Két ország, egy cél, közös siker!
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1. Csongrád

óta borlovag. Rendszeresen részt

Tanya 1531.

vesz városi, megyei borversenye-

GPS: 46.7635836162,

Csongrád városa a Körös torkola-

ken és az országos BIO borverse-

20.047682227

ta (Körös-torok) alatt, a Tisza jobb

nyen. A hagyományos technoló-

Telefon: +36 30/356-7928

partján fekszik. Kedvező földrajzi

giával készült borai tölgyfahordós

E-mail: kekfrankos.gf@freemail.hu

helyzete miatt az újkőkor óta la-

érlelést kapnak.

kott hely. Tiszai átkelőhely, közúti
és vasúti híd köti össze Szentessel, valamint pontonhíd Csépával.
A várostól nyugatra fekvő magas homokhát kedvez a szőlőtermesztésnek, melyet a XI. századra visszanyúló történelmi emlékek
is megerősítenek. Napjainkban a
területre főként a vörösborok jellemzőek. A város 1987-ben elnyerte a „Szőlő és a Bor Nemzetközi Városa” címet Rómában.
A várost sokan keresik fel gyógyfürdője miatt is. Az 1091 méteres
kútból alkáli-hidrogénkarbonátos,
46°C-os gyógyvizet nyernek ki,
mely kitűnő ízületi, reumás és nőgyógyászati betegségek kezelésére. Árnyas parkjaival, csendes és
nyugodt városi életével kedvelt
kirándulóhely. Csongrád óvárosa
az Alföld egyetlen települési méretű műemlék-együttese.
•◊•

Bodor László Bio Borház
6640 Csongrád, Pacsirta utca 38.
GPS: N 46°42.951’ E 020°08.726’
Kapcsolattartó: Bodor László
Mobil: +36 30/234-0625
E-mail: bodor.laszlo@citromail.hu
•◊•
2002 óta bioszőlő termesztéssel

A középes méretű családi gazdaság
saját termesztésű szőlőit dolgozza

foglalkozó borász, 2008 óta dol-

Gulyás pince

fel. Minőségi vörös- és fehérbort

gozza fel a bioszőlőt bornak. 2004

6648 Csongrád-Bokros,

forgalmaznak pincei vendéglátás,
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kimérés és palackos kiszerelés ke-

A város bővelkedik szobrokban,

A borászat egész évben, előzetes

retében, valamint növekvő export-

szabadtéri képzőművészeti alkotá-

bejelentkezés alapján látogatható.

tevékenységgel. A térség megha-

sokban, igazolva, hogy egy alföldi

A Sóshalmi Borászat által termelt

tározó Kadarka termesztője a bo-

művészvárosban járunk. A látniva-

szőlőfajták között megtalálható a

rász. Boraival érmekkel tér haza

lók, múzeumok, templomok, dísz-

Chasselas, a Kövidinka, az Olaszriz-

a borversenyekről.

kutak, szobrok mellett strandfürdő,

ling, a Zöld Veltelíni, a Kékfrankos,

és fedett uszoda is várja az ide-

de a Cabernet Franc is. A Sóshalmi

látogató vendégeket. 2004-ben a

borászat borpincéjéhez kapcsoló-

Zsinagóga felújításával Hódmező-

dik egy borkimérő, ahol a minő-

vásárhelyen nyitotta meg kapu-

ségi bor által nyújtott élményekre

it Magyarország első vidéki Holo-

vágyó, betérő vendégek a helyben

kauszt kiállítása.

termelt borokat kóstolhatják és vá-

2. Hódmezővásárhely-		
Sóshalom
A „művészváros” az Alföld délkeleti részén, a Maros-Körös kö-

sárolhatják meg - akár borbemu-

zén, Szegedtől 25 km-re fekszik.

•◊•

A mai Hódmezővásárhely területe

tató keretében is. A Borászat előre
bejelentett csoportokat is fogad,

a legrégebben lakott helyek egyi-

Vásárhelyi Róna Kft. —

valamint igény szerint egytálételt

ke. Szinte minden kornak megta-

Sóshalmi borászat

is biztosít. A lovaglást kedvelők a

lálható a rá jellemző termelési és

6800 Hódmezővásárhely-

borkóstolást összeköthetik a közel-

kultikus emléke. A várossá fejlődés

Sóshalom, Tanya 1633. (47-es út

ben lévő Aranyági ménes megte-

kezdete a XV. század első harma-

184-es kilométer szelvénye)

kintésével.

da, amikor is négy kisebb telepü-

GPS: N 46° 28’ 35.2”

Borpince: 6800 Sóshalom, Tanya

lés összeépülésével alakult ki a

E 20° 28’ 27.7”

1633. (47-es út 184-es kilométer-

mai város magja. A rendszervál-

Telefon: +36 30/228-4102

szelvénye)

tást követően Hódmezővásárhely

Fax: +36 62/534-351

Borkimérő: 6800, Hódmezővásár-

megyei jogú város lett, és mára

E-mail: soshalmi@gmail.com

hely, Klauzár utca 50.

Csongrád megye második legna-

www.vrona.hu

gyobb népességű és Magyaror3. Balástya

szág második legnagyobb területű
városává nőtte ki magát. 1997-ben
a magyar városok közül elsőként

Balástya település Csongrád me-

Hódmezővásárhelyet tüntették ki

gye középső részén, az 5-ös főút

az Európa Tanács Európa Díjának

mellett, Szegedtől észak-nyugatra

Becsületzászló fokozatával, mel�-

fekvő település, amely az M5-ös

lyel a vásárhelyiek tevékenységét

autópályán és vasúton egyaránt

ismerték el az uniós eszme, a test-

könnyen elérhető. A település őse

vérvárosi kapcsolatok ápolásában.

Szeged-Felső központ, amit 1891-

Műemléki, illetve helyi védettség

ben alapítottak. Munkácsy Mihály

alatt álló épületeket, villákat, lakó-

egyik legjelentősebb Honfoglalás

épületeket, népies téglaépületeket

című festményének több alakját

szép számmal találhatunk a város

is balástyai parasztemberről for-

központjában és az oda futó utcák-

mázta. Az önállósodás ellenére a

ban, illetve a régi városrészekben.

település tanyás szerkezete meg5

maradt és a falu köré szervező-

több mint 32 hektáros területen

a szőlőtermesztés meghonosodá-

dött. A tanya, mint önálló lakó- és

terül el. A birtok szinte teljesen

sa 1903-tól datálható. A fehér bor-

gazdasági egység kedvező a táj-

önellátó, hisz a szántóföldön folyik

szőlők közül a rizling, a vörös bor-

jellegű gazdálkodás, valamint a fa-

az állomány ellátásához szüksé-

szőlők esetében a kékfrankos ter-

lusi turizmus számára. Talajadott-

ges takarmány megtermelése, míg

jedt el legjelentősebb mértékben.

ságai alakították ki a térség sajá-

a legelők és nádasok biztosítják a

A falusi turizmushoz kapcsolódóan

tos mezőgazdasági kultúráját.

mangalicák egész évre szükséges

1993-ban 7 holdas területen meg-

kiegészítő zöld takarmányozását.

nyitotta kapuit egy szabadidőköz-

A mintegy 50 mangalica szabad

pont is.

•◊•

tartásban, az év 12 hónapján „kó-

Mangalicatanya

borol” a területen, még óljuk sin-

6764 Balástya, Őszeszéki dűlő

csen, húsuk ennek megfelelően ki-

GPS: N 46°23.513’ E 019°58.191’

váló.

Farkas testvérek borpincéje

Telefon: +36 70/383-6110

A régi vályogfalú tanya épületé-

6785 Pusztamérges,

E-mail: info@mangalicatanya.hu

ben 4 különálló érlelő, egy előké-

Petőfi utca 26-30.

www.mangalicatanya.hu

szítő és hűtőkamra is kialakításra
került, ahol más-más hőmérséklet
és páratartalom biztosítása mellett
nyílik lehetőség a különböző érlelési fázisok megvalósítására. A vágósúlyt elért mangalicákat EU szabályoknak megfelelő vágóhídon,
állatorvosi ellenőrzés mellett vágják, míg a feldolgozás és érlelés
a helyszínen történik. A vendégek
a vályogból készült sütőben, eperfa parázson sült bárány, sertés
és csirkehúsokat kóstolhatnak a
teljes mangalica termékválaszték
mellett. A mangalicából készült
termékek a helyszínen megvásárolhatók.

4. Pusztamérges
Előzetesen egyeztetett időpont-

Pusztamérges Szegedtől 42 km-

ban látogatható.

re, Kiskunhalastól 30 km távolság-

A mangalicatanya könnyen meg-

ra helyezkedik el, Csongrád megye

közelíthető helyen, Szegedtől 20

nyugati határánál. Esztétikus, ren-

km-re, a Balástya-Forráskút autó-

dezett, tiszta faluként megőrizte

pálya lehajtónál található. A tanya

az alföldi tájjelleget. A településen
6
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GPS: N 46° 19’ 57.1” E 19° 41’ 0.3”;

Ásotthalom 1950-ben vált önálló

elismert Somodi Borgazdaság több

N 46°19,954’ E 019°41,036’;

községgé, ma 4000 fő feletti la-

mint fél évszázados múlttal és ta-

N 46°19.944’ E 019°41.053’

kosságszámával a szőlő és gyü-

pasztalattal, szakmai elkötelezett-

Telefon: +36 62/286-866

mölcstermesztés fontos területe.

séggel készíti kézműves borait.

Mobil: +36 30/493-2011

Az elmúlt két évtizedben számos
•◊•

E-mail: farist@vipmail.hu
A látogatáshoz előzetes időpont

borkedvelő elismerését sikerült
megszerezniük Magyarországon

Somodi Borgazdaság Kft.

és külföldön egyaránt. A Somo-

6783 Ásotthalom, VI. kerület 916.

di Borgazdaság erdős környezet-

A pincészet saját termésű szőlőből

GPS: N 46° 10’ 3.6” E 19° 45’ 39.1”;

ben, jellegzetes alföldi tanyán üze-

állít elő minőségi fehérborokat. A

N 46°10.142’ E 019°46.018’

mel és egész évben fogad vendé-

hagyományos feldolgozás techno-

Telefon: +36 62/291-322

geket. Kínálatában jelenleg három

lógia ötvöződik a modern borásza-

Mobil: +36 30/243-7006

borvidék borai szerepelnek: bada-

ti eljárásokkal, ennek köszönhető-

E-mail:

csonyi borvidék, csongrádi borvi-

en a térség vezető borászai közé

somodisandor@yahoo.com

dék és mátrai borvidék. Naturális

tartoznak. Borversenyeken rendre

www.somodibor.hu

illat- és ízvilággal rendelkező mi-

egyeztetés szükséges.

érmes helyezéseket érnek el. A

nőségi boraikat a pincészetben is

termelt borok a pincei értékesítés

megkóstolhatják. Előzetes egyez-

mellett a vendéglátóhelyeken is

tetés alapján hagyományos ételek

megtalálhatók. A látogatók 5-féle

fogyasztására van lehetőség.

bort kóstolhatnak a pincében kialakított vendégfogadó helyen,

6. Mórahalom

ahol lehetőség nyílik bográcsos vacsorára is - tangóharmonika vagy
citerazene mellett. A forgalmazott

Mórahalom Szegedtől 20 km-re

fajták között megtalálható a Kövi-

helyezkedik el, a Mórahalmi kis-

dinka, az Olaszrizling, az Ottonel

térség központja. A török kiűzése

muskotály és a Kékfrankos is.

után Szegedről a pusztákra kirajzó

Megközelítés: Ruzsa felől Puszta-

lakosság tanyákat hozott létre a

mérges központi kereszteződésé-

területen. A település mai temp-

ben jobbra, majd az első utca bal-

lomát 1903-ban Szent László tisz-

ra, 26-30. szám alatt. Látogatható

teletére Szeged városa építtette.

kora tavasztól késő őszig, előre

Önálló községgé 1950-ben vált,

egyeztetett időpontban.

ekkor népességének közel 80%-a
tanyán élt. Folyamatos fejlődés
eredményeként 1989-ben városi

5. Ásotthalom

rangot kapott, ezért Csongrád megye egyik legfiatalabb városaként

A déli országhatárhoz közel, a Du-

tartják számon. A rendszerváltást

na-Tisza közi hátságon helyezke-

Előre egyeztetett időpontban láto-

követően az egyik leglátványo-

dik el a település. Ásotthalom a

gatható.

sabban fejlődő település elsősor-

környék tanyavilágának központja.

