackban várja a dr. Farkas Attila vezette zsőri. Az 
eredményeket – szakmai tanácsadás mellett – aznap este hét órakor hirdetik ki. 

Patrióta havilap, 2001. március 20. 8. p. 
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Borversenyre készülnek Edelényben 
Április 17-én, kedden a Városi Könyvtárban megrendezik Edelény és 

vonzáskörzete kistermelıinek 2001. évi borversenyét fehér és vörös szılı-
bor, valamint gyümölcsbor kategóriában. 

A versenyre bárki benevezhet Edelényben vagy a környékén termett 
saját készítéső borával. Benevezési díj termelınként: az elsı borminta 200 
forint, minden további 150 forint. A fehér borokat zöld hosszúnyakú 0,75 
literes rajnai palackban, a vörös borokat zöld rövidnyakú 0,75 literes bordói 
palackban kell leadni a Városi Könyvtárba április 17-én 8 és 13 óra között. 
(Egy-egy versenyborból egy darab mintát.) 

A borokat háromtagú zsőri értékeli, és kategóriánként minıségük szerint 
arany-, ezüst- és bronzéremmel, valamint emléklappal díjazza. Zsürielnök: 
dr. Farkas Attila. Ünnepélyes eredményhirdetés (szakmai tanácsadással) 
április 17-én 19 órai kezdettel lesz a Városi Könyvtárban. 

Kérjük a kistermelıket, minél többen vegyenek részt Edelény és kör-
nyéke borversenyén! 

A Miklós Gyula Kertbarát Kör tagjai 
Edelény Hegyközség vezetısége. 

Észak-Magyarország, 57. évf. 85. sz. (2001. április 11.) 6. p. 

Éremmel jutalmazták a borosgazdákat 

A díjazott versenyzık a szılımővelés  
értékes eszközeit kapták ajándékba 

Mintegy 103 bort zsüriztek Edelényben április 17-én a 2001. évi bor-
termıhely és környéke versenyen. 

A versenyt dr. Farkas Attila miskolci és Tóth László egri nemzetközi 
borbíráló zsürielnökök vezették. A 103 borból harmincat arany-, ugyancsak 
harmincat ezüst-, 21-et bronzéremmel, tizenhatot pedig emléklappal jutal-
maztak. 

Az edelényi borosgazdák közül Barna Miklós, Kerényi József, Kertész 
Imre, Kiss András, Kiss János, Kiss Pál, Kıvári József, Mike Szabolcs, 
Orosz Béla, Polácsik László, Slezsák Imre, Slezsák János, Tóth Bálint, 
Vallus János és Vozár Lajos lett aranyérmes, míg a környékrıl érkezett ver-
senyzık között a sajószentpéteri Markó Lászlót, Szabados Józsefet, a 
damaki Szilva Bálintot, a szendrıládi Veres Miklóst, és a Kokavecz Károly 
nedőjét tartották a legjobbnak. 

A díjazott versenyzık a szılımővelés és a borkészítés értékes munka-
eszközeit kapták ajándékba Slezsák Imrétıl, a kertbarát kör vezetıjétıl, va-
lamint Virág Tamástól, a hegyközség elnökétıl, a FEFA Kft. vezetıjétıl, 
Vaskó Sándortól, a helyi mezıgazdasági bolt vezetıjétıl, Szilágyi Adolftól, 
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a bódvavölgyi város polgármesterétıl. A település elsı embere emléklapot 
nyújtott át dr. Farkas Attilának, a helyi kertbarát kör, a gyümölcs- és szılı-
termelı gazdák sokéves támogatásának elismeréseként. 

A rendezvény fıszervezıje, Slezsák Imre, a Miklós Gyula Kertbarát Kör 
vezetıje örömét fejezte ki az egybegyőlteknek, hogy ilyen nagy számmal 
vettek részt a rendezvényen, különösen a szomszédos községekbıl. Egyúttal 
kérte a borászokat, hogy az elhanyagolt szılıterületeket újítsák fel, valamint 
cseréljék ki a meglévı direkt termı szılıket nemes fajtákkal, amelyhez most 
már az állam is támogatást nyújt. Az immár tizenharmadik alkalommal 
megtartott edelényi borverseny a szakmai értékelés után kedélyes hangulatú 
borozgatással ért véget. 

SZIA 

Észak-Magyarország, 57. évf. 96. sz. (2001. ápr. 25.) 7. p 

* 
FELHÍVÁS 

 
Edelény Hegyközség és a Miklós Gyula Kertbarát Kör  

ismételten megrendezi 
Edelény és vonzáskörzete kistermelıinek 

2002. évi 
BORVERSENYÉT 

fehér és vörös szılıborok, valamint gyümölcsbor kategóriában. 

Borverseny helye: Vállalkozók Háza, Edelény 

Borverseny ideje: 2002. április 26.,    13.00–17.00 óráig 

Minták átvétele:   2002. április 26.,     09.00 óra 

Minták palackozása: 
Fehér bor: 0,75 literes hosszú nyakú Rajnai zöld üveg 
Vörös bor: 0,75 literes rövid nyakú Bordói üveg 
A palackokon a címkén feltüntetni a termelı nevét, dőlı nevét, szılı fajtáját, 
a bor évjáratát és jellegét. 
Nevezési díj: 1 minta 200.- Ft. A versenyre bárki benevezhet saját termeléső 
borával. 
A zsőri elnöke: Dr. Farkas Attila 
Várjuk szılıtermelı gazdák jelentkezését borversenyünkre. 

Tisztelettel 

Miklós Gyula Kertbarát Kör 
Edelény Hegyközség Választmánya 
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Slezsák Imre levele a kórházból 
Szeretettel köszöntöm a borverseny valamennyi résztvevıjét. Nagyon 

sajnálom, hogy egészségi állapotom nem engedi meg, hogy én is köztetek 
legyek, de lélekben veletek vagyok. Külön köszöntöm azokat a termelıket, 
akik a múlt évi nehéz növényvédelmi, szılıvédelmi feladatok ellenére, 
ezeket a körülményeket meghazudtolva jó nedőt tettek a zsőri asztalára. És 
külön köszöntöm azokat, akik most határozták el elıször magukat, hogy 
elhozzák borukat, boraikat megmérettetésre. Szívbıl gratulálok valamennyi 
termelınek az elért eredményekhez. 

Ez volt a 14. nemes vetélkedınk. Azt szokták mondani, hogy 12 az egy 
tucat. A mi 12. versenyünk olyan tucat volt, amely gyızelmet jelentett, ho-
zott Edelény szılıtermelésének. A 13.-at már a gyızelem sikereként is el-
könyvelve együtt rendezhettük meg Edelény bortermıhellyel, mert hogy 
teljesült nagy vágyunk, eddigi szép eredményeinket figyelembe véve, jó ter-
mıhellyé nyilvánította az Országgyőlés. 

Ez bizony kötelez bennünket, jó termıhelyi szılıtermelıket, a szılı-
mővelés szerelmeseit. 

Azt kívánom, hogy legyenek példamutatói az eddig elért eredmények 
továbbvitelének. 

Köszönöm a zsőri munkáját, a kisegítık munkáját, és a jó nedők elfo-
gyasztásához jó egészséget kívánok. A megkezdett új gazdasági esztendıhöz 
erıt, egészséget, a feleslegeink eladásához pedig jó piaci feltételeket kívánok 
Isten áldásával. 

Edelény, 2002. április 26. 
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ÍRÁSOK A KÖRR İL 
 

 
 

Nem őzettünk ki a Paradicsomból! 
Szebb idıt rendelni sem lehetett volna! Annyi bolond idıjárású nap után 

végre orgonás májushoz illı a mai! Szél sincs már, mint a korábbi napokban, 
a nap melegét így semmi nem lopja. Ingujjra vetkızve ballagunk a földúton, 
amit a felserkent fő már-már rejteget, szınyegként takar, s eközben a 
körülölelı öreg gyümölcsös szilváinak, dióinak, almafáinak csendjében 
olyan mélységes nyugalom telepszik rá az emberre, hogy kénytelen cáfolni a 
biblia állítását. Nem őzettünk ki a Paradicsomból. 

Ezt egyébként a jóllakottság érzetével is mondjuk. Az a bárányból ké-
szült gulyás alig félórája valóban fenséges volt. Micsoda ízek, illatok! Di-
csértük is a mesterét, mert fıztje nemcsak a tányért tunkoltatta ki velünk, 
hanem Slezsák Imre nemes borát (minden elızetes híreszteléssel ellentétben, 
Edelényben is ihat az ember jó bort) is igen kívántatta. Az öreg épület szép 
kilátójú tornácán egyébként enélkül is érdemes lett volna ücsörögni egy ke-
veset. Alattunk szélesre, síkságra tárulkozva a Bódva völgye, Edelény, 
Finke, Szirák felülnézetbıl, búzatáblák zöldje, meddıhányók piramisa, 
Berente füstöt ontó hármas tornya, s a láthatár szélén a szürkéllı Bükk kon-
túrja. 

A tornác alatt orgona illatozott, s jólesett a Hárslevelő. Mint ahogy ez a 
mostani séta itt a Ludmillán át a Sápi hegyre is jólesik. A legfiatalabb kert-
barát, Terbócs Bertalan invitált bennünket hozzájuk. Senki nem kérette magát. 

Ezt a hétközbeni víkendet – amit dr. Bálint György mezıgazdasági 
szakíró, a Kertészet és Szılészet fıszerkesztıje edelényi látogatása alkalmá-
ból rendeztek a helyi kertbarát kör tagjai – Slezsák Imre úgy is indokolja, 
miközben ballagunk a présházak, szılık között, hogy legtöbbször testüket 
sanyargatni jönnek ide, egyszer-egyszer nem árt áldozni Bacchus oltárán. 
Rögtön tegyük hozzá – áskálódó ellenségek szájára lakatot téve –, termé-
szetesen csak mértékkel. Egyébként is meleg van, s az igazi kertész – 
márpedig aki itt van, mind annak érzi magát – szereti a bort. S a bor szere-
tete sohasem mennyiségben értendı. 

Ismerısök köszönnek ránk az egyik présházból is, a másikból is. Áldo-
másra invitál az egyik, a másik szılıjét kínálja eladásra. Egy-két szóra min-
denhol megállunk, még alkudunk is abból az 50 ezerbıl. Arrább egy félszáz 
éves kajszi elıtt tisztelgünk. A kertész azonnal kibújik egyikünkbıl, bizony-
gatva a veresszilvába oltás elınyeit. 
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Elég egy ilyen szép napos délután a Ludmillán, kedves, rögtönbarát em-
berek között, s tovább erısödik bennem a megállapítás: az orvos, a tanár 
munkája talán – mondom: talán – fontosabb lehet, de szebb semmiképp. Ha 
egy életen át boldog akarsz lenni, légy kertész – mondták régi bölcsek, s ık 
– a könyvtárigazgató, a mővezetı, a nyugdíjas – hasznos idıtöltés gyanánt 
megfogadták az igaz tanácsot. 

A Ludmilla egyébként azért Ludmilla, mert a terület valamelyik 
hajdanvolt földbirtokosának a lányát így hívták. Róla nevezték el. Ezt is el-
mondják, nemcsak azt, hogy miért ültet egyikük Attilát, másikuk Zalagyön-
gyét. Sıt, azt is megtudom, hogy korábban fekete cserepeket fordított ki 
innen az eke, a régészek állítása szerint késı bronzkorit. Vozár Lajos, Zabari 
József, Suszter Jenı és az öreg Fótos Pista bácsi azért jobbára a kertészkedés 
örömeit és nem kevés gondját emlegetik. És itt a Ludmillán szóba kerül 
Borsos Miklós tihanyi csodakertje is, és a Gyırffy Istváné, a hasonló, a 
Duna-kanyarban. Mert a kertész mindig messzebb tekint saját gazdaságán. 

Ízlik Terbócs Bertalan vörösbora, méginkább tetszik azonban az a lel-
kesedés és szakértelem, ahogy a kertészkedésben szerzett tapasztalatairól 
beszél. 

Múlik az idı, az enyhén lengedezı gyümölcsfákról kellemes, hős érin-
tést kapunk, ami „józanító is”, óránkra pillantat. De elszaladt az a négy óra! 

Ami jó, annak végét senki emberfia nem várja. Mégis eljön hívatlanul is. 
S úgy tőnik, gyorsabban jár ezalatt az óramutató. A jó levegıjő Ludmillán 
mi is úgy érezzük: a „vége már”-ra azt kell mondanunk: kár… De túl ezen 
este már valamennyien újra együtt ülünk a járási könyvtárban, ahol dr. 
Bálint György a legújabb szılı- és gyümölcsfajtákról tart elıadást. Ez az 
összetartás táplálja reményem: találkozunk mi még a Ludmillán, a paradi-
csomban máskor is! 

Hajdu Imre 

Észak-Magyarország, 35. évf. 116. sz. (1979. május 20.) 7. p. 
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A képen balról kezdve: Vozár Lajos, Fótos István, dr. Bálint György, Hajdu Imre, 
Slezsák Imre, Augusztinyi Béla és Terbócs Bertalan 1979-ben 

 

 
Dr. Bálint György elıadása a Városi Könyvtárban 1979-ben 
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Borkóstoló a körvezetınél 
Balra az Angyalhegy, jobbra az Istenhegy magasodik, mi pedig itt ál-

lunk középen, a Ludmilla-hegy tetején s szalonnázunk. November utolsó 
napja van, de nem kívánom a nagykabátot, így jártam be az elıbb a szılıt, 
Slezsák Imre barátom szılejét, megcsodálva a tıkéket, egy-két szemet lop-
tam is a madaraknak hagyott szemekbıl, micsoda édesség futott bennem vé-
gig. A nap bujdokol, de ez is szép tıle, hogy melegít valamicskét, hiszen 
nem is emlékszem ilyen november végi napra, amikor áldhattuk a termé-
szetet, áldjuk mi is, határnézık, a tornácon állók s a tájban gyönyörködık. 

– Látod, az ott az egykori borsodi földvár maradványa – mutat Imre 
jobbra. Valóban nagyszerően látszik innen a magasból a vidék, teljesen ki-
vehetı a hajdanvolt erısség, legalább ennyi maradjon meg az egykori Bors 
vezér szálláshelyébıl, ha már a neve el is veszett mára. Mert igaz, hogy a 
megye viszi tovább a nevet, de a községegyesítés bizony megszüntette, ami-
kor hozzácsatolták Edelényhez, csakúgy, mint Finkét, jó barátom szülıfalu-
ját. – De nem ez fáj nekem – vallja ıszintén Imre –, hanem a Borsod név 
eltőnése, de nagyon! Jobban meg kellene becsülni a múltat. Legalább ne-
künk, itt lakóknak! 

Hát ı becsüli is, de mennyire hogy igyekszik megbecsülni, tudom, hol-
napra értekezletet hívott egybe, a Hazafias Népfronttal karöltve, hogy be-
széljék meg, vitassák meg javaslatát, hogy mi lenne, ha ezentúl úgy szere-
pelne a helységnévtárban Edelény neve, hogy Borsodedelény, vagy így egy-
beírva vagy külön, mondjuk ekképpen: Borsod-Edelény. 

S míg szalonnáztunk, elmondja, a jó múltkoriban éppen Király Istvánt 
hívta haza, megünnepelni születésének hatvanadik évfordulóját, rendeztek 
véle találkozót, s egy kis népünnepélyt: ki sült tésztát hozott, ki bort tett az 
asztalra, fıztek is, sütöttek is, összejöttek a régi osztálytársak, a jó ismerı-
sök, barátok, akik lelkesen ittak Király István akadémikus egészségére. És 
Király tanár úr királyi gesztussal természetesen honorárium nélkül tartott 
találkozót a falu népével, s a szülıfalujában úgy volt vendég, hogy ı vendé-
gelte meg a falu népét: jó szóval, útmutatással, bölcs gondolatokkal egy te-
remtı, alkotó emberélet megpihenı pillanatában. 

A táj a szőrt fényben is ragyog, villóznak a fények a felhık mögül, nem 
süt a nap, bujkál a felhık fölött, de átszivárogtatja mégis fényét, messze 
fényködökbe öltözteti Kazincbarcikát, amely úgy hálálja meg ezt a szíves-
séget, hogy ontja a fekete füstfelhıket, aztán balra Sajószentpéter integet, 
balra a hegyek mögött meg csak sejtem, hogy merre lehet Boldva, régi s 
gyönyörő templomával, elbújik az Angyalhegy mögött. 

Az ısz beletépett alaposan az erdı fáiba, ha ragyogna a napfény, tob-
zódnának a színek, de így csak foltokban látszik az erdı rozsdaszíne, az ok-
kerek sárgája, néhány levél a kertben is színesedik még, legalább az elsı 
igazi fagyig. 
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Szalonnázunk. 
Mert nagy étvágyunk kerekedett, hiszen az elıbb bort kóstoltunk a pin-

cében. Felhajtottunk négy pohárral: ennyiféle bora van ugyanis a gazdának, 
mindegyiket megkóstoltuk s most aztán itt van velünk az ötödik pohár is, 
hogy mossuk le a szalonna ízét, ha újra megszomjazunk. 

Ez a Ludmilla-hegy, ahol állunk, persze csak domb, sıt, csak dom-
bocska, ha harminc méterre kimagaslik a tájból, már túl is becsültem, de itt 
mindent hegynek mondanak az idevalósiak, megbecsülik ezzel a természet 
erıit, amelyek idemesterkedték ezt a szépnevő dombot. Ludmilla vendégei 
vagyunk, olyan bokorugró szoknyája van e szép hölgynek, hogy elég lenne 
körbegyalogolni, tıkék vonulatai rajta a minták, messzirıl különösen szépet 
mutat, de innen fentrıl is, a veranda védett négyszögébıl. 

Imre barátom szívbéli, jó gazda, nemcsak akkor, mikor a hegyet túrja, 
szılejét rakja rendbe, borát gondozza, nem, ı az egész helyi közösség lel-
kesítıje, hiszen a járási könyvtárban minden hét keddjén – ezen a mai napon 
is! – összegyőjti a kertbarátokat, akik bejárnak hozzá, szakkönyveket lapoz-
gatnak, tanulják a gazdálkodást, s ma mindenki tanulhat valamit a rohanó 
idıben. Összeülnek, beszélgetnek, szakértıket hívnak maguk közé, szak-
könyvek szerzıit látják vendégül. Egyszer engem is. Élvezettel olvastam fel 
a Szentendrei szonettjeimbıl egy jó marékra valót, soha értıbb közönség 
még nem hallgatta ıket. 

A szalonnázást befejezvén újra a pincébe tartunk, ég a gyertya, kóstoljuk 
a bort, üveglopóból csurrantja poharamba Imre a kontyalávalót, vagyis: a 
muskotályosat, kóstoljam csak meg ezt is, ebbıl majd az asszonynak küld 
haza egy üveggel. 

– Látod a színét? – mutatja föl a poharat a gyertyaláng fölé – csurrantott 
arany, ugye? És az íze? De ne én mondjam, hanem te, ízlik? 

Ha nem kellene beszélnem délután, a hajdanvolt szendrıi vár alatt, ha 
nem találkoznék olvasóimmal, akkor most órákon át dicsérném borát, néz-
ném a színét, élvezném az illatát, dicsérném a gazdát, ezt a földhöz is értı 
embert, aki úgy él itt, Edelényben, otthon házában és itt, a Ludmilla-hegy 
tetején oszlopos, tornácos tanyájában, hogy teljes békesség veszi körül. 
Akárhová is megy, a munka várja. Nappal a könyvtárban, mert szellemi 
magvetı ám Slezsák Imre, a hétvégeken meg a földjén, ezen a 250 négy-
szögölén, ahol gazda, igaz ember és igaz barát. 

Búcsúzunk. 
Becsukjuk az ajtót, rátesszük a vaspántokat is, a lakat erısen tart, ırizni 

kell a bort, mint a legnagyobb kincset. 
Milyen jó, hogy a barátságot nem vaspántok ırzik, nem lakatok védel-

mezik. 
Takács Tibor 

Kertészet és Szılészet, 51–52. sz. (1982. december 23.) 19. p. 
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Takács Tibor 

Ludmilla könnye 
Slezsák Imre borát kóstolva 

 
„Ne igyál mindig tsak vizet” 
Timótheust így inti Pál 
„élj kevés borral gyomrodért” 
s most Edelénybıl engemet 
figyelmeztet barátom így 
miután hírt adtam neki 
arról, hogy mi történt velem 

úgy meggyötörtek a napok 
a lassan múló hónapok 
hiszen a betegség levert 
s a jó remény is elszelelt 
ám megmőtöttek engemet 
hogy ne legyek többé beteg 
most tiltanak a bortól is 
még ettıl az oly jótól is 
mit Imre küldött két liter 
Hárslevelőt – sorsom betelt 
és elgyöngít az érzelem 
mintha Szent Pál inna velem 
a szemén látom hogy megért 
„élj kevés borral gyomrodért” 
nem Ciprus adta ezt a bort 
de Ludmilla szoknyás hegye 
s az arany ısz üzenete 
fénylik dicsérve ezt a kort 
bizony Ludmilla könnye ez 
az öröm ettıl lesz heves 
négyen koccintunk Imre s én 
Timotheus és persze Pál 

mondani sem kell a remény 
ezentúl bennem muzsikál. 

