
A 
Bor Baráti Kör 
képes krónikája 

 
 
2001. 
 
 
Október 
Megszületik  az  ötlet,  és  hirtelen  elhatá‐
rozásból  elmegyünk  Egerbe,  a 
Szépasszony‐völgybe.  Következő  héten 
borkóstolót  tartunk  (képen  balról‐jobbra: 
Miki, Konyak) a hatodik emeleti klubban és 
beindul a szekér… 

 
 

 

 
 
Az  év  során  több  sikeres  hatodik 
klubos  borkóstolót  követően  a 
közönség  követeli  a  folytatást.  A 
továbblépés lehetőségét a körré válás 
jelentette. Ekkor már négyen voltunk 
(képen  b‐j:  Miki,  Tomi,  Jimi, 
Konyak). 



2002. 
 
Szeptember 1. 
A BBK hivatalosan  is megalakul, és körként 
folytatja  tovább!  Az  első  körvezető 
Kökényesi Miklós (Miki) lett. 
 
Október 
Bordalest.    Jól  sikerült  rendezvényünk  a 
kórussal. 
 
November 
A  BBK  először  a  villanykari  Gólyabálon,  a 
Budai Várban. Óriási sikerünk volt! 
 
December 
Részt  vettünk  az  Arts  Formák  fesztiválon. 
Első  nap  a  Vylyan  pincészet  tartott 
bemutatót,  másnap  pedig  somlói  borokat 
kínáltunk a látogatóknak. 
 

 
 
 
 
 
 

2003. 
 

 
Február 
A  gólyabál  tapasztalatait 
összegezve  úgy  döntöt‐
tünk,  hogy  tagfelvételt 
hirdetünk.  Kidolgoztuk  a 
próbarendszert  és meghir‐
dettük  a  tagfelvételt.  Új 
tagjaink:  (képen b‐j) Szoki, 
Parrag,  Csabesz,  Hosé, 
Ádám. 
 



 
Március 
A badacsonyi Németh pincétől Szalay Attila 
tart  nagytermes  kóstolót  boraiból.  A 
harmincöt  jegy  hamar  elkelt.  Kezdett 
kialakulni egy huszonöt  fő körüli  törzsmag, 
aki mindig  lejár  a  rendezvényeinkre. Egyre 
igényesedtünk,  voltak már  borospoharaink, 
sajttál, alma, borkorcsolya. 

 

 

 
 
Május 
Körkirándulás  Pécsre  és  Villányba.  Felejthetetlen 
két  nap  a  déli  borvidéken.  Ismerkedés  a  pécsi 
jogászok borklubjával. 
 
 
Október 
Nagy  sikerű  körkirándulás  a  móri  bornapokra, 
majd hatodik klubos borkóstoló következő héten a 
kóstolt fajtákból. 
 

 
 
 
November 
BME‐VIK  gólyabál.  A  kör  eddigi 
legnagyobb  rendezvénye.  Közel  70 
liter  bort  szolgáltunk  fel  a 
bálozóknak.  A  csapat  új  tagjai 
ekkorra Árpesz, Gaga és Sanyi. 

 

 



 
 
December 
A  szekszárdi  Liszt  pincészet 
borásza  tartott  nekünk  egy 
nagyon élvezetes előadást. Itt már 
saját  sütésű pogácsát  is kínáltunk 
a borok mellé. 
 

 
 

2004. 
 
 
Ebben az évben körvezetőváltás  történt. Először Hosé, 
majd  Ádám  vette  át  a  stafétát.  Újabb  tagfelvételt 
hirdettünk. Új tagjaink: Andi, Gömbi, Jenci, Török Laci. 
 
Március 
A  Nyakas  pince  borkóstolója.  A  meghívott  borász 
Malya Ernő, a 2002‐es év bortermelője. 

 

   
 
Október 
Az  új  félév  első  kóstolóján  a  Monarchia 
hozta el néhány igazán kiváló borát. 
 
November 
Újra  Gólyabál!  Természetesen  már 
elképzelhetetlen  lenne BBK nélkül. Ekkorra 
már az egyen ingjeink is elkészültek. Hamar 
elfogyott minden borunk. 
 



 
 
Hónap  végén  tartottunk  egy  kóstolót, 
ahol  Lakatos  Tibort,  a  világ  számos 
borvidékét  megjárt  borászt  láttuk 
vendégül,  és mellé  igazán  finom  somlói 
nedűket  kóstolgattunk.  Az  előadást 
videók, zenék és képek színesítették. 
 
December 
Újabb  két  taggal  bővült  a  kör.  A  friss 
emberek: Balázs és Cseri. 
 

 
 

 



2005. 
 

 

 
Február 
Egri  borokból  tartottunk  kóstolót  az 
ENT‐ben.  Adóztunk  a  nemrégiben 
elhunyt  Gál  Tibor  emlékének.  Itt 
mutatkozott  be  két  legfrissebb 
újoncunk: Erika és Jani. Az este nagyon 
hangulatosra sikeredett, és végül persze 
minden borunk elfogyott. 

 
 
Március 
A Feszivál7 keretein belül újabb nyílt 
kóstolót  tartottunk.  A  kesztölci 
Gimeskö‐Vin  borait,  a  Vylyan  vörös 
cuvée‐i,  és  a  már  jól  bevált  tállyai 
Hollókői  pince  legszebb  nedűit 
kínáltuk  vendégeinknek.  A  kóstoló 
nagyon népszerű volt, szinte végig tele 
volt  az  ENT.  Az  est  hangulatát  a 
Silentio Kórus fellépése színesítette. Itt 
mutatkozott be a  legújabb próbásunk, 
Levi. 

 
 

 

 

 

 
 
Április 
Újra  borászos  kóstolót  tartottunk. Vendégünk 
Vincze Béla volt Egerből, aki a  legszebb borait 
hozta  el  nekünk.  A  kóstolóra  az  összes  jegy 
elkelt,  és  persze  a  végén  senki  sem 
panaszkodott.



 
 
Május 
Körkirándulás  Pannonhalmára.  Meglá‐
togattuk  az  Apátsági  Pincészet 
„üzemét”  utána  pedig  kisebb 
pincészetekkel ismerkedtünk. 

Kép   
Május 
A  Gyűrűavató  Szakestélyen  150  ember‐
nek tartottunk kóstolót a Budai Várban. A 
finom borokat  a Monarchia mutatta be  a 
végzősöknek, és tanáraiknak. 

 
 
 
 

 
2005. május 25. 