A magyar borászatban ismert és

ban a turizmusa révén vált is-
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mertté. Fürdőjének folyamatos és

parkoló, kerékpártároló, játszótér.

tervszerű fejlesztésével mára az

Előzetes bejelentkezés alapján lá-

egyik legkedveltebb gyógy- és

togatható.

wellnessközpont.

7. Röszke
•◊•
Röszke község Szegedtől délnyu-

Mórahalmi Borház

gatra, a Tisza gyálai holtága, va-

6782 Mórahalom, IV. körzet 120.

lamint a szerb országhatár között
helyezkedik el. Történelmi múltja
igen jelentős, már 1432-ből okleveleken fellelhető a település létezése, akkor még Recke néven.
Valódi településsé akkor fejlődhetett, amikor 1950-ben önállósult
az addig Szeged város kapitányságaként működő falu. Területéhez
csatolták a szomszédos feketeszéli
és nagyszéksósi tanyák egy részét
is. Kiterjedt tanyavilág jellemzi ma
is a környéket.
•◊•

Az egykori iskola épületének reha-

PaprikaMolnár Kft. —

bilitációjával kialakított több mint

Röszkei Paprika Park

250 m2 alapterületű Borház 50 fő

6758 Röszke, II. kerület 50/B.

befogadására alkalmas. Az egye-

GPS: N 46° 12’ 6.9” E 20° 0’ 49”;

di atmoszférával rendelkező hely

N 46°12.128’ E 020°00.785’

kiválóan megfelel borkóstoláshoz

Telefon: +36 62/272-788

letén, tanyás térségben, mégis jól

kapcsolódó és egyéb típusú ren-

Mobil: +36 30/371-8044

megközelíthető helyen található. A

dezvények lebonyolítására.

Fax: +36 62/272-788

paprikatermesztés és -feldolgozás

A „Borház” intézményektől távol

E-mail:

valamennyi folyamata megismer-

esik, viszont számos turisztikai fej-

paprikamolnar@roszkenet.hu

hető itt: bemutatják a fűszerpap-

lesztés (Erdei Iskola, Móra-Túra út-

www.paprikamolnar.hu

rika származását, hagyományos

vonal) közelében található. A vá-

Előre egyeztetett időpontban láto-

és modern feldolgozását, felhasz-

rosközponthoz közel, 1,5 km-re he-

gatható.

nálását és értékeit. Megtekinthe-

lyezkedik el a Röszkei és a Kissori

tő a fűszerpaprika szárító és őrlő

út közelében.

A hungarikumnak számító szege-

üzem, ahol friss őrleményt lehet

Rendelkezésre álló lehetőségek:

di paprika és paprika-termesztés

vásárolni, valamint az üzem mel-

borkóstoló helyiség, kiállító terem,

bemutatására jött létre a Röszkei

letti fogadóban étkezni is lehet. A

bemutató terem, fedett terasz,

Paprika Park, mely a falu külterü-

kiállítás magyar, angol és német
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nyelvű, túravezetéssel (magyar és

ja”), Dóm, Szerb ortodox templom,

angol nyelven) és bejelentkezés-

Zsinagóga, Szent István tér, mű-

sel látogatható.

emlék víztorony, Alsóvárosi Ferences templom, Alsóvárosi Tájház,
Szent-Györgyi Albert emlékszoba,

8. Szeged

Vadaspark, Füvészkert, gyógyfürdők.

Szeged Megyei Jogú Város a
Dél-alföldi Régió központja, Ma-

•◊•

gyarország harmadik legnagyobb
városa. A Maros torkolata alatt,

Pick Szalámi és Szegedi Paprika

a Tisza partján fekszik. Létét, szép-

Múzeum

ségét és egyben nehézségeit is a

6721 Szeged, Felső Tisza-part 10.

Tiszának köszönheti. A hely – ked-

GPS: N 46° 15’ 23” E 20° 9’ 33.4”;

vező fekvése miatt – az őskor óta

N 46°15.385’ E 020°09.558’;

lakott terület, neve először 1183-

N 46.2564 E 20.1592

ban szerepel Cigeddin formában,

Mobil: +36 20/980-8000

egy oklevélben. A XII. században

Fax: +36 62/480-800

indult meg várossá fejlődése, ked-

E-mail: info@pickmuzeum.hu

vező közlekedési helyzete, az ural-

www.pickmuzeum.hu

kodói kiváltságok miatt és jelentős

Nyitva keddtől szombatig 15-től

só-elosztó hely lévén. Az 1879.

18 óráig. Csoportokat a látogatást

március 12.-i árvíz után Szeged

megelőző héten történő bejelent-

Lechner Lajos tervei alapján kör-

kezéssel a nyitvatartási időn kívül

utas-sugárutas szerkezetű várossá

is (vasárnap és hétfő kivételével),

épült újra.

naponta 10 és 18 óra között fo-

Nem véletlenül nevezik Szege-

gadnak.

det a Napfény városának, hiszen
itt süt a legtöbbet a nap a nyáron

A Pick Szalámi és Szegedi Paprika

érvényesülő mediterrán hatás mi-

Múzeum a Pick szalámi és a szalá-

att. Szeged történelmi belvárosá-

migyár, valamint a szegedi paprika

val, fürdőivel, rendezvényeivel és

gyártásának történetét mutatja be.

számos nevezetességével várja az

A Pick-gyűjteményben a gyár és

ide látogatókat, turisztikai kínálata

a szalámigyártás történetét 1869-

évről-évre bővül és megújul, így

től, az alapítás évétől egészen

visszatérni is érdemes.

napjainkig kísérhetik végig a lá-

EzerJÓ Borszaküzlet

Látnivalói: Europa-Nostra díjas bel-

togatók. A múzeum fotókkal és do-

6722 Szeged Honvéd tér 5/B

város palotái, szobrai, történelmi

kumentumokkal illusztrált tabló-

GPS: N 46°14.920’ E 020°08.614’

emlékhelyei, Stefánia sétány vár-

kon mutatja be és teszi színeseb-

Telefon: +36 62/452-651

maradvány, színház, Móra Ferenc

bé a témát a látogatók számára.

Fax: +36 62/452-651

Múzeum, Dóm tér és épületegyüt-

Tizenegy nyelven írásos tárlatveze-

E-mail: ezerjo@ezerjo.hu

tesei („Magyarország hét csodá-

tő áll a látogatók rendelkezésére.

www.ezerjo.hu
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Az Ezerjó Borszaküzlet 2003-ban

Fax: + 36 62/555-961

alakult meg, ahol 300-350 fajta

E-mail: info@fehertoi.hu
www.fehertoihalaszcsarda.hu

9. Makó
Makó történelme szorosan kapcsolódott folyójához, a Maroshoz.

Több ezer hektáros halastavak

A középkori település sorsát a

partján 1938 óta üzemel a Fehér-

folytonos török jelenlét határoz-

tói Halászcsárda. Itt a híres Szö-

ta meg. Még 1551-ben hősiesen

gedi Pontyhalászlé a halgazdaság

ellenálltak, de 1552-ben és 1596-

által tenyésztett, különlegesen íz-

ban is elpusztította a török. La-

letes pontyból, makói hagyma és

kói azonban mindig újraépítették,

szegedi paprika felhasználásával

míg 1686 őszén a törökök dúlása

készül.

olyan mértékű volt, hogy a telepü-

Emellett naponta frissen lehalá-

lés több éven keresztül lakatlan-

szott harcsa, süllő, busa felhaszná-

ná vált. Fejlődése a XVII. század

lásával készült ételeket is kínál a

elején indult meg újra: gazdasági

Rozmaring-díjas étterem. Érdemes

élete felvirágzott az évente négy

megtekinteni a választékot, mely

alkalommal országos vásártartási

bor kapható, nem csak a Dél-al-

nem csak a halászlére vágyóknak

kiváltsága révén. Már a XVIII. szá-

földi Régió borászatainak termékei

kedvez, hiszen más, hagyományos

zad vége felé elkezdődött a saját

közül, hiszen a legjobb hazai bor-

(liba, vad, sertés és marhahúsból

szükségletet meghaladó hagyma-

termelő vidékek képviseltetik ma-

készült) étellel is kedveskednek a

termesztés. A hagyma termeszté-

gukat. A szaküzletbe betérő minő-

Halászcsárda kiváló szakemberei,

sének további lendületet az 1821.

ségi helyi borok széles választékát

szakácsai. Esténként cigányzene-

évi árvíz adott, hiszen az árvízben

találja meg egy helyen és válogat-

kar szórakoztatja a mulatni vágyó

elpusztultak a város környéki sző-

hat kedvére a hajósi, csongrádi,

vendégeket.

lőültetvények, helyettük a zöld-

kiskunsági vagy ménesi borvidék

ség-, és hagymakertészet virág-

borai közül kedvére.

zott fel.

A szaküzlet gyakran szervez bor-

A város turisztikai kínálata a 2012-

kóstolókat, ahol a kevésbé ismert,

ben átadott Makói Hagymatikum

különleges borokkal is megismer-

Fürdővel bővült, mely a Kossuth-

kedhetnek a látogatók.

díjas Makovecz Imre egyik utolsó

Nyitva tartás: hétfő-pétntek 9.30-

munkája, az organikus építészet

18.00, szombat 9.00-14.00
•◊•

Fehértói Halászcsárda
6728 Szeged, Budapesti út 41.
M5 161,4 km
GPS: N 46° 18’ 12” E 20° 4’ 19”;
N 46°18,11’ E 20°04,16’
Telefon: + 36 62/555-960
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kiemelkedő alkotása. A hagyma

a XX. század elején használt bú-

nyezetben kóstolhatók díjnyertes

köré szerveződő rendezvények,

torokkal van berendezve. A hátsó

szakácsok hagyományőrző ételei

fesztiválok és a kapcsolódó gaszt-

két helyiségben a sajátos makói

a hagymamártástól a halászlén át

ronómia egyedi és különleges él-

hagymatermesztés munkamenete

a Makói hagymás csülökig. Befo-

ményt nyújt a Makóra látogató

és eszközei láthatók. A kiállítás alsó

gadóképessége eléri a 130 főt.

vendégnek.

vonulatában a hagyományos, né-

Csoportokat előzetes bejelentés

pi hagymatermesztés folyamatát,

alapján fogadnak.

•◊•

fölső fríz-szerű fényképsorozatában a gépesített hagymaművelést

10. Mâsca (Muszka)

József Attila Múzeum —

mutatja be. Láthatók továbbá a

A makói hagymatermesztés tör-

jellegzetes földmegmunkáló hagy-

ténete, Hagymás ház

más eszközök.

