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A Szepsy csalÃ¡d a XVI. SzÃ¡zad vÃ©gÃ©tÅ‘l termel szÅ‘lÅ‘t Ã©s bort BodrogkeresztÃºrban, jelenleg pedig MÃ¡don, Tarcalon
RÃ¡tkÃ¡n is. A II. vilÃ¡ghÃ¡borÃº utÃ¡n a sajÃ¡t birtok egyre kisebb lett, idÅ‘sebb Szepsy IstvÃ¡n 1970-ben bekÃ¶vetkezett
halÃ¡lÃ¡ig azonban mÃ©gis lÃ©tezett Szepsy bor. IstvÃ¡n, a mai birtok alapÃ-tÃ³ja, 1971-ben kezdte meg Ã¶nÃ¡llÃ³
gazdÃ¡lkodÃ¡sÃ¡t, 1975-tÅ‘l mÃ¡r a mÃ¡di kÃ¶zponttal Ã©s az Ã©vek alatt 4,2 hektÃ¡r sajÃ¡t, Ãºj szÅ‘lÅ‘Ã¼ltetvÃ©nyt lÃ©tesÃ-te
rendszervÃ¡ltÃ¡sig. 1987-tÅ‘l Ãºjra kÃ©szÃ¼lnek Szepsy borok is. Az elsÅ‘ palackozott Szepsy emblÃ©mÃ¡s borok 1989-bÅ‘l
szÃ¡rmaznak, a hazai Ã©s a nemzetkÃ¶zi piacokon 1995-tÅ‘l vannak jelen. Ma a Szepsy birtok 63 hektÃ¡r, ebbÅ‘l 46 hektÃ¡r a
mÅ±velt szÅ‘lÅ‘ Ã©s 17 hektÃ¡r a parlag. A kÃ¶vetkezÅ‘ Ã©vekben kisebb telepÃ-tÃ©sek tÃ¶rtÃ©nnek mÃ©g a KirÃ¡ly, UrbÃ¡n,
ÃšrÃ¡gya dÅ±lÅ‘kben, de alapvetÅ‘en a terÃ¼let nagysÃ¡grendi nÃ¶vekedÃ©s befejezÅ‘dÃ¶tt.
Â

Â A legenda szerint az elsÅ‘ aszÃºt Szepsy LaczkÃ³ MÃ¡tÃ©, Szepsy IstvÃ¡n felmenÅ‘je kÃ©szÃ-tette LorÃ¡ntffy ZsuzsannÃ¡nak
rendelkezÃ©sre Ã¡llÃ³ levÃ©ltÃ¡ri iratok szerint ugyan nem egyenes Ã¡gi rokona, de a kapcsolat a csalÃ¡dok kÃ¶zÃ¶tt
igazolhatÃ³. Â

Â Szepsy IstvÃ¡n hitvallÃ¡sa szerint a borÃ¡szatban egyszerre kell radikÃ¡lisnak Ã©s alÃ¡zatosnak lenni, de nem lehet
nÃ©lkÃ¼lÃ¶zni az arisztokrÃ¡ciÃ¡t sem. SokfÃ©le jelzÅ‘vel lÃ¡ttÃ¡k el az utÃ³bbi Ã©vekben szemÃ©lyÃ©t, az egyik legismertebb
â€žaszÃº kirÃ¡lyâ€•. A Deluxe.hu nagyon talÃ¡lÃ³ megfogalmazÃ¡sa szerint: â€žSzepsy bÃ¡rmihez nyÃºl, abban mindig mÃ©rtÃ©
vÃ¡lik. AszÃºival ÃºjraÃ©rtelmezte a legendÃ¡s borkategÃ³riÃ¡t, ismÃ©t fÃ¶lfedezte az Ã©des szamorodnit, Ã©s 2000-es ÃšrÃ¡g
FurmintjÃ¡val megteremtette a nagy tokaji szÃ¡razbor etalonjÃ¡t.â€• Autentikus borai, emberi tartÃ¡sa Ã©s szerÃ©nysÃ©ge
ismeretÃ©ben bÃ¡tran kijelenthetjÃ¼k, hogy Tokaj-Hegyalja egyik legnagyobb egyÃ©nisÃ©ge.
A pincÃ©szet jelentÅ‘s
hozamkorlÃ¡tozÃ¡ssal, fajtaÃ©lesztÅ‘k nÃ©lkÃ¼l lÃ©trehozott dÅ±lÅ‘szelektÃ¡lt-, illetve birtokborai megfelelÅ‘ tartÃ¡s mellett any
befektetÃ©skÃ©nt is jÃ³l megÃ¡lljÃ¡k a helyÃ¼ket. A limitÃ¡lt palackszÃ¡mÃº Ã©vjÃ¡ratok Ã©s tÃ©telek egy jelentÅ‘s rÃ©szÃ©t
amerikai Ã©s tÃ¡vol-keleti luxusÃ©ttermek szortimentjÃ©ben is megtalÃ¡lhatjuk, mely tÃ©ny Szepsy IstvÃ¡nt a Tokaji bor kÃ¼lho
zÃ¡szlÃ³vivÅ‘jÃ©vÃ© is avatja.
Â

KapcsolattartÃ³: ifj. Szepsy IstvÃ¡n +36 70 945-6329
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