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BORKOLLÃ‰GIUM

ForrÃ¡s: www.ako.hu Honnan jÃ¶ttÃ¼nk, hovÃ¡ tartunk ? TermÃ©szet, szÃµlÃµ- Ã©s borkedvelÃµ vÃ¡rosi emberek a 80-as Ã©
vÃ©gÃ©re a mÃ¡r elviselhetetlenÃ¼l zsÃºfolt Balaton part miatt szÃ©tnÃ©ztek a Balaton-felvidÃ©k belsÃµ terÃ¼letein, Ã©s fe
a szÃµlÃµhegyeket.
MegismertÃ©k az ott termett kitÃ»nÃµ, de ismeretlen helyeken eltÃ»nÃµ borokat. Maguknak bort, a szÃµlÃµsgazdÃ¡knak piaco
akartak szerezni. Ami ezutÃ¡n jÃ¶tt, az Burgenlandban Ã©s BÃ©csben kezdÃµdÃ¶tt, majd ott is folytatÃ³dott. A Vinova hallatlan
izgalmas borkiÃ¡llÃ-tÃ¡sait, Leopold Doppler Ã©s tÃ¡rsai sommelier karrierjÃ©t lÃ¡tva arra Ã©reztÃ¼nk kÃ©sztetÃ©st, hogy
csinÃ¡ljunk valami hasonlÃ³t itthon is.
1991. Budapest. Az elsÃµ Sommelier tanfolyam, sok osztrÃ¡k elÃµadÃ³val, a GellÃ©rtben. A mÃ¡sodik a Hiltonban. HallgatÃ³k:
Malatinszky Csaba, Kozma KÃ¡lmÃ¡n, BÃ³cz BÃ©la â€“ tovÃ¡bb nem folytatom.
DÃ¶ntÃµ esemÃ©ny volt az elsÃµ magyar hallgatÃ³ megjelenÃ©se Ruston az OsztrÃ¡k BorakadÃ©mia WSET rendszerÃ©ben
mÃ»kÃ¶dÃµ iskolÃ¡jÃ¡ban 1994 ÃµszÃ©n. Ãšgy hÃ-vtÃ¡k, RohÃ¡ly GÃ¡bor. EttÃµl kezdve az itthoni autodidakta un. â€žsommel
szilÃ¡rd alapokra Ã©s jÃ³l definiÃ¡lt keretek kÃ¶zÃ© kerÃ¼lt. Az itthoni tanfolyamok sikeresen mÃ¡soltÃ¡k a WSET anyagot Ã©
az alapkÃ©pzÃ©sÃ¼nket az OsztrÃ¡k BorakadÃ©miÃ¡n is elfogadtÃ¡k.
A ma mÃ¡r vilÃ¡gszerte nagyra becsÃ¼lt WSET diplomÃ¡t MagyarorszÃ¡grÃ³l tÃ¶bben is megszereztÃ©k Ã©s nemzetkÃ¶zi
borakadÃ©mikusok lettek. Azok is â€“ nem kevesen â€“ akiknek nem kerÃ¼lt diploma a kezÃ¼kbe, de abszolutoriumot
szereztek, hatalmas tudÃ¡st importÃ¡ltak MagyarorszÃ¡gra. Mivel a MagyarorszÃ¡gon hasznÃ¡lt idegen nyelvek kÃ¶zÃ¶tt a
nÃ©met helyÃ©t egyre inkÃ¡bb Ã¡tvette az angol, megjelentek a WSET diplomÃ¡t Londonban megszerzÃµk, Ã©lÃ¼kÃ¶n
Debreczeni MonikÃ¡val.
1995-ben Budapestre lÃ¡togatott Gareth Lawrence a WSET oktatÃ¡si igazgatÃ³ja, azÃ³ta napirenden volt a BorkollÃ©gium
akkreditÃ¡lÃ¡sa is. ErrÃµl 2006. januÃ¡rjÃ¡ban szinte egy idÃµben szÃ¼letett meg belsÃµ dÃ¶ntÃ©sÃ¼nk, valamint jÃ¶tt meg V
SÃ¡ndor Ãºr ajÃ¡nlata, hozzunk lÃ©tre kÃ¶zÃ¶sen egy komoly oktatÃ¡si centrumot Ã“budÃ¡n. LÃ©trehoztukÂ Ã©s most itt vagy
Vannak irodÃ¡ink, tantermeink, borraktÃ¡runk, boraink, sponzoraink Ã©s ami a legfontosabb: hallgatÃ³ink.