Muszka (Mâsca) falu Aradtól 32

6900 Makó, Megyeház utca 4.

Nyitva tartás: szerda-vasárnap

km-re, északkeletre fekszik. A falu

GPS: N 46° 12’ 53.5” E 20° 28’ 52.4”;

9.00-16.00

középkori elődje Világos (Șiria) és

N 46°12.902’ E 020°28.875’

Galsa (Galșa) között, a Zarándi-

Telefon: +36 62/213-540

Szent Gellért Borház és Étterem

hegység (Munţii Zarandului) aljá-

Fax: +36 62/213-540

6900 Makó, Szent Gellért utca 2-4.

ban feküdt. Egykori vára a falu fe-

E-mail: jamuz@freemail.hu

GPS: N 46° 12’ 49.32” E 20° 27’

letti hegygerincen, a világosi vár-

www.mfm.u-szeged.hu

51.95”; N 46°12.809’

tól 2 km-re, északnyugatra állt.

E 020°27.849’

A falut 1444-ben mezővárosként

Telefon: +36 62/211-069

említik, mely Világosvárhoz, majd

Mobil: +36 20/376-6543,

1561-ben Gyula várához tartozott.

+36 20/342-9495

1700 körül elpusztult, de 1720-ban

Fax: +36 62/211-069

már tizenkét család lakta. 1771-ben

E-mail:

lakossága 96 jobbágy- és 28 zsel-

info@szentgellertborhaz.hu

lércsaládból, túlnyomórészt ro-

www.szentgellertborhaz.hu

mánokból állt, akik valamennyien

Nyitva tartás: hétfő-csütörtök:

szőlőt is műveltek. Szőlőültetvé-

9-18, péntek: 9-22, szombat:

nyei 1880-ban 164 hektárt tettek

9-24, vasárnap: 9-14

ki, főképpen csemegefajtákból, királyleánykából és olaszrizlingből
álltak.

Elite Wine S.R.L.
317342, Mâsca
GPS: N 46°17.564’ E021°41.219’
A makói múzeum skanzenjében ál-

Telefon, fax: +40 720/934-491,

landó hagymakiállítás, az úgyne-

+40 723/512-522

vezett „Hagymás Ház” található.

E-mail: elitewine@yahoo.com

A ház konyhájának belső részében

Speciális, ugyanakkor gazdag étel-

A borászat a Ménes-Magyarádi

egy dioráma az egykori hagyma-

és italkínálattal várja vendégeit:

(Miniş-Măderat) borvidék északi

piacot eleveníti meg. A tisztaszoba

falusias hangulatban, kulturált kör-

részén található, festői környe-
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11. Ghioroc (Gyorok)

zetben, dombokkal és erdős te-

Cramele Paven (Paven Borpince)

rületekkel tarkítva. Kertjében két

317342 Mâsca, nr. 321.

büszke, 35 méteres óriásfenyő is

GPS: N 46° 18’ 36.2” E 21° 40’

A község Aradtól 22 kilométer-

áll, melyeket 1845-ben telepítet-

52.6”; N 46°18.902’ E021°41.026’

re, a Zaránd hegység (Munţii Za-

tek ide. A vállalkozás egy román-

Telefon, fax: +40 745/615-606

randului) és az aradi síkság érint-

osztrák részvénytársaság, több

E-mail: paven_dia@yahoo.com

kezésénél fekszik, Kuvinnal (Cuvin)

mint 23 hektáros területtel. Bor-

és Ménessel (Miniș) összeépülve.

kóstolási lehetőség fedett, illetve

A „szőlőhegy” árnyékában elterü-

nyitott teraszos környezetben, ki-

lő település a XIX. század végén

egészítve tradicionális hideg és

és a XX. század elején módos tele-

meleg ételekkel.

pülés és az aradiak kedvelt nyara-

Fehérborok: Mustoasă de Măderat

lóhelye volt. A falutól nyugatra ta-

– a Miniş-Măderat pincészet jelleg-

lálható tó ma kedvelt üdülőterület.

zetes bora, Olaszrizling, Fetească

A borok mellett érdekes turisztikai

Regală (Királyleányka), Sauvignon

színfoltja a villamos-múzeum.

Blanc.
•◊•

Vörösborok: Burgund Mare, Merlot,
Pinot Noir, Cabernet Sauvignon.
Megközelítés: A Mâsca-t és Măde-

Cramele „Pivniţele Birăuaş”

rat-t összekötő úton haladva, köz-

(„Pivniţele Birăuaş” Pincészet)

vetlenül Măderat-ra való beérke-

317135, Ghioroc nr. 31

zés előtt jobbra.

GPS: N 46°9’ 16.8” E 21° 35’ 29.5”;
N 46°08.962’ E 021°35.806’
Telefon: +40 730/282-800
E-mail: mail@pivnitelebirauas.ro
A 30 hektáros birtokon termelt
borokat hagyományos fahordókban és modern acéltartályokban
érlelik. Borkóstolás és tradicionális ételek fogyasztása előzetes
egyeztetést követően. A vörösborok itt hagyományos, a fehérborok modern borkészítési eljárásokkal készülnek.
Fehérborok:

Muscat

Ottonel,

Olaszrizling, Pinot Gris, Fetească
Regală, Mustoasă de Măderat.
Vörösborok: Cabernet Sauvignon,
Merlot, Pinot Noir, Burgund Mare.
Megközelítés: 150 méterre a Mâsca-Pâncota megyei úttól.
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A pincészet előzetes egyeztetés

GPS: N 46 09.603 E 21 35.722;

szítését teszi lehetővé Merlotból,

alapján látogatható.

N 46°09.606’ E 021°35.718’

Pinot Noirból, Cabernet Francból

Több mint száz évvel ezelőtt kivá-

Előre egyeztetett időpontban láto-

és Cabernet Sauvignonból.

ló minőségű sziklabort termeltek

gatható.

Ménesen 1878-ban szőlészeti is-

ezen a vidéken, amelyet például

Complexul Muzeal Arad

kolát is alapítottak.

Franciaországba és az Osztrák-

310131 Arad, Piaţa George Enescu 1.

Magyar Monarchiába is exportál-

Telefon: +40 257/281-847

tak. A pincészet azon a gyönyörű

Fax: +40 257/280-114

földterületen fekszik, ahol a híres

E-mail: office@museumarad.ro

Pensiunea „La Géza si Monika”

Cabernet Sauvignon és Pinot Noir

www.museumarad.ro

(„La Géza si Monika” Vendégház)

•◊•

317137, Miniş nr.37

borokat termelik.
Az öreg birtokon a látogatók és

A településen Szőlő- és Bormúze-

GPS: N 46°07.743’ E 021°36.042

a borkedvelők megtekinthetik a

um (Muzeul Viei şi Vinului) is ta-

Telefon: +40 257/461-415

pincéket, az egyedülálló borokat

lálható, mely az Arad környékén

E-mail: agrotour@yahoo.com

érlelő hordókat. A Birăuaş család

zajló szőlőtermesztés és borászat

kiváló minőségű borait ezidáig 7

történetéről mutat be fényképe-

A vendégek egy 300 éves kastély-

arany és 9 ezüst medállal díjazták.

ket, használati tárgyakat, felszere-

ban élvezhetik a finom borokat és

Híres, előkelő boraik a Cabernet

léseket.

Sauvignon D.O.C. és a Pinot Noir
D.O.C.

12. Miniş (Ménes)
•◊•
A Ménesi Borvidék (Ménes-Hegy-

Muzeul Viei şi Vinului

alja, Miniş-Măderat) lassan vissza-

(Szőlő- és Bormúzeum)

nyeri történelmi jelentőségét: ma

317135 Ghioroc, Staţiunea de

már újra méltán híres vörösborai-

Cercetări Viticole

ról, melyekkel egyre gyakrabban
találkozunk kiállításokon versenyeken és fesztiválokon. A borvidéken különleges vörös aszúbort készítenek, vagyis hagyományosan ászokhordóban érlelik. A történelmi századok során olyan híres családok szőlőbirtokai voltak
itt, mint a Grassalkovich, Hatvany,
Bánffy, Rákóczi, Bohus, Báthory
és Haraszthy család. A borvidék
büszkesége a kadarka, melyből
régen a ménesi vörös aszú készült.
Ménes talajadottságai és az adriai
éghajlathoz hasonló klímája ma
főleg tartalmas, nagy borok ké13

14. Timişoara (Temesvár)

ételeket. A vendégház épülete
egy múzeumot is rejt, hiszen az
a szőlőhöz és borhoz kapcsolódó

Temesvár létezését először egy-

antik tárgyakkal van tele. Meg-

értelműen 1266-ban igazolták; bár

ragadó, rusztikus hangulata az

akadnak olyan vélemények, me-

érintetlen vidéket őrzi és nyújtja

lyek ezt korábbra, 1212-re teszik.

az idelátogatóknak. Az étterem-

Az idők során Temesvár nagyon

ben többnyire helyben előállított

különböző államformákhoz tarto-

alapanyagokból készített hagyo-

zott: Magyar Királyság (középkori),

mányos ételek kóstolhatók meg.

Oszmán Birodalom, Habsburg Bi-

A vendégház szállást, étkezést és

rodalom (különböző adminisztratív

borkóstolást is nyújt.

és szervezeti formákban: a korona magántulajdona, szabad királyi
város a Magyar Királyságon belül,

13. Păuliş (Ópálos)

a „Temesi Bánság és a Szerb Vajgű borait „kadarisszima” néven

daság” fővárosa, Magyar Királyság

Lippától (Lipova) 7 kilométerre

forgalmazza. Balla Géza pincésze-

városa az osztrák-magyar dualiz-

fekszik a Maros (Mureş) jobb

te mintegy 60 hektáron termeszt

mus ideje alatt: 1867–1918), Ro-

partján. Elsősorban az újraéledő

szőlőt, melyből kiváló minőségű

mánia városa (itt is különböző kor-

történelmi borvidék egyik köz-

borokat készítenek. A Borherceg-

mányzati formák alatt: monarchia,

ponti településeként emlegetik,

nő márka lényege, hogy a fehér-

köztársaság). Ezen viharos történe-

melyet Nygad néven 1214-ben

boroknál reduktív eljárást alkal-

lemnek a következménye többek

említenek először.

maznak annak érdekében, hogy

között az etnikumok és kultúrák

megőrizzék a bor frissességét és

keveredése is – a teljesen különbö-

gyümölcsösségét. A vörösbor el-

ző gyökerekkel rendelkező népcso-

készítése ugyanolyan tartályok-

portok (latinok, szlávok, germánok,

Wine Princess, Balla Géza

ban történik, mint a fehérboroké,

finn-ugorok) egy kulturális cserére

Pincészete

a különbség azok vízszintes el-

és interferenciára alapuló életmód-

317230 Păuliş nr. 583.

helyezésében mutatkozik meg. A

hoz vezettek, ez az aspektus a XIX.

