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Az Egyesület célja a Móri borvidék kulturális örökségének megóvása, 

a történelmi borvidék sajátos arculatának és egységes tájegységi képé-

nek kialakítása és erősítése, a borturizmus fellendítése. Tagjaink között 

borászattal, vendéglátással és falusi turizmussal foglalkozó vállalko-

zók, a borvidék fejlődését támogató önkormányzatok foglalnak helyet.  

A borutat mint szolgáltatást is kínáljuk kedves vendégeinknek egy vagy 

akár több napra látogatnak el hozzánk. A Mórt, Csókakőn és Csákbe-

rényen keresztül Zámolyt összekötő borút állomásai közt az egyszerű 

borospince, a nagyüzemi bortermelő is megtalálható, így vendégeink-

nek lehetőségük van a régi hagyományos és az új technológiával készült 

borok összehasonlítására. A festői szépségű Vértesben barangolók mint 

„forrásvizet” kóstolhatják az ezerjót, leánykát, traminit, zöldveltelinit, 

olaszrizlinget, chardonnayt, rajnai rizlinget és még jó néhány kiváló mi-

nőségű borfajtát. Egyesületünk tagjai rendszeresen részt vesznek a te-

lepülések rendezvényein, borversenyeken, szüreti felvonulásokon és a 

Móri borvidéket, a móri borokat népszerűsítő kiállításokon. A borút fő 

profilja, jellegzetessége, zászlósbora:  a borvidék kulturális örökségének 

megőrzése, kultúrájának, hagyományainak ápolása, művészeti, műem-
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léki építészeti értékeinek védelme. Együttműködik az önkormányza-

tokkal, szakmai szervezetekkel, hasonló profilú civil szervezetekkel és 

szakemberekkel. Zászlósbora természetesen az ezerjó. 

móri ezerjó borút egyesület

Elnök: Takács József

8060 Mór, Zrínyi M. utca 36.

Telefon: (+36-20) 977 2190

Web: www.moriborvidek.hu/index.php?P=cikk&M=9&S=2&L=1&ID=31
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A pincészetünk nem mennyiségi, hanem minőségi borok elő állítá-

sára törekszik.

Szőlőfajták

Ezerjó, Tramini, Csabagyöngye

8073 Csákberény, Orond 1506.

(+36-20) 954 8473 • bj@belecz.hu • www.belecz.hu

8073 Csákberény, Dózsa Gy. utca 36.

(+36-22) 424 106, (+36-20) 808 5194

2000-ben vásároltam a telkeket, melyekre borkóstoláshoz telepítet-

tem a szőlőfajtákat. 2002-ben alapító tagja lettem a Borút Egyesü-

letnek. Másodállásban foglalkozom a borászattal, így csak bejelent-

kezésre fogadok vendégeket. A terület alkalmas családoknak, baráti 

társaságoknak egy jó pincepartira. Szalonnasütéshez kialakított rész 

áll a vendégek rendelkezésére és lehetőségük van saját főzésre is.

Szőlőfajták

Ezerjó, Tramini-Rizlingszilváni, Királyleányka

8074 Csókakő, Kossuth utca 64.

(+36-22) 422 033, (+36-30) 260 9251  • bogi.pince.csokako@axelero.hu

belecz-Pince / belecz józsef

bíró istván  

bogi Pince / bognár gábor 

Családi vállalkozásunkat 1991-ben alapítottuk. 35 ha szőlőterületen 

gazdálkodunk. 4 pince összekötésével egy romantikus pincerend-

szert hoztunk létre. A közel 300 éves pincékben a fiatalabb évjáratú 

boraink mellett kezeljük, érleljük és forgalmazzuk a bortörténeti 

értékű móri muzeális borkészletet. Bormúzeumunkban megis-

merkedhetnek a borvidék történelmével, a sváb hagyományokkal, 

borászati és szőlőművelő eszközökkel. Kellemes környezetben, 

borkóstoló keretében ismerkedhetnek a borvidék nevezetes bo-

raival, a szőlő- és borkultúra hagyományaival. Felújított borászati 

üzemünkben áttekinthetik a szőlőfeldolgozási és borászati techno-

lógiát is. Üzemünk akadálymentesített, bárki számára látogatható.  

Talán kevesen tudják, hogy kivételes időjárási körülmények között 

Móron is terem aszú, s ugyancsak különlegességnek számít a vén-

asszonyok nyara eredményeként kialakuló töppedt szőlőszem. Pin-

cészetünkben megtudhat mindent, amit az ezerarcú Ezerjóról tudni 

érdemes. Ha megéhezne – előzetes egyeztetés alapján –,  válogat-

hat tájjellegű hideg- és melegétel-kínálatunkból.

Szőlőfajták

Ezerjó, Tramini, Sauvignon Blanc, Chardonnay,

Ottonel Muskotály

8060 Mór, Pince utca 22.

(+36-30) 969 5789 • bozoky.pinceszet@chello.hu •

www.bozoky-pinceszet.hu

bozóky Pincészet és bormúzeum

bozóky szőlészeti és borászati kft.


