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II. MŰVÉSZET ÉS MÁMOR BORFESZTIVÁL 

2014. augusztus 28. – augusztus 31. 

Szakmai beszámoló  

 

A második alkalommal megrendezett fesztivál augusztus 29-án kezdődött, és augusztus 31-én 

fejeződött be. A fesztivál 0. napja augusztus 28-a volt. A rendezvény ideje alatt a látogatottságot a 

tavalyi 35 000 főhöz képest kb. 41 000 főre becsüljük. 

A rendezvény fő helyszíne a Dunakorzó volt, ahol három pódiumszínpad volt felállítva. Egyéb 

helyszínek: MűvészetMalom (tárlatvezetés és borászok bemutatkozása); bérelt Mahart-hajó (Bor és 

irodalom a Duna hullámain). 

A rendezvény megvalósulását támogatta Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal a hatósági 

engedélyek gyorsított kiadásával, az infrastruktúra (elektromos kiállások) rendelkezésére 

bocsátásával, a díjtalan közterület-használattal. 

A rendezvény közvetlen célja – az elnevezéséhez illően – a hagyományos magyar borászati és a helyi-

környékbeli gasztronómiai termékek bemutatása volt, közvetett célja pedig a város turisztikai 

vonzerejének növelése, az itt eltöltött idő meghosszabbítása, a vendégéjszakák számának növelése.  

A Szentendrére látogatóknak ezen a hétvégén igazi fesztiválhangulatban volt részük, hiszen a 

borfesztivált a IX. Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivállal párhuzamosan rendeztük meg. A 

látogatók nagy száma is azt bizonyítja, hogy városunkban szükség van az olyan rendezvényekre, ahol 

régi ismerősök találkozhatnak, beszélgethetnek egy pohár bor mellett, ahova a város távolabbi 

körzeteiből (Izbég, Pismány, lakótelepek) is jönnek a látogatók. A visszajelzések alapján ezt a célt 

maximálisan elértük. 

Sikerült egy olyan rendezvényt szerveznünk, mely által városunk kulturális élete gazdagabb lett, és 

amelyen a nagyközönség széles spektruma jól érezte magát. Meggyőződésünk, hogy a fesztivál 

hozzájárul a helyi turizmus minőségi fejlesztéséhez, hiszen a rendezvény magas látogatottságának 

köszönhetően számottevő bevételhez jutottak a részt vevő kiállítók, a helyi éttermek és üzletek, 

illetve a szálláshelyek. Sikerült igazi, jó hangulatú, a gyermekes családok számára is jó kikapcsolódást 



nyújtó, színvonalas programokkal tarkított fesztivállal lezárni a szentendrei nyári rendezvényeket, és 

búcsúztatni a nyarat a művészet és a mámor jegyében. 

 

I. KIÁLLÍTÓK A RENDEZVÉNYEN 

Az ország különböző vidékeiről érkezett pincészetek: 

Bella Pincészet (Villány), BorMalom (Villány), Bujdosó Pincészet (Dél-Balaton), Cuvée (Szentendre), 

Csalló Pálinka Manufaktúra (Balatonalmádi), Csetvei Pince (Mór), Dénes Hegybirtok (Somló), 

Epermester Pincészet (Tahitótfalu), Frittmann Borászat (Kunság), Fröccs és kolbász (Szentendre), 

Gere Tamás és Zsolt Pincészet (Villány), Gregorián Borpince (Badacsony), Haraszthy Pincészet (Etyek-

Öreghegy), Jackfall (Villány), Kecze-Hady Pincészet (Balatonfüred-Csopak), Koch Borászat (Hajós-

Baja), Kolonics Pincészet (Somló), Kutro Pálinka (Pomáz), Linbrunn Pincészet (Villány), Merfelsz 

Pincészet (Szekszárd). Mokos családi pincészet (Villány), Nemes Nedük Borszaküzlet (Szentnedre), 

Pannon Tokaj Pincészet (Tokaj), Recas (Erdély), Royal Tokaji Pincészet (Tokaj), Szeleshát szőlőbirtok 

(Szekszárd), Tokaj-Hétszőlő Birtok & Rákóczi Pince (Tokaj), Vylyan Pincészet (Villány). 

Gasztronómiai kiállítók: 

Bibione Pizzéria, Ariadne Fánk, Megamix Kávé, Vitéz Kürtöskalács, Ízmanufaktúra, Sajt és Kolbász, 

Bakery Coffe, Lemon Bar, Kolbice, Twist and Chips, Zsannamanna, Parajdisó, A25 Grill, Promenade 

Étterem, Görög Kancsó Étterem, MAHARAJA Étterem, Trattoria Cardinale Étterem és Pizzéria, Café 

Christine. 