GPS: N 46° 7’ 28.4”

hordós érlelés kb. 2 évig tart, ez-

század második felében erőtelje-

E 21° 35’ 56.3”; N 46°07.444’

után következik a palackozás és

sen hangsúlyosodott. A kulturális

E021°35.979’

6-8 hónapos palackérlelés. A pa-

interferenciák nem csupán a kü-

Telefon, fax: +40 257/388-045

lackozott vörösborok csak ezután

lönböző etnikumú polgárok közötti

E-mail: office@wineprincess.ro

kerülnek forgalomba. Termesztett

szolidaritásban nyilvánultak meg

www.wineprincess.ro

szőlőfajták:

(az 1989-es Forradalom az egyik a

•◊•

Kadarka,

Cabernet

Sauvignon, Merlot, Pinot Noir.

legmeggyőzőbb eset), hanem azon

Balla Géza arad-hegyaljai borász-

A pincészet vendégházat és étter-

keveredésben is, mely a temesvá-

nak sikerült – 15 év próbálkozás

met működtet. A bor- és ételkós-

riak konyháin uralkodik. Az újonnan

után – 2003-ban a kadarka alapú

tolók során bemutatják a borvidék

érkezettek nem csupán munkaerőt

vörös aszú újraelőállítása. Miután

történetét, mai állapotát, fekvését,

jelentettek, hanem megújulást és

a Szamorodni, illetve az Aszú ne-

a borászatot és természetesen a

folyamatos frissülést is a gasztro-

vet nem használhatják, aszújelle-

kiváló borokat.

nómia terén. Az utolsó évtizedek14

ben, a helyi gasztronómiai színteret

Telefon: +40 256/433-644

erősen befolyásolta a nagyszámú

E-mail:

olasz, valamint Olténia, Moldva és

office@enotecadesavoya.ro

a Moldvai Köztársaság területeiről

www.enotecadesavoya.ro

származó lakosság letelepedése;

Nyitva tartás: hétfő-csütörtök

továbbá Temesváron található a

11:00-23:00; péntek-szombat

legnagyobb indiai közösség Romá-

11:00-24:00; vasárnap zárva.

niában, és így teljes képet kaphatunk Temesvár kulináris változatosságáról. A közel 200 étterem
kimeríthetetlen kínálatot sorakoztat fel, gyakorlatilag mindenféle
ízlést ki tud elégíteni. A temesvári
éttermek ügyfeleinek számottevő
részét külföldiek teszik ki, akik a

ször megfőzik, majd a sütőbe te-

temesvári cégeket látogatják. Ők

szik reszelt túró rétegekkel), bab-

nagyon kifinomult ízlésű ügyfélkört

ból készült ételek (főzelék füstölt

alkotnak, mely nagy volumenű;

csülökkel, bableves), töltött ká-

ezen ügyfelek megjelenése nagy-

poszta, különböző savanyú leve-

mértékben serkentette a város ét-

sek (csorbák – a legnépszerűbb

teremkínálatának fejlődését.

a karalábé), burduf (gyúrt) túró,
különféle savanyúságok. Szezon-

•◊•

tól és a piacon való rendelkezésre állástól függően birka alapú

Restaurant „Timişoreana Club

ételek is vannak. Bár a leggyak-

XXI” („Timişoreana Club XXI”

rabban fogyasztott ital a szűret-

Vendéglő)

len „Timişoreana” sör, borkínálat-

300006 Timişoara, Piaţa Victoriei

tal is rendelkeznek, legfőképp ré-

nr. 2 (pince és külön terasz)

kási borokból. A vendéglő nép-

GPS: 45.753329 N, 21.225151 E;

szerűségét kiemelendő tény, hogy

N 45° 45.200’ E 021° 13.503’

a nap folyamán is tele van, a ven-

Telefon: +40 256/293-067

dégek többsége külföldi. Péntek

E-mail:

és szombat esténként élő, népze-

adriana_lecca@yahoo.com

nei programot szerveznek.
A leghíresebb, borászati profillal

Nyitva tartás:
naponta 09:00-24:00

•◊•

rendelkező borozó Temesváron
a város történelmi központjában,

Ez talán a leghíresebb temesvári

Enoteca „de Savoya”

a híres hadvezér nevét viselő ut-

vendéglő, regionális és nemzeti

300085 Timişoara,

cában található, aki felszabadította

konyhájának köszönhetően. A ha-

Str. Eugeniu de Savoya nr. 11

Temesvárt a törökök uralma alól.

gyományos ételek közé tartozik

GPS: 45.756674 N, 21.228314 E;

A kóstoló helyiségek egy XIX. szá-

a bánsági „bulz” (a puliszkát elő-

N 45°45.411’ E 021°13.702’

zadi pincében helyezkednek el.

15

Az Enoteca „de Savoya” több mint

hamed bég vezetett. A várat

N 45°36.1 24’ E 021°03.315’

600 bort kínál a világ minden tá-

1571-ben említik meg újra, amikor

Telefon:

járól – Franciaországon át Auszt-

újból nehézségeket okoz a törö-

+40 722/233-943,

ráliáig és természetesen romániai

köknek: időközben Bánság a osz-

+40 769/624-025

neves gyártók csúcsminőségű bo-

mánok uralma alá került, de a vár-

E-mail: silvana_227@yahoo.com

raiból is. Gyakran tartanak borkós-

ban a betyárok húzták meg ma-

www.restaurantlacetate.ro

tolókat, melyeken ismert borászok

gukat Újpécsen (Peciu Nou) 1722

Nyitva tartás: hétfő-csütörtök

vesznek részt. Az Enoteca „de Sa-

után gyarmatosítják az első né-

10-17; péntek-vasárnap 10-24.

voya” borozóban nem lelhető fel

met családokat; két évszázadon

egyetlen hagyományos jellemző

át a németek tették ki a lakosság

sem, kifejezetten a XXI. századi

nagy részét. A német lakosság ki-

borfogyasztók számára kialakított

vándorlása az 1970-es években

helyiség. Az egész régióban újdon-

kezdődött és felerősödött a For-

ságnak számít a wine dispenser

radalmat követő első években,

(vagy boradagoló), mely automa-

így a románok váltak erős több-

tikusan szolgál ki kis mennyisé-

ségé a településen. A falu elren-

gű borokat az egész választékból,

dezése jellemző a bánsági szisz-

anélkül, hogy szükséges lenne

tematikus községekre, négyszög

megvenni az egész üveget.

letes útszerkezettel. Fellelhetőek
még szűk oromzatú régi házak,
melyek jellemzőek voltak a XVIII.

15. Peciu Nou (Újpécs)

századtól és nagyon kedveltek
voltak még a XX. század második

Újpécs (Peciu Nou) falu ma az azo-

felében is. Az Újpécsen lévő léte-

nos nevű község központja, telje-

sítményeket (vendéglők, üzletek)

sen sík területen fekszik, a Bán-

gyakran használják a térség fel-

ság Pusztájában (Pusta Banatu-

fedezésére induló turisták, mivel

lui). Geomorfológiai szempontból

itt található néhány látványosság:

a Temes és Béga folyók kanyaro-

„Sărăturile de la Diniaş” (Dinnyési

dási területe, mely rendkívül lapos,

szikes) természetvédelmi terület

ennek következményei a tájon is

(sókedvelő növényzet), „cula de la

láthatóak. A XIX. század közepéig

Ciacova” (Csákvári kulé – torony-

ez a terület nagyon mocsaras volt

erődítmény), a Mocioni reziden-

– a környéken ma is léteznek kis

cia, a Foeni-i (Fényi) mauzóleum,

területek, melyeket nádasok és

a régi híd, stb.

A ”La Cetate” vendéglő a község
központjában helyezkedik el. Az

gyékényesek borítanak, valamint
a holtágak, melyek a Temeshez

•◊•

asztalok nagy része az alagsorban kap helyet, mely nagyvonalú

és Bégához tartoznak. A helységet először 1333-ban említik meg

Restaurant „La Cetate”

méretekkel rendelkezik – ennek

egy pápai dézsma listájában. 1521-

(”La Cetate” vendéglő)

az a magyarázata, hogy a helyi-

ben „Ujbech” várat megtámadta

307310 Peciu Nou nr. 165

séget eredetileg gabonatárolásra

egy török hadsereg, melyet Mo-

GPS: 45.602032 N, 21.055346 E;

tervezték. A tulajdonos tehetsé-
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ges népdalénekes és természe-

forrásokat, melyeket valószínű-

külföldi befektetők újra meghoz-

tesen a saját vendéglőjében is

leg a helyiség létezésének egyes

ták a minőségi bortermelés re-

hangulatfelelősként énekel pén-

előbbi szakaszaiban is ismertek,

ményét. Búziásfürdő szőlőskertjei

tek és szombat esténként. A menü

1796-1805 között fedezték fel újra

legfőképp a Buziaş és Silagiu (Szi-

középpontjában a bánsági kony-

és ezek felkeltették a hatóságok

las) között elhelyezkedő dombte-

ha áll. Mivel ennek fő összetevő-

érdeklődését (és utólag a befekte-

tő nyugati lejtőjén találhatóak.

je a sertéshús, ami igazi „kalória-

tőkét is). Az első fürdőidény 1811-

bomba”, felszolgálnak csirkehús-

ben nyílik meg és így Búziásból

ból, halból készült ételeket, sőt

fürdőhely lesz, mely négy forrás

még néhány fajta spagettit és piz-

vizére épül. A XIX. század köze-

Val D’Or Borászat

zát is. A menü fénypontja minden-

pén Búziásfürdőre egy vegyes be-

Cím: Búziásfürdő és Nagyszilas

féleképp a kenyérhéjban felszol-

telepített csoport érkezik – néme-

közti dombon

gált bableves és a „scăricica de

tek és magyarok, akikben az volt

A Búziásfürdő-Nagyszilas (Buziaş-

porc” (sertésborda) csípős már-

a közös, hogy borászattal foglal-

Silagiu) út (DJ572 Buziaş-Berzovia

tással, köretként megemlítjük a

koztak. A fürdőhelyként szerzett

Zsidovin) közepétől nyílik egy

„crumpii în plec” szerb krumplit

hírnév mégis mindig megelőzte

földút baloldalt (kelet), melyen

(mivel Diniaş/Dinnyés és Sânmar-

a borvidékként szerzett hírnevet,

kb. 1,5 km a borászat.

tinu Sârbesc/Szentmárton falvak –

olyan vendégeket csábítva ide,

GPS: 45.621001 N, 21.622081 E

melyek Újpécs községhez tartoz-

mint Ferenc József (1898). 1906-

Telefon: +40 730/870-853

nak – ma is szerb közösségek-

ban a fürdőhely a lugosi Muschong

E-mail: ely_titca@yahoo.com

nek adnak otthont) és a különbö-

család birtokába kerül, akik meg-

Nyitva tartás: a borászat előzetes

ző fajta rizseket, rizses húsokat.

engedhették maguknak, hogy fej-

bejelentkezés alapján látogatható.

Kiemeljük még a csirkemellet

lesztésekbe kezdjenek, melyek a

A Val D’Or borászat a fent említett

meggymártással

ismereteink

híres fedett sétánnyal rendelkező

szerint az édes szószok német-

park berendezésére szolgáltak. Saj-

sváb ágon törtek be a bánsági

nos a park nincs olyan szépen kar-

gasztronómiába. A desszertek kö-

bantartva mint egykoron, de gyö-

zül a „plăcinta cu ludaie”-t (tökös

nyörűek az évszázados platánfák

rétest) ajánljuk.