In: Napjaim koronája : Versek  
Bp. : Bíró family Kft, 2001. - 199 p. (183. p.) 
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Kertbarátoknak 
Olykor-olykor nem árt felülvizsgálnunk a korábban kialakított és szinte 

már belénk kövült mikrovilágképeket. Ellenkezı esetben olyan meglepetés 
éri az embert, mint minket ért az edelényi kertbarátoknál tett látogatásunk-
kor. Ugyanis eljutva az edelényi határ eddig általunk soha nem látogatott ré-
szeire, azt kellett konstatálnunk, hogy az ez ideig jellegtelennek hitt edelényi 
táj rejt magában olyan kincseket is, amelyek az ország legszebb, legnyugal-
masabb vidékeivel vetekednek. Például a császtai szılıhegy, erdıövezte 
szelíd dombjaival, búvó présházaival, pincéivel – nem túlzunk – ilyen táj. 
Kiss János bányász kertbarát – kinél néhány kellemes órát töltöttünk el, mi-
közben megbeszéltük az idei szılıreményeket, megkóstoltuk a hegy tavalyi 
nemes leveit, s természetesen megbámultuk ezt a paradicsomi környezetet, 
ahová az odavezetı út már javult a korábbi évekhez képest, de mai napig 
nem „rózsával kövezett” –, szóval ı idézte apját, ki – amikor üdülni küldték 
ıt a fiai – így mondott nemet: nekem ez a Balaton és az olasz Riviéra. 

A Császta – melynek a szépen mővelt szılık még emberibb arcot adnak 
– kirándulásra, pihenésre is remek táj. S ilyen az Istenhegy, az Angyalhegy 
vagy a Ludmilla is. Ám emellett ezeknek a területeknek a gazdasági haszna 
is kiemelkedı! Hisz’ ott, ahol a nagyüzem korszerő nagy teljesítményő gé-
peivel – gazdaságosan – képtelen kultúrtájat formálni, ott a kistermelı ve-
rejtéke, kapát lendítı keze, metszıollót szorító ujjai csodát tettek. Edelény-
ben is sok százan vannak ık. Bányászok, gyári munkások, értelmiségiek, 
nyugdíjasok. A most már jogosan városi jelzıvel illethetı könyvtár kebe-
lében tíz esztendeje mőködik 50–60 törzstaggal a kertbarát kör, melyben 
szakmai és kulturális értékekkel gyarapszik hétrıl-hétre a tagság. De nem-
csak ık! Slezsák Imre könyvtárigazgató, kertbarát (ki edelényi barangolá-
sunk során idegenvezetınk volt), szóval ı mondta: aki az összejövetelekre 
eljár, az kötelességének tartja továbbadni a kapott ismereteket. S azok ter-
jednek, mint a hullám a vízbe dobott kı nyomán. Való igaz, az edelényi 
kertek errıl tanúskodnak! 

A fóliás 
Cziszlavicz József Edelényben a fóliás. İ az, akihez palánta- és primır-

áru ügyben kell fordulni. A 63 éves, nyugdíjas villanyszerelı valóban nagy 
mestere a fólia alatti zöldséghajtatásnak. Bizonyítja ezt a néhány éve kiér-
demelt Bereczki Máté emlékplakett is. 

Ottjártunkkor már az ıszi hajtatásra palántázta azt a kiváló paprikafajtát, 
amely Görögországból származik. A salátáit – mivel elsı szakaszban hasz-
nosította a fóliaházait – természetesen már nem láthattuk, a fél kilóra is 
meghízott kemény fejek már hetekkel ezelıtt értékesültek. Most a sátrak 
alatt a paprika, a paradicsom (a második szakasz termékei) az uralkodók. 
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– 1976-ban kezdtem ezt a fajta kertészkedést. Már akkor az elsı évben 
30 mázsa paradicsomom termett. Mostanság? Az egész kertbıl évi 40–50 
ezer forint tiszta hasznot könyvelhetek el. De higgyék el, nem ezért csinálom 
elsısorban! Nekem ez alkotás, amit csinálok, szó szerint élmény! Nagyon 
sokat tanultam saját tapasztalatból, saját káromból. Hogy például a klóros 
csapi víz nem jó rendszeres öntözésre. Hogy a növények öreg, alsó leveleit 
idı elıtt el kell távolítani, mert a fertızésre ezek a legfogékonyabbak. De 
nem ám tıbıl letörve, hanem csonkot hagyva, lecsípve. Ez a csonk majd 
rövid idın belül leszárad, mint sebrıl a var. Ha viszont tıbıl letörném, 
letépném a levelet, seb maradna, az pedig a további fertızés forrása lehet… 

Ezek a lugas paradicsomaim, egy-egy bokron 15–20 kiló is megterem. 
Ez a burgonya meg Grácia fajta. Az okát nem tudom, de én az idén még 
egyszer sem permeteztem, s láthatják, még sincs rajta egyetlen bogár sem. A 
szomszédban Desire van, már háromszor permetezték, mégis bogaras. Tud-
ják, a retket úgy termesztem, hogy ültetés elıtt a magokat technokollal se-
lyempapírra ragasztom, egy teljes ívre 96 magot. Összesen 150 ívet készítek 
el így télen, benn a meleg szobában. Amikor ültetni kell, a selyempapír íve-
ket csak szétterítem a talajon, másfél centi földet húzok rá és belocsolom. 
Rövidesen olyan szépen, egyenletesen sorol a retek, mint egy díszszázad. 
Megjegyzem, csak a technokol ragasztó jó, mert az a víz hatására „elengedi” 
a magot. 

A „kertvárosi” kertbarátnál 
Amióta Edelény hivatalosan viseli a város nevet, azóta a közigazgatási-

lag hozzá tartozó Balajt tulajdonképpen Edelény kertvárosának számít. Ez a 
sok zölddel (is) teli település valóban jogosan viselhetné a kertes rangjelet. 
Minden házhoz tágas porta, kert társul, s ugye vidéken – hacsak nem 
magatehetetlen a gazda – nincs nagyobb szégyen, mint a gondozatlan kert. 
És van itt szılıhegy is, ahol még a kertnél is nagyobb földdarab várja a 
tulajdonosokat. Csak gyızzék csinálni! 

Nagy István MÁV-nyugdíjas gazdaságát aligha érheti szó. A szılıhe-
gyen nem csupán a présháza takaros, a Furmint, Hárslevelő, Olasz rizling, 
Chasselas összetételő szılıültetvénye is kiáll minden kritikát. 

– Nem tagadom, akad munkám elég, fıleg amióta apósom, aki 92 éves 
már, nem tud a fizikai munkában segíteni. A szılıhegyen kétezer négy-
szögöl, idehaza pedig 404 négyszögöl várja a rendszeres ápolást, gondo-
zást… 

A házi kertet mi is alaposan áttanulmányoztuk. Annak ellenére, hogy te-
rem ott bab, borsó, burgonya, sárgarépa, kukorica, az uralkodó mégis a 
gyümölcsfa. Hallottak már a Boldogasszony vajkörtérıl vagy a jegenyeal-
máról? Nagyék kertjében ilyen fajták is találhatók, sıt ezek rendszeresen te-
remnek is. 
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– Tíznaponként rendszeresen permetezem a fákat. Rovarölı szerek kö-
zül a Bi 58-at és a Sinoratox-ot használom, peronoszpóra ellen pedig ez év-
ben a Mikált. A növényvédelmi munkákról rendszeresen vezetem a perme-
tezési naplót. Ez fontos, mert a gyümölcstermés egy jelentıs részét értéke-
sítem. A korábbi években az ıszibarack, cseresznye, meggytermésbıl bejött 
30 ezer forint. Idén ezekbıl sokat nem várok, viszont szép az alma, mintegy 
50–60 mázsa termés ígérkezik. 

János gazda 
Már egészen pontosan nem is emlékszem, hogy Marosvásárhelyen elı-

ször hol is került szóba a kert. Talán a Teleki Téka nagy értékei, felbecsül-
hetetlen jelentıségő könyvei között, amint rábukkantunk régi agrárritkasá-
gokra? Vagy este a szó szerinti Maros menti fenyveserdıben, a faházak elıtt 
üldögélve? Azt hiszem, inkább az utóbbi helyen még akkor is, ha akkor és 
ott kevés szót váltottunk. Inkább a Maros moraját figyeltük, hallgattuk, meg 
azt, hogy miként s mit zúgnak a régi fenyık. Ott, igen, ott a Maros menti 
fenyveserdı aljában került elı az a demizson. Jót kortyolva belıle, azt kér-
deztem akkor ott tıle: miféle nedő? S akkor említette ı a Császtát, meg a 
szılıt. 

Kiss Jánossal, ezzel a 47 éves, keménykötéső, szigorú tekintető, de 
aranyszívő bányásszal az edelényi kertbarátok erdélyi körútja során ismer-
kedtem össze. Akkor ígértem meg neki, legközelebb a Császtán találkozunk. 
A Császtán, amely Kiss János második otthona. 

Az egykori urasági szılıbıl földosztással kapott területet apja örökítette 
rá, s ı példás szorgalommal folytatja apja kedvtelését. Sıt, úgy tőnik, ebben 
a családban vele sem halt ki a kertészhagyomány, hiszen 16 éves fia már 
most is sokat segít neki a földdel való birkózásban. 

– Nekem ez a hely a jó levegı, a kikapcsolódás, a minden. Munka ren-
geteg van vele, de mint bányász, én ezt megszoktam. Néha összejövünk 
testvérek, s akkor a mulatás sem marad el… 

Kiss János ott, hol szılıje meredeken szalad felfelé a hegyen, gondolt 
egy merészet néhány évvel ezelıtt, s bevágta magát a hegybe. Nem kellett 
hozzá sok hét, s a csákányt barátként ismerı férfiú olyan takaros borospincét 
kerekített a föld alá, hogy minden kertbarát megirigyelheti. Fölé pedig egy 
ugyancsak takaros házikót. 

Már a Maros-parton ízlett János gazda üde, száraz jó zamatú, Vegyes 
fehérbora, ám ott a pince mélyén, ott volt az igazi! Hárslevelő, Furmint, 
Olasz rizling, Kövidinka tüze lobban ebben egyszerre lángra, s nem kell be-
lıle sokat kortyolni, mosolyra, nótára deríti mindazokat, akik ízlelgetik. 
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Természetesen felballagtunk a meredek hegyoldalra is, ahol e nemes tü-
zet termik a karós szılık. A vakító májusi napfényben sütkérezı tıkék gaz-
dagon megrakott fürtkezdeményeikkel jó szüretet ígérnek erre az esztendıre. 

S ott, fenn a szılı tetején, ahonnan tiszta idıben a Tiszáig ellátni, év-
százados tölgyek vigyázzák a birtok határát. Ha szél kerekedik, de ha csak 
egy fuvallat szalad át a Császtán, máris hangol a tölgykórus. Fenségét, ha-
talmát messze zúgatja. Akár az az emlegetett Maros menti fenyveserdı. 

Hajdu Imre 

Észak-Magyarország. 42. évf. 127. sz. (1986. május 31.) 13. p. 

 

A mezítlábas Notre-Dame 
Slezsák Imrében ezúttal sem csalódtam! 
Az edelényi városi könyvtár vezetıje néhány éve egy felejthetetlen er-

délyi útra „szervezett be”. Most ugyan csupán ide a szomszédba, Szatmárba, 
Beregbe hívott, de a hívó szót kísérı titokzatos mosoly sejtette: nem fogom 
megbánni, ha velük megyek. 

Bár hittem neki, ám a látvány ekkora élmény-, érzelemgazdagságát nem 
reméltem. Míg szemem az oly régóta várt csendes esıben újra mély léleg-
zetet vevı ligetes táj bájával a második napon sem tud betelni, belül bennem 
már Nyírbátor dicsı századai kavarognak, a túristvándi vízimalom zenéje 
muzsikál, s a nemrég látott csarodai református templom páratlan szépsége 
kelti a honfiúi büszkeséget: íme történelmünk, építészetünk e remekének 
értékessége éppúgy vonzza egész Európa szakmai, s most már egyre inkább 
turisztikai figyelmét is, mint azoké a híres, jobb progpagandájú olasz, fran-
cia, angol templomoké. 

Már azt hittem, Csarodát nem múlja fölül semmi, amikor átkelve a Szipa 
fıcsatornán, nyíregyházi kísérınk azt közli: – rövidesen Tákos következik. 
Ebben a kis faluban pedig megtekintjük a mezítlábas Notre-Dame-ot. 

– Hogy mit? – kérdez vissza valaki a busz végérıl, de a válasz már nem 
szükséges. Buszunk egy-kettıre átért a Csaroda tıszomszédságába települt 
Tákosra, s ott a szürkére színezett kora délután felhıkönnyei között maga-
magát mutatja hófehér falával a tákosi református templom, a mezítlábas 
Notre-Dame. 

Ezt a templomot e táj, pontosabban e falu mindig kevés és sohasem 
gazdag népe építette, szerény anyagiakkal, ám annál több kétkezi munkával 
és szívvel. Az épület fala patics, tehát sövényfonat, amit kívül-belül elıbb 
sárral „vakoltak”, majd aztán meszeltek fehérre. A 18. század második felé-
ben épült, 1760 körül, zsindelytetıvel. Nem tehetıs nép „rakta” e falakat, 
már ami az anyagiakat illeti, ám gazdagok voltak ık tehetségben, képzelıe-
rıben, szépérzékben. Mennyezetük megannyi kazettája más-más motívumá-
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val hirdeti a ma emberének az erre élt ısök gazdag fantáziáját, természetsze-
retetét. Mert a kazettákon a színes vonalak, rajzok többsége virágözönt, nö-
vényi részeket, indákat stilizál. 

Ülünk bent a meghitt csendben. Az apró ablakon alig pislákol át a fény. 
Félhomály van, csak az árnyak rajzolódnak sejtelmesen. Késıbb ugyan a 
padozat mellıl, alulról a rejtett mesterséges fény elıtör. De fényesség most 
sincs, afféle hangulat-világításúvá pirkad csak a tér, miközben egy helyi 
asszonykát – ízes hangú idegenvezetı – hallgatunk, aki a közelmúltban az 
utolsó szögig restaurált templom történetérıl beszél. Amit aztán el akartak 
innen vinni skanzenbe, hogy ide majd új templomot építenek, de a kis falu 
nem adta oda apáik örökségét. 

Azt hiszem, jól tették, mert ez az épület itt a legszebb, itt a legmegka-
póbb, itt a legbeszédesebb. Itt, az eredeti helyén. 

Fejünk felett, odakint a barnás-fekete zsindelyen lustán kopog a nyári 
zápor, itt belül viszont végtelen nyugalom üli meg a teret. Az idegenvezetı 
is befejezte mondandóját, újra csend van a paticsfalak között, afféle áhítat, 
mely tisztelgésnek is felfogható. Tisztelgés a mezítlábas Notre-Dame elıtt, 
még inkább azok elıtt, akik errefelé az egykori vízi, lápi világban vágytak a 
szépre, s a maguk erejébıl – talán sohasem tudták meg – óriásit, maradandót 
alkottak. 

 

Ezt a tisztelgı csendet a csoport egyik tagjának, Béres János bátyámnak, 
Béres tanár úrnak, az egykori pataki diáknak a hangja töri meg, aki rázendít 
Szenczi Molnár Albert XC. zsoltárára. A szólóének azon nyomban kórussá 
fejlıdik, miközben a vox humánát – mintha el sem akarnák engedni – körül-



 118 

ölelik a paticsfalak. Az a zsoltár zeng a virágos, indás kazetták alatt, amely-
nek a 7. versszakában Szenczi Molnár egyebek között ezeket vetette papi-
rosra magyarul: „… rövid voltát életünknek értsük / És eszességgel ma-
gunkat viseljük…” 

E tanácsban konkrétan akár az is benne foglaltathatik: Tákost látni szük-
séges, a „Tákosainkat” – mert szerencsére több is van – látnunk érdemes. 

Hajdu Imre 

Észak-Magyarország, 43. évf. 186. sz. (1987. augusztus 8.) 12. p. 

 
Szomszédolás – szakmai programmal 

 

Krajcsovics Pál almáskertjében 

Kezdem a maximális elismeréssel: a nyíregyházi kertbarátok vendég-
szeretete elıtt le a kalappal! Úgy gondolom, valamennyi edelényi kister-
melı, aki velem együtt élvezte a nyár egyik emlékezetes szakmai kirándulá-
sán e baráti szívélyességet, ezzel az állításommal teljes mértékben egyetért. 

A Nyéki Bálint, a HNF Szabolcs-Szatmár Megyei Bizottsága munka-
társa által szervezett programban szinte minden óramő pontossággal történt. 
Tihanyi Feri bátyánk az ottani kertbarát-mozgalom régi motorosa, aki két-
napos Szabolcs-Szatmár megyei utunk során végig idegenvezetınk volt, 
amikorra buszunk elérte a dinamikusan fejlıdı nyírségi fıváros határát, már 
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integetve ott várt bennünket a város szélét jelzı táblánál. S attól kezdve, 
hogy fölszállt autóbuszunkra, jó értelemben be nem állt a szája: - Ez itt a 
konzervgyár, amott Bessenyei György szobra, ez a Józsa András Múzeum, 
az az új épület a város büszkesége, a mővelıdési központ… Most pedig me-
gyünk Krajcsovicsék almáskertjébe… Szóval Feri bátyánk nagy-nagy hév-
vel, igazi lokálpatriótaként mutatta be lakóhelyét, mind a történelmi neveze-
tességeket, mind a híres szabolcsi almáskerteket. 

Krajcsovics Pali bátyám almáskertjében szó szerint tisztelegtünk az 
alma szerelmesei elıtt. Szakszerőséget, akaraterıt, emberi kitartást egyaránt 
tükrözött ez a hatalmas kert, hol gyomnak, betegségnek nyomára nem 
akadtunk, pedig földet, fát igazán fürkésztünk. 

 

Szakoséknál ebéddel, s persze elıtte jóféle nyírségi papramorgóval s 
könnyen csúszó homoki fehérrel vártak bennünket. A házigazda Szakos Já-
nos, még egy transzparenst is kifeszített kapuja közé, szíves vendéglátást 
hangsúlyozó szavakkal. Az említett nedők, a formás bográcsokban feltálalt 
ízletes gulyás csillapította az étvágyat, oltotta a szomjat, oldotta a nyelvet, s 
nem tellett bele sok idı, a majdnem 50 tagú edelényi, nyíregyházi kertbarát 
csapat humorra, mókára, nótára egyaránt ráhangolódott. A hangulatterem-
tésben különösen Varga Ferenc, a nyíregyházi központi kertbarát kör propa-
gandistája és dr. Arató István, a kör titkára járt élen. 
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Természetesen Szakoséknál sem maradt el a kert szakszerő vizsgálata. A 
„szent növény”, az alma mellett itt csonthéjasok és bogyósok is díszítik a 
kertet, sıt, a virágok, az örökzöldek sem hiányoznak. Szakoséktól házigaz-
dáink Tóth József kertjébe invitáltak bennünket, ahol ötletes öntözıberende-
zést, s az alma-, valamint az ıszibarack-termesztés e tájon jól bevált, gya-
korlati módszereit tanulmányoztuk. 

 

Szakmai tapasztalatokkal ugyan gazdagon telítıdtünk, baráti érzésekkel 
is maximálisan feltöltıdtünk e szők délelıtt során, ennek ellenére (vagy ép-
pen ezért?) nagyon rövidnek tőnt az együttlét. Sajnáltuk mi is, sajnálták ık 
is, hogy a programunk tovább szólít, s nem maradhatunk. Szerencsére abban 
megegyeztünk: a kapcsolat nem szakad (nem szakadhat) meg, jövıre újra 
találkozunk. Ezúttal Edelényben, hiszen a Slezsák Imre vezette edelényi 
kertészkedık viszontlátogatásra hívták meg a nyíregyházi központi kertbarát 
kör tagjait. Ismerve ıket, tudom, az edelényi szılıhegyeken, a Ludmillán, a 
Császtán is tanul majd egymástól, örül majd egymásnak a két közösség. S 
akár Nyíregyházán, ott is felhangzik majd a nóta minden ajakon: Nem, nem, 
nem, nem megyünk mi innen el,… Hiszen a kertbarátság – jó barátság. 

Hajdu Imre 

Észak-Magyarország. 43. évf. 214. sz. (1987. szeptember 11.) 4. p. : ill. 
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Jó palócoknál, Balassagyarmaton 
Szinte már hagyomány: közös kirándulásra invitálnak az edelényi kert-

barátok. Lehet a kedves hívó szónak nemet mondani? Ugye, hogy nem? Kö-
vetkezésképp egy felejthetetlen erdélyi és ugyancsak kedves emlékő, közös 
szatmári barangolás után újólag buszra szállok Slezsák Imre (a városi 
könyvtár vezetıje, egyben a kertbarát-klub irányítója), Kiss János, Kiss Pali, 
Takács János barátaimmal, Hodossy Gyula bátyámmal, s a többi, régrıl is-
mert edelényi kertbaráttal. Irány ezúttal Nógrád, a jó palócok földje. 