 

II. KULTURÁLIS PROGRAMOK 

 

0. nap (augusztus 28.) 

Bor és képzőművészet: tárlatvezetés és borkóstoló 

Exkluzív tárlatvezetéssel és borkóstolóval várta a MűvészetMalom vendégeit, a „Czóbel egy francia 

magyar” című emlékkiállításán. Az érdeklődők a Bujdosó Pincészet (Balatonlelle) borait kóstolhatták 

meg. A zenei hangulatról Karácsony János gondoskodott. Tárlatvezető és borkóstoltató: Bujdosó 

Orsolya festménybecsüs, sommelier 

 



2. nap (augusztus 30.) 

Bor és filozófia 

Kulturális program mindazoknak, akik szeretik a bort, az irodalmat és a filozófiát – mely három témát 

ezen az estén Szentendre híres írója, Hamvas Béla személye kötött össze. A belvárosi hajóállomástól 

induló Mahart-hajón Hamvas Béla: A bor filozófiája című könyvéből Kertész József előadóművész 

olvasott fel részleteket, a borokat Kaló Imre borász ismertette, a Filibili népdalkör tagjai bordalokat 

énekeltek. 

1., 2. és 3. nap (augusztus 29.–31.) 

„Felnőttmegőrző” társasjáték klub 

Éjjel-nappal társasjáték: „Mert játszani jó” – háromnapos társasjáték-marathon. A klub nyitott és 

ingyenes volt. Részt vehettek haladók, elhozhatták saját kedvenceiket, hogy itt szerezzenek hozzá 

játék-partnert. Természetesen jöhettek üres kézzel, saját játék nélkül is – remek társasjátékok sorát 

találták az asztalon minden alkalommal. Játék és parti nélkül nem maradt senki.  

2. nap (augusztus 30.) 

Bor és építészet 2014-ben: Funkcionalitás mindenek felett 

Ahol kitűnő minőségű borok készülnek, ott egyedülálló építészeti gyöngyszemekre is bukkanhatunk. 

Ennek a mottónak megfelelően Ausztria, és ma már Magyarország több borvidékén is számos olyan 

borászatot találhatunk, amelyek a bortermelés terén nyújtott kiváló teljesítmény mellett extravagáns 

építészeti megoldásokat is felvonultatnak. Egy kis borkóstoló keretében ezt mutatta be az előadó: 

Borbás Péter építész 

2. nap (augusztus 30.) 

Borkóstolással egybekötött városismereti séta 

A programunkon mindenki betekintést nyerhetett Szentendre szőlő- és bortermesztési 

hagyományaiba, a kezdetektől napjainkig. A séta során Benkovits Györgynek köszönhetően 

feltárultak az elmúlt századokról ránk maradt ismeretek, Hidegkuti Gergely segítségével pedig 

megkóstolhattuk, hogy vajon milyenek is lehettek Szentendre egykor méltán híres, legnépszerűbb 

borai. 



2. nap (augusztus 30.) 

Katonazenekari Fesztivál – Trombita harsog, dob pereg… 

Immár 8. alkalommal léptek fel városunkban a Szentendrei Katonazenekar vendégei. A katonazene 

varázsát az egyedülálló ritmus, tempó és dinamika összecsengése adja. A katonazene lelkesít, és a 

népi nemzeti zenekultúra számos elemét magába foglalva fenntartja azokat a motívumokat, 

amelyeket sajátos magyar katonazenének mondunk. Nem véletlen, hogy a katonazenének a 

kezdetektől napjainkig a nemzeti öntudat egyik fenntartó- és táplálóereje, ezért is fontos a 

megismerése, életben tartása.  

A katonazene – amely Mária Terézia uralkodása idején, az ezredzenekarok megalakulásával 

intézményesült – hatalmas közönségsikert szokott aratni. Az elmúlt kétszáz esztendőben ugyanis 

nagy fejlődésen ment át és komoly rangot szerzett magának. Bizonyítják ezt a hazai és a nemzetközi 

katonazenekari fesztiválok. Katonazene nélkül ugyanis szegényebb lenne a zenei kultúránk, de a 

mindennapi katonaélet is. A Borkorzón négy helyőrség zenészei találkoztak ezen a hétvégén.  

3. nap (augusztus 31.) 