és az elmaradhatatlan „Mariana”-k

–

– általános név, ahogyan a gyerekek a búziásfürdői park számos

16. Buziaş (Búziásfürdő)

mókusát becézik. Egy pár hotelt felújítottak (fedett medence, gyógy-

Búziásfürdő város a Bánsági sík-

fürdők, stb.). Búziásfürdő szőlőte-

ság és a Szilasi-dombvidék (Dea-

rületei nem voltak teljes mérték-

lurile Silagiului) találkozásánál he-

ben elhanyagolva a kommuniz-

lyezkedik el. Fő borvidékei: Buziaş,

mus ideje alatt; mégis, az állam-

Silagiu és Bacova. Búziást először

tulajdon az idő elteltével itt is

1321-ben említik, Károly Róbert

problémákhoz vezetett – ismert a

uralkodása alatt (abban az időben

román borászat hanyatlása Ceau-

a magyar király székhelye a temes-

şescu uralma alatt, főleg men�-

vári kastély volt). Az ásványvizes

nyiségi szempontból. 2000 után a
17
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Park (Arborétum) pedig termé-

re. A kastély építéséhez is fűződik

szetes varázst kölcsönöz a kör-

egy legenda: a nagykövet szerel-

nyéknek. Újbázos egyike a leg-

mes lett egy New York-i baleri-

fiatalabb bánsági településeknek,

nába és mivel a lány nem reagált

mivel csupán 1926-ban alapítot-

a közeledésére, Ambrózy gróf a

táka Szeben megyei Tălmăcelből

romantikus parkban található kas-

érkezett erdélyi családok. Az új

télyában keresett vigaszt.

falu területe eredetileg Ambrózy
grófhoz tartozott (akié a temes-

•◊•

domb tetején található, kiváltságos

remetei – Remetea Mare – kas-

elhelyezkedése átfogó panorámát

tély is volt). A Dendrológia Park

Hotel „Stejarul”

nyújt a Bánsági síkságra egészen

egy arborétum, 1909-1914 között

(„Tölgyfa” Szálloda)

a Verseci dombokig (Vršac), me-

alakult ki, természetes tölgyfa-

307351 Bazoşu Nou nr. 123

lyek tisztán láthatóak dél-nyugati

erdőből indulva. Ezen időszakban

(autóval az E70-es útról, Remetea

irányban. Ezt a kitűnő elhelyez-

Ambrózy

Mare település felől, majd a DJ609

kedést élvezi a szőlő is, ugyanis

Osztrák-Magyar Monarchia nagy-

Remetea

védett a hőmérsékleti inverziótól,

követe az Egyesült Államokban;

Nou úton)

mely a domb lábánál fekvő sík-

ezen minőségében hozzáférése

GPS: 45.752044 N, 21.424971 E;

ságon a ködöt generálja. A helyi-

volt a Harvard Egyetem arboré-

N 45°45.124’ E 021°25.493’

ségben megtalálható a termelők

tumához, ahonnan értékes példá-

Telefon, fax: +40 256/296-269

katolikus kápolnája, melyet a XX.

nyokat választott ki, hogy azo-

E-mail: liviu.ghenciu@

század elején építettek; nemrég

kat a Temes folyó árterületén ki-

hotelstejarul.ro, info@hotel-

renoválták, itt találunk egy Szent

választott területre ültesse. Első-

stejarul.ro

Orbán szobrot is, aki a szőlők vé-

sorban észak-amerikai (több ame-

www.hotel-stejarul.ro

dőszentje. A termesztett fajták a

rikai dió és vörös tölgy fajtát)

Nyitva tartás: naponta 11:00-24:00

következőek: Chasselas, Merlot, Ca-

és ázsiai fafajtákat hozott; de

bernet Sauvignon, Burgund, eze-

láthatóak tulipánfák, Gynko bilo-

ket a borokat a borászatban lehet

ba fák, sok magnólia és tűle-

megkóstolni vagy megvenni. A bo-

velű faj is, mely Európában ke-

rászat és a szőlős szorosan ös�-

véssé ismert. A park ma 60 hek-

szekapcsolódik a Buttenberg Ala-

táron nyúlik el és természetvé-

pítvány munkásságával: a német

delmi rezervátum státusszal ren-

tulajdonos a Val D’Or borászatból

delkezik; itt található az öt konti-

egy búziási gyermekotthonnak is

nensről származó kb. 800 taxon

támogatást nyújt.

és a park híressége, egy kb. 500

Lajos

gróf

volt

az

éves tölgyfa. A XX. század elején Ambrózy grófnak az újbázosi

17. Bazoşu Nou (Újbázos)

parknál (Bazoş) is volt lakóhelye
(„kastélya”). A szóbeszéd szerint,

A falu a Béga (Bega) és Temes

a lebontása után ennek tégláit

(Timiș) folyók közti árterületen he-

használták a 46 Erdélyből bete-

lyezkedik el, a híres Dendrológiai

lepült család házainak felépítésé18

Mare-Bucovăţ-Bazoşu

A kis szálloda közvetlenül a dend-

két-három év múlva behoz bolgár

a településen. A terület kedvez a

rológiai park bejárata mellett he-

telepeseket is. A szőlészet először

szőlőtermesztésnek, a szőlősök a

lyezkedik el. 90 férőhellyel rendel-

1447-ben kerül megemlítésre (egy

településtől északra fekvő dom-

kezik és egy árnyékos terasszal,

szőlős adásvételi szerződésben),

bokon nyúlnak el, így élvezik a dé-

mely ideális ebédlőhely a nyári na-

majd 1470-ben megemlítik, mint

li elhelyezkedést a Béga lejtője

pokon. A vendéglő elsősorban vad-

„oppidum”-ot, vagyis mint környe-

fele. A régi magántulajdonban lévő

húst szolgál fel, főleg őzből és vad-

ző települések koordináló szerepű

szőlősöket államosították, azon-

disznóból készült ételeket. A Temes

vásárát. 1718 után Temesrékás

ban az állami szőlősöket 1989 után

árterületén helyezkedik el a kövé-

gyökeresen megváltozik. Több hul-

elhanyagolták. A szőlőtermesztés

resi (Chevereş) vadállomány is, sőt

lámban érkeznek telepesek, nagy-

újjászületése itt is, mint a poszt-

a vendéglő tulajdonosain keresztül

részt németek, akik egymást kö-

kommunista Románia többi részén

vadászatokat is lehet szervezni a

vető hullámokban telepednek le.

is az utóbbi években valósult meg,

megyében. Mégis nehéz szigorú-

Ugyancsak a XVIII. században hoz-

egy angol befektető megvette a

an a „vadász” éttermek közé be-

zák be a horvátokat is – az úgyne-

régi borászatot.

sorolni, mivel az étlapról nem hiá-

vezett „şocâţ” – sokác horvátokat

nyoznak a fantáziadús ételek sem.

(lehetséges, hogy az elsők 1650

A desszertek finomak és gyönyörű-

körül már itt voltak – Boszniából

en díszítettek. A panzióban 20 két

érkeztek a ferences szerzete-

S.C. Cramele Recaş S.A.

ágyas, négycsillagos színvonalú

sek vezetésével), majd később, a

(Recas Pincészet)

szoba található, továbbá a well-

XIX. században magyar közösség

307340 Recaş Complex de Vinifi-

ness/spa részleg ( jakuzzi, száraz

is feljegyzésre kerül. Időközben

catie CP1 (a településtől kb. 3 km

szauna, masszázs), de bérelhető

a Beghei (Bega) árterületen lévő

észak-keleti irányban, a DJ609E

bicikli is azok számára, akik ki sze-

mocsarak lecsapolása érezhető-

úton, Stanicova felé)

retnék használni a forgalommen-

en javította az életkörülményeket

GPS: 45.826975 N, 21.525908 E;

tességet ezen a lankás területen.

Temesrékás területén. 1910-ben

N 45°49.650’ E 021°31.512’

Temesrékáson 9 különböző etni-

Telefon: +40 256/330-100,

kai csoport élt, egyikük sem volt

+40 256/330-296

többségi. Nem egyértelmű, hogy

Mobil +40 744/366-146

a romák mikor telepedtek le Te-

E-mail: office@recaswine.ro

Temesrékás egyike Temes megye

mesrékáson; egyrészt gyanítják,

www.recaswine.ro

legfiatalabb városainak, 2004-ben

hogy ők is pár évszázados múlttal

Nyitva tartás: előzetes bejelentke-

avatták várossá. A település azon-

rendelkeznek a településen, más-

zés alapján látogatható

ban ennél sokkal régebbi, valószí-

részt bizonyíték az érkezésükről

nűleg szláv település volt erede-

csak 1926-1930-tól van. A szőlé-

tileg, mivel a „reka” szlávul folyót

szet ezidőben már nagyon fon-

jelent. Különböző tanulmányok

tos szerepet töltött be. Bár létez-

szerint a helység már 1000 előtt

tek más foglalkozások is: a tég-

is létezett, de az első említése

lagyár már 1894 óta működött,

a Magyar Királyság idejéről szár-

létezett egy szódavíz gyár és egy

mazik, 1319-ből. 1359-ben Nagy

malom, 1902-től újságot nyomtat-

Lajos király sok átszökött mold-

tak és különlegesség, hogy 2004

vai családot gyarmatosít, majd

óta golfpálya is rendelkezésre áll

18. Recaş (Temesrékás)

19
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vée Überland (különleges vörös-

ben valószínűleg sokkal többen

bor, Merlot, Fetească Neagră és

voltak – még a „Bánsági Monte-

Cabernet cuvéeje). A Cramele Re-

negró” elnevezés is közszájon for-

caş Románia legnagyobb borter-

gott (Banatska Crna Gora) erre

melői és exportőrei között van,

a dombos területre. A település

több mint 20 országba szállít. Hí-

létezett a bánsági török uralom

res dél-afrikai és ausztrál borászok

alatt is (1552—1718). Miután II. Jó-

dolgoznak itt. A látogató központ-

zsef császár elkezdte eladni a

nak három földalatti helysége is

bánsági birtokokat, Petrovaselo

van - melyek 9 méterrel a domb

sok feudális földesurat és nagy-

lejtője alatt helyezkednek el. A

birtokost mondhatott urának. Az

borkóstolókon egyszerre akár 150

1890—1900 közti időszakban a

vendég is részt vehet.

falunak a kb. 1000 lakosa volt,

A borászat két saját üzlettel ren-

de manapság csak kb. 300 lakost

delkezik Temesrékás főutcáján.

találunk itt, melyből megközelítőleg 60% szerb. A falu meglepően
festői, sok régi házzal. Szép sétá-

19. Petrovaselo
(Temespéteri)

kat lehet tenni a dombokon más
környező falvak felé, réteken és
régi tölgyerdőkön áthaladva.

A falu a lippai (Lipova) dombok
területén helyezkedik el, Temes-

•◊•

A Cramele Recaş Nyugat-Románia

rékástól északkeletre. Megközelí-

legnagyobb bortermelője. A válla-

tése Şuştra falu felől lehetséges (3

Crama Petro Vaselo

lat szőlősei 700 hektáron terülnek

km földút, mely jól karbantartott),

(S.C. Vigna S.R.L.)

el. Temesrékáson mind a vörös

viszont nem ajánljuk a megköze-

307346 Petrovaselo nr. 230

fajtát (Fetească Neagră-Fekete

lítést egyenesen Temesrékás felől

GPS: 45.826975 N, 21.576049 E;

leányka, Burgund, Merlot, Pinot

(kb. 6,5 km-nyi földút, rossz álla-

N 45°49.652’ E 021°34.529’

Noir, Cabernet Sauvignon, Syrah-

potban). A helynév egyértelműen

Telefon: +40 256/307-048,

Shiraz), mind a fehéret (Pinot Gris,

szláv eredetű: „Péter falva”. Nehéz

+40 728/135-058,

Riesling, Fetească Regală-Király-

megállapítani, hogy az első lako-

+40 726/398-707

leányka, Sauvignon Blanc, Char-

sok szerbek voltak-e vagy romá-

E-mail:

donnay, Muscat) készítik. A ter-

nok, akik a szerb-ortodox egyház

petrovaselo@petrovaselo.com

melt borok tartománya az ”entry

joghatósága alá tartoztak. Az a le-

www.petrovaselo.com

level”-től a top kategóriáig megy,

hetőség sem kizárható, hogy a fa-

a következőképpen: Schwaben

lu alapítói horvátok voltak, mivel

Nyitva tartás:

Wein, Castle Rock, V-Legend of

a falut először 1359-ben „Horvath-

hétfő-péntek 09:00-17:30;

Transylvania, Cocoşul, La Putere,

peturfalva” néven említik. A Lip-

Nyitva tartáson kívüli látogatások

Sole, Solo Quinta (fehér, öt bor-

pai dombok között a mai napig

esetében, egy héttel korábban

ból készült cuvée, mely 2011-ben

léteznek ehhez hasonló kis szerb

szükséges bejelentkezni.

