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Kreditpont 
 
Az eddigi évekhez hasonlóan, idén is benyújtottuk pályázatunkat a GYEMSZI 
EFF Főigazgatóságához annak érdekében, hogy a konferenciánk kreditpontos 
továbbképzésként legyen elbírálva, amit eddig minden évben meg is kaptunk. 
Emlékeztetőül, tavaly a konferencián történő részvétel 20 kreditpontot ért! 
 

Elkészült a konferencia végleges programja 
 

Jelen Hírlevelünkkel egyidejűleg megküldjük Olvasóinknak a XXIII. MaKOSZ 
Konferencia végleges programját, amely a honlapunkon (www.makosz.hu) is 
megtekinthető. 
 

20 éves fennállásunkat egy különleges hely meglátogatásával fogjuk 
megünnepelni a Konferencia második napján, október 10-én.  
 

Látogatás a Törley Gyűjteményben 
 

A Törley pezsgők története majdnem 
másfél évszázadra nyúlik vissza. 
Nyitottan az újdonságokra a Törley 
gyár a századfordulóra az ország 
legkorszerűbb pezsgőgyára lett. A 
millenniumi kiállításon pedig már a 
„császári és királyi udvari szállítók” 
címet viselte. A rákövetkező 
évtizedekben a Törley híre és zamata 
eljutott Párizstól Amerikán át egészen 

Ausztráliáig, a gyár pedig 1910-re már elérte az évi kétmillió palackos 
termelést. A sikert végül a második világháború törte meg, amelyet egy 
nehézségekkel, majd újjászületéssel teli időszak követett. Mindezek ellenére a 
Törley a mai napig tartja piacvezető pozícióját Magyarországon. 
 
Ezt a sokszínű, időnként nehéz, de egyúttal sikeres 130 évet meséli el nekünk 
a Törley Gyűjtemény és Látogatóközpont. Korabeli relikviák, feljegyzések 
segítségével tekinthetünk be a magyar pezsgőzési kultúra születésébe és 
fejlődésébe. Bemutatásra kerül a Chevaliers Törley Pezsgőrend, 1886-tól a 
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François család relikviái, továbbá az 1955-ben létesült Hungaria 
Pezsgőpincészet is. A gyűjtemény célja, hogy átfogó színtere legyen 
mindennek, ami a pezsgőzéssel kapcsolatos, egy helyen összegyűjtve az 
összes érdekességet, egyedi információt. 
 
A gyűjtemény nemcsak tartalmában, de külsejében is valódi 
különlegességnek számít. A kiállítótérbe lépve máris egy pezsgős dugó 
belsejében találjuk magunkat, amelyből egy palackba, majd egy pezsgős 
pohárba sétálhatunk át. Természetesen pezsgőkóstolás is lesz, és a látogatás 
után vásárlásra is van lehetőség a Törley pezsgőboltban.  
 
Végezetül vacsorára kerül sor a közelben lévő Tangazdaságban. 
 
A programban résztvevőket buszon szállítjuk a helyszínekre oda és vissza. 
 
A program költsége 7.900,- Ft/fő. 
 

Kiállítók a Konferencián 
 
Konferenciánkon a következő cégek állítják ki termékeiket: 
 

– Irtó Trió Kft., 
– Ekoprevent Kft., 
– Hat-Agro Higiénia Kft., 
– Bábolna Bio Kft. 

 
 

MÉG LEHET JELENTKEZNI A KONFERENCIÁRA A 
makosz@tlt.hu E-MAIL CÍMRE MEGKÜLDÖTT JELENTKEZÉSI 

LAPOKKAL! 


