


Egerben számos lehetőség áll a 
borászat iránt érdeklődők előtt

Aki érdeklődik a borászat iránt, annak az Eszterházy 
Károly Főiskola egy valóban jó választás. „A Kémiai, 
Borászati kémiai és Borászat Tanszéken jelenleg át-
szervezés és akkreditálás alatt áll a bortechnológus 
képzés, amely teljesen megújul” – mondta Dr. Gál 
Lajos főiskolai docens. A szak bemenetet biztosít 
majd a boranalitikus BSc és a borturizmus BA kép-
zésbe is. Tehát az, aki idejön bortechnológusnak, 
két irányba is tovább tud majd haladni. Ugyanezen 
a tanszéken az analatikus kémia BSc-n belül van 
boranalitikus szakirány is, míg Turizmus Tanszéken 
a turizmus-vendéglátás szak egyik szakiránya a 

borturizmus. Ezen felül pedig 
a kulturális örökség tanul-
mányok mesterképzés egyik 
választható szakiránya a bor-
kultúra. Mindez – mint meg-
tudtuk – azért fontos, mert 
így a hallgatók a főiskolán be-
lül akár  a mesterképzésben is 
befejezhetik tanulmányaikat.
A borászati képzésbe a sá-
rospataki Comenius Kart is 
bevonja a főiskola. „Pont Sá-
rospatak miatt szervezzük át 
a bortechnológus képzést 
úgy, hogy a borturizmusról is 
ismereteket kapjanak az ott 
végzők. Tehát nagyon sok a 

lehetőség, többféle szaktudást is meg lehet szerezni 
nálunk” – tette hozzá. 
Ezek a képzések pozitívan hatnak a régióra, hiszen 
rengeteg volt EKF-es dolgozik a borvidék híres pin-
cészeteiben. „Korábban, amíg nappalin is volt bor-
technológia képzés, mindig ezekben a kora tavaszi 
hónapokban kerestek meg borosgazdák többször 
is, hogy tudnék-e ajánlani valakit. Szerencsére elég 
sok fiatalnak, most már kollegámnak sikerült elhe-
lyezkedni” – emlékezett vissza Dr. Gál Lajos. A főis-
kolán végzett hallgatók közül többen a Thummerer 
Pincénél, az Egri Borvárnál, a Bolyki Pincészetnél, Gál 
Tibornál és Kovács Nimródnál tudtak állást találni. 
De a főiskolai docens olyan hallgatóra is emlékszik, 

A legújabb évjáratú Egri Csillagot idén március 15-én a Líceumban bontották fel, ennek kapcsán beszélget-
tünk Dr. Gál Lajos borásszal, a Borkultúra Központ Igazgatójával a borászattal kapcsolatos képzéseinkről, 
kutatásainkról és arról, hogy a főiskolán folyó munka miként hat a régióra és a borvidékre. 

Egyre nagyobb szerepük van a borászati 
képzéseknek az EKF-en
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aki továbbtanult és jelenleg a Budapesti Corvinus 
Egyetem Borászati Tanszékén tanul MSc szinten. 

Komoly borászati együttműkö-
dés előtt áll az EKF

A főiskolai borászati kutatásokkal kapcsolatban 
egyrészt azt kell megvizsgálni, hogy mire van 
szüksége a termelőszférának, másrészt a régiónak 
milyen alkalmazott kutatási igénye van. „Magyar-
országon most már csak kettő olyan műhely ma-
radt, amely ezekkel foglalkozik. Az egyik a Corvinus 
Egyetem Borászati Tanszéke, a másik pedig az Esz-
terházy Károly Főiskola Borkultúra Központja, amely 
az Egerfoodal karöltve működik” – tudtuk meg Dr. 
Gál Lajostól, aki azt is elmondta, hogy a főiskola és 
a Budapesti Corvinus Egyetem egy komoly megál-
lapodás előtt áll. „Ha mindössze kettő ilyen műhely 
létezik az országban, akkor annak a kettőnek össze 
kell fogni, mert nagyon szépen ki tudjuk egészíteni 
egymást” – jegyezte meg. Az akarat mindenesetre 
megvan, most már csak a végleges megállapodás 
van hátra.
A borászatban fontos szereppel bír a mikrobiológia 
is, hiszen a borászati technológia egyik legfonto-
sabb, borminőséget kialakító része maga az erje-
dés. Az erjedéssel kapcsolatban is sok kutatásra 
és fejlesztésre van lehetőség nálunk, mindezt 
össze lehet kötni az eredetvédelemmel. S ha 
már eredetvédelem, akkor fontos megemlíteni 
a termőhely-vizsgálatokat. „Az azonosítás na-
gyon fontos, amelyhez a megfelelő analitikai és 
technológiai kutatás már a rendelkezésünkre 
áll. Alapvetően ezek a legfontosabb irányvona-
lak, de természetesen számos, az Egri Bikavér-
rel és az Egri Csillaggal kapcsolatban felmerülő 
kutatást, vizsgálatokat  is itt végezhetünk” – 
mondta Dr. Gál Lajos. 