megnyerte a Nagydíjat Párizsban

közösségek

Lucareţ,

A pincészet 4000 négyzetméte-

– ez a borok „oszkára”) és Cu-

Stanciova, Remetea Mică.) Régeb-

ren terül el, berendezése teljesen

(Cralovăţ,
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korszerű. A birtokukban lévő 172

20. Borlova (Borló)

hektárból 42-n művelnek szőlőt
a Merlot, Pinot Noir, Cabernet

A Bánság keleti „szélét” a Déli-

Sauvignon, Chardonnay és Olasz

Kárpátok magas hegycsúcsai al-

Riesling fajokból. Bár a művelt

kotják. A Ţarcu (Szárkő)-hegység

terület nem túl nagy, a talaj ös�-

csúcsai gyakran meghaladják a

szetétele és a páratartalom na-

2000 m-t és gleccserei meghatá-

gyon változatos, így a fajtákat kü-

rozzák Caransebeş (Karánsebes)

lön választották ki mindegyik ül-

város környékét. Ezeknek a he-

tetvényhez. Minden szőlészeti

gyeknek a lábánál fekszik Bor-

munkát kézzel végeznek, valamint

lova, egy régi „gugulán” falu (a

a kezelések száma is alacsony, mi-

Temes-Cserna árok román lako-

vel nagy gondot fordítanak a kör-

saira használt általános elneve-

nyezetre. Ugyanez a filozófia kö-

zés), melyet először 1467-ben

szön vissza az egész borkészíté-

jegyeztek fel. A XVIII. század vé-

si folyamatban is. Borfajtáik: Alb

gén a települést a román-bánát
határvédelmi ezredébe sorolták,

helyezkedik el. Kínálatának közép-

melyet a Habsburgok a birodalom

pontjában a szilvából és birkából

érzékeny délkeleti határának vé-

készült ételek állnak. A szilvát fel-

delmezésére használtak. Jelenleg

szolgálják még aszalva télen, vagy

a gugulán falvak a pálinkaterme-

kiváló lekvárként, amit ezen a te-

lésük miatt híresek a Bánságban,

rületen „picmez”-nek neveznek. A

valamint a juhsajtjuknak köszön-

juhtól mennyei sajtfajták származ-

hetően – Borlova jelentős mennyi-

nak. A Musteţa család panziójában

ségű alpesi legelőkkel rendelkezik

a hagyományos receptek sokkal

a Ţarcu-hegységben, melyeket a

többet jelentenek a puliszkánál

borlovai lakosok legeltetésre hasz-

és töltött káposztánál, bár azok

nálnak nyáron. Borlova az utolsó

Borlován is nagyon finomak. Tisz-

település az úton a Muntele Mic

teletben tartva a gasztronómiai

(Kishegy) síparadicsom felé.

naptárat, a készítmények mindig
összhangban vannak a szezonális

•◊•

alapanyagokkal. Sok ételt készítenek bográcsban, nagy adagok-

„Casa Freantz”

ban. A nyár az ideális évszak arra,

de Petrovaselo (Chardonnay), Ro-

327406 Borlova nr. 268

hogy túrázni menjünk Cuntu-ra

şu de Petrovaselo (Cabernet Sau-

GPS: 45.371979, 22.348648

vagy a Ţarcu csúcsra, de akár er-

vignon), Maletine (mészköves ta-

(N 45° 22.300’ E 22° 20.942’)

dei gyümölcs szedésre is a Sebe

laji Chardonnay), Otarniţa (Pinot

Telefon: +40 721/426-128

völgyében vagy a Vârciorova csú-

Noir), Ovaş (Merlot, Cabernet Sau-

E-mail: zaharia@k.ro

cson, így a panzió kitűnő kiindulási

vignon, keleti elhelyezkedésű lej-

Nyitva tartás: non-stop, előzetes

pont. Tavasszal a vendégek felfe-

tőn) és nem utolsósorban, Bendis

foglalással

dezhetik a vad nárciszos réteket

Brut (rozé pezsgő, Pinot Noir).

„Casa Freantz” Borlova főutcáján

Zerveşti-nél vagy felmehetnek a
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középkori Turnu Ruieni várromok-

(senki nem maradt a faluban) és

meggy és áfonyalikőr várja a te-

hoz. Télen szezonális sportokat le-

elmentek a síksági falvakba, de

let, mely Brebu Nouba kétméte-

het űzni Muntele Mic lejtőin – vis�-

a legtöbbjük visszatért 1-2 év

res havat is hoz. A „167” Panzióba

szatérésnél biztosan várni fogja

után. Fokozatossá vált a fejlődés,

sok külföldi vendég látogat el, kü-

önöket egy finom pálinka.

melynek hirtelen véget vetett a

lönösen az „EnduRoMania” motor-

Az asztal- és szobafoglalást előze-

pemek nagymértékű 1900 utáni

endúró versenyre. Gyakran szer-

tesen telefonon kérik bejelenteni.

emigrációja. Brebu Nou napjaink-

veznek tábortüzes vacsorát a pan-

ban üdülőfalu, szép házakkal, me-

zió udvarában, valamint sport és

lyeket olyan városiak tartanak

kalandturizmusi csomagokat is

fenn, akik ki akarnak szabadulni a

(mountain-biking, nordic walking),

városi nyüzsgésből.

továbbá művészeti táborokat, nyá-

21. Brebu Nou (Temesfő)
Brebu Nou egyike a Bánság he-

ri iskolákat (pszichológia, orvosi,

gyi falvainak, a Szemenik-hegy-

•◊•

ség-ben (Semenic) helyezkedik el,

művészeti) és csapatépítő tevékenységeket. A hely zártkörű, asz-

kb. 900-1000 m magasan. A köz-

„Brebu Nou —

talfoglaláshoz a vendégek szíves-

vetlen közelében található a „Trei

Weidenthal 167” Panzió

kedjenek előre bejelentkezni tele-

Ape” gyűjtőtó, melynek öblei mé-

327050 Brebu Nou nr. 167

fonon.

lyen behatolnak az erdős lejtők-

GPS: N 45° 13.723’ E 22° 08.411’

be, mint a fjordok. A nagymérték-

Telefon: +40 722/392-884

ben festői táj nagyon kiváló az ak-

E-mail: info@enduromania.net

tív turizmust kedvelők számára,

www.enduromania.net/en/index.

főleg a kerékpározás és a túrázás

php?id=216

örvend nagy népszerűségnek a

Nyitva tartás:

térségbe látogatók körében. Bre-

non-stop, előzetes foglalással

bu Nou falu azon települések cso-

A panzió étterme sokféle ételt kí-

portjába tartozik, melyeket a XIX.

nál, főként az adott területre jel-

század elején alapítottak német,

lemzőeket pl. a gombás fogásokat,

a származási helyüknek köszön-

a Szemenik-hegység híres az ehető

hetően – Bohémia (ma Csehor-

erdei gombákról. A legkitűnőbb spe-

szágban) – „pem” nevű etniku-

cialitások a következőek: karalábé

mú telepesek. „Weidenthal” falut

leves, gombakrémleves, káposztás

1828-ban alapították, közvetlenül

vagy spenótos palacsinta, róka-

az erdő közepén (a közelben a

gomba főzelék, töltött gomba, zöld-

mai napig megtalálhatóak a leg-

ségekkel töltött sertésbélszín, ser-

öregebb bükkerdők Európában).

téskaraj zöldséges ágyon „Brebu”

A telepeseknek sok munkát jelen-

szósszal, almatorta, gyümölcsös pite

tett „megtisztítani” a jövőbeni fa-

és erdei gyümölcshab. Az étlap fon-

lu helyét és felépíteni az első há-

tos részét képezik a hagyományos

zakat; az erdei talaj egyáltalán

téli készítmények: több száz sava-

nem volt mezőgazdaságra alkal-

nyúságos, zakuszkás, padlizsános

mas. Elkeseredésükben az embe-

és lekváros befőttesüveg (melyek

Az Aldunai-szoros Európa egyik

rek elhagyták a falut 1833-ban

házi készítésűek) és több tucat üveg

leglátványosabb természeti terü-
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22. Moldova Nouă
(Újmoldova)

lete. A tengerhez vezető útján

vanoua@yahoo.com

Magától értetődő, hogy a levesek

a Duna itt találkozik utoljára he-

www.pensiuneadunarea.ro

és csorbák listájából a hal csorbát

gyekkel, egy mély, hosszú, vad

Nyitva tartás: naponta 09:00-24:00

ajánljuk. Akik nem lelkesednek a

szorost vájva, mely megmozgat-

halételekért, választhatnak csirke,

ta az ember képzeletét az idők

sertés vagy marhahúsból készült

kezdetétől. Ezt a környéket „Vas-

ételeket is.

kapu”-ként is szokták emlegetni. A Duna medre ezen a terüle-

23. Sremski Karlovci
(Karlóca)

ten, szakaszonként igen változatos képet nyújt: a szélesebb területeken eléri a néhány kilométer szélességet, a szűkebb terü-

Karlóca (Sremski Karlovac) a Fruš-

leteken viszont akár 200 méter-

ka Gora lankáin, Belgrádtól 57 ki-

re is leszűkülhet, sziklás, meredek

lométerre, Újvidéktől (Novi Sad)

mészkőlejtőkkel határolva. Újmol-

pedig 11 kilométerre fekszik. Ez az

dova város egy szélesebb szel-

évszázadokon át többször felége-

vényben helyezkedik el. Számos

tett és fosztogatott városka a tör-

lelet alapján arra következtetnek,

ténelmi események gazdagságá-

hogy a rómaiaknak volt a közel-

nak és a kultúrtörténeti emlékek

ben egy erődjük. A XVIII. század-

sokaságának köszönhetően még-

ban megjelent két kis bányász

is fennmaradt. Karlóca kronoló-

település – „Boşneac” a Valea

A helység északnyugatra helyez-

giai fejlődése már a legrégibb

Mare-n és „Baron” a Baron völgy-

kedik el Újmoldovától, a Prva Reka

időktől követhető. Kalakača, Laka

ben, a kettő összeolvadt, így csak

(Pârva Reca) dombon, széles pa-

Staza, Selište a neolitikumi kul-

1777-ben említik „Neu Moldova”-t,

norámát biztosítva a Duna ezen

túra ismert helyei. Karlóca és a

hegyi területen elhelyezkedve, kb.

szelvényére. A DN57-es útról kö-

vajdasági szerbség történetének

3 km-re a Duná-tól. Párhuzamo-

zelíthető meg, félúton Újmoldova

legjelentősebb fejezete a XVIII.

san a Duna partján (a réten,

(Moldova Nouă) és Măceşti között

század. Karlóca a Száva és a Du-

amin a mai kikötő fekszik) meg

van egy mellékutat jelző tábla,

na folyótól északra letelepedett

jelent Moldova Veche (Ómoldo-

mely felvisz a panzióhoz (kb. 300

szerbek közéleti, politikai, okta-

va) település, mely ma már Új-

méter, a panzió látható a DN57-es

tási és művészeti életének köz-

moldovához tartozik.

útról). Helyi specialitások a hal-

pontja lett. Ma a városkában

ból készült ételek, főleg süllőből,

mindössze 9000 lakos él, a kis

harcsából és pontyból – szezontól

lélekszám ellenére is a szerb tör-

és a helyi halászok szerencséjétől

ténelemben, kultúrában és szel-

„Dunărea” Panzió

függően a választék sokkal na-

lemiségben jelentős szerepet tölt

325500 Moldova Nouă,

gyobb; fel lehet hívni őket előtte

be.