 

 

Frissen szedett cseresznyével és meggyel vártak a Palóc Kertbarátkör tagjai 

Nemhiába könyvtárigazgató a vezetı, a kétnapos programunk jól szer-
vezett és változatos. Az Egri Bazilika, a szentkúti búcsújáróhely megtekin-
tése éppúgy belefér, mint a salgótarjáni bányamúzeum, a csesztvei Madách-
kúria, a világörökség Hollókı, vagy a szécsényi, Kubinyi Ferenc nevét vi-
selı múzeum meglátogatása. S lévén szó a kertbarátok szakmai kirándulásá-
ról, nem maradhat ki a programból az e tájon élı kertbarátokkal való talál-
kozás. 

Ez utóbbi felejthetetlen programunkra az egykori megyeszékhelyen, a 
bájos és patinás Balassagyarmaton került sor, ahol az országos hírő, rangú 
Palóc Kertbarátkör valóban magyaros vendégszeretetét élvezhetjük. A város 
középpontjában bérelt klubhelyiségükben a gyarmati kertbarátok frissen 
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szedett termékeikkel, germersdorfi cseresznyével és Pándi meggyel várják 
csoportunkat. Ugyanitt Szakal Jenınek, a HNF balassagyarmati titkárának és 
Láng Mihálynak, a Palóc Kertbarátkör elnökének tájékoztatójából részletes 
képet kapunk az országos kistermelıi kiállításokon és az OMÉK-en az 
utóbbi években háromszor is országos elsı helyezést elért gyarmati kertba-
rátok tevékenységérıl. Megtudjuk, hogy e tájon, a mi szılınkkel szemben, a 
málna a szent növény, illetve a többi bogyós gyümölcs. Ezeket viszonylag 
nagy területen árunövényként termesztik, méghozzá – errıl késıbb a gya-
korlatban is meggyızıdhetünk – nagyon eredményesen. Természetesen e 
„f ınövények” mellett minden itteni kertbarát kertjében megtalálható ezernyi 
más növény is. Bizonyítva, hogy a termelık teljesen önellátásra rendezked-
tek be a zöldség- és gyümölcsfélékbıl. 

Kedves házigazdáink az idınk rövidsége miatt csupán két kertészkedı 
„birtokát” tudják megmutatni, ám ezeket módunkban van alaposabban ta-
nulmányozni. Különösképpen a felfedezés élményével hat ránk Kopasz Ti-
bor kertje, ahol többek között olyan növénykülönlegességekkel is van mó-
dunk megismerkedni, mint a borágó, a citromfő, vagy a lestyán. Bizony az 
edelényi kertbarátok kérdéseire – ez mire jó, az mire? – Tibor barátunk alig 
gyız válaszolni. A borágóról elmondja, hogy ötven-hatvan centiméter ma-
gas, érdes levelő, egyéves főszernövény. Magról szaporíthatjuk, s a magját 
vethetjük novemberben és áprilisban. A borágó fiatal leveleit május végétıl 
szedhetjük és fogyaszthatjuk. Íze az uborkáéhoz hasonló. 

Természetesen e kert nagy részét is a hagyományosnak számító növé-
nyek, mindenekelıtt a bogyósok foglalják el. Például a fekete és piros 
ribiszke, elıbbibıl a fı fajta a bıtermı és nagy bogyójú Fertıdi 1-es, utób-
biból a nálunk legjobban bevált közepes fürtő, sötétpiros, savas Jonkheer van 
Test. Ottjártunkkor éppen érik a málna, házigazdánk biztat bennünket, 
nyugodtan fogyasszuk, s minket nem kell kétszer kérni. Kopasz Tibor a 
hazánkban jól alkalmazkodó, élénkpiros, nagy szemő, szóval igen tetszetıs 
Malling Exploit fajtát termeszti elég nagy területen, s mint mondja, megéri, 
mert – bár szüretkor – gyakori és precíz munkát kíván, ám a gurulós málná-
nak hosszú évek óta stabil és jó ára van. Ennek ellenére e kertben is megje-
lent már – és nem is kis területen az ugyancsak támberendezést igénylı – 
Thornfree fajtájú tüske nélküli fekete szeder, mely iránt a hőtıipar a málná-
éhoz hasonló érdeklıdést mutat. 

Tibor barátunk kertjének csodálásába bizony belefeledkeztünk, s már 
alkonyodott, amikor az úgynevezett Nyírjesbe indultunk, ahol Bartos István 
sok díszfával díszített málnáskertjét tekinthettük meg. Bár az elızı kertben 
már sok málnát „csemegéztünk”, kóstolókedvünk nem csökkent, s lám, itt 
Bartoséknál érzékszervi bírálat útján gyızıdhettünk meg, hogy a szerény is 
lehet jó. Sıt, jobb, mint a mutatós. Ugyanis István gazda kertjében kétfajta 
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málna díszlik, és ontja termését: a már elıbb is emlegetett nagy szemő 
Malling Exploit, és a kis bogyójú magyar fajta, a nagymarosi. S ez utóbbi 
korántsem olyan mutatós, mint külföldi társa, de ízben, zamatban messze-
messze fölülmúlja azt. Következésképp az a furcsa helyzet áll elı, hogy – s 
ezt házigazdánk tanácsként is mondja – piacra a nagy szemő Mallingot ér-
demes termeszteni, de saját, friss fogyasztásra és szörpkészítésre egyértel-
mően a nagymarosi való. 

A jó palóc kertbarátoknál tett látogatásunk e két kert megtekintésével 
nem ér véget. Házigazdáink a Nyírjes üdülıközpont szabadtéri színpadához 
invitálnak bennünket, ahol már lobognak a tüzek, s kezdetét veszi egy nemes 
nedő kortyolgatásával kísért szalonna- és kolbászsütés. A szomjúságot és az 
éhséget oltó program rövid idın belül mindenkiben nótára, dalra teremt 
kedvet, úgyhogy késı éjszakáig szól a nóta a Nyírjes termetes fái alatt. 
Annyira sikeres volt ez a balassagyarmati program – fogalmazzuk meg bú-
csúzáskor –, hogy feltétlen ismétlendı, méghozzá jövıre Edelényben, ter-
mészetesen fordított szereposztásban. A házigazdák az edelényiek lesznek, 
akik szeretettel várják a jó palócokat, a kedves gyarmatiakat. 

Hajdu Imre 

Észak-Magyarország, 44. évf. 187. sz. (1988. augusztus 6.) 13. p. 

 

Szomszédolás 
Nyíregyházi kertbarátok tapasztalatcsere látogatása 

Edelényben 
A Nyíregyházi Központi Kertbarát Klub tagságát az edelényi klub ve-

zetısége viszontlátogatásra hívta meg, s ennek eleget téve a nyíregyiek 45 
fıs létszámmal kétnapos baráti kiránduláson vettek részt. Elısegítette ezt, a 
klubélet felejthetetlen emlékő eseményét a Megyei-Városi Mővelıdési Köz-
pont, a ZÖLDÉRT – térítésmentes busz biztosításával. 

Elsı megállóhelyünk Miskolc-Tapolca volt, ahol a barlang-fürdıben a 
déli órákig élveztük a természet évmilliós csodálatos ajándékát, gyógyvizé-
nek gyógyító hatását, a környezet szépségét. 

Ebédidı után értünk Edelénybe, ahol az ottani kertbarátok fogadták 
csoportunkat, élükön Slezsák Imre klubelnök és kedves felesége. Szíves 
meghívásukra letáboroztunk a gimnázium impozáns kivitelezéső ebédlıjébe, 
ahol a kölcsönös üdvözlések után, mindkét részrıl értékes ajándékokkal erı-
sítettük igaz barátságunkat. 

A klub asszonyai és lányai igen kitőnı, ízletes és bıséges gulyással 
kedveskedtek, a férfiak pedig étvágygerjesztıként hazai zamatos kisüstivel, 
majd saját terméső házi boraikkal oldották az út fáradalmait. 
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Itt került sor, a fehér asztal mellett további szakmai és baráti eszmecse-
rékre, emlékezve a helyiek a kurucok legendás hazaszeretetére, helytállá-
sukra, s ma is büszkén vallják magukat a nagy ısök utódainak, ápolva ezt a 
szellemet a közéletben is. 

A klub elnöke a tagság nevében meghívta csoportunkat az İ és barátai 
szılıs, gyümölcsös kertjeibe, ahol is a hegytetın, a nosztalgiát sugárzó 
présházban és pincékben tovább folytatódott a baráti eszmecsere. 

A parcellák megtekintése során megállapítottuk, hogy a szılıtıkék itt is 
gazdag termést ígérnek, csak csapás ne érje; gond lesz a hordókkal, mert 
szerintük nem fér el bennük az újbor. Megoldás lenne, ha a jobb minıségő 
borokat szüret elıtt féláron árusítanák, visszatérne a magyar a sörrıl a borra. 
Gyümölcs vonatkozásában mi a Nyírségben-Szatmárban elıbbre vagyunk 
nagyság tekintetében, éppen az éghajlati adottságaink miatt, de mennyiség-
ben ott tartanak, ahol mi. 

Innen a hegytetırıl be lehetett látni a környék szépséges természeti tá-
jait, hegyeit, völgyeit, erdeit, egyes közeli községeket. Olyan nagyszerő 
látványt nyújtott mindez, ami megdobogtatta a mi nyírségi szívünket, s jó 
érzés töltött el mindannyiunkat, hogy kis hazánknak milyen csodás termé-
szeti szépségei vannak. 

Itt is a fehér asztal mellett terítékre került a mai, nem zökkenımentes 
jelenünk, annak égetı problémái. Ennek során idıszerő témaként vetıdött 
fel az erdélyi magyarok sorsa, s ennek hatására Ozsváth Sándor, a Nagy-
ecsedi Kertbarát Klub elnöke indíttatva érezte magát arra, hogy elszavalja 
Sajó Sándornak ma is igen aktuális versét, a „Magyarnak lenni, tudod mit 
jelent?” címőt. Bizony könny szökött valamennyiünk szemébe, átélve a 
versben sorsunk évezredes múltját. A vers befejeztével elénekeltük a „Szé-
kely Himnusz”-t. 

Mindez olyan élményt, baráti együttérzést váltott ki a jelenlevıkbıl, 
hogy azt, míg élünk, nem feledjük soha! 

Mondanom sem kell, hogy nehéz szívvel hagytuk el házigazdáink kis 
birodalmát, de vigaszunkra szolgált, hogy elkísértek szálláshelyeinkre. 

Másnap reggel Slezsák Imre barátunk útikalauzolásával megtekintettük 
a történelmi emlékő, mővészi kivitelezéső edelényi kastélyt, melynek bejá-
rati vaskapuja ma is tanúsítja, hogy elıdeink milyen szinten és idıállóan mő-
velték mesterségüket. Az épület mögötti park, a kis kápolna, a vizesárok 
mind az örök szépséget keresı és megvalósító hitükıl, tevékenységükrıl ta-
núskodik. 

De sajnálattal kellett megállapítanunk, hogy ez a mővészi kivitelezéső 
kastély az enyészetnek van kitéve, pedig értékre, építészeti remekére nézve 
hazánkban a kastélyok között a negyedik helyen van minısítve, hasonlatos, 
ha kisebb is, mint a fertıdi Esterházy-kastély. 

Sajnos felújítására – ami pedig már nagyon is idıszerő lenne – nincs 
megfelelı anyagi fedezet, s így értékeinek megmentésére saját erıbıl nem 
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kerülhet hamarosan sor. Az ide látogató svéd vendéglátó szakemberek úgy 
minısítették, hogy nagyon is érdemes lenne az idegenforgalom számára fel-
újítani, s tettek olyan kijelentést, hogy esetleg közös vállalkozásban hoznák 
helyre a hazai turizmus e területen való növelése érdekében. A helyi veze-
tıknek sajnos az a véleménye, hogy ilyen közös megoldásra nem igen kerül 
sor, mert a szomszédos csehszlovák területen az ilyen létesítmények már 
régóta mőködnek, s inkább ıket keresik föl a turisták. 

Megítélésünk szerint ezt az értéket mindenáron meg kellene menteni a 
jelen és az utókor számára. Jelentene ez nemcsak a kastély tetırészén fész-
kelı több gólyacsaládnak, de a helyieknek, az idelátogatóknak is biztos fész-
ket, menedéket e rohanó életben. 

Innen utunk a most feltárás alatt lévı edelényi földvárhoz vezetett, ahol 
is volt alkalmunk elcsodálkozni az ısök otthont, életet védı heroikus mun-
káján. E földvárakban éltek, védték magukat, hazánkat az ellenséggel szemben. 

Csoportunk, útikalauzunk vezetésével továbbindult a festıi szépségő 27. 
számú útvonalon, egészen a szlovák határig. Útközben elidıztünk a telepü-
léseken, megtekintve a történelmi nevezetességeket, templomokat, kasté-
lyokat, amelyek a középkortól az utódok által megmentve hirdetik történelmi 
múltunk dicsıséges és küzdelmes voltát. 

Különösen megnyerte a látogatók elismerését a tornaszentandrási 
templom, a Szalonna község határában lévı rakacai víztározó, amelynek 
mesés természeti környezete ad az odalátogatók számára igen kellemes 
üdülést. A nagy kiterjedéső víztározó partjain számos külföldi és hazai 
turista létesített campingtábort. Kár, hogy a SZOT e helyen nem létesített 
eddig még egy nagyobb üdülıt, biztosan lenne látogatója bıségesen. 

Innen utunkat Aggtelek felé vettük, ahol ellátogattunk a cseppkıbar-
langba, amelynek csodálatosan szép és monumentális boltívei alatt elámul-
tunk a természet több millió éves csodáján. A nyírségi szemnek volt mit né-
zelıdnie az egyórás barangolás alatt. 

Összegezve e kétnapos kirándulás élményeit, egyöntetően mindkét rész-
rıl az nyert megállapítást, hogy az ilyen baráti találkozók igen alkalmasak 
múltunk, hazai tájaink megismerésére, az emberi összetartozandóság, az 
egymást, a hazát segítı magatartás ápolására. 

Megítélésünk szerint – túl a szakmai tudás megszerzésén – a kertbarát 
mozgalomnak a legfıbb erıssége és értéke: az igaz, önzetlen, egymást be-
csülı barátság következetes ápolása! 

Mi, a Nyíregyházi Központi Kertbarát Klub tagjai úgy véljük, eddigi 15 
éves tevékenységünk során, minden idıben és alkalommal igyekeztünk a 
hármas jelszónknak megfelelni: kertészkedtünk, mővelıdtünk, barátkoztunk. 

Ennek bizonyítására hivatkozhatunk számtalan elismerésre, országos és 
helyi viszonylatban is, amit az Alkotmányunk ünnepén kapott „Szocialista 
Kultúráért” kitüntetı jelvény is gazdagított, amire méltán büszke lehet tag-
ságunk. 
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Az edelényi tapasztalatcserén részt vevık ezúttal is köszönetet monda-
nak az edelényi kertbarátoknak, de elsısorban Slezsák Imrének, aki idegen-
vezetınk volt és szívvel-lélekkel, nagy történelmi és földrajzi ismereteivel 
minden lépésünkben híven tájékoztatta csoportunkat, gyarapítva eddigi 
ismereteinket, s ápolta közöttünk az igaz barátságot. Bevéstük szívünkbe 
egyéniségének közvetlenségét és emberségét. 

De köszönetet kell, hogy mondjunk a Megyei-Városi Mővelıdési Köz-
pontnak, közelebbrıl Géczi Ferenc munkatársnak, dr. Arató István titkárnak, 
akinek nagy érdeme e kirándulás megszervezése. 

Végül köszönetet mondunk a ZÖLDÉRT Vállalat önzetlenségéért, azért, 
hogy a saját buszukat térítésmentesen bocsátották rendelkezésünkre, és Siska 
József személyében ezen az úton képviseltették magukat, valamint a lelkiis-
meretes pontossággal, figyelemmel vezetı gépkocsivezetıjüknek. 

Nyíregyháza, 1988. augusztus 21. 

Kertbaráti üdvözlettel 
Varga Ferenc 

 

Vendégeket várnak az 
edelényi kertbarátok! 

Kedves vendégeket várnak az edelényi Városi Könyvtárban mőködı 
kertbarát kör tagjai július 20-án, szombaton. A híres balassagyarmati Palóc 
Kertbarátkör tagjai látogatnak el hozzájuk. A 45 fıs csoport tagjai délelıtt a 
Bódva völgye nevezetességeivel ismerkednek, délután Edelény mőemlékeit 
tekintik meg, majd megkoszorúzzák a finkei temetıben nyugvó híres szılész 
és borász Miklós Gyula síremlékét. Ezután a Ludmilla dőlıi szılıhegyen 
tesznek tapasztalatcsere látogatást, majd közös vacsorával zárják a ta-
lálkozót. 

A kertbarát körök között rendszeresek, hagyományosak a „szomszédolá-
sok”. Gondoktól terhelt, érdekektıl szabdalt világunkban jó szolgálatot 
tesznek az ilyen baráti összejövetelek, egy-egy vidék, országrész megisme-
résének alkalmai; munkamódszerek, tapasztalatcserék fórumai, barátságok 
szövıdésének jó alkalmai. A balassagyarmatiak elsısorban bogyósok ter-
mesztésével, az edelényiek szılı termesztésével foglalkoznak. A vendégek a 
vendéglátók három évvel ezelıtti látogatását viszonozzák. Nagy a készü-
lıdés. A Miklós Gyula Kertbarát Kör tagjai nagy szeretettel várják a palóc 
szomszédokat. 

 
1991. július  

Slezsák Imre 
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Suszter Jenı tárogatószóval köszönti a vendégeket 

 

 

 

A Debreceni Mathiász János Kertbarát Kör  
Edelényben a Ludmillán 1992-ben 
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Az edelényi Olvasókör hagyományırzı énekkara Balmazújvároson 1991-ben 

 

Olvasókörök találkozója Edelényben 
Az olvasókörök a múlt századvég, a századforduló klasszikus mővelı-

dési intézményei voltak. Megyénkben is több helyen mőködött ilyen, de a 
legeredményesebben az Alföld településein vették ki részüket a lakosság 
mővelıdési, politikai, társadalmi életébıl. Nagy hagyománya van az olvasó-
köri mozgalomnak Balmazújvároson is. Itt az 1950-es évek elejéig mőköd-
tek a körök. Veres Péter, a település nagy szülötte a Falusi krónikában így ír 
a neki is sokat nyújtó körökrıl: „A Földmővelı Egyletben csak a beiratko-
zott tagok száma 1200 volt, a rokonszervezık meg lehettek kétszer annyian 
is. És ez a sok ember nemcsak olyan beiratkozó és tagsági díjjal adózó tag 
volt, mint némely mai mozgalomban. Ebben a sok emberben eleven, közös-
ségi érzés és mohó tanulásvágy volt… Olvastak, tanultak és aztán vitatkoz-
tak arról, hogyan is lehetne felépíteni egy olyan új világot, amelyben nem 
lenne többé se szegény, sem gazdag, sem úr, sem szolga, se király, egyál-
talán senki és semmi, aki a szegények ellensége…” 

Az ötvenes években politikai nyomásra megszőnt olvasókörök a nyolc-
vanas évek elején az Olvasó népért mozgalom keretében feléledtek Csipke-
rózsika-álmukból, és azóta reneszánszukat élik. Balmazújvároson a ’48-asok 
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azzal kezdték új életüket, hogy visszakérték az apáik, nagyapáik által épített 
székházukat és közadakozással, társadalmi munkával felújították; könyvtá-
rat, elıadótermet létesítettek benne és a mővelıdés, a szórakozás otthonává 
tették azt. A hagyomány és a jelenleg is végzett példamutatóan szép közös-
ségi élet nagy vendégszeretettel párosulva eredményezte ez év júniusában 
Balmazújvároson az olvasókörök országos találkozóját, amelyen megyénk-
bıl a megyaszói és az edelényi olvasókör vett részt. A kétnapos találkozóról 
– amelyen szép eredménnyel mutatkozott be könyvtárunk szintén nagy ha-
gyományokkal rendelkezı olvasóköreinek hagyományırzı énekkara – sok 
szép élménnyel és tapasztalattal gazdagodva térünk haza. Jó barátság szövı-
dött köreink között. 

Az olvasókörök, mővelıdı közösségek között rendszeresek, hagyomá-
nyosak a baráti látogatások, „szomszédolások”. Gondoktól terhelt, érde-
kektıl szabdalt világunkban jó szolgálatot tesznek az ilyen találkozók: egy-
egy vidék megismerésének alkalmai, tapasztalatcserék fórumai, barátságok 
épülésének jó lehetıségei. A júniusi balmazújvárosi találkozó is ilyen volt. 
Jártunk már ugyan Újváros felé mindannyian többször is, de ez a mostani 
más volt. Megismertük a várost. Megtekintettük mőemlékeit, múzeumait. 
Voltunk a templomaiban, jártunk a Gyepsoron, Péter bácsi szülıházában. 
Tapasztaltuk a város lakóinak, az olvasókörök tagjainak nehezen „überelhetı” 
vendégszeretetét. 