Nagyon jÃ³, hogy mÃ¡r nemcsak hallgatÃ³inkat kÃ©pezzÃ¼k, de a jÃ¶vÃµ oktatÃ³it is elindÃ-tottuk pÃ¡lyÃ¡jukon.. â€žAz a jÃ³
pedagÃ³gus, aki feleslegessÃ© teszi Ã¶nmagÃ¡t, mert magÃ¡nÃ¡l kÃ¼lÃ¶nb tanÃ-tvÃ¡nyokat nevel.â€• mondta ArÃ¡nyi Lajos, a
hÃ-res orvos-professzor. HovÃ¡ tartunk? Csak a most munkÃ¡ba Ã¡llÃ³ fiatal oktatÃ³ink szÃ¡mÃ¡n mÃºlik, hÃ¡ny tanfolyamot
tartunk. VidÃ©krÃµl is nagy az Ã©rdeklÃµdÃ©s. MiÃ©rt? Mert mindenki szÃ¡mÃ¡ra lÃ¡thatÃ³, hogy a munkÃ¡nk szervezetten, Ã
pontosan tÃ¶rtÃ©nik, nem rÃ¶gtÃ¶nzÃ¼nk.
A tÃ¡volabbi jÃ¶vÃµben az olasz Slow Food pollenzo-i gasztronÃ³miai egyetemÃ©hez hasonlÃ³ keretek kÃ¶zÃ© kÃ-vÃ¡njuk
helyezni oktatÃ¡sunkat. BentlakÃ¡sos intenzÃ-v kurzusok illetve hatfÃ©lÃ©ves tanulmÃ¡nyi idÃµ.Â A tÃ¶bbi ma mÃ©g szinte
belÃ¡thatatlan, Ã©s mÃ¡r a tanÃ-tvÃ¡nyaink dolga. ÃšJ TANFOLYAMOK
AlapfokÃº tanfolyamok
(3 nap intenzÃ-v oktatÃ¡s)
IdÃµpontok:
2006. januÃ¡r 12-13-14.
2006. februÃ¡r 16-17-18.
2006. mÃ¡rcius 30-31. Ã¡prilis 1.
2006. szeptember 21-22-23.
2006. oktÃ³ber 12-13-14.
KÃ¶zÃ©pfokÃº tanfolyam (tartalmazza a WSET Intermediate Course szint anyagÃ¡t is)
(6 napos intenzÃ-v oktatÃ¡s)
IdÃµpontok:
2006. Ã¡prilis 6-7-8. Ã©s 20-21-22.
valamint
2006. oktÃ³ber 26-27-28. Ã©s november 9-10-11.
FelsÃµfokÃº tanfolyam - angolul vagy nÃ©metÃ¼l vizsgÃ¡zÃ³knak WSET diplomÃ¡val - a WSET
rendszerÃ©ben Advanced Course-nak megfelelÃµ szinte
(6 napos intenzÃ-v oktatÃ¡s)
IdÃµpontok:
2006. mÃ¡jus 4-5-6. Ã©s 11-12-13.
valamint
2006. november 16-17-18. Ã©s 23-24-25.
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JelentkezÃ©s: a BorkollÃ©gium elÃ©rhetÃµsÃ©gein telefonon, faxon vagy a borkalauz@ako.hu e-mail cÃ-men lehet.
HelyszÃ-n: 1026 Budapest, PasarÃ©ti Ãºt 14.
JelentkezÃ©si lapok letÃ¶lthetÃµk itt:
Alap kÃ©pzÃ©sre
KÃ¶zÃ©pfokÃº kÃ©pzÃ©sre
FelsÃµfokÃº kÃ©pzÃ©sre
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