Str. Prva Reca f.n

és megkérdezni milyen hal van az

GPS: 45.367667 N, 22.351116 E

aznapi ajánlatban. Az ételek minő-

Telefon: +40 255/540-008

ségét nem csak a hal frissessége

E-mail: mira.radovancovici@

garantálja, hanem az izgalmas re-

Vinarija Živanović

yahoo.com, cabanadunareamoldo-

ceptek is – pl. sörben sült harcsa.

(Živanović-borászat)

•◊•
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21205 Sremski Karlovci,

és pálinkák találhatóak. A Dulka-

tökös rétes, főtt marhahús 5 féle

Mitropolita Stratimirovića 86 b

borházat 2007-ben újjáépítették

mártással, göngyölt borjú, mócsing

Telefon: +381 63/528-155

és múzeummá alakították.

kajmakkal, hirtelen sültek tanyasi

Fax: +381 21/881-071

módra, töltött tök).

E-mail: email@email.com
www.muzejzivanovic.com
A Živanović család méhészeti múzeuma és borászata 200 éves
múltra tekint vissza. A borpincékben a legnemesebb karlócai
(Sremski Karlovci) borfajtákat –
ausbruch, bermet, rizling – készítik
és ápolják.

24. Čenej (Csenej)

25. Bački Vinogradi
(Bácsszőlős)

Csenej (Čenej) az egyik legnagyobb tanyai település Vajdaság-

Bácsszőlős (Bački Vinogradi), vagy

ban; Újvidék közelében az Újvidék-

más nevén Királyhalom Vajdaság

Szabadka főút mentén található.

Észak-Bácskai körzetében helyezkedik el, Szabadka (Subotica) köz-

•◊•

ség keleti részén. A település kialalakulásakor rövid ideig Rúzsa-

Salaš 137 (137-es tanya)

háza néven is emlegették, egy

21233 Čenej, Međunarodni put бб

Rózsa nevezetű zsidó vállalkozó,

Telefon: +381 21/714-497

Ormódi Béla embere után, aki a

Fax: +381 21/714-501

Kárász-család birtokában lévő ho-

Vinarija Dulka (Dulka-borászat)

E-mail: info@salas137.rs

mokpuszta egy részét megvásá-

21205 Sremski Karlovci,

www.salas137.rs

rolta és parcelláztatta. 1946-ig Ki-

Poštanska 8

A 137-es tanya egyedülálló hely

rályhalom vagy Királyhalma, majd

Telefon: +381 21/571-711

azok számára, akik eredeti kör-

Bácsszőlős.

Fax: +381 21/881-579

nyezetben,

E-mail: dulka@eunet.com

mellett szeretnék élvezni a házias

www.dulka-vinarija.com

ételeket és italokat. Az étterem kí-

A Dulka család 1920 óta foglalkozik

nálatában hagyományos vajdasá-

MR Vinogradi doo Palić

borászattal. A választékban csúcs-

gi ételek szerepelnek (pite, csá-

24413 Bački Vinogradi

minőségű borok, bermet, konyak

szárpite, mákos és diós kalács,

Telefon: +381 24/753-232

•◊•

vajdasági
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etnozene
•◊•

Fax: +381 24/753-232

A Borkastély 2001-ben épült, a

gyógyászati célokra való felhasz-

www.visitsubotica.rs

szállodát és az éttermet szőlőskert

nálását, viszont Szabadka város

A hét hektáros kadarka ültetvényt

veszi körül. A Borkastély szállást, a

tanácsa csak 1823-ban konstatálta

2005 és 2007 között telepítették.

vajdasági ételek gazdag kínálatát,

a víz gyógyhatását. Ezt követően

A szőlőültetvények között áll az 50

valamint borkóstolót is biztosít.

hatalmas fejlődés tapasztalható:

ezer hektoliter kapacitású borpin-

külön női- és férfifürdőt építettek,

ce, a pince melletti tanyán – előze-

önálló vasútállomás készült 1886-

tes bejelentkezés alapján – lehető-

ban. A parkban villák, szállodák

ség nyílik borkóstolóra.

épültek, a vendégek szórakoztatására pedig a vigadó. Szabadkával villamosjárat kötötte össze. Vitorlás, evezős, tenisz klubok alakultak, elsősorban Dr. Vermes Lajos orvosnak köszönhetően, aki
1894-ben – két évvel az első újkori Olimpiai Játékok (Athén) előtt
– Palicson előolimpiát rendezett.
Palics szinte mindent megőrzött
a XIX. századvég és a XX. század
eleji építészetéből. Ma is kiváló és
kedvelt turisztikai célpont.

26. Hajdukovo
(Hajdújárás)

•◊•

27. Palić (Palics)

Vinarija Zvonko Bogdan
(Zvonko Bogdan Pincészet)

Hajdújárás (Hajdukovo) Szabadka (Subotica) környéki falu, nem

Palics (Palić) neve írott dokumen-

24413 Palić, Kanjiški put 45

messze a Palicsi-tótól (Palićko je-

tumban először 1462-ben fordult

Telefon: +381 24/4150-274

zero). Gyümölcs- és szőlőtermesz-

elő, majd a későbbi említések

Fax: +381 24/4150-273

tésről, valamint a falusi idillről és

1580-ból, 1698-ból és 1782-ből

E-mail: info@

a minőségi háziborokról is híres.

valók. Savoyai Jenő serege 1697.

vinarijazvonkobogdan.com

szeptember 28-án a tó keleti part-

www.vinarijazvonkobogdan.com

•◊•

ján ütötte fel táborát, itt értesült
a török szándékáról, miszerint

A Zvonko Bogdan Pincészetet 17

Vinski dvor (Borkastély)

Zentánál hídfőállást épít Bánát

hektár szőlőültetvény veszi körül,

24414 Hajdukovo bb

megszerzéséért. Savoyai innen in-

további 9 hektár pedig a szom-

GPS: 46.1109234, 19.8285689

dult erőltetett menetben, hogy ezt

szédos Ludasi-tó (Ludoško jezero)

Telefon: +381 24/754-762

megakadályozza, melynek ered-

partján található. A legjobb mi-

Fax: +381 24/753-261

ménye a zentai fényes győzelem.

nőségű fajtaklónokat termesztik

E-mail:

Johann Gottfried Liebernaut, Bács

itt, mint a sauvignon blanc, pi-

vinskidvor.od@open.tele-kom.rs

vármegye főorvosa már 1780-ban

not blanc, merlot, lemberger és ca-

www.vinskidvor.com

szorgalmazta a palicsi tó vízének

bernet franc.
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rangra emelését követően jelen-

A DiBonis Pincészet alaptevé-

tős fejlődés volt tapasztalható. A

kenysége a borászat és pálinka-

városi tanács szervezte több kör-

főzés, valamint a borturizmus. Elő-

nyező „puszta” benépesítését,

zetes bejelentkezés alapján lehe-

amelyek a török idők alatt nép-

tőség nyílik a borpince megtekin-

telenedtek el. A város kiegyezést

tésére, valamint bor- és pálinka-

követő dinamikus fejlődését jól

kóstolásra is.

tükrözi, hogy már 1869-ben vasúti
közlekedés kötötte össze a világgal, a millenniumra megnyitották

29. Kelebija (Kelebia)

az első villanytelepet, és egy év-

28. Subotica (Szabadka)

vel később, 1897-ben már villamos

Kelebia (Kelebija) Szabadka (Su-

köti össze Szabadkát és Palicsfür-

botica) környéki vajdasági fa-

dőt, amely az egyre polgáriasodó

lu, a magyar-szerb határátkelő-

város kedvelt kirándulóhelye lett.

hely közelében. Lakossága főleg

A városban számtalan gyönyörű

magyar. Először 1297-ben említik

szecessziós épület található, me-

Kelyb magyar nemes birtokaként.

lyek közül legkiemelkedőbb a Vá-

A település manapság fejlett ló-

rosháza.

tenyésztéséről, illetve minőségi

Írásos dokumentum Szabadkát
először 1391-ben említi „Zabotka”

borairól ismert. A település legna•◊•

gyobb attrakciója a ménes.

néven. Területe a török idők előtt
a Hunyadiak kezén volt. A törökök

DiBonis Vinarija

1542-ben elfoglalták a várost, majd

(DiBonis Pincészet)

csak 1686-ban, tehát 144 év múl-

24000 Subotica, Tuk Ugarnice 14

Vinski salaš Čuvardić

tán szabadult fel. E hosszú hábo-

Telefon: +381 24/546-067

(Čuvardić-bortanya)

rús évek alatt alig maradt népes-

Fax: +381 24/546 021

24205 Kelebija,

ség a vidéken, a lakossága a vé-

E-mail: office@dibonis.com

Edvarda Kardelja 139

dettséget élvező szultáni birto-

www.dibonis.com

GPS: 46.197187, 19.607051

•◊•

kokra menekült. Így a szabadkai

Telefon: +381 24/789-721,

polgárok nagy számban Szegeden

+381 24/789-720

találtak otthonra. A török kiűzése után megindult az újratelepítés. Mária Terézia 1743-ban mezővárosi rangra emelte, így ekkor
Szent Máriának hívták. Majd a
császárnő 1779-ben szabad királyi
várossá nyilvánítja Szent Máriát
(Szabadkát), és neve latinul, Maria Theresiopolisra változik, illetve németül Maria Teresienstadtra. Szabadka szabad királyi városi
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E-mail: jutkic@yahoo.com

rületén levő saját gyümölcsössel

kiváló ételeiről és italairól tanús-

www.vinskisalas.com

és szőlőültetvénnyel. Termékei kö-

kodik a változatos menü, mely

A Čuvardić-bortanya őshonos és

zött megtaláljuk a különféle boro-

olyan ínyencségeket tartalmaz,

újabb szőlőfajtákból készített bo-

kat és gyümölcspálinkákat.

mint a tepertő, hurka, disznósajt,

rok gazdag kínálatát nyújtja, maga

sonka, kulen.

a hely hagyományos vajdasági
tanya. A látogatás bejelentéshez

31. Baja

kötött.