Ilyen elızmények után vártuk most, szeptember 28-án nagy szeretettel a 
balmazújvárosi ’48-as Olvasó Népkör tagjait, és viszonoztuk barátságukat, 
megmutattuk nekik mőemlékeinket, történelmi emlékeinket, gyönyörő ter-
mészeti értékeinket stb. Ahogyan mi, felvidékiek mindig megcsodáljuk a 
Hortobágy, az Alföld gyönyörőségét, ıket is ugyanúgy megragadta a kies 
szép Bódva völgye és városkánk, Edelény s Borsod itt tapasztalt barátságá-
nak, vendégszeretetének élményével tértek haza. 

A múlt századvég óta sok víz lefolyt a Bódván, de az olvasókörökre, 
azok újbóli kivirágzására e századvégen is nagy szükség lenne. A falvakban 
az iskolán kívüli mővelıdési tevékenység, a könyvtárak munkája sajnálatos 
módon visszaesett, sok helyen nem kapják meg a mőködéshez szükséges 
legfontosabb támogatást sem. Keltsük életre az olvasóköröket, a mővelıdı 
közösségeket és segítsük ezekkel is e gondok megoldását. 

Slezsák Imre 

Észak-Magyarország, 47. évf. 245. sz. (1991. október 18.) 4. p. : ill. 
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Kertbarátok baráti látogatása 
Talán kevesen tudják Szarvason, hogy a távoli, a szlovák határ közelé-

ben található Edelény nevő kisvárossal milyen szálak kapcsolják össze váro-
sunkat. Ott született 1897-ben Kachelmann Kurt, aki 1932-tıl tanára, majd 
1941–44 között igazgatója volt a Szarvasi Gazdasági Tanintézetnek, ’45-tıl 
pedig a Hangya Szövetkezetben dolgozott ’47-ben bekövetkezett haláláig. 
Az ı sírját keresték fel városunkban, az Ó-temetıben legelıször az edelényi 
kertbarát kör tagjai, akik a szarvasi kertbarát kör meghívására látogattak el a 
Körös partjára. Az észak-borsodi dimbes-dombos tájakhoz szokott edelényi-
eknek talán szokatlan volt a délkelet-alföldi táj, de a városnézés, a hajó-
kirándulás, az arborétumban tett séta meggyızte ıket – ahogyan hangoztat-
ták is – arról: nem véletlen Petıfi szeretete és rajongása az Alföld iránt. A 
kertek szerelmeseinek edelényi és szarvasi képviselıit Hajdú Pál látta ven-
dégül mótyói kertjében estébe hajló délutánon. A vendégek megcsodálták a 
gazda kertjét, kicserélték tapasztalataikat az idei idıjárást és a várható 
termést illetıen. 

 

A jó házigazda természetesen meg is kínálta vendégeit igazi szarvasi 
kisüstivel és sőrőn megfordult, hogy a pincéjébıl különleges üveglopójában 
jófajta borocskát hozzon. 

A kellemes kertlátogatás után pedig a Szlovák Házba vezetett a társaság 
útja, ahol vacsorával várták ıket a szarvasi kertbarátok fızı-asszonyai. Va-
csora közben a két kertbarát kör elnöke, Mótyán Tibor és Slezsák Imre rövi-
den beszámoltak múltjukról, jelenükrıl, jövıjükrıl. Elıkerültek az apróbb-
nagyobb ajándékok, emléktárgyak is, amivel egymásnak kedveskedtek az 
edelényiek és szarvasiak. A jóíző vacsora végeztével ismét csak baráti poha-
razás és beszélgetés kezdıdött, mi több, a felcsendülı hegedőszóra nótázás 
kezdıdött. Az edelényiek megköszönve a szíves szarvasi vendéglátást, 
meghívták a körös-parti kertbarátokat egy – ígérték: hasonlóan kedélyes és 
kellemes – viszontlátogatásra. 

Szarvas és vidéke, 1997. augusztus 1. 5. p. : ill. 
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„Termelj! M ővelıdj! Barátkozz!” 
Miklós Gyula Kertbarát Kör 

 
Kertbarátok a kör által a Miklós Gyula és Miklós Ödön szülıházán elhelyezett 

emléktábla avatásakor, 1994-ben 

A Miklós Gyula Kertbarát Kör 1976-ban, az akkor fellendülı Olvasó 
népért mozgalom keretében a szılısgazdák és kiskerttulajdonosok összefo-
gására, a termeléshez szükséges szakmai ismeretek bıvítésére, a szakiroda-
lom megszerettetésére jött létre. Azóta a kertbarát köri mozgalom hármas 
célkitőzését: „Termelj! Mővelıdj! Barátkozz!” szép eredménnyel valósítja 
meg. Különlegessége, hogy kezdettıl fogva a Városi Könyvtár ad neki ott-
hont. A könyvtár könyv- és folyóirat állománya, mint hatalmas kézikönyvtár 
segíti a foglalkozásokat, s az intézmény jó gazda módján támogatja a kör 
munkáját. A tagság sokféle foglalkozású, egyre több a nyugdíjas. Olyan 
kollektíva a miénk, amelyben nem a fıfoglalkozás, illetve az eredeti mun-
kakör, hanem a mővelıdési iránti vágy, a jövedelmet, nyugdíjat kiegészítı 
aktív pihenést nyújtó hobbi; a kert szeretete az összekötı kapocs. A kéthe-
tente (kedd esténként) megtartott foglalkozásokon igyekszünk tanácsot adni 
és kapni minden aktuális feladat szakszerő elvégzéséhez, probléma megol-
dásához. Ebben nagy segítséget kapunk kiváló szakmai vezetınktıl, Vozár 
Lajos kertészmérnöktıl. Gyakoriak a meghívott elıadók. Országos hírő 
szakmai kiválóságok: kutatók, szakírók adják át tapasztalataikat a korszerő 
termelési módszerekrıl, az egyes növények nemesítése területén elért ered-
ményekrıl, új növényfajtákról stb. Részt veszünk a könyvtár egyéb rendez-
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vényein, elıadásain is. Rendszeresek a bemutató foglalkozásokkal egybe-
kötött látogatások a város és környéke szılıibe. Ezeket általában szalonna-
sütéssel, borkóstolással fejezzük be. Fontos tapasztalatcsere-fórumok a 
„szomszédolások”. Autóbusszal utazunk az ország különbözı tájaira. Felke-
ressük távoli vidékek mezıgazdasági termıhelyeit, kísérleti gazdaságait, 
növénygyőjteményeit; irodalmi és történelmi emlékhelyeit. Baráti látogatást 
teszünk egy-egy kertbarát körnél, amelyek tagjai szintén ellátogatnak hoz-
zánk. Igyekszünk visszaszerezni a településünk egykor volt híres szılıter-
melési és borkészítési hírnevét. Hogy e téren jó úton járunk, azt bizonyítja az 
évrıl évre megrendezett borversenyeinken bemutatott borminták emelkedı 
minıségő színvonala. Szép eredményeket érünk el borainkkal a különbözı 
megyei borversenyeken is. Kertbarát körünk az elmúlt évek során egymást 
segítı, tág érdeklıdési körő baráti közösséggé vált. Együttlétünknek ez az 
egyik legnagyobb haszna, eredménye. A foglalkozásokon, tapasztalat-
cseréken stb. szerzett ismeretek, termelési tapasztalatok, módszerek a kör 
tagjai révén, mint vízbe dobott kı hullámai terjednek a település kistermelıi 
között és ezeket egyre többen felhasználják. Ez is nagyon fontos eredmény. 
Szeretettel ápoljuk névadónk, a híres szılész-borász Miklós Gyula (1832. 
Finke – 1894. Budapest) kultuszát, s igyekszünk megismertetni valamennyi 
– valamiképpen városunkhoz kötıdı – mezıgazdasági híresség, szakember 
emlékét is. Például ez év júliusában ellátogattunk Szarvasra, ahol szakmai 
virágkorát élte és örök álmát alussza városunk szülötte, Kachelmann Kurt 
mezıgazdasági szakíró, tanár, tankönyvíró. Megkoszorúztuk síremlékét. 
Hisszük, hogy ezekkel növeljük városunk hírnevét, a helyi közösség, 
szülıhely, lakóhely iránti szeretetét, tiszteletét. Házi kertjeinkben, gyümöl-
csöseinkben, szılıinkben sajnos sok szakszerőtlenséget tapasztalunk a ter-
melési módszerek, a növényvédelem stb. területén. Ebbıl arra következtet-
hetünk, hogy az így munkálkodó gazdatársainknak a nagyobb terméshozam 
és az ízletesebb termék termelése, elıállítása érdekében szükségük lenne 
szakmai ismereteik gyarapítására. Mi szeretettel hívunk minden érdeklıdıt 
baráti közösségünkbe, ahol a mezıgazdasági ismeretek bıvítése mellett, a 
mővelıdés és barátkozás alkalmait is bizonyára megtalálnák Boda Béla, 
Demjén János, Gombos József, Kaczvinszki József, Kiss Pál, Kerényi Jó-
zsef, Kolmonth Ferenc, Kondás Miklós, Kıvári József, Lipták Béla, Szitár 
Béla, Takács János, Zsigrai János, a balajti Nagy István, a szendrıládi Veres 
Miklós és a többi hozzájuk hasonló nagyszerő ember és példamutató terme-
lési eredményeket felmutató köri tagunk társaságában. 

Szívesen vennénk, ha a város mezıgazdasági vállalkozói – mint koráb-
ban Hegedős István, a volt Alkotmány Mgtsz., az ÁFÉSZ és a Borsodi Víz 
Kft. tette – anyagilag támogatnák mőködésünket, hogy a kör munkája révén 
házi kertjeink, gyümölcsöseink még több örömet és hasznot hozzanak gaz-
dáiknak, a város lakosságának. 

Slezsák Imre, a kör vezetıje 

Edelényi Valóság, 2. évf. 7. sz. (1997. augusztus 27.) 8. p. : ill. 
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Két fordulós baráti találkozó 

Az edelényiek Szarvason: 

 

Kachelmann Kurt sírjának koszorúzása Szarvason 1997-ben 

Városunk nagy múltú kisközössége, a Miklós Gyula Kertbarát Kör 45 
fıs csoportja délalföldi tapasztalatszerzı, ország-megismerı útja során el-
látogatott Tessedik Sámuel városába, a Hármas-Körös Szarvas – Békés-
szentandrási holtágának partján fekvı 19 000 fıs iskolavárosba, Szarvasra 
is. 

A kétnapos út során tiszteletét tette a csoport Kenderesen Horthy Miklós 
kormányzó úr sírhelyénél. Ellátogatott Ópusztaszerre. Itt megtekintette a 
történelmi emlékhely régészeti emlékeit, az utókor által állított emlékmővét, 
a világhírő skanzent, a soha nem tapasztalt élményt nyújtó Feszty Körképet. 

Gyula városába is ellátogattak, ahol a város nevezetességeinek, a vár és 
környékének megtekintése után a fürdıváros gyógyvizében is megmártóztak. 

Talán kevesen tudják városunkban, hogy Szarvast, ezt a szép Békés 
megyei várost, milyen emlék kapcsolja össze Edelénnyel. Itt tanított 1932–
1944 között a Tessedik Sámuel által alapított iskolában és 1941–1944 között 
az iskola igazgatója is volt Kachelmann Kurt, aki ez évben 100 éve, 1897-
ben született városunkban. Szarvason is hunyt el 1947-ben és itt alussza örök 
álmát az Ó-temetıben. A nagy utazás központja a száz éves születési és 50 
éves halálozási évforduló okán Szarvas volt. Itt megkoszorúztuk városunk 
szülöttének a sírját, majd felkerestük a város számtalan nevezetességét, 
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gyalogosan és autóbusszal az épületeket, emlékhelyeket, csónakról a Holt-
Körös élıvilágát, sétáltunk az Arborétum növényei között. 

Szarvason a város – híres – Tessedik Sámuel nevét viselı kertbarát kö-
rének vendégei voltunk. 

A város nevezetességeinek megtekintése után Hajdú Pál kertbarát kert-
jébe vittek el bennünket tapasztalatcserére. A példásan rendben tartott gaz-
daság megtekintése után a házigazda példás vendégszeretetében is részünk 
volt. Igazi szarvasi kisüstivel, kiváló alföldi borral, fonott kaláccsal vendé-
geltek meg. A kellemes kertlátogatás után utunkat a Szlovák Házba irányí-
tották a vendéglátók, ahol vacsorával vártak bennünket. A vacsora közben 
Mótyán Tibor, az ottani kertbarát kör elnöke tájékoztatott a kör munkájáról. 
Az edelényi kertbarát kör történetérıl én számoltam be, majd elıkerültek az 
apróbb ajándékok, emléktárgyak is, amellyel a két kör tagjai kedveskedtek 
egymásnak. A jó íző vacsorát ismét poharazgatás, beszélgetés követte, 
amelynek természetes velejárója, a nótázás sem maradt el. Megköszönve a 
szarvasiak szíves vendéglátását, meleg szavakkal hívtuk ıket egy edelényi 
viszontlátogatásra. 

A szarvasiak Edelényben: 

 

A Szarvasi Tessedik Sámuel Kertbarát Kör tagjai az edelényi kastély elıtt 1997-ben 

A Szarvasi Tessedik Sámuel Kertbarát Kör október 21-én viszonozta 
július 24-ei látogatásunkat. Kétnapos útjuk elsı napját városunkban töltötték. 
Innen Bükkszentkeresztre, majd Egerbe mentek. A 45 fıs csoport a kör 
elnökének, Mótyán Tibornak a vezetésével autóbusszal érkezett. A vendége-
ket Boldva községben vártam. Ott megtekintették az Árpád-kori templomot. 
Edelény felé közeledve megálltunk a borsodsziráki temetınél, ahol a Bartók 
ısök sírjánál tették tiszteletüket. Majd Finkén áthaladva névadónkra, Miklós 
Gyulára emlékeztünk. 
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A Rendezvények Házában kertbarát körünk népes csoportja várta a 
vendégeket. Miután látogatóink az út porát jó edelényi kisüstivel és ször-
pökkel leöblítették, városnézésre invitáltuk ıket. A kastélyunk bejáratánál 
Szilágyi Adolf polgármester köszöntötte ıket és értı szóval szólt a város 
múltjáról, jelenérıl és várható jövıjérıl. A kastély megtekintése után körutat 
tettünk a városban, autóbuszból szemlélve meg a város középületeit, neve-
zetességeit. Hodossy mester mőhelye volt – közkívánatra – a következı 
megállóhely. A csillogó bronz pásztorkellékek, a csilingelı csengı- és ko-
lomphangok elbővölték a vendégsereget. Ezután a Tájházhoz vittük a cso-
portot. Annak berendezési tárgyai, kiállításai, majd a közeli földvár és az ott 
éppen megtekinthetı ásatások nagy érdeklıdést váltottak ki. Innen az Isten-
hegyre kapaszkodott fel autóbuszunk. A dimbes-dombos táj és a távoli he-
gyek látványa csodálattal töltötte el a síksághoz szokott vendégeket, akik 
ugyancsak lihegve érkeztek egy kis – emelkedıkkel tőzdelt – Istenhegyi séta 
után Kıvári József kertbarát borházához, pincéjéhez. Az ısi, nagy múltú 
edelényi szılıtermelésre utaló hatalmas borospince látványa csodálattal 
töltötte el vendégeinket. Kıvári kertbarát karakteres Furmint óbora méltán 
váltotta ki a gyengébb alföldi borokhoz szokott vendégeink elismerését, s 
természetes következményként jó hangulatát is. Barátainknak – közel-
múltban lévén szüret – e jó bort adó szılı idei mustját és „murciját” is 
alkalmuk volt megkóstolni. A szılıskerti látogatást, baráti társalgást a va-
csoraidı közeledte miatt kellett befejezni. A Rendezvények Házában Dely 
Vilmosné vezetésével asszonyaink felvidéki gulyást fıztek vacsorára. Ennek 
elfogyasztása után sokféle házi készítéső sütemény, kalács kíséretében a je-
lenlévı köri tagok jófajta borai kerültek az asztalra. A vacsora közben újra 
emléktárgyak, ajándékok, címek, névjegykártyák cseréjére került sor. Pol-
gármesterünk egy edelényi emlékplakettet adott át a szarvasi kertbarát kör 
elnökének. İ ezt egy szarvasi kerámia képpel viszonozta. Valamennyi szar-
vasi vendégünknek egy edelényi képeslapot, egy – névadónk életét, mun-
kásságát bemutató – emléklapot és a szerkesztıség jóvoltából egy Edelényi 
Valóságot adtunk emlékbe. 

Ezeknél maradandóbb és sokkal többet ér az az emlék, amely a találko-
zások alkalmával a szívekben, a lelkekben elraktározódott a két település 
mővelıdni vágyó, barátságot kedvelı – egymás barátságát, kedvességét 
megtapasztaló köri tagok között. 

A vacsora borozgatással, beszélgetéssel, jó hangulatú nótázással foly-
tatódott. A vendégek autóbuszából négy hangszer is elıkerült és ezekkel 
kertbarát-gazdáik olyan csábítóan húzták a talpalávalót, hogy 90 fıs társasá-
gunk tagjai közül csak kevesen úszták meg a további társalgást tánc nélkül. 
Tovább indulásukkor azzal búcsúztunk, hogy „Nem valószínő, hogy így a 
két kollektíva valamikor is újra találkozna, de a találkozás emlékét megıriz-
zük, és ha a késıbbiek során egymás településeinek lakóival találkozunk, 
fogadjuk, segítsük ıket úgy, e barátság jegyében, mintha egymásnak tennénk 
azt.” 

Úgy legyen! 
Slezsák Imre 

Edelényi Valóság, 2. évf. 10. sz. (1997. november 28) 8. p. : ill. 
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MEGEMLÉKEZÉSEK, KÖZÖS MUNKÁK 
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Miklós Gyula síremlékének építését  
a Kertbarát Kör tagjai társadalmi munkában végezték 1987-ben 

 

Emlékezés a szı lı és bor apostolára 
Szakmai tanácskozással egybekötve 

Az emlékezık – voltak vagy másfélszázan az edelény-finkei temetıben 
– körbeállva az avatásra kerülı síremléket, elıször a nemzet dalával kö-
szöntek, a Himnusszal tisztelegtek. Miklós Gyula egykori kormánybiztos-
nak, a filoxéra elleni küzdelemben hervadhatatlan érdemeket szerzı gazda-
sági szakembernek, a szılı és bor apostolának kijár az effajta tisztelgés. 
Hisz élete nagy részében tudósként, gyakorlati szakemberként a magyar föld 
azon kincsének fennmaradásáért, „csiszolásáért, fényesítéséért” küzdött, 
amelyrıl a nemzet dala sem feledkezett meg. Tokaj és más tájak szılı-
vesszei nektár-csepegtetésének volt pótolhatatlan munkása Miklós Gyula, az 
utána következı szılész generációk tanítómestere, példaképe, ki immár 93 
éve ott nyugszik a finkei szülıföldben. 

Róla emlékeztek minap az utódok Edelényben, elıbb a finkei temetı-
ben, ahol az edelényi Városi Könyvtár kertbarát körének önzetlen társadalmi 
munkájával elkészített Miklós Gyula síremléket avatták fel, majd a Városi 
Könyvtárban, ahol szakmai tanácskozásra került sor. 
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A síremlékavatáson, ott a novemberi, finkei temetıben Zsitvay Attila 
országos fıkertész mondott ünnepi beszédet. Ismertette Miklós Gyula élet-
pályájának minden jelentıs eseményét. Gazdag volt ez az életút a szabad-
ságharc fiatal hadnagyi tisztétıl az 1890-ben kitüntetésül kapott francia 
„Pour le Mérité Agricole” érdemrendig. Beszédét a következı gondolattal 
zárta: „Álljon ez a kis emlékmő, síremlék a munkásságát nagyra értékelı 
szülıhely, a haladó hagyományokat ápoló kertbarát közösség munkája  
emlékeként, hirdetve a nagy elıd munkásságát, ügyszeretetét.” 

 



 139 

 
 

 

Az edelényi kertbarátok koszorúját elhelyezi Kertész Imre kertbarát 

 

A síremlékre koszorúk kerültek. Az utódok hálájának jeleként elhozták 
az emlékezés virágait a róla elnevezett kecskeméti Miklós-telep mai kutatói, 
a Hazafias Népfront Országos Tanácsa, a Mezıgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztérium, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kistermelık klubja és ter-
mészetesen az edelényi kertbarátok. 

Másfélszáz torokból felcsendült a Szózat is Miklós Gyula emlékének. 
„Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned és meghalnod kell…” 

Az avatóünnepség után az edelényi Városi Könyvtárban szakmai elı-
adások hangzottak el. Slezsák Imre könyvtárigazgató Miklós Gyula életét és 
munkásságát, dr. Hajdu Edit tudományos kutató pedig a jeles szılész-borász 
és Miklós-telep kapcsolatát ismertette. Szabó György, a MÉM csoportve-
zetıje pedig a szılı és bor népgazdasági és világgazdasági helyzetérıl tartott 
elıadást. 
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A tanácskozás végén Inzsel Ottó, a HNF Országos Tanácsa gazdaság- és 
településpolitikai osztályvezetıje átnyújtotta a Somogyi Imre-emlékplakettet 
a hosszú évek óta eredményesen tevékenykedı edelényi kertbarát körnek. 