Pincetúra: Séta a város alatt 

Köztudott, hogy Szentendre alatt egy különös birodalom húzódik, a pincéké. Ez a sok-sok 

kilométernyi szövevényes pincerendszer annak köszönheti létét, hogy egykoron a város és környéke 

messze földön híres bortermőhely volt. 2500 holdon termesztettek itt szőlőt, amelyből évente 38 000 

liter bor készült. Mégpedig jófajta budai vörösbor. Ennek tárolásához pedig pincékre volt szükség. A 

borászat sok szentendrei polgárnak adott munkát: a tizennyolcadik század végén még ötven 

kádármester működött a városban. Aztán a következő század végén a filoxéravész kipusztította a 

szőlőket, ami a helyi bortermelés megszűnését is jelentette. A pincék azonban megmaradtak, s csak 

néhányukat hasznosították üzletnek vagy galériának. Többségük Csipkerózsika-álmot aludva várja a 

szebb jövőt. Ezeket a pincéket mutatta be a Szeresd Szentendrét Egyesület.  

 

 

 

 



III. GASZTRONÓMIAI PROGRAMOK 

Augusztus 29.–31. 

Gasztropiac a Borkorzón 

A Borfesztivál mindhárom napja alatt gasztropiacot szerveztünk, melyek kiállítói között 

megtalálhatóak voltak a városban jól ismert helyi- és környékbeli termelők, mint Mészáros Gábor és 

Haller István (kézműves csemege és csípős kolbász), Iván Gábor (kecske-és tehénsajtok, valamint 

pástétomok, krémek, füstölt áruk), Detky András (szarvaskolbász) Nárcisz Sajtok Manufaktúra, vagy 

Menyhárt Mária (mézkülönlegességek), de részt vett a szentendrei Ízmanufaktura és az eperborairól 

ismert Eperbor Manufaktúra is. 

 

Augusztus 28.–31. 

Borkaszinó 

A Borkaszinó játék központi eleme egy speciális rulettasztal, amely mezőin számok helyett 

szőlőfajták, borvidékek és egyéb borjellemzők (évjárat, alkoholtartalom, édesség) találhatók. A játék 

során a részvevők poharába letakart üvegből bort öntöttünk, majd ezután a borkaszinót vezetők 

néhány segítő támpontot adtak a játékosoknak.  

A bor vizsgálata és kóstolása után a játékosok az asztalon zsetonokkal fogadhattak a bor jellemzőire. 

Miután mindenki megtette a tétet, felfedésre kerül a kóstolt bor, és amíg meséltünk pár szót a 

borászról és a borról, a játékosok a pohárban maradt borukat kortyolgathatták, valamint „kifizetésre” 

kerültek a nyeremények is. Az egyes kóstolási-fogadási körök között hangulattól függően lehetőség 

volt rövidebb beszélgetésre vagy borkorcsolyák elfogyasztására is. 

 

Augusztus 29.–31. 

Borihlette menük és fogások 

A rendezvény ideje alatt a Korzón található éttermek helyi különlegességekkel és borihlette menüvel 

várták vendégeiket. 

 

 



 

IV. ZENEI ELŐADÁSOK 

Augusztus 29.–31. 

Hangtér a Borkorzón – utcazenészek mindenütt 

A három nap alatt Szentendre Borkorzóját utcazenészek lepték el, szólók, duók, triók, gruppok, 

bendek, bandák, trendek és trendik, valódi fesztiválhangulatot varázsolva a városba.  

Esti nagykoncertek 

1. nap: The Smooks 

A The Smooks 2012-ben alakult szentendrei zenészekből. A zenekar gyakran lép fel Szentendrén, 

népszerűek a város fiataljai között. A borfesztiválon is több száz fiatal volt kíváncsi előadásukra, 

produkciójukra.  

2. nap: Vasárnap Dél Koncert 

A Vasárnap Dél a 90-es évek népszerű szentendrei zenekarai, a Studio Dél, a Cicaváz és az Askelon 

tagjaiból állt össze csaknem 20 év után. Repertoárjukban dominál a blues, a soul és a funky. A fiúk az 

évek alatt nem vesztették el a kötődésüket a „feketezene” iránt, ahogy szülővárosuk, Szentendre 

iránt sem, hiszen bár többüket messze sodorta az élet, a zene, és a barátság visszahozta őket a Duna 

partjára. A nyári koncerttel gyerekkori álmuk válik valóra: együtt zenélni Szentendrén. Tagok: Kovács 

Balázs – ének, Borbély Péter – ének, szájharmonika, Petrovity Sándor – gitár, Cselei Tamás – gitár, 

Malomsoky Szabolcs – billentyű, Herr Attila – basszusgitár, Lovag Roland – dob 

3. nap: Suburband zenekar 

A többségében szentendrei fiatalokból álló zenekar országos népszerűségre tett szert az elmúlt pár 

év alatt. Repertoárjukban jazz, szving, rhythm and blues, rock and roll stílus is megtalálható.  