Tudásbázis az Egri borvidék 
központjában

„Egerben a komoly és igényes borturizmus az 
utóbbi két évben kezdte bontogatni a szárnyait” 
– mondta Dr. Gál Lajos, aki hangsúlyozta, hogy a 
borturizmus és a Szépasszony-völgy párosa „léte-
zik, létezett és létezni is fog”. Hozzátette, hogy óriási 
fejlődés tapasztalható a Szépasszony-völgyben a 
kiszolgálás, a bortermelés és a környezet kialakítása 
terén is.„Reméljük, ez tovább fog bővülni. Ez azért 
is fontos, mert így a nálunk végzett hallgatók itt is 
– de persze bárhol máshol is – elhelyezkedhetnek” 
– tette hozzá, majd a jövőre rátérve Dr. Gál Lajos így 
fogalmazott: „Az Eszterházy Károly Főiskola Magyar-
ország egyik legfontosabb borvidékén található, 
így kötelessége szerepet vállalnia abban, amellyel 
egyébként a legtöbben foglalkoznak a környéken”.
A jövőt természetesen főiskolánk okatója sem tud-
ná megjósolni, de elmondta, hogy mindent meg 
kell tenni az erőforrások egyesítéséért. „Ezeket az 
erőforrásokat – legyenek azok humánerőforrások 
vagy eszközök – össze kell vonni. Én is ezért dol-
gozom” – de Dr. Gál Lajos szerint a helyi, régióhoz 
kötődő kutatásoknak van még egy feltétele: „Kicsit 
mindenkinek lokálpatriótának kell lennie.”

A legújabb évjáratú Egri Csillagot idén március 15-én a Líceumban bontották fel, ennek kapcsán beszélget-
tünk Dr. Gál Lajos borásszal, a Borkultúra Központ Igazgatójával a borászattal kapcsolatos képzéseinkről, 
kutatásainkról és arról, hogy a főiskolán folyó munka miként hat a régióra és a borvidékre. 
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A melléklet a Tudományos eredmények disszeminációja 
az Eszterházy Károly Főiskolán című 
TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV-2012-0050 pályázat 
keretein belül készült.

Bemutatkoztak a 
legújabb 
Egri Csillagok
Bár a március 15-i időjárás borús estét ígért, a Lí-
ceum épületében tisztán és fényesen ragyogtak 
Eger „Csillagai”. 

Szombaton már negyedik alkalommal „lőtték fel” az 
Egri Csillagokat, az idei borbontásnak az Eszterházy 
Károly Főiskola főépülete adott otthont. Az este hat 
órakor kezdődő eseményen a város polgármesteré-
nek, Habis Lászlónak az Egri Vitézlő Oskola tagjai a 
Líceum aulájában adták át az első palackot a 2013-
as évjáratú nemes nedűből. A városvezető nyom-
ban fel is bontotta a hatalmas üveget, és mindenki-
nek töltött egy kis kóstolót.

A koccintást követő beszédében Habis László emlí-
tést tett a város délelőtti megemlékezéseiről, vala-
mint kiemelte az egri borászok rendkívüli munkáját, 
az 1848-49-es szabadságharc harcosainak rendíthe-
tetlenségét a város borkészítőinek kitartásához ha-
sonlította. A polgármester megnyitóját követően a 
közel 250 vendég borszalon keretei között 20 helyi 
termelő különleges fehérborait kóstolhatta meg az 
épület Dísztermében.

Az est „alaphangját” a főiskola zenekara, a Jazz Faces 
adta meg, a minőségi fehérborok és a kellemes zene 
mellé a vendégek különleges sajtokat is kóstolhat-
tak, minden egyes borospohárban más és más za-
mat, egy darabka történelem elevenedett meg. Az 
egri borásztársadalom krémje mutatta be a borvi-
dék fehér zászlósborát, közülük többen nem csupán 
a 2013-as Egri Csillagot ajánlották, sokan a 2012-es 
évjáratból is hoztak. 

A vendégeket Gál Tibor borász is köszöntötte, aki 
elmondta: idén minden eddiginél többen készí-
tettek Egri Csillagot. Az eddigi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy jól döntöttek a borvidék borászai, 
amikor megalkották az Egri Bikavér fehér párját – 
tette hozzá. Az est házigazdája, dr. Liptai Kálmán is 
csatlakozott a köszöntéshez. Az Eszterházy Károly 
Főiskola rektora hangsúlyozta, ez a magyar nép szá-
mára egyébként is nagy jelentőségű nap tökéletes 
időpont volt ahhoz, hogy megünnepeljék egy új 
„Csillag” bontását. Külön kiemelte, hogy az estén 
találkozott egymással múlt és jelen, ugyanis egy-
egy tőke, melynek gyümölcsét a vendégek kortyol-
hatták, akár egy korú is lehet a Líceum épületével. 
A jövőt latolgatva pedig – beszédének zárásaként 
– hozzátette: a főiskola szívesen ad otthont ilyen ne-
ves rendezvényeknek a jövőben is.

Az Egri Csillagról dalt is írtak a főiskola hallgatói, 
amelyet bemutattak a jeles eseményen. Úgy tűnt, a 
borászok és a borkedvelők is örömmel fogadták a 
zenei előadást.

A borbontáson azt is bejelentették, hogy május 
2-án és 3-án lesz az idei Egri Csillag Fesztivál. Az est 
jegybevételével az Eszterházy Károly Főiskola a má-
jusi rendezvényt támogatja.

Fotó: Bilku Krisztián