Hajdu Imre 

Észak-Magyarország, 43. évf. 281. sz. (1987. november 28.) 2. p. : ill. 
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Összefoglaló 
Miklós Gyula születése 160. 

évfordulójának megünneplésérı l  
Névadónk, Miklós Gyula (1832-1894) születésének 160. évfordulója je-

gyében zajlott a kör egyéves tevékenysége. Ennek megvalósítása érdekében 
használtuk fel a közmővelıdési pályázaton nyert 20 000 forint támogatást, a 
köri tagok programot támogató hozzájárulásával, 42 460 forinttal együtt. 

A támogatásból kapott összeget a kör munkáját támogató Városi Könyvtár 
gazdálkodását végzı Városi Mővelıdési Központ és Ifjúsági Ház pénzgaz-
dálkodásában használtuk fel. 

Az évforduló rendezvényeinek céljai között fontos helyet foglalt el a ha-
gyományok ápolása, a szülıföld-szeretet mélyítése, a táj, a vidék értékeinek 
megismertetése. 

Felhívtuk a lakosság figyelmét az egykori szılı- és gyümölcstermelési 
kultúra folytatására, amely segítheti a munkanélküliség problémájával küzdı 
terület lakosságának megélhetését. 

Az évforduló nagyobb rendezvényei: 

Az évforduló jegyében rendeztük meg a környék kistermelıinek borver-
senyét. 

Ennek kapcsán megemlékeztünk névadónkról, szılıtermelési és borké-
szítési tanácskozást, tanácsadást rendeztünk és a résztvevık számára Miklós 
Gyula mellképével díszített emléklapot adtunk. 

Elıadást tartottunk a borkezelésrıl, a borbetegségek megelızésérıl, ke-
zelésérıl. 

Tapasztalatcsere-látogatást szerveztünk Kecskemétre, ahol a névadónk-
ról elnevezett Miklós-telep tudományos kutatói tartottak elıadást és szakmai 
bemutatót a résztvevıknek. Megtekintettük a szılészeti szakmai kiállításukat 
és megkoszorúztuk közös névadónk kecskeméti emlékmővét is. 

Az évforduló jegyében láttuk vendégül a debreceni Mathiász János 
kertbarát kör 45 fıs csoportját, akik a nagy szılész temetıi síremlékénél 
emlékeztek az évfordulóra és koszorút helyeztek el arra. 

Az évforduló tiszteletére Edelényben alakult meg a TIT B.A.Z. megyei 
mezıgazdasági szekciója. Az alakuló ünnepségen is megemlékeztek az év-
fordulóról és megkoszorúzták Miklós Gyula emlékmővét. Kertbarát körünk 
a 160. évforduló napján – november 26-án – a Városszépítı Egyesülettel és 
a Hagyományırzı Körrel együtt szervezett koszorúzással egybekötött 
ünnepi megemlékezést. 

Az évforduló kapcsán Miklós Gyula tevékenységét méltató írást jelentettünk 
meg a megyei sajtóban és megemlékeztünk róla a helyi televízióban is. 
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A maradandó emlékállítás érdekében rendbe tettük Miklós Gyula finkei 
temetıben lévı – a kertbarát körünk által 1987-ben állított síremléket és el-
készítettünk egy emléktáblát a nagy szılész és borász szülıházára. 

Ezúton is köszönjük célkitőzéseink anyagi támogatását, amelyet mara-
dandó emlék állítására, hagyományápolásra igyekeztünk gazdaságosan fel-
használni. 

Edelény, 1993. június 30. 
Slezsák Imre 

 

A város nagy szülötteire emlékeztek 
Edelényben 

Emlékülés, emléktábla-avatás 
Megható szép ünnepség keretében emléktábla-avatással emlékeztek meg 

Edelényben a település szülötte, a híres szılész-borász, Miklós Gyula 
halálának 100. évfordulójáról 1994. május 2-án. 

Az ünnepség a Városi Könyvtárban emléküléssel, szakmai tanácskozás-
sal kezdıdött. Itt Szabó György, a Földmővelésügyi Minisztérium Mezı-
gazdasági Fıosztályának osztályvezetıje a szılészet és a borászat idıszerő 
kérdései címmel tartott szılészeti-borászati szempontból nagyon megszív-
lelendı, közgazdasági, kereskedelmi szempontból pedig reményeket keltı 
elıadást, és válaszolt a környék településeirıl összesereglett nagyszámú kö-
zönségnek.  

Elıadásából ízelítıül néhány megállapítás: „A termelésben integrálódni 
kell a nemzetközi piaci követelményekhez… A jó borok megállják helyüket 
a nyugati piacokon, de csak alacsony árszínvonalon. A jó bornak is kell cégér! 
Csak színvonalas reklámmal, marketinggel lehet eredményesen keresked-
ni… A hazai borfogyasztás az utóbbi három év alatt nıtt, de szépséghibája, 
hogy a korábbi szép kiszerelés helyett emelkedett az igénytelenebb kannás 
fogyasztás, és ez nem elıremutató kulturált forma… A cél az, hogy a hazai 
piacokon is azok a normák teljesüljenek, melyeknek külföldön is meg kell 
felelni… A borexport iránya teljesen átrendezıdött az utóbbi idıben, nyugat 
felé fordult… Az évi termésnek kb. 20%-a kerül exportra… 

Ha tagjai leszünk az Európai Közösségnek javulni fog a helyzet. E nem 
könnyő út elsı állomásai a jogi megállapodások. Már két megállapodás lét-
rejött: az egyik a termıhely és a speciális nevek védelme, a másik a borke-
reskedelmi megállapodás… A közelmúlti bortörvény-módosítások is jól 
szolgálják a fejlıdést… A termelıknek törekedni kell a fajtiszta, tájjellegő 
borok elıállítására. Ezt kell szolgálni az új telepítéseknek is, amelyekhez 
már a történelmi borvidékeken támogatást is nyújt az állam… A termelıket 
segíti majd a közeli jövıben a parlament elé kerülı hegyközségi törvény. Ez 
elıreláthatóan az 1995. évi szervezıdés után 1996-tól mőködik majd teljes 
jogerıvel…” 
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Ezután Slezsák Imre, a 18 éve mőködı és Miklós Gyula nevét viselı 
kertbarát kör vezetıje a nagy múltú finkei Miklós családról, s annak nagy-
szerő politikai, mezıgazdasági, s tudományos pályát befutott tagjairól, or-
szág-, megye- és lakóhely-építı tevékenységérıl beszélt. Elsısorban Miklós 
Gyuláról és fiáról, Miklós Ödönrıl, kiknek az emléke elıtt most emléktábla-
állítással is tiszteleg a kertbarát kör. 

Laki-Lukács László, a Városi Rendezvények Háza és Könyvtár igazga-
tója a 125 éve született Berger Károly Lajosra (1844–1913, mezıgazdasági 
tanár, szakíró), valamint a 150 éve született Sághy Gyulára (1844–1916, 
jogtudor, köz- és váltó-ügyvéd, m. kir. egyetemi jogtanácsos) emlékezett, 
akik szintén neves szülöttei a településnek. 

Ezt követıen az ünneplık a finkei temetıbe mentek, ahol megkoszo-
rúzták Miklós Gyula síremlékét. A sírnál Slezsák Imre szólt az országépítı 
ısök emléke megırzésének, ápolásának fontosságáról, s hozzátette: „Nagy 
elıdeink, szeretve tisztelt nemzeti hıseink példája, többek között Miklós 
Gyula dolgos élete is arra int bennünket, hogy magunk s családunk boldo-
gulása mellett minden munkában, beosztásban a hazát, a közösséget szol-
gáljuk. Úgy kell minél többet és eredményesebben tenni a máért, hogy tevé-
kenységünkkel minél jobban hozzájáruljunk a jövı építéséhez.” 

Ezután a 90. zsoltár eléneklése következett, majd Vadas Gyula edelényi 
református lelkipásztor mondott imát. 

 

A Miklós család finkei kastélyán leleplezett emléktábla 1994-ben 
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A síremlék megkoszorúzását követıen az ünneplık a Miklós család 
egykori kastélyához, a most 120 idıskorú ember otthonaként mőködı Idıs-
korúak Szociális Otthonához vonult, hogy leleplezze a Miklós család két 
nagyszerő férfi tagjának születési helyét jelölı, az épület falára elhelyezett 
emléktáblát. Itt a Himnusz eléneklése után Szabó György, az FM osztályve-
zetıje méltatta Miklós Gyula (1832–1894) szılészeti és borászati kormány-
biztos, a múlt századvég filoxéra pusztítása elleni védekezés szervezıjének, 
a mezıgazdasági szakiskolák, a magyar konyakipar fellendítıjének és az 
1856–1923 között élt fia, Ödön, egykori államtitkár sokirányú mezıgazda-
sági, közgazdasági, mérnöki, folyószabályozási, vasútépítési, valamint írói 
munkáját és leleplezte az emléktáblát. 

 

Ezután a helyi hagyományırzı népdalkör bordalokat énekelt. Ezt ko-
szorúzás követte. Majd a Szózat eléneklésével zárult a hálás utókor meg-
emlékezése. 

Edelény, 1994. május 
Slezsák Imre 
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1980. évi programunk 

Január 
  8-án: Egyszerő pincemőveletek. 
22-én: Borbetegségek és azok kezelése.  

Február 
  5-én: Találkozó a Magyar Mezıgazdaság fıszerkesztıjével.  

A Mezıgazdasági Könyvhónap könyvei. 
19-én: Felkészülés a kora tavaszi munkákra.  

Március 
  4-én: A gyümölcsfák metszése és a metszés szakkönyvei. 
18-án: A szılı metszése és a metszés szakirodalma.  

Április 
 1-jén: Komposztkészítés, trágyakezelés. 
15-én: A házikert kisgépei (bemutató). 
29-én: Gombatermesztés, gombaismeret. 

Május 
13-án: Tapasztalatcsere, kirándulás. 
27-én: Új növényvédıszerek, bemutató. 

Június 
24-én: Szemzési bemutató-foglalkozás. 

Július 
22-én: Házi konzerválás. 

Augusztus 
19-én: Ismerjük meg járásunkat. Kirándulás gépkocsikkal a Bódva 

völgyén 

Szeptember 
16-án: Felkészülés a szüretre. 

Október 
14-én: İszi növényvédelmi munkák. 
28-án: A házikerti termékek téli eltartása. 
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November 
11-én: Találkozó Gulyás Mihály íróval. 
25-én: Szılıtelepítés, gyümölcsös-telepítés. 

December 
  9-én: Téli feladatok a házikertben, a gyümölcsösben. 
23-án: Az év termelési tapasztalatainak megbeszélése. 

Az edelényi Városi (Járási, Nagyközségi) Könyvtárban mőködı Kertbarát Kör kézzel 
vezetett, írásos és fényképes dokumentumokkal kiegészített naplója I. kötet (1976–1986). 

Szerkesztette, vezette: Slezsák Imre 

 
Az 1985. évi munka összefoglalása 

A Kertbarát Kör rendszeresen megtartotta összejöveteleit. 22 benti fog-
lalkozást tartott. A benti foglalkozásokon kívül egy alkalommal Jancsurák 
József kertbarát fóliás kertészetében vettünk részt szakmai bemutató foglal-
kozáson. 

Júniusban kétnapos kiránduláson voltunk Budapest, Szentendre, Eszter-
gom, Vácrátót útvonalon. Ennek keretében megtekintettük a helységek iro-
dalmi, történelmi emlékhelyeit, múzeumait, természeti kincseit (Budapest: 
királyi vár, Nemzeti Galéria, az új Országos Széchenyi Könyvtár, Vidám-
park; Szentendre: múzeumok, skanzen; Eszergom: Bazilika, Keresztény 
Múzeum, vár; Vácrátót: Arborétum stb.). Augusztusban a mezıgazdasági 
kiállításra utaztunk el. A közösségi életet jól szolgálja a farsangi és a 
szilveszteri összejövetel és a nyári kastélykerti szalonnasütés is. 

Neves vendégeket fogadott a kertbarát kör. Vendégünk volt: Szent-
Miklóssy Ferenc, a Kertészet és Szılészet munkatársa, dr. Gonda Irén, a 
Kistenyésztık Lapja fıszerkesztıje és Vágó Miklós méhész szakíró. Részt 
vettünk a könyvtárban rendezett nagy találkozókon, a határainkon kívül élı 
magyarok mővelıdésérıl, irodalmáról stb. szóló elıadásokon, dr. Czeizel 
Endre találkozóján stb. 

Tovább folytattuk a kertbarát köri tagok bemutatkozó elıadásait és 
Lırincz Ernı ― aki egy éve az NDK-ban tartózkodik ― az ottani élményei-
rıl számolt be. 

Tavasszal és ısszel dugvány-, oltóvesszı- és vetımag-cserét bonyolí-
tottunk le. 

A kör létszáma stagnál. Sajnos a kör vezetıje ― Vozár Lajos ― csak 
néhány esetben vett részt az összejöveteleken. A legöregebbek (Galkó Lajos, 
Horváth Lajos) egészségi állapota romlik, egyre ritkábban tudnak eljönni a 
foglalkozásokra. Egy alapító tagunk, a finkei Tóth István elhunyt. Részt 
vettünk a temetésén és virágcsokrot vittünk a ravatalára. 
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Összegzés: 
22 benti foglalkozás, 
1 tapasztalatcsere-foglalkozás, 
2 bemutatkozó elıadás, 
3 szakíró-olvasó találkozó, 
3 szépíró-olvasó találkozó, 
2 kirándulás (Budapest, Budapest-Esztergom). 

Az edelényi Városi (Járási, Nagyközségi) Könyvtárban mőködı Kertbarát Kör kézzel 
vezetett, írásos és fényképes dokumentumokkal kiegészített naplója I. kötet (1976–1986). 

Szerkesztette, vezette: Slezsák Imre 
 

A Kertbarát Kör részvétele 
az Országos Mezıgazdasági és 

Élelmiszeripari Kiállításon 
 
Kertbarátok és Kistermelık 
Országos Szövetsége 
1056 Budapest, V., Belgrád rkp. 24. 

 
Slezsák Imre könyvtárigazgató 
Edelényi Városi Kertbarát Kör 
Edelény 

Tisztelt Cím! 

Örömmel értesítem, hogy az 1990. évi Országos Mezıgazdasági és 
Élelmiszeripari Kiállításra (OMÉK) beérkezett részvételi jelentkezését 
ezennel visszaigazoljuk. 

Az augusztus 31. – szeptember 9-e között három turnusban megrende-
zendı kertbarátok kiállításával kapcsolatos részletes tudnivalók és tenniva-
lók pontosítása érdekében 1990. július 31-én (kedden) délelıtt 10 óra 30 
perces kezdettel tájékoztatót, illetve megbeszélést tartunk. 

A megbeszélés helye: 1056 Budaest V., Belgrád rkp. 24. (Télikert ta-
nácsterem) 

Kérem személyes – akadályoztatása esetén döntésre jogosult megbí-
zottja – szíves megjelenését. 

Budapest, 1990. július 19. 
Dr. Merényi Károly, a KKOSZ fıtitkára 

Dr. Gyuró Ferenc, a KKOSZ elnöke 
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Kertbarátok és Kistermelık 
Országos Szövetsége 
1056 Budapest V., Belgrád rkp. 24. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
az OMÉK 90’ kertbarát kiállítóinak 

A kiállítás eszmei mondanivalója, fıbb szempontok: 
A kertbarát mozgalom évtizedek óta megfogalmazott jelmondta a 

„Kertészkedj, mővelıdj, barátkozz!”. 
Ez a hármas célkitőzés ma is cél, ma is fı feladata a mozgalomnak az 

önellátás. Az utóbbi idıkben azonban a házikerti és hétvégi telektulajdono-
sok is rendszeresen megjelennek a piacon többlettermékükkel, s így áruter-
melıkké válnak. 

A kiállításon mintegy 800 kertbarát kör, klub, egyesület stb. mőködésé-
nek ezt a sokszínőségét kell bemutatnunk. A termékbemutatón lehet friss és 
feldolgozott termék egyaránt. Nagy gondot kell fordítani a különlegessé-
gekre, újdonságokra, a fajtanevek felírására és a minıségre. 

Természetes, hogy beteg, fertızött növény nem szerepelhet a kiállításon! 
Bemutathatók a termelés során alkalmazott apró korszerő fogások, újítások, 
találmányok is. A kiállító kertbarát közösségek a „standjukon” feliratokkal, 
képekkel és szórólapokkal is propagálhatják eredményeiket. 

A kertbarátok kiállításának helye:  
F. 2. pavilonja (zárt, fedett helyiség). Itt lesznek a kisállattenyésztık is. 
10 boksz egymás mellett elhelyezve három turnusban, összesen  

30 kertbarát közösség kiállítására ad lehetıséget. 

Felület, nagyság, elrendezıdés: 
1 boksz 4×2 = 8 négyzetméter rakodófelülető, egyszintő + falfelület, 

amelyre akaszthatók kiállítási tárgyak, képek, dekorációk. 

A kiállítás idıpontja: 
1990. augusztus 31-tıl – szeptember 9-ig (10 nap) 

turnus:  VIII. 31-tıl – IX. 2-án estig (3 nap) 
turnus:   IX.    3-tól – IX. 6-án estig (4 nap) 
turnus:   IX.    7-tıl – IX. 9-én estig (3 nap) 

Váltások rendje: 
Elsı turnus áruérkeztetés, berendezés VIII. 30-án 12 órától 20 óráig.  
Nyitás 31-én és tart IX. 2-án estig (3 napig). IX. 2-án 19 órától 20 óráig 

lebontás, anyag-, áruelszállítás. 20 órától 21 óráig takarítás. 
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Második turnus áruérkeztetés, berendezés IX. 2-án 21 órától 3-án reggel 
6 óráig. Nyitás IX. 3-án és tart IX. 6-án estig (4 napig). IX. 6-án 19 órától 20 
óráig lebontás, anyag-, áruelszállítás. 20 órától 21 óráig takarítás. 

Harmadik turnus áruérkeztetés, berendezés IX. 6-án 21 órától 7-én reg-
gel 6 óráig. Nyitás IX. 7-én és tart 9-én, vasárnap estig (3 napig). IX. 9-én 20 
óráig lebontás, anyag-, áruelszállítás. 20 órától 21 óráig takarítás. 

A kiállítás anyagi fedezete: 
A Földmővelésügyi Minisztérium mintegy 500.000 Ft költséggel a 3. 

pontban leírt mérető 10 db „stand”-ot tárolóval részünkre megépítteti. Sajnos 
ezen kívül semmi másra nincs anyagi fedezetünk. Így a kiállítókat terheli a 
felmerülı szállítási, utazási és szállásköltség. 

Mit biztosít az Agroinform? 
10 db 2×4 = 8 négyzetméteres kiállító boxot. Minden kiállítónak a nevét 

rögzítı feliratot. Minden boxhoz ülıalkalmasságot. 1 közös tárgyalót (vil-
lannyal, hőtıszekrénnyel), vízvételi lehetıséget, 1 fı állandó személyt. 

Az egységesség érdekében egyforma, fajtanév kiírására alkalmas karto-
nokat (a nevek felírását mindenki maga végzi), felrakó edényeket, tálcákat, 
kosarakat nem kapunk, ezekrıl mindenki maga gondoskodjék! 

Díjazási lehetıségek: 
Ez idı szerint valamennyi kiállító közösség kap egy F. M. által aláírt 

oklevelet. A KKOSZ pedig a közösségek tagjai számára (igény szerinti 
mennyiségben) biztosít okleveleket. Ezekre a neveket a közösségek vezetıi 
írják rá. Minden valószínőség szerint a fentieken túl turnusonként lesz még 1 
db F. M., 1 db TESZ (Társadalmi Egyesülések Szövetsége) és 1 db KKOSZ 
díj is. 

Egyebek: 
Az OMÉK titkársága ígéretet tett arra, hogy a kiállító közösségek ré-

szére 2-2 db kiállítói belépıt biztosít. Szétosztásáról a KKOSZ gondoskodik. 
Ahhoz, hogy a rövid hátralévı idıben a kiállítók és köztünk a kapcsolat 
naprakész legyen, kérjük a következı adatok írásban való rögzítését: 

– A kiállító közösség pontos neve és címe; 
– A közösség vezetıjének, vagy a kiállítással megbízottjának neve, 
pontos címe és ha van, telefonszáma. 

Budapest, 1990. július 31. 

Dr. Merényi Károly 
a KKOSZ fıtitkára 
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Az OMÉK kiállítás megtekintıinek 
válogatott bejegyzései a Naplóból 

Második nap 
Megtekintettem a kiállított tárgyakat, igen szép és további jó munkát kí-

vánunk hozzá, jó egészséget. 
Lévai Mihály, 

a gödöllıi kertbarát kör elnöke 
2100 Gödöllı, Munkácsi M u. 10. 

 
Az edelényi kertbarát körnek gratulálok e szép eredményekért. 