Baja város Magyarország déli ré-

30. Sombor (Zombor)

szén, a Duna bal partján található.
Bács-Kiskun megye második leg-

Zombor városa a bácskai síkság

nagyobb városa, a Bajai kistérség

északnyugati részén fekszik. Nyu-

központja. Jelentős dunai kikötő és

gaton a községet a Duna választja

közlekedési csomópont. A mai vá-

el Horvátországtól, északon pedig

•◊•

Magyarországgal határos. A város

ros területe már az őskorban lakott
hely volt, és a vaskort leszámítva

neve mellé mindig odakerül „az

Bakin Salaš (Nagyanyó tanyája)

folyamatosan az is maradt; a régé-

országban a legzöldebb” megje-

25000 Sombor, Kozara 16

szeti feltárások újkőkori, bronzkori

lölés, amire a zomboriak nagyon

(Bezdanski put)

és népvándorláskori leleteket talál-

büszkék. Ma Zombor a kultúra és

Telefon: +381 25/462-032,

tak. A VI. századtól avarok lakták a

a rendezvények, a festők, fiákerek,

+381 63/11-60-601

területet. A honfoglalás után fontos

tamburások, ostorfák, régi mes-

folyami átkelőhellyé vált. Első írá-

terségek, tanyák és a sport vá-

sos említése 1323-ból származik.

rosa. Zombor jelentős idegenfor-

Neve török eredetű, jelentése bika;

galmi vonzereje a Duna vizében

valószínűleg első birtokosáról, Ba-

rejlő gazdag horgászati, valamint

járól kapta. Baja a török hódoltság

a Bezdántól Apatinig elterülő er-

alatt jelentős erődítmény és kikötő

dők vadászati lehetőségeiben rejlik.

volt, több száz házzal, mecsettel és
fürdővel. A török idők végére azon-

•◊•

ban a település elnéptelenedett.
Baján 1686-1690 között a török elől

Podrum Šarić (Šarić-pince)

menekülő bosnyákok telepedtek

25000 Sombor,

le. A város a török uralom alól Bu-

Čonopljanski put 15 D

A tanya még 1918-ban épült, „sár-

da visszavétele után szabadult fel,

Telefon: +381 637/794-076

ga, vörös és kék teremmel” és üve-

és kincstári tulajdonba került. Baját

E-mail:

gezett „arany” tornáccal rendelke-

pestisjárvány (1739), árvíz (1751)

dragoslav.saric@gmail.com

zik, kapacitása 50 férőhely. A ta-

és tűzvész (1840) pusztította. En-

nya eredeti környezetében a ven-

nek ellenére a XVIII-XIX. század-

A Šarić-pince családi vállalkozás

dégek rendkívül kellemesen szóra-

ban a vízi szállítás révén az Alföld

2000-ben létesült, a Telecskai-

kozhatnak a tamburazenekar mu-

egyik legjelentősebb kereskedelmi

dombság (Telečka visoravan) te-

zsikája mellett. A zombori tanyák

központjává vált, így gazdasági és
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kulturális téren is a környék köz-

cég, amely festői környezetben,

Koch Borászat (KOCH-VIN KFT.)

pontjává fejlődött. A II. világhábo-

32 hektáros szőlőültetvény köze-

6445 Borota, V. ker. 5.

rút követően, 1945-től Bács-Kiskun

pén, Bajától 3 km-re, az 51-es

Telefon, fax: +36 77/500-040

megye 1950-es létrehozásáig is-

út mellett fekszik. Mivel a vidék

Mobil: +36 30/278-7888,

mét megyeszékhely volt.

adottságai lehetőséget teremte-

+36 30/475-7174

nek kitűnő, hagyományos magyar

E-mail: info@kochboraszat.hu

fajták termelésére, ezért a pin-

www.kochboraszat.hu

•◊•

cészet kifejezetten az elfelejtett

Sümegi és Fiai Pincészet –

magyar borok felkarolására tett

Keller Kft.

kísérletet. A pincészetben meg-

51-es főut, 153-154 km szelvény

található a hagyományos ászok-

GPS: 46°14’4.95” N, 18°58’28.25”

pincétől kezdve a modern, irá-

E; 46.234708, 18.974515

nyított erjesztést lehetővé tevő

Telefon, fax: +36 79/325-766

hűtött tárolókon keresztül, a bar-

Mobil: +36 30/921-1152

rique érleléshez szükséges ége-

E-mail: info@sumegi.hu

tett tölgyfahordókig minden tech-

www.sumegi.hu

nológia és szaktudás, amely a ne-

A Sümegi és Fiai Pincészet – Keller

mes borok készítéséhez elengedhetetlen. Bátran állíthatják, hogy
a boraik ízében, zamatában vis�szaköszön a rengeteg gondoskodás, hozzáértés és több mint 100

Borászatuk a Hajós-Bajai borvidé-

éves családi hagyomány.

ken, Borota község határában, a
Baja-Kiskunhalas főútvonal mellett található. A pince körül 20ha-

32. Borota

os kiváló szőlőterület található, saját telepítésű fiatal ültetvények,

A község Bács-Kiskun megye déli

minőségi fajtákkal (Kadarka, Pinot

felén helyezkedik el Bajától 26

Noir, Kékfrankos, Chardonnay, Ot-

km-re és Kiskunhalastól 35 km-

tonel Muskotály, Rajnai Rizling,

re. Borota község nevét 1325-ben

Cserszegi Fűszeres). Ez a terroár

említették először Boroth néven,

a borvidék egyik gyöngyszeme.

ám a legtöbb alföldi településhez

A felső-bácskai barna csernozjon

hasonlóan a Tatárjárás és a Tö-

talaj magas humusz-, mész és

rök Birodalom is elpusztította. A

tápanyagtartalma, jó vízgazdálko-

területet csak a XX. század elején

dása miatt az itt termelt szőlőből

népesítették be a telepesek, akik

készült borokat gazdag íz-, illat-

Kft a Hajós-Bajai borvidék meg-

főképp az Alsó-Bácska területéről

anyagok, nagy, de szép savak és

határozó pincészete, összesen 85

érkeztek. Valószínű, hogy a tele-

magas alkoholtartalom jellemzi.

hektár szőlőterülettel. A családi

pülést a bőtermő gyümölcsösök

Fehér- és rosé boraik elkészítése

tradíciók és a legmodernebb tech-

lehetősége és a hirtelen gazdát

reduktív technológiával történik,

nológiák ötvözéséből született a

kereső területek tették vonzóvá.

még vörös boraiknál nagy tölgy-
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fahordós és barrique hordós érle-

34. Soltvadkert

Mobil: +36 30/329-7556,

lés után még palackos érlelést is
végeznek.

33. Hajós

Telefon, fax: +36 78/482-690

A település a Duna-Tisza közén,

+36 30/323-6029

a Kiskunsági Nemzeti Park szom-

E-mail: info@frittmann.hu

szédságában az 53-as és 54-es

www.frittmann.hu

közutak kereszteződésében fekszik. A települést 1900-tól nevezik
Soltvadkertnek, előtte Vadkert volt
a neve, amely az erdők-mezők
egykori gazdag állatvilágára utal.
A település lakosainak szorgalma
tehetséggel párosulva nemzedékről nemzedékre szállt, mely virágzó szőlő- és gyümölcskultúrát
teremtett. Ma is ez biztosítja a lakosság nagy részének megélhetését. A borászok és borbarátok
által alakított Krämer Fülöp Borlovagrend tagjai a hagyományok
ápolásán túl a vadkerti borok jó
hírének öregbítését vallják szívügyüknek. Ezt szolgálják a külön-

Hajós város büszkesége a mint-

böző borversenyek, borbemutatók

egy 1300 présházból álló Pincefa-

és borszentelések. A szőlő és a

lu. A Pincefalu szabályos utcákból

bor tiszteletét két szobor is rep-

áll, amelyeket a présházak és az

rezentálja. Az 1990-es évek ele-

alattuk elhelyezkedő löszbevájt al-

jére Soltvadkert a kistérség egyik

sópincék alkotnak. Egybefüggően

központjává vált, ezért 1993-ban

ez a legnagyobb a maga nemé-

elnyerte a városi rangot. A rend-

ben. A kacskaringós utcák, apró

szerváltás után számos magán-

présházak hangulata és a messze

vállalkozás indult be, különösen

földön híresen jó borok felejthe-

a műanyag-feldolgozásban léte-

tetlen élményt nyújtanak az ide-

sültek modern üzemek.

látogatónak. Jellemző fajták Cabernet, Kékfrankos, Kadarka, Szürke-

•◊•

A FRITTMANN névvel fémjelzett
kunsági borok családi vállalkozás-

barát, Cserszegi Fűszeres.
A város ünnepe is a borhoz kap-

Frittmann Pincészet

ban készülnek.

csolódik, ez a minden év május

Frittmann Borászat és Borház

Mindig is elsődleges céljuk volt,

utolsó hétvégéjén megrendezésre

6230 Soltvadkert, Eötvös utca 5.

hogy a térség kiemelt minőségű

kerülő Orbán Napi Borünnep, ami-

GPS: 46°34’37.74” N 19°24’25.79”

legjobb szőlőfajtáiból állítsák elő

nek kulturális programjai sokezres

E;46.577669015736

boraikat. Fehér és rozé borok nagy

érdeklődőt vonzanak.

19.399688243866

részét reduktív technológiával, a
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vörösborokat a korszerű és hagyo-

minőségű tradicionális fajtákat ter-

ételekkel, ízekkel és a tüzes alföl-

mányos technológia ötvözésével

melnek. Ezerjó, Irsai Olivér, Cser-

di borokkal.

készítik. Boraik évek óta a legran-

szegi fűszeres, Kékfrankos, Kövi-

gosabb hazai és külföldi versenyek

dinka ültetvényeikről mindig érett,

díjazottjai között vannak. 2007-

egészséges, ízben gazdag szőlőt

ben az év Legjobb Bortermelőjé-

takarítanak be. A reduktív tech-

Bugaci Csárda

nek Frittmann Jánost választotta

nológiának köszönhetően rendkí-

6114 Bugac, Nagybugac 65.

a szakma. A Soltvadkerten találha-

vül üde, gyümölcsös, illat gazdag

GPS: N 46° 38’ 17.60”

tó pincészet mellett, a nemrégen

és zamatos borokat tudnak kínálni

E 19° 36’ 01.94”

épült Borházban, 52 vendéget tud-

a kedves fogyasztóknak. Szívesen

Telefon, fax: +36 76/372-522

nak fogadni és szállást is tudnak

adnak betekintést mindennapjaik-

Mobil: +36 30/989-9985

biztosítani 12 fő számára a Borház

ba, hogy követhessék boraik útját

E-mail: info@bugacicsarda.hu

felett kialakított nagyon szép szo-

a születéstől az asztalra kerülő pa-

www.bugacicsarda.hu

bákban. A szolgáltatásukhoz tarto-

lackig. Termékeiket folyamatosan

zik a borkóstolókhoz választható

megméretik országos és nem-

hideg vagy meleg étel. Mindezt

zetközi versenyeken, ahol rendre

előzetes bejelentkezéssel, faxon

szép eredményeket érnek el.

•◊•

vagy e-mailben lehet igényelni.
•◊•

35. Bugac

Font családi pincészet

Bugac a Duna és a Tisza középső

6230 Soltvadkert, Bócsai út 9.

részén, a kiskunsági homokhátsá-

Telefon, fax: +36 78/482-733

gon helyezkedik el. A bugaci pusz-

Mobil: +36 20/231-3983

ta a község legújabb történelmé-

E-mail: info@fontpinceszet.hu

ben is világhírűvé vált, ami a terü-

www.fontpinceszet.hu

let egy részének védetté, nemzeti
parkká nyilvánításának köszönhe-

„Be-benézök a bugaci csárdába,

tő.

Öszöm, iszom, kedvem szörént ro-

A bugaci pusztán az idelátoga-

vásra”

tó turisták ma is megtekinthetik

(Petőfi Sándor: Hírös Város az

a pásztoréletből fennmaradt tár-

aafődön Kecskemét…)

gyi emlékeket, látványos bemu-

A Bugaci Csárda története egészen

tatókon látható a puszta ötösként

a XIX. század elejéig nyúlik vissza.

ismert lovas produkció, a csikós

A csárda hangulata, környezete a

élet, valamint az őshonos állatfaj-

betyárok vadregényes korát idézi.

ok közül a magyar szürkemarha,

Fő célja ma a magyar hagyomá-

a ménes és a rackanyáj is. A tu-

nyok, a tradicionális gasztronómia

A Font család több dinasztián ke-

risták a nemzeti parkban tett séta,

bemutatása. Kapható itt libaleves,

resztül szőlő és bortermeléssel

a lovasbemutatók után a csárdák-

alföldi betyárleves és parasztos

foglalkozott, melyet jelenleg is

ban, jó hangulatú cigányzene mel-

csirke is, amiket jóféle alföldi bo-

magas színvonalon folytat. Kiváló

lett ismerkedhetnek a magyaros

rokkal kóstolhat a vendég.
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www.borderless.dkmt.eu
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A „Határtalan élmények, utak a DKMT Eurorégióban” című projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007—2013
keretében valósult meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a
határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése
érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.

Két ország, egy cél, közös siker!

www.huro-cbc.eu, www.hungary-romania-cbc.eu
Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
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