 

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Jazz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szving_%28zene%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rhythm_and_blues
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll


Egyéb koncertek 

Augusztus 29. péntek 

Táncvarázs tánciskola, Ivancsics Ilona és Színtársai, Elvi kérdés, Petruska András, The Smooks, 

Balchicanos, Demeter Erik, Jon Pulford, Görög táncest a Mydros zenekarral, Dobogókő zenekar 

Augusztus 30. szombat 

Brussels, Soul Fool Band, Ivancsics Ilona és Színtársai, Tenderfoot, Vasárnap Dél, Garamvölgyi 

testvérek, Jon Pulford, Balchicanos, Orbán Bori, The Best Bad Trip 

Augusztus 31. vasárnap 

Tiszta korom, Four Bones Trombone Quartet, Muriel,  Jon Pulford, INTU, Demeter Erik, Garai Máté, 

Sári Szabolcs, On Foot, Szevasz Társulat, Zumba fitness 

V. GYERMEKPROGRAMOK 

Magic Boksz játszósarok 

Ugrálóvár 

Poli-Farbe alkotósátor 

Kalandpark 

A Dunakorzón elhelyezett 8 kiállásos Mobil Kalandpark népszerű volt a fáradhatatlan és kihívásokra 

vágyó gyermekek és felnőttek körében.  

 

Ingyenes programok 

• Az összes gyerekprogram 

• Az összes koncert 

• Kortárs borászatok bemutatkozása 

 

 

 



Belépőjeggyel látogatható programok 

• Borkóstolóval egybekötött zenés exkluzív tárlatvezetés – 3500 Ft 

• Bor és irodalom a Duna hullámain – 2800 Ft 

• Borkóstolóval egybekötött városismereti séta – 1000 Ft 

• Pincetúra – 500 Ft 

VI. A FESZTIVÁL RENDEZÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDŐK 

• A rendezvény technikai lebonyolításban a TDM-szervezet munkatársai vettek részt. A 

rendezvényben sok önkéntes segítő vett részt, akik a Touris Police szervezésében folyamatos 

segítséget nyújtottak a 3 napon.  

• A Szentendrei Kulturális Központ Nkft. munkatársai a programszervezésben nyújtottak segítséget 

• Alkalmilag foglalkoztatott külsősök: villanyszerelő; a pódiumszínpadok és a faházak szállítását, 

illetve össze- és szétszerelését végzők; éjjeliőrök 

VII. A RENDEZVÉNY PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA 

A rendezvény összbevétele 3.792.617 Ft 

A rendezvény összkiadása: 5.050.000 Ft 

A támogatás összege: 1.000.000 Ft 

A különbözetet saját forrásból pótoltuk.  

 

VII. PR ÉS MARKETING 

 

Reklámkampányunkat úgy állítottuk össze, hogy a helyi megjelenés mellett térségi elérést biztosító 

eszközök is szerepeljenek benne. A különböző médiumok kombinálásával igyekeztünk elérni a 

potenciális közönség – helyiek és környékbeliek - minél szélesebb rétegét.  

 

Műsorfüzet 

• Egész oldalas hirdetés a Szentendrei Teátrum és Nyár műsorfüzetben. A programfüzet június elején 

jelent meg 10 ezer példányban. Terjesztése: helyben, a térségben és Budapesten 



• A saját kiadású II. Művészet és Mámor Bor- és gasztrofesztivál és IX. Szentendre éjjel-nappal nyitva 

fesztivál közös programfüzete, mely 5000 példányban jelent meg augusztus elején. Terjesztése: 

helyben, a térségben és Budapesten 

 

Plakátok, szórólapok, molinók  

• A város több pontján A/2 és A3-as méretű plakátokat helyeztünk el 

• Közös, A5-ös formátumú szórólapokat készíttettünk a Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivállal, 

melyeket a Tourinform irodában és a városi, elsősorban kulturális intézményekben helyeztünk el 

• Molinókon hirdettük a rendezvényt, melyeket a belváros északi és déli végén, illetve a Tourinform 

irodánál helyeztünk el 

 

Online reklám 

FB/Borfesztivál Szentendrén, www.szentendreprogram.hu, www.szevi.hu, 

www.szentendreihirek.hu, www.iranyszentendre.hu, www.fesztiválkalauz.hu, 

www.programturizmus.hu, gasztronómiával és borászattal foglalkozó online oldalak, a borfesztiválon 

résztvevő kiállítók saját FB- oldalán és honlapján 

 

Sajtó 

Pilis-Dunakanyari Hírmondó, Szentendre és Vidéke 

 

Elektronikus média 

Szentendre TV, Szentendre Rádió 

 

A fesztivál információi a www.iranyszentendre.hu oldalon találhatók. A fesztiválról készült fotók a 

Borfesztivál Szentendrén facebook oldalon található.  

 

Szentendre, 2015. március 3. 

 

 

Homonnai Ferenc 

ügyvezető 

http://www.szentendreprogram.hu/
http://www.szevi.hu/