1990. szeptember 4.  
Dr. Gyırffy Sándor 

 
Igazán meglepett, hogy szeretett szülıfalumban a kiállítottak termelését 

végzitek, az én ottlétemkor ez vágyálom volt (közel 30 év!). Bizton tudom, 
ebben sok munka, el nem lankadó szorgalom és bizakodás van… Ezt tart-
sátok meg, palántázzátok tovább. Jó egészséget, Isten áldását kívánom. 

1990. szeptember 4. 
Matyi Attila 

Harmadik nap 
Örömmel néztem „földijeim” nagyszerő kiállítását. Valóban méltóak a 

Somogyi Imre-emlékplakettre és Miklós Gyula nevére. További sikereket 
kívánok a termelésben, a közmővelıdésben és a hagyományápolásban, 
Edelény város jó hírének öregbítésében. 

1990. szeptember 5. 
Hegyi Imre, 

Edelényben megválasztott 
megyei tanácstag 

 
Gratulálunk a közösség gyönyörő termékekbıl összeállított ízléses kiál-

lításához, mely ebben az aszályos évben igen nagy teljesítményt jelent. Na-
gyon tetszett a kör életét bemutató fotó-sorozat, és a házilag készített bor-
szőrı. További sikereket kívánnak a balassagyarmati kertbarátok. 

Budapest, 1990. szeptember 5. 
Láng Mihály elnök 
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A szarvasi Tessedik Sámuel Kertbarát Kör nevében ıszintén gratulálok 
a kiállított termékek megtermelıinek. 

Kívánok a „Miklós Gyula” Kertbarát Kör tagjainak további erıt és 
egészséget. 

Budapest, 1990. szeptember 5. 
Mótyán Tibor elnök 

 
Nagyon szép a kiállítás. Szeretettel gondolok az edelényi és a hozzá kö-

zel lévı kistermelı ismerıseimre. 
Gonda Irén 

 
Erdélyi szemmel nézve nagyon megkapó és dicséretre méltó az edelényi 

kertbarátok tevékenysége. Szerkesztıségem nevében további sok sikert kí-
vánok valamennyi tagjának! 

Makkay József újságíró 
Falvak Népe Kolozsvár 

Negyedik nap 
A kiállítás jól mintázza a szorgos kertbarátok összefogásán és jó szel-

lemő törekvésén alapuló eredményt. Sok sikert további munkájukhoz. 

1990. szeptember 6. 
Guba Sándor, Miskolc 

 
Az edelényi kertbarát kör kiállításához gratulálok a KKOSZ és a TESZ 

nevében. Az edelényi kertbarátoknak további sok örömet, boldogságot kívá-
nok a kertészkedésben. 

1990. szeptember 6.  
Dr. Gyuró Ferenc, 

a Kertbarátok és Kistermelık  
Országos Szövetségének elnöke 

 

Az edelényi Városi (Járási, Nagyközségi) Könyvtárban mőködı Kertbarát Kör kézzel ve-
zetett, írásos és fényképes dokumentumokkal kiegészített naplója II. kötet (1986–1992). 

Szerkesztette, vezette: Slezsák Imre 
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Néhány boroscímke a kiállításon 

 

 

 

 

SLEZSÁK IMRESLEZSÁK IMRESLEZSÁK IMRESLEZSÁK IMRE    
HÁRSLEVELŐ-FURMINT    ►    EDELÉNY    ◄    1989. 

DEMJÉN JÁNOSDEMJÉN JÁNOSDEMJÉN JÁNOSDEMJÉN JÁNOS    
OPORTÓ        ►        EDELÉNY        ◄        1989. 
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A Miklós Gyula Kertbarát Kör kiállító pavilonja 

KISS PÁLKISS PÁLKISS PÁLKISS PÁL    

FURMINT     ►     EDELÉNY     ◄     1989. 
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Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
Edelény 

PÁLYÁZAT 
az Edelényi Városi Önkormányzat 

Mecénás Alapjára 
 
A pályázó neve és pontos címe: Miklós Gyula Kertbarát Kör 
Önkormányzati intézmény esetén fenntartója: Városi Rendezvények 

Háza és Könyvtár 
A pályázatért felelıs személy neve: Slezsák Imre körvezetı 
A pályázat témája: a kör mőködése, elıadások, tapasztalatcserék szer-

vezése 
A megvalósulás várható idıtartama és idıpontja: 1995. év 
A várható költségek mértéke: 90 000.- Ft 
A mecénás alapból kért támogatás: 40 000.- Ft 

A pályázat rövid ismertetése és a támogatás felhasználási terve 

Kertbarát körünk fontos szakmai tanácsadó szerepet tölt be a város és 
környéke gyümölcs, szılı és kertészkedı kistermelıi között. Foglalkozá-
saink, elıadásaink kisugárzó hatása a szakterület egyes problémáira, idı-
szerő feladataira pozitív hatású. 

A kör szakmai bemutatókat, termelési kiállításokat, versenyeket is szer-
vez és részt vesz esetenként területi kiállításokon, szakmai bemutatókon, 
növelve ezzel a város hírnevét. 

A kör a Városi Könyvtár intézményeként mőködik már 19 éve. Felada-
tait az intézmény támogatásával nagyobb részt önfenntartóan látja el. 

Az életkörülmények romlása, pénzügyi problémák miatt a kör létfenn-
tartási gondokkal küzd. Az utóbbi években pl. már országos hírő elıadót, 
szakírót anyagi gondok miatt felkérni, foglalkoztatni nem tud, pedig ezek 
közösségre ható, termelést segítı, befolyásoló hatása a városban a legered-
ményesebb. 

A névadó, Miklós Gyula kultuszának ápolása, síremlékének gondozása, 
rendben tartása (festése) is pénzügyi feladatot jelent a kör kollektívájának. A 
szakmai bemutatók, tapasztalatcserék szervezése is a szükséges anyagiak 
híján egyre nagyobb gondot jelent. 

Ezek támogatására, a mőködési feltételek javításához kérjük a Mecénás 
Alap segítségét. 

Edelény, 1995. április                                            Slezsák Imre 

A MECÉNÁS ALAPTÓL NEM KAPTUNK TÁMOGATÁST! 
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2001. évi visszatekintés 
Elbúcsúztattuk a 2001-es évet, hálát adva, hogy megérhettük az ıt kö-

vetı 2002-es új esztendıt, amelytıl, mint elıdjétıl, elsısorban jó egészséget, 
eredményes munkálkodást várunk. 

Nagy örömmel állapíthatjuk meg, hogy baráti közösségünk jelenlegi 
tagjai (ez évben 27 fı), valamennyien megérhettük, köszönthettük az új évet. 
Alapító tagjaink közül viszont decemberben Hencs Páltól vettünk végbúcsút. 

Aktív élet folyt körünkben az elmúlt évben. 23 helyi rendezvényünk volt 
otthonunkban, a Városi Könyvtárban. Kiemelkedik ezek közül a már 13. 
alkalommal megrendezett borversenyünk (ápr. 17.). Ezt követıen lelkes 
társaink szép eredménnyel szerepeltek a megyénkben szervezett különbözı 
borversenyeken. Április 21-én a Bükkaljai Borvidék cserépfalui versenyén, a 
június 28–30. között szervezett bogácsi nemzetközi borgálán, augusztus 11-
én, Mezıkövesden, a Bor Napján. Kiss János, Kiss Pál és Kıvári József 
szerezte ezeken a legtöbb dicsıséget városunknak. 

Foglalkozásaink közül leglátogatottabbak a miskolci és egri elıadókkal 
megrendezett növényvédelmi elıadások, bemutatók voltak, melyeken több 
kívülálló érdeklıdı is részt vett. 

Külsı rendezvényeink közül legemlékezetesebb a május 8-ai sápi szı-
lıhegyi látogatás marad. A szılık megtekintése közben kiváló bort kóstol-
tunk Barna Miklós és Zs. Tóth István körtársunk pincéjében, s feledhetetlen, 
nagyszerő vendéglátásban volt részünk a ma városunkban legfejlettebb és 
legnagyobb szılıültetvénnyel rendelkezı Tóth Bálint gazdatársunk birtokán. 
Ezúttal is gratulálunk vendéglátónknak ültetvényéhez és ahhoz, hogy a 
cserépfalui borversenyen az İ Kékfrankos bora hozta el az Egri Borgazda-
ság által a verseny legjobb Kékfrankos borának alapított különdíjat, egy 
gyönyörő serleget. 

Kertbarát köri havi programjaink idıszerő szakmai tanácsokkal jelentek 
meg, s ezek szövegét rendszeresen átvette a helyi televízió és idınként a 
Patrióta c. kiadvány is. 

Februárban és júliusban az Észak-Magyarország közölte írásomat, il-
letve az ennek alapján készült riportot. 

Részt vettünk a kertemben elhelyezett feromon csapdákkal a gyü-
mölcsmolyok rajzásának megfigyelésében (a Megyei Növényvédı Állomás 
megbízásából). 

Nem volt problémamentes a termelımunkánk! Év közben sok gondot 
okozott szılıültetvényeinkben a lisztharmat elleni, szüret elıtt pedig a szür-
kerothadás elleni védekezés. 

Mindezek mellett s ezek ellenére minden zöldségbıl, gyümölcsbıl ter-
mett elegendı, és hordóinkban is jó borok érlelıdnek. Sohase legyen ennél 
rosszabb évünk! 
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Köszönöm a kör valamennyi tagjának, kiemelten szakmai vezetınk, 
Vozár Lajos segítı munkáját. 

Köszönöm a szakismeretek átvételében, továbbadásában való lelkes 
közremőködéseteket. 

Csak így tovább, mindannyiunk örömére s hasznára! 

Edelény, 2002. január 
Slezsák Imre körvezetı 

 
Újévi köszöntı 

„Adjon Isten minden jót 
Ez új esztendıben: 
Fehér kenyér dagadjon 
Főzfa tekenıben; 
Bor és búza és kolbász 
Legyen mindig bıven; 
A patikát felejtsük el 
Ez új esztendıben!” 

(Varga Domokos: Ünnepeink) 

Miklós Gyula Kertbarát Kör havi programja, 2002. január 
 
 
 

* 
 
 

„… Ez az én életemnek a föltétele. 

Egy millióért sem tudnék magamnak 

jó egészséget és jó kedélyt varázsolni, 

Amit a kertem megád nekem.” 

(Jókai Mór) 
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A BOR… 
 

„A bor legendája” 
Szólt az Isten: „Kedves fiam, Nóé: 
Itt a szılı, kóstold meg, hogy jó-é?” 
Felelt Nóé: „No, megöregedtem, 
de ilyen jó bogyót még nem ettem.” 
 
Szólt az Isten: „Kedves fiam, Nóé: 
A csípıs must, hadd lássuk, hogy jó-é?” 
Felelt Nóé: „Ihaj, csuhaj! Sári! 
Három Istent kezdek immár látni.” 
 
Szólt az Isten: „Kedves fiam, Nóé: 
Hát az ó-bor, hadd lássuk, hogy jó-é?” 
Felelt Nóé: „Iszom reggel óta: 
Gyere pajtás, van még a hordóba!” 

(Gárdonyi Géza) 

A borról 
„Mikor Noé apánk Isten parancsára 
A vízözön elıl elfutott a bárkára, 
Állatból, növénybıl magával egyet vitt, 
Hogy ne nélkülözzön a vész után semmit. 
Ám, legbölcsebben mégis csak azt tette, 
Hogy a szılıtıkét ki nem felejtette. 
Neki köszönhetjük, hogy a bort ismerjük, 
Amelybıl erınket, s kedvünket szerezzük.” 

(Horváth Klára: Vıfélykönyv…) 

* 

„In vino veritas”. (Borban az igazság) 
 

* 
„Ne igyál mégis tsak vizet; 
  hanem élj kevés borral, 
  a’ te gyomrodért, és gyakorta való betegségidért.” 

Pál I. levele Timótheushoz, 5/23. rész 
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A bor dicsérete 
„A bornál nincsen kellemesebb, nincs jobb ital: 
bajőzı, búfeledtetı orvosszerünk, 
vidámság magvetıje, édes iskola, 
a társaságot összeforrasztó erı.” 

(Marcus Terentius Varro) 
 

A borivó tízparancsolata 
  1.  Bort sohase igyál éhgyomorra! 
  2.  Borivás elıtt ne egyél édes ételeket! 
  3.  Ügyelj a borfajták hımérsékletére! 
  4.  Bort mindig megfontoltan, lassan igyál! 
  5.  Apró kortyokban élvezd a bor zamatát! 
  6.  A nemes borokat csak tisztán igyad! 
  7.  Tarts mértéket a borivásban! 
  8.  Jobban ízlik a bor, ha közben eszel is! 
  9.  Szeresd, de légy erısebb a bornál! 
10.  Borivás közben gondolj arra, mennyi verejtékes,   

nehéz munka van egy pohárnyi magyar borban! 
 

A bor az ember életében 
A bor a szılı legfıbb terméke, melyet egész évben fogyaszthatunk. A 

fogyasztás módja és mértéke szerint a bor lehet táplálék, gyógyszer, élvezeti 
cikk és méreg. 

A bor alkoholtartalma, valamint a benne lévı szılı- és gyümölcscukor, 
glicerin, aldehidek, szerves savak és sók révén tápanyagnak minısül. Kaló-
riaértéke elsısorban alkoholtartalmától függ. (1 liter 10 fokos bor 700 kaló-
riát szolgáltat.) Az alkohol nagy kalóriaértéke azonban mellékhatása miatt 
nem használható táplálkozásra, ezért inkább táplálék-kiegészítésnek tekint-
hetjük a bort. 

A bor étkezéskor fogyasztva kedvezıen befolyásolja a gyomor- és bél-
mőködést. Jó étrendi hatása miatt a bor gyógyszernek is tekinthetı. A bor 
savai (borkısav, almasav, citromsav, borostyánkısav stb.) elısegítik a szén-
hidrátok és zsírok emésztését. A nagyobb savtartalmú borok igen jó hatásúak 
a gyomorsavhiányban szenvedıknek. A bor glicerintartalma javítja a 
szervezet zsír- és nitrogéngazdálkodását. A vörös borok csersavtartalma 
csökkenti a fokozott bélmőködést. A bor egyéb alkotórészei a fehérjék, az 
aminosavak, a vas, a kalcium, a fluor stb. sok fontos elemmel gyarapítják a 
szervezet háztartását. 
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A civilizált ember a bort kulturáltan fogyasztja, tehát mértékletesen él 
vele és sohasem lépi túl azt a határt, amikor már ártalmassá, azaz méreggé 
válhatna. 

* 
„Ha egy ember két pohárból issza a bort, megittasul, 
de ha ketten isznak egy pohárból, még jobban megittasulnak.” 

(Jókai Mór) 

A bor nemcsak az étkezés kiegészítı része, hanem mint élvezeti cikk, a 
vendéglátás, összejövetelek, ünnepélyek és egyéb alkalmak jókedvre, 
örömre hangoló varázsszere is. 

 

Borivási szokások 
A borfogyasztással kapcsolatban sok régi szokás maradt fent. Ezek egy 

része ısi kultikus eredető. Így pl. az elsı korty kilöttyentése a földre (áldo-
zat-emlék), vagy az elbúcsúzás elıtti úgynevezett Szent János-pohár, amit a 
háborítatlan hazatérésre ittak. A népi hagyomány is számos, vidékenként 
változó szokást ıriz, melyek sokszor tréfákkal, rigmusokkal, mondókákkal is 
összefonódnak. Néhanapján orvosi utasításra is történhet: 

„Adott Isten szekeret 
szekerembe kereket. 
Üvegömbe feneket, 
abbul iszom öleget. 

A doktor is azt mondja, 
hogy én vizet ne igyam, 
mert a vízbe béka van, 
életömnek vége van. 

(magyar népköltés) 
 

Hogyan „tálaljuk” a bort? 
Nagyban emeli a bor értékét és élvezetét, ha megfelelı tálalásban kerül 

az asztalra. A szép színő, csillogó borok tetszetıs, színtelen üvegben mutat-
nak a legjobban. Ezekhez vékony falú, színtelen poharakat adjunk. Ha még 
nem egészen tiszta a borunk, akkor zöld rajnai palackba töltsük, és gyengén 
zöldes árnyalatú, vagy kevésbé áttetszı poharakat adjunk hozzá. A borospo-
hár ne legyen se túl nagy, se kicsi, lehetıleg kehely formájú, 1–1,5 dl-es őr-
tartalmú poharakat használjunk. A poharakat sose töltsük csordultig, ele-
gendı kétharmad-háromnegyed részig tölteni. 
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A bor nem egyszerően víz és alkohol keveréke, hanem finom illatú és 
igen sokféle ízt, zamatot tartalmazó ital. Mindezek bizonyos hımérsékleten 
érvényesülnek legjobban, ezért a legkedvezıbb fogyasztási hımérséklete a 
következı: 

vörös bor 14–16º Celsius 
csemegebor és ürmös 12–14º Celsius 
fehér bor 10–12º Celsius 
pezsgı és habzóbor 6–8º Celsius 

A fogyasztásra szánt bort ne tartsuk hosszabb ideig darabban. A darab-
ban tartott bor íze már néhány nap alatt is kedvezıtlenül változhat. Leghe-
lyesebb pédául egyheti szükségletünket palackokba tölteni és a ledugaszolt 
palackokat hővös helyen, elfektetve tartani. Így a bor állandóan érintkezik a 
dugóval, azt nedvesen tartja, tehát nem levegızhet. 

 

A bor, mint f őszer 
A bor nemcsak asztali ital, nemcsak kiegészítıje egyes ételeknek, de 

fızni is lehet vele. A bor a régi idık konyhájának kedvelt főszere volt. Idı-
közben azonban kissé feledésbe ment. A magyar konyha hagyományait fel-
újítandó, receptjeinkbe újból felvettük a hozzávalók sorába. 

Kevés olyan étel van, amit a megfelelı bor hozzáadásával ne lehetne 
feljavítani. A fehér, száraz bor igazi adaléka egyes fehér vagy kötött leve-
seknek, hal- és szárnyasételeknek. A vörös és fehér bor finomítója, sıt egye-
nesen a lelke sok mártásnak. 

Milyen borral fızzünk, főszerezzünk? 
Csak fızésre használható bor nincs. Így fızésre, főszerezésre azt a bort 

használjuk, amelyet, mint „kiegészítı” bort fogunk adni étkezés közben. 
Talán errıl még annyit, hogy az egyes ételek elkészítéséhez használt fehér 
vagy vörös bort lehetıleg arról a borvidékrıl származó fajtából válasszuk ki, 
ahonnan az egyes ételek hozzávalói származnak. Ha a főszerezéshez hasz-
nált bor nem elég, úgy egy rég bevált gyakorlat; egy kevés borpárlat mindig 
segít. 

Boros receptek 

Ponty vörös borban 
Hozzávalók: 3,6 kg ponty vagy 1,8 kg filé, 100 g teavaj, 200 g csiper-

kegomba, 5 dl barnamártás, 6 dl halalaplé, 6 dl vörös bor, asztali só. 
A pontyfiléket megsózzuk, lapos szélő edénybe egymás mellé helyez-

zük. A bor felével, a halalaplével leöntjük és a szép, középnagyságú gomba-
fejeket mellé tesszük. Megvajazott zsírpapírral letakarjuk, és fedı alatt pu-
hára pároljuk. A megpuhult pontyfilét a gombafejekkel együtt elımelegített 
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tálra tesszük. Fızılevét nyílt lángra téve, erıs tőzön, fedı alatt felforraljuk 
úgy, hogy majdnem teljesen elfıjön. Ekkor hozzáadjuk a barnamártást, a bor 
másik felét, ezzel is jól kiforraljuk, majd finom szőrın átszőrjük. Közvetle-
nül a tálalás elıtt kevés nyers teavajat morzsolunk el benne, ezt habverıvel 
simára keverjük, és az így elkészített vörösboros-mártással öntjük le a halat. 
Formázott vajas burgonyával tálaljuk. 

Pirított csirke fehér borban 
Hozzávalók: 3 kg csirke, 100 g teavaj, 60 g finomliszt, 1,5 dl étolaj, 200 

g vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1,6 kg paradicsom, 5 dl fehér száraz 
bor, 2 csomó petrezselyem zöldje, ırölt feketebors, só. 

A csirkét nyolcadoljuk, sózzuk és a felhevített olajban minden oldalát 
szép pirosra sütjük. Majd hozzáadjuk a finomra vágott vöröshagymát, a zú-
zott fokhagymát, a lehéjazott, apró kockára vágott paradicsomot. Az egészet 
átpirítjuk, sóval, borssal főszerezzük, és a borral felöntjük. Fedı alatt lassan 
puhára pároljuk. Puhulás után levét liszttel összegyúrt vajjal sőrítjük. 
Utánízesítjük és a finomra vágott petrezselyemzöldjével meghintjük. Forrón 
tálaljuk. Köretként vajas burgonyát, párolt rizst adunk. 

Borleves 
Egy liter borba beleteszünk 3–4 szegfőszeget, kevés fahéjat és egy cit-

rom héját felszeletelve, majd tőzre téve felmelegítjük. Közben 8 tojás sár-
gáját 15–20 dkg cukorral habosra keverünk, és a meleg bort folytonos keve-
rés közben rászőrjük. Tőzre téve újra felmelegítjük, és habverıvel addig 
verjük, míg besőrősödik. Átszőrve tálaljuk. 

