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Szinte háromnegyed évszázados 
kihagyás után újjáéledőben van 
a borkultúra Mezőszentandrá-
son. A turizmus kapcsán is 
vannak már tervek.

 » SZUCHER ERVIN

S zőlő telepítésével, feldolgozó 
létesítésével és borpince ki-
alakításával, a szászlekencei 

és tekei híres borvidék peremén fek-
vő Mezőszentandrás hagyományait 
igyekszik életre kelteni egy maros-
vásárhelyi ügyvéd. Az először 1228-
ban, Bana ispán birtokaként Zentus-
hazaként emlegetett, majd I. Károly 
magyar király idejében Gindusdorf, 
később Zenth Andreas, Zenthandras 
nevet viselő mai Mezőszentandrá-
son a kommunista hatalom beren-
dezkedése vetett véget a borászat 
hagyományának. Az