 
 

Borivásra buzdító dalok 
 
Megkapáltuk a szılınket, három ízben is, 
Nem sajnáltuk rá erınket, várjuk a levit, 
Fáradozva emlegetjük a szüret nevét, 
Nosza pajtás, vigadozva igyuk a levét. 

* 
Hej, piros bor, piros bor, 
Mindjárt rám kerül a sor. 
Egy icce bor nem árt meg, 
Régi babám ölelj meg. 

* 
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Piros, piros, piros, háromszor is piros, 
Piros bort az üvegbe, 
Csinos, csinos, csinos, háromszor is csinos 
Menyecskét az ölembe, 
Gömbölyő két karja, vállamat takarja, 
Megölelném, de ı nem akarja. 

* 
Szombat este kimentem a szılıbe, 
Megöleltem a karót a sötétbe, 
Megöleltem a karót, 
Azt hittem, hogy Kató volt, 
Pedig csak egy hosszú szárú karó volt. 

Másnap este kimentem a szılıbe, 
Megöleltem a Katót a sötétbe, 
Megöleltem a Katót, nem szólt ı egy árva szót, 
Csak a végén azt mondta, hogy de jó volt. 
 

Bordicsıítı énekek 
Bor, bor, bor, de jó ez a császti bor, 
Bor, bor, bor, de jó ez a császti bor. 
Ha az asszony szí’ belıle, 
Félreáll a kontya tıle, 
Bor, bor, bor, de jó ez a császti bor. 

Víz, víz, víz, de jó ez a császti víz, 
Víz, víz, víz, de jó ez a császti víz. 
Aranyhalak úsznak benne, 
Barna kislány az ölembe, 
Víz, víz, víz, de jó ez a császti víz. 

* 
Ha bort iszom, jókedvem van tıle, tıle, 
Hazamegyek, szid az asszony érte, érte. 
Ha haragszik, elfordulok tıle, tıle, 
Ott a hátam, diskuráljon véle, véle. 

* 
Azt mondják, hogy boros vagyok, 
Hogy én olyan vörös vagyok, 
Vörös a libának az orra, 
Pedig bele se mártja a borba. 
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Azt mondják, hogy részeg vagyok, 
Hogy oly könnyen ingadozok, 
A nádszál is ingadozik, 
Pedig az csak mindig vizet iszik. 

* 
Vörös bort ittam az este, 
Angyalom, ragyogóm, szeretem a bort. 
Most is részeg vagyok tıle, 
Angyalom, ragyogóm, szeretem a bort. 
A lábamon alig-alig állok, 
Mégis szeretnek a lányok, 
Angyalom, ragyogóm, szeretem a bort. 
 

Tréfás szüreti mondóka 

Önts fel a garatra 
Rajtad a sor, 
Nincs jobb takarmány, 
Mint a bor. 

* 

Most igyunk mert van elég, 
Nem verte el a szılıt a jég. 

* 
Ha titkot akarsz megtudni, 
Járasd a boroskorsót. 

Kiss Pál 

Bor-köszöntı 
Nini, mi van a pohárban? Kapafokkal kopogtatták, metszıollóval csat-

togtatták, szılıbıl van a leve, bor ennek a neve. Hej, te bor! 
Te már engem annyiszor becsaptál, sokszor hazafelé az árokba borítot-

tál, ott kutyák nyalták a számat, otthon a feleségem sikálóval várt ránk, de 
anyósom is sokszor megdorgált miattad, de én akkor is szeretlek téged. 

A hegyen sokat ölelgetlek téged. 
Most itt foglak a kezembe és gyönyörködöm benned, mert te vagy az 

életem reménysége; sokszor te adol erıt, egészséget, vidámságot, hogy gon-
dozhassalak téged. Hát azt kívánom kedves jó pajtás, ne hagyjuk el egymást, 
míg élünk, gondozzuk egymást. 

Nem akarok sokáig beszélni néked, mert már néhány jó barát emelne a 
szájához téged. Kívánom, hogy minden szılısgazdának adjál erıt, egészsé-
get, hogy minél tovább gondozhassunk téged. 

[A pohár bort megisszuk.] 

Egészségünkre! 
Szitár Béla 
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A citerazenekar alapító tagjai a kastélykertben 1971-ben 

Szervezte: Slezsák Imre, vezetıje: Antal Béla 

 

 

A citerazenekar 25 éves évfordulóján a Mővelıdési Házban 1995-ben 
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Házigazda-köszöntı 
Éljen a mi kedves gazdurunk! 
Ne fogyjon el a kenyere, szalonnája, 
Bıgjön a sok kecskenyája, birkanyája, 
Sokáig éljen İ! 
Búra fejét soha-soha rá ne hajtsa, 
Félre álljon fején mindig a kalapja, 
Virágos jó kedvében. 

Eperjesi Ferenc 

 

Közmondások 
Aki a bort szereti, az rossz ember nem lehet. 

Ökör iszik magába’. 

A jó borból is megárt a sok. 
 

Humor 
A meggyszedésnek is többféle módja van 
Az ifjú Berci nem tartozott a szorgalmas gyerekek közé, igyekezett a 

feladatok elıl kibújni vagy a megoldások könnyebbik oldalát választani. 
Az egyik alkalommal mondja neki a gyümölcsösben szorgoskodó édes-

apja: – „Kedves fiam, szépen megérett ezen a kisfán a meggy – szedd le 
róla.” 

Berci nagy nekikészület után, körbejárta néhányszor a fát, de sehogy 
sem sikerült arra felmásznia. 

Visszamegy az apjához – „Édesapám, nem tudok felmászni!” 
Az apja látván a turpisságot, nagy dühében azt mondta neki: – „Akkor 

vágd ki a fát, és úgy szedd le!” 
Idı elteltével – a kert másik végében dolgozó édesapja fejszecsattogásra 

lett figyelmes. A hanghoz közeledve látja, hogy „szorgalmas” suhanc fia, 
egyszerőbbnek látva ezt a megoldást, valóban vágja a meggyfát. 

A meggyszedésnek e könnyebb megoldását választó Berci gyereket csak 
gyors lábai mentették meg a cselekedettel egyenrangú szülıi fenyítéstıl. 

* 
Egy részeg ember jókorákat dőlöngızve megy az utcán. – A rendır szól 

neki: „Maga szerencsétlen, mit imbolyog itt az úttesten, még elüti valame-
lyik gépjármő! Menjen a járdán!” – „Mit gondol, mi vagyok én, kötéltáncos?” 
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* 
Ezt az igazán jó bort be kell ám osztani, édesapám! 
Beosztom én fiam. Etetés elıtt is megiszom egy litert belıle, meg etetés 

után is. Így megy minden Isten áldotta nap! 

* 
Milyen az a guggolós bor? 
Az olyan minıségő bor, hogy annak a gazdának, akinek ilyen rossz bora 

van, guggolva mennek el az ablaka elıtt, hogy a gazda ıket meg ne lássa, 
nehogy behívja egy pohár borra. 

* 
Milyen az a háromparasztos bor? 
Az ilyen bornak a megitatása külön szertartással jár. Két paraszt lefogja 

az ivásra elszánt pácienst, a harmadik pedig tölti bele a bornak nevezett  
nedőt! 

* 
Milyen az a búvár bor? 
Bemegy, szétnéz, és már jön is kifelé! 

 
 
 

Egyéb történetek 
 

86 éve történt 
Magyar katonák az I. világháborúból hazafelé jövet Erdélyben megálltak 

hosszabb pihenıre. A tisztek megengedték, hogy a katonák bemenjenek a 
kantinba (kocsma) italt fogyasztani. Hárman-négyen összeálltak, hogy el-
fogyasszanak egy üveg bort. Mikor bementek a kantinba, a tisztek már az 
asztalnál ülve hosszú nyakú üvegbıl fogyasztották a bort. Az összeállt cso-
port edelényi tagja mondta a kocsmárosnak, hogy vegyen le egy üveg bort a 
polcról. Mire a kocsmáros megjegyezte, hogy drága lesz az, vitéz úr. Újra 
megismételték, tessék csak levenni, majd kifizetjük négyen. A kocsmáros le 
is vett egy üveg bort, amit elfogyasztottak és meglepıdve látták, hogy hazai 
bort isznak, mert a cimkére az volt írva, hogy Gröber-féle császtai. 

Ez a történet is bizonyítja, hogy már 80–90 évvel ezelıtt is palackoztak 
edelényi terméső szılıbort. 

Vozár Lajos 
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János bácsi hordós trükkje 
Valamikor az 1940-es évek elején történt az alábbi eset: 

A Járási Fıszolgabíró Hivatal hivatalsegédje köztiszteletben álló, 
egyenruhát viselı ember volt. A hivatalvezetık is szerették és megbecsülték 
szorgalmas munkáját. Egy szép májusi délután vendégül látta az urakat saját 
pincéjénél. Szalonnát sütöttek. 

A vendéglátásban segédkezett Jóska, a mezıır is (akkori szóhasználat 
szerint a kerülı). Fát hozott, tüzet rakott; sürgött-forgott, gondoskodott a bor 
pincébıl való felhozataláról, s ha kellett, a poharakba töltögetésérıl is. 

A szalonnasütés, úgy ahogy általában történni szokott, borozgatás, nótá-
zás közben szépen zajlott. Már alkonyodott, egyre jobban emelkedett a han-
gulat, amikor ki tudja hányadszor, üres lett a boroskancsó. 

A gazda szól a kerülınek, akivel a borszívás trükkjét már megbeszélte – 
„Józsi! Menj le a pincébe és hozz fel bort az erdı felıli második hordóból”! 

Felhozza Józsi a bort, töltögetett a poharakba. A vendégek megkóstol-
ván a bort, szemrehányóan mondták a gazdának: „Miért nem ebbıl hoztál 
eddig is?” – és dicsérték a második hordóból felhozott bort. 

Rövid idı alatt az elızıleg felhozott nedő is elfogyott. Szól tehát a 
gazda: „Józsi, most meg hozzál fel az erdı felıli ötödik hordóból!”  

Mire a vendégek kortyolgatás után: – „Ez még az elıbbinél is jobb! – 
miért nem ebbıl adtál eddig is?” – szemrehányóan mondták a gazdának. 

A májusi vigalom a Kis-császtán jó hangulattal véget ért. A hivatalnok 
urak derős, jó kedvvel tértek haza, sokáig emlegetve a remek vendéglátást. 

A jó humorú gazda pedig késıbbi baráti borozgatások alkalmával, „a 
hogy is volt az János bácsi, amikor…” kérdésre bajszát megpederve, nagy 
jókedv kíséretében sokszor elmondta a történetet; persze a fentieken túl a 
sokféle bor körüli igazságot is – hogy bizony neki csak egy hordóban volt 
bora, abban is fogytán a nedő, de a borhoz nem nagyon értı vendégek emel-
kedett hangulatban, örömmel fogadva a fennhangon közölt újabb és újabb 
bor asztalra kerülését, egyre jobban dicsérték azt. Bár a bor csak azáltal 
változhatott, hogy a hordóban egyre kevesebb volt belıle, s talán már a bor-
seprı is befolyásolta annak az ízét. A sötétben nem látták a vendégek a za-
varosságot! 

Vozár Lajos 

A lakatot nem tanácsos … 
A lakatot nem tanácsos a pince ajtaján hagyni, ha bemegy az ember a 

pincébe, mert a rosszindulatú ember megviccelheti a gazdát. A lakatot rá-
zárja és a pincébıl nem tud kijönni a gazda. Tehát vigyük magunkkal a la-
katot a pincébe, vagy zárjuk rá a nyitott ajtóra. 

Vozár Lajos 
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Alma is teremhet barackfán? 
Lakásom udvarán végeztem szokásos teendıimet, amikor az egyik ki-

váló kertbarát köri gazdatársam kerékpárja állt meg a kapum elıtt. 
Gyere velem Imre, mert bizonyára ilyet még Te sem láttál, volt bányász 

kollégám felkeresett és azt állítja, hogy a kertjében lévı sárgabarackfán két 
alma is termett. Elmosolyodtam és ennek teljes képtelenségére hívtam fel a 
figyelmét. Ezzel İ is egyetértett, mégis tovább erısködött – csak nézzük 
azért meg, hogy mi is történhetett ebben a kertben. Jó – mondtam, nézzük 
meg ezt a „csodát”, nehogy akárcsak a gazda egymaga abban a tudatban él-
jen tovább, hogy ilyen egyáltalán megtörténhet. 

Belépve a kertbe, az elhanyagolt gyümölcsfák kézzelfoghatóan bizo-
nyították a gazda kertészeti, biológiai tudásának alacsony fokát. 

A fa alá érve a fonnyadó, beteg barackfalevelek között valóban ott dí-
szelgett két aprócska alma, egy vékony ágvégen. Megemeltem ıket és sér-
tetlenül levettem az ágacskáról. A gazda látván ezt: „az unokám, az unokám, 
biztosan ı tette ezt a csalafintaságot, így akart megviccelni! Na csak jöjjön 
haza!” 

Így ért véget a micsurini biológiát is meghazudtoló „alma is teremhet 
barackfán” történet Edelényben, anno 1999-ben. 

Slezsák Imre 
 

Részeges egerek 
Anyai nagyapám – Isten nyugosztalja – bort kedvelı szılısgazda híré-

ben állott. Sokat dolgozott, bajlódott a szılıjében, s hogy a sok munka után 
legalább a termés eladásával ne legyen gondja, igyekezett a jó nedőt újtól-
újig elfogyasztani. Nem is volt ezzel a saját maga által szabott termelési és 
fogyasztási renddel baj, amíg ı volt a gazda, de amikor megöregedve jó 
apám házához került, apám igyekezett a borfogyasztást korlátozni, mondván, 
csúnya, ha egy öregember gyakran pityókos… Márpedig nagyapám most ért 
volna rá igazán iszogatni, hiszen ereje fogytán a mezıgazdasági munkákból 
egyre kevesebb részt tudott vállalni. 

Történt ez az 1950-es években, amikor az állam adóval terhelte meg az 
úgynevezett családi fejadag fölötti bormennyiséget. Apámnak így megsza-
porodott a gondja az Isten segítségével, de kemény és szorgalmas munkával 
megtermelt borocskával. Merthogy nemcsak a termés mennyiségét ellenırzı 
fináncok elıl kellett eldugni az itókát, hanem a borivásra egyre nagyobb 
mohóságot mutató nagyapó elıl is. 

Száz szónak is egy a vége, a feladatot meg kellett oldani. Került hordó a 
borospincében a bodnárfák alá lesüllyesztve, a kertbe, a górécsomó köze-
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pébe. Persze ezek a hordók a fináncok ellenırzésének befejezése után szépen 
a becsületes, megszokott helyükre kerültek. 

Egy hordónak nagyon jó helyet talált Apám a takarmányos színben. A 
lefejtett bort tartalmazó hordó a takarmány alá került, annak a fogyasztásra 
fogott szélétıl olyan távolságra, hogy a fináncok kutató tıre el ne érje. A tél 
beálltával a takarmány egyre fogyott, a hordó pedig lassan-lassan kijjebb 
került a napfényhez. 

Apám ügyet sem vetett a jól elhelyezett hordóra, – mondván – ha szük-
ség lesz a tartalmára, majd kipenderíti a nyughelyérıl. 

Nagyapó sem követelızött. Jó idı esetén szívesen idızött a takarmányos 
színben. Cirkölesbıl példásan szép seprıket készített. 

Nahát a tél végén a hordó kiszabadításának is eljött az ideje. Márcsak 
egy karnyújtásnyira volt a takarmány szélétıl. Apám elszedve elıle a takar-
mányt, néhány ütéssel barátságosan megpaskolta a tetejét. A dugóra is ütött 
– csak úgy kézzel – néhányat, hogy, ha oldalra fordítja, nehogy kiugorjon 
belıle. Isten ments, hogy ebbıl a drága nedőbıl egy csepp is elfolyjon. 

A kiszabadítási mőveletet úgy intézte, hogy nagyapó nehogy meglássa, 
mert İ bizonyára a szokásos porció felemelését kezdeményezte volna. 

Ilyen elıkészületek után került sor a hordó kiszabadítására. Mit ad Isten, 
a hordó az elsı nekirugaszkodásra kipenderült a takarmány alól. A legalján 
egy egérrágta lyukhoz hasonló seb éktelenkedett. Jelezvén, hogy a jó bort 
nemcsak a házigazdák szeretik, hanem azok a fránya egerek is, amelyek a 
feladataikat szorgalmasan teljesítı macskák ellenére is, a takarmányos szín-
ben ilyenkor is elıfordultak. 

Ezek a ronda rágcsálók nem elég, hogy a terményraktárban kárt okoz-
nak, még a borkészletbıl is kiveszik a részüket ebben a fene nagy demokrá-
ciában – mérgelıdött apám. 

Álmélkodása az egerek megbocsáthatatlan tettein nem sokáig tartott. Az 
ember nagy mérgében is helyesen teszi, ha logikusan több oldalról gondolja 
végig az eseményt és következményeit. Pl. rendben van, hogy az egér ki-
rágta a hordót, de hát egy egér, vagy az ott élı teljes rokonsága, egyszerre 
egy egész gönci hordó bort (136 l) csak nem tud meginni! Merthogy a hordó 
alatt a talaj teljesen száraz volt, az elfolyt bornak semmi nyomát nem lehetett 
látni. A bor tehát nem ezen a nyíláson hagyta el a hordót. Vélekedett Apám. 
S aki káros, az bőnös is, állítja egy magyar szólásmondás. Ez igaz ebben az 
esetben is. Nem is gondolná az ember, hogy ki mindenki szóba kerül egy 
ilyen eset kapcsán. Persze köztünk volt az én áldott emlékő nagyapám is. 

Az olvasóra bízom e rejtélyes eset megoldását. Segítségül még azért 
annyit hozzáteszek: késıbb valamikor kifúrt cirkölesszálra akadtunk a tett-
hely közelében. S ennek bizony borszaga volt. De még ezek után is csak 
egyet állíthatunk teljes biztonsággal, hogy ezt nem az egerek készítették! 

Slezsák Imre 
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Közös hordónak híg a leve… 
Ezt igazolja az alábbi történet is. 

Közösségi összejövetelt tartottak a faluban. A falu vezetıi abban 
egyeztek meg, hogy adott a Jóisten minden termésbıl eleget, minek költe-
nénk vásárlásra a közösség amúgy is kevés pénzét; a falu népe adja össze a 
lakmározáshoz szükséges anyagokat, majd abból az ahhoz értı asszonyok 
fenséges ételeket készítenek. Persze megszabták, hogy portánként mibıl 
mennyit kell összeadni. A sok minden jó között – mivel bor nélkül, pálinka 
nélkül jó mulatság nehezen képzelhetı el – meghatározták azt is, hogy min-
denki hozzon a saját termésébıl egy-egy kétliteres korsóval. 

Hogy a korsók rendezvény utáni keresgélésével ne legyen gond, meg 
hogy a nagy felhajtás közben ott nyakuk ne szakadjon; a bíró a saját hordó-
jából felajánlott egyet, hogy mindenki abba töltse az otthonról hozott jó ne-
dőt. Minden a megbeszéltek szerint történt. 

Nagy készülıdés után sor került az összejövetelre. 
Mikor a finomságok evése közben a nyelés a toroköblögetést is megkí-

vánta, sor került a boroshordó tartalmának felszolgálására is. 
A csapláros feladatának nagy tisztségére felkért, köztiszteletben álló 

gazda csudálkozására a hordóba helyezett lopó, akár a hordó tetejérıl, akár 
annak közepérıl, vagy az aljáról próbált is szívni, csak szép tiszta vizet ho-
zott a felszínre. Így a kancsók boros hordóban érlelt kútvíztartalommal töltve 
kerültek az asztalokra. 

Az emberek némi meglepetés után annak rendje módja szerint szó nél-
kül kezdtek koccintgatni a poharakkal, míg végül nagy kacagásban tört ki a 
publikum. 

Megértették, hogy mi történt. Hiába, egy összeszokott falusi közösség 
sok mindenben egyformán gondolkodik. Most például ebben a rosszul sike-
rült borügyben imígyen: 

Bizonyára mindenki más bort önt majd a közös hordóba, csak én viszek 
kútvizet, az a kevés víz mit sem fog változtatni a bor minıségén, azt észre 
sem fogják venni. 

Megtörtént, nem történt, nem tudom, de hogy a történetet sokan ismerik, 
azt állíthatom. 

Emberek vagyunk; így vagy úgy, mi is megtévedünk. Elıdeink miért 
lettek volna tévedhetetlenek, hibátlanok. Nem igaz? 

Slezsák Imre 
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János bácsi fene nagy szomjúsága 
János bácsi nagy erejő ember hírében állott. Elsı kaszás volt a nagy ke-

pén, a bányában sem volt párja az erejének. A sín mellé csúszott csillét egy-
két cifra szó kíséretében, egykettıre helyére tette. Szerettek is vele dolgozni. 
Birokra senki nem mert vele kiállni. 30–50 kilós stompokkal labdázott is, ha 
kedve szottyant erre. 

Csak egyvalami volt, ami ezt a szálfa termető, erıs embert idınként 
mégis csak földhöz kényszerítette, ezt úgy hívták, hogy alkohol. 

Nem vetette meg egyik fajtáját sem. Persze versenyezni ivásban sem 
mertek vele. Az ivótársak sorra kidıltek, míg İ akkor jött bele igazán az 
iszogatásba. Ez a különleges iszogató tehetség, alkoholszeretete idısebb ko-
rában sem hagyta el. 

Történt – életének a hetvenes éveiben – hogy lovas szekérrel pálinkafı-
zésre ment a vejével. Mert hát kell is oda a segítség, meg aztán ilyen jó to-
roköblítı alkalmat nem is szabad kihagyni egy állandóan szomjas embernek. 
Gyorsítsuk az eseményeket. 

A pálinkafızés annak rendje-módja szerint lezajlott, a hozzá tartozó 
kóstolgatással, nyelegetéssel együtt. A jó munka feletti elégedettséggel in-
dult két hısünk hazafelé. A pálinka a szekérderékban, üvegkorsókban jól, 
biztonságosan elhelyezve, a két boldog tulajdonos pedig a bakon ülve, 
dúdolgatva látott neki a néhány kilométeres útnak. 

Egy idı után János bácsi kezdeményezte, hogy hadd üljön İ a szekérde-
rékba, ott mégiscsak kényelmesebb lesz öreg csontjainak. Úgy is lett. János 
bácsi a pálinkásüvegek között húzta meg magát. Micsoda boldogság, ennyi 
jó nedő, hányszor lehet majd ebbıl kortyolgatni. 

Ilyesmi járt az eszében. De hogy, hogy nem, az is a bódult agyába vil-
lant, hogy mit számít már az, ha egy-két kortyocskával kevesebbet visznek 
haza. Miért ne egészítené ki egyre csökkenı alkoholmámorát, mikor a tüzes 
nedő itt van a szomszédságában. Most még a vı vagy az asszony engedélyé-
ért sem kell harcolni, 25 kiló meg, hát mi neki, emelt İ a bányában sokszor 
ennyit. A döntés megtörtént, a nagy 25 literes korsót a szájához emelte. Eb-
ben a pillanatban nagy esemény történt, a szekér meglendült, a nagy korsó 
nagyot lendítve az öregen, vele együtt hátra bakkant és nagy jajveszékeléssel 
felérı csörömpöléssel engedte ki magából az imádott italt. 

Dehogy ejtette volna İ el a korsót, ha… İ nem is hibás; a vı e gyászos 
esemény közrejátszásában hibásabb, mint İ. Mert hogy – mondta az öreg – 
éppen akkor csapott a lovak közé, amikor İ nagy szomjúságában a korsócs-
kát a szájához emelte. 

Slezsák Imre 
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A tőzzel nem szabad játszani! 
A borospince feltörések nem új keletőek, bár manapság is sok bosszú-

ságot okoznak nekünk, borosgazdáknak. A betörések elleni védekezés, a zá-
rak, az ajtók megerısítése, lassan már külön tudomány. 

Több gazdatársunk megnyugtató, biztos megoldást nem látva, nyitva 
hagyja borházát, a bort a sokkal biztonságosabb otthoni, ház alatti pincében 
tárolja, de vannak olyanok is – neveket ne mondjak – akik a sorozatos lopás, 
betörés következtében az oly nagyon szeretett szılıültetvényüket is kivág-
ták. Szomorú. Remélhetıleg, az óriási ütemben fejlıdı elektrotechnika korá-
ban a betörık ellen is megszületik valami megnyugtató megoldás. 

Persze elsı látásra sok minden jónak, biztonságosnak látszik. Egy ilyen 
jónak és biztonságosnak látszó, de balszerencsésen végzıdı történet kíván-
kozik most a papírra. 

Ami így történt: a II. világháború utáni idıszakban, a front elvonulása 
után nem okozott gondot aknát, gránátot szerezni. Sok suhanc társam kezé-
vel, szeme látásával, sıt volt, aki életével fizetett a bátorságáért, a robbanó-
anyagok kipróbálásáért. 

Lajos bácsi nagyon nagyra értékelte 1945 telén az újbort, hiszen az 
elızı évi termést elvitte a háború. Elıször a német csapatok hátvéd egységei 
gondoskodtak a bor csökkentésérıl, géppisztolysorozattal szétlıtték a pince-
zárakat, s az ott tárolt áldott nedőt tartalmazó hordókba is golyót eresztettek, 
hogy az utánuk jövı szovjet katonáknak ne legyen mitıl jókedvre derülniük. 

Amelyik borospince tartalma pedig átvészelte a németek furcsa ivóked-
vét, azok az utánuk jövı orosz csapatok jó huzatú torkán kerültek feláldo-
zásra. Annyi bor maradt, amit az elırelátó gazdák ide-oda el tudtak rejteni, 
ha az efféle rejtekhelyeket már jól ismerı felszabadítók meg nem találták. 

1945 ıszén, bár már a hadviselı csapatoknak híre-hamva sem volt, 
mégis feltörték Lajos bácsi pincéjét. 

Ez ıt nagyon felháborította, hogy most meg már a lakosság közül vete-
medik valaki az ı pincéje feltörésére, mi több, nemes borának az ellopására. 
Felháborító. 

Elsı világháborút járt veterán volt, jól ismerte a robbanóeszközöket. 
Honnan, honnan nem, volt egy féltve ırzött taposóaknája. Ezt állította szol-
gálatba a borházba arra az idıre, amikor İ távol van az imádott üdvözítı 
helytıl. 

Elıvigyázatos volt. A pinceajtóra jól olvasható, nagybetővel kiírta: „Vi-
gyázz, aknát helyeztem el a borházban!” 

El is mondta mindenkinek. Figyelmeztették is: „Vigyázz Lajos, az akna 
a gazdáját sem ismeri fel!” 



 174 

Egyszer valóban megtörtént a szomorú eset. Bizonyára valami elvonta a 
figyelmét a borház e veszélyes pontjáról. Valószínő rálépett az aknára, mert 
az felrobbant és halálra sebezte gazdáját. 

Egyesek azt mondanák e történet kapcsán következtetésként: „Aki más-
nak vermet ás, maga esik bele.” Én azonban ilyen messzi következtetésig 
nem megyek el. A történet fıhıse elkeseredésében jutott erre a jól át nem 
gondolt megoldásra. Felháborodásunkban, elkeseredésünkben hányszor 
gondolunk mi is a betörı valami kemény megbüntetésére! 

Végkövetkeztetésként legyen itt mindannyiunk tanulságára ez a szintén 
jól ismert népi mondás: 

„A TŐZZEL NEM SZABAD JÁTSZANI!” 
DE NEM ÁM! 

Slezsák Imre 
 
 
 

A mezıgazdasági könyvek hónapjában 
Február már évtizedek óta a mezıgazdasági könyvek és folyóiratok hó-

napja. 
Sajnos, a sokféle ünnepi nap, hét, hónap között a régi híre megkopott. 

Sínylıdik, mint az a növény, amelyik nem vagy csak hiányosan kapja meg 
az életéhez, fejlıdéséhez szükséges feltételeket. Ennek az okát most ne ke-
ressük, bár bizonyára többet fel lehetne sorolni; hadd szóljak most a könyv-
hónap szükségességérıl. 

A mezıgazdasági tudományok soha nem látott gyors fejlıdése, eredmé-
nyeinek alkalmazása a termelésben, egyre jobban megköveteli ezek minél 
gyorsabb megismerését és elterjesztését. Ezt szorgalmazzák a világ mezı-
gazdaságának hazánkban is egyre jobban érezhetı kihívásai, pl. a 
biotermelés, az egyre több feladatot adó és nagyobb tudást igénylı növény-
védelmi munka stb. 

Az alapismeretek mellett, az új ismeretek leghatásosabb tolmácsolói a 
mezıgazdasági szakkönyvek és folyóiratok, valamint ezek édestestvérei, a 
februári mezıgazdasági könyvkiállítások, szakelıadások, szakíró-olvasó ta-
lálkozók. 

Már kevés van hátra a télbıl. Néhány hét és nyílik a tavasz. Kezdıdik a 
késı ıszig tartó munka a földeken, a kertekben. Használjuk ki a még hátra 
lévı hosszú téli estéket szakmai ismereteink bıvítésére, és olvassuk a szak-
irodalmat, vegyünk részt a különféle mezıgazdasági rendezvényeken! 
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Házi könyvtár 

Mindegy, hogy kinek mi a foglalkozása, hobbija. Aki igazán komolyan 
veszi ezeket, az nem lehet meg a szeretett témák ilyen-olyan nagyságú kézi-
könyvtára, házikönyvtára nélkül. 

Sajnos, mint általában manapság a könyvek, a mezıgazdasági könyvek 
is elég drágák (nagyon drágák). A legfontosabbakat, ha a pénztárcánk en-
gedi, megjelenésük után meg kell vásárolnunk. Ha új könyvekre nem telik, 
nézzünk be valamelyik antikváriumba. Ezekben az új áránál sokkal olcsób-
ban lehet még egészen jól használható szakkönyveket vásárolni. Jó módszer 
az is, ha szakfolyóiratokból, újságokból kivágjuk a minket érdeklı írásokat, 
és azokat témák szerint dossziézva elhelyezzük könyvtárunkban. 

Közkönyvtárak 

Mindezek mellett ott vannak a közkönyvtárak. Minden valamire való 
könyvtár igyekszik az olvasói érdeklıdési körének megfelelı könyvgyőjte-
ményt kialakítani. Keressük fel ezeket a győjteményeket még akkor is, ha 
úgy gondoljuk, hogy saját könyvtárunkban minden fontos irodalom megta-
lálható. Bizonyára fogunk ott még sok fontos könyvet, folyóiratot találni… 

Termés és hozzáértés 

Jó termelési eredményt csak hozzáértéssel végzett munkával lehet elérni. 
Az idıjárás szeszélyességét és még sok más befolyásoló, hátráltató tényezıt 
figyelembe véve még így is nehéz. Ezért én a Mezıgazdasági Könyvhónap 
kapcsán a szakismeretek növelését és emellett a tavaszra való felkészülést 
tartom a következı napok legfontosabb feladatának. És azt remélem, hogy a 
Mezıgazdasági Könyvhónapok visszaszerzik, visszakapják hajdanvolt 
népszerőségüket. Újra lesznek megyei megnyitók, kiadvány-oldalakat 
megtöltı körzeti, helyi könyvhónapi programok, elıadások, szakíró-olvasó 
találkozók nagy választékának ajánlatával, s egyre több szakkönyv talál 
gazdára a könyvhónap ünnepi alkalmain. 

Így legyen! 
Slezsák Imre 
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A darázs nem kedves kerti vendég 
Sokat beszélünk, írunk a kertjeink növényeit károsító rovarokról és igyek-

szünk is az általuk okozott károk csökkentése érdekében modern korunk 
minden lehetıségével védekezni. Az egyre jobban emlegetett, de még gyer-
mekcipıben járó biokertészkedés szükségességét belátjuk, de a körülmények 
a különféle vegyszerek alkalmazását követelik; bár ezek felhasználásával a 
számunkra hasznos rovarokat is pusztítjuk, és egészségünket is rongáljuk. 

Gyümölcsös kertjeink legkedvesebb és leghasznosabb rovarvendégei a 
házi méhek. 

A méz nagyon ízes és egészséges gyógyító táplálék. Sajnos, mi Ma-
gyarországon kevés mézet fogyasztunk. Évente mindössze – áltagosan – 30–
35 dekagrammot. A fejlettebb országokban az egy fıre jutó fogyasztás az 
1 kg-ot is meghaladja. 

Gyümölcstermelı és konyhakerti növényeink nagy többsége idegen 
megporzásra szorul. A megporzó vad rovarok száma sajnos évrıl-évre 
csökken, ennek következtében a méhek szerepe a megporzásban fokozódik. 

Sok gyümölcsös kertben lenne lehetıség méhek tartására. Ha azonban 
nem akarunk méhekkel foglalkozni, akkor legalább ne pusztítsuk, hanem 
védjük e hasznos segítıtársainkat. 

A gyümölcsfák növényvédelme sok áldozatot szed a méhek társadalmá-
ból. A növényvédelemhez és a méhekhez nem sokat értı emberek sokszor 
oktalanul és indokolatlanul okozzák a méhek pusztulását, pedig csak néhány 
alapvetı permetezési szabályt kellene figyelembe venni és betartani. Ezek: 
Virágzás idején csak szükség esetén permetezzünk gyümölcsöseinkben!  

Virágzó növényt rovarölı szerrel soha ne permetezzünk! 
Sokan félnek a méhektıl. A félelemre azonban nincs ok. A virágokat 

szorgalmasan keresı méhek csak kivételes esetben támadják meg az embert. 
A kertjében nyugodtan dolgozó, sétáló vagy pihenı embert a méhek nem 
szúrják meg. Csupán az erıs szag (izzadság, erıs parfüm, testápoló szerek, 
valamint a hessegetés, csapkodás) irritálja a méheket arra, hogy fullánkjukat 
az ember bırébe mélyesszék. 

Ha mégis szúrást kapunk, a fullánkot a lehetı leggyorsabban körömmel, 
késsel ki kell kaparni! Két ujj összeszorításával nem szabad a kivevéssel 
próbálkozni, mert a fullánkon lévı méregtömlı összeszorításával annak tar-
talmát bepréseljük a bırbe. A szúrás nyomán keletkezı érzést ecetes boro-
gatással vagy rovarcsípések esetén használatos Fenistil kenıccsel enyhít-
hetjük. 

Aki az átlagosnál érzékenyebb a méhszúrásra (szúrás után) vízben old-
ható kalciumtablettát vegyen be, szükség esetén forduljon orvoshoz. 

Gyümölcséréskor a „kikezdett” édes termésen méhekkel is találkozunk. 
A felületes szemlélıdı a méheket teszi felelıssé a gyümölcsök, bogyók 
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tönkretételéért. A kártételért azonban nem a méhek, hanem a népiesen kecs-
kedarázsnak, lódarázsnak nevezett darazsak a felelısek. A darazsak min-
denevık. Erıs rágószerveikkel könnyedén felszaggatják a gyümölcs héját, 
hogy ízes beltartalmukhoz hozzájussanak. Ezután társulnak a méhek, ha a 
darazsaktól ezt tehetik. A harc legtöbbször a méhek halálával végzıdik. A 
lódarázs olyan erıs rágószervvel rendelkezik, hogy egy méhet képes ketté-
harapni. A terméskárosítás mellett a darázs csípése is kellemetlen és veszé-
lyes. A csípés utáni kezelés azonos, mint a fentebb említett méhszúrás ese-
tében. 

Ezek ellen a kártékony darazsak ellen kikelettıl késı ıszig védekezést 
kell folytatni. A leghatásosabb, ha a fészeképítményükkel együtt semmisít-
jük meg ıket (faodúkban, padlástérben, cserepek alatt, de a legváratlanabb 
helyeken is, kapuzárakban, csövekben, falrepedésekben is elıfordulnak). 

Szaporodásuk csökkentésére állítsunk fel minél több csapdát. Ezeket 
nagyon könnyen, anyagi ráfordítás nélkül elkészíthetjük. Kisebb befıttes 
üveg tetejét kössük be fóliával, és a fólián szúrjunk ujjhegynyi lyukat 
(amelyen egy darázs befér). Öntsünk az üvegbe csaléteknek kevés ecetes 
vagy cukros vizet, befıttlevet és az így elıkészített csapdákat helyezzük a 
kert, az udvar különbözı darázsjárta helyeire: gyümölcsfára, szılıtıkére stb. 
A csapda szerepét jól betöltik a fehér üdítıs flakonok is. 

Helyezzünk ki minél több darázscsapdát, hogy számukat és az általuk 
okozott károkat, kellemetlenséget környezetünkben csökkentsük. 

Slezsák Imre 

Észak-Magyarország, 57. évf. 154. sz. (2001. július 4.) 8. p. 
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Búcsú Slezsák Imrétı l 

Elhull a virág, eliramlik az Élet! 
Tudjuk ezt mindnyájan, mégis mély megrendüléssel állunk koporsód 

elıtt. 
Közösségi ember voltál, aki tudta és érezte, hogy egy falevél vagyunk az 

emberiség fáján, nem élhetünk társaink nélkül, nem létezünk fák és növé-
nyek nélkül. 

Alapító tagja voltál a Kertbarát Egyesületnek. 
Nem volt tanult szakmád a kertészkedés, de szorgalmad és emberséged 

párosult egy igényes kertészeti kultúrával, amelyet nem lehet megtanulni, 
erre születni kell. 

A jó Isten megáldott Téged ezzel a tehetséggel, melyet pazar bıkező-
séggel adtál át minden érdeklıdınek. 

Egy hosszú élet folyamán is élhetünk keveset, de rövid idı alatt is sokat 
tehetünk. És Te tettél. 

Igyekeztél hagyományt teremteni a kertészeti-szılészeti, borászati kul-
túrának. 

Igyekeztél kutató munkáddal emlékezni az ısökre, szőkebb hazád kerté-
szeti szakembereire. 

Tudásod legjavát tükrözte minden munkád. 
Minden megnyilvánulásodból, segíteni akarásodból az emberek iránti 

tisztelet sugárzott. 
Most búcsúzom Tıled a megyei kertbarátok nevében. 
Magához ölel téged az Isten alkotta természet, melyet Te, mint kertész-

kedı tisztelve szerettél. 
Lelkünkben, emlékezetünkben tovább élsz, mint ahogy tovább élnek 

szorgalmas munkád gyümölcsei. 
Legyen a te lelked Isten kertjének egyik szép virága. 
Emberséged, munkaszereteted, családod iránti hőséged, közösségért 

végzett tenni akarásod örök példa lesz számunkra. 
Most tisztelettel meghajtom fejemet kertbarátaid nevében elıtted és kí-

vánok szeretteidnek mielıbbi megnyugvást, Neked, barátunk örök nyugalmat. 

Edelény, 2002. május 2. 

Farkas Attila 

Az Észak-Magyarországi 
B-A-Z megyei kertészek és 
kertbarátok szövetségének 

megyei elnöke 
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MELLÉKLETEK 
 
 
 

SZABADFÖLDI VETÉSI NAPTÁR 

ZÖLDSÉGFÉLE  SOR/TİTÁV VETÉS TÉL ALÁ 
VETÉS 

Bab  30×20 cm IV. 1. – VI. 15. ― 
Bimbóskel  50×50 cm III. 10. – IV. 20. ― 
Borsó  30×3 cm III. 1. – VIII. 30.  XI. 1-tıl 
Burgonya  60×30 cm III. 1. – V. 30. ― 
Cékla  30×8 cm III. 15. – VII. 15. ― 
Csem. kukorica  60×40 cm IV. 15. – VI. 30. ― 
Fejes káposzta  45×45 cm IV. 1. – VI. 1. ― 
Fokhagyma  25×8 cm II. 15. – III. 30.  IX. 15. – X. 30. 
Földimogyoró  90×15 cm V. 1. – V.30. ― 
Görögdinnye  90×90 cm IV. 1. – V. 30. ― 
Hagyma  30×5 cm III: 1. – IV. 30.  IX. 15-tıl 
Hónapos retek  15×5 cm III. 1. – IX. 30. ― 
Kapor  30×30 cm IV. 1. – VI. 30. ― 
Karalábé  30×25 cm III. 15. – VII. 30. ― 
Karfiol  50×50 cm III. 15. – V. 30. ― 
Kelkáposzta  50×40 cm IV. 1. – VI. 30.  IX. 10. – X. 10. 
Paradicsom  60×60 cm V. 1. – VI. 30. ― 
Paprika  45×45 cm IV. 1. – VI. 30. ― 
Petrezselyem  30×15 cm IV. 1-tıl  XI. 1-tıl 
Saláta  30×25 cm III. 1. – VIII. 20.  IX. 1. – X. 1. 
Sárgadinnye  90×90 cm IV. 1. – V. 30. ― 
Sárgarépa  30×8 cm III. 1. – VII. 30.  XI. 1-tıl 
Sóska  30 cm sort. III. 1. – VIII. 30.  IX. 1-tıl 
Spenót  30×15 cm II. 15. – VIII. 30.  IX. 1. – X. 20. 
Sütıtök  90×90 cm V. 1. – VI. 30. ― 
Sarjadékhagyma  30×15 cm III. 1. – III. 30.  IX. 1-tıl 
Tojásgyümölcs 
(Padlizsán)  

 
60×60 cm 

 
IV. 1. – V. 30. 

 
― 

Torma  30×30 cm III. 1-tıl ― 
Uborka  60×60 cm IV. 1. – VIII. 30. ― 
Zeller  35×30 cm IV. 1. – V. 30. ― 
Zöldbab  30×20 cm IV. 1. – VII. 30. ― 
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Átvéve:  
Csepregi Pál – Zilai János : Szılıfajta-ismeret 
                                           és -használat címő könyvébıl. 
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Köszönöm mindazok segítségét, 

akik a könyv megjelenését 

anyagilag, erkölcsileg és tevılegesen, 

szakmai hozzájárulásukkal 

támogatták. 

 
Edelény, 2002. április 27. 

Slezsák Imre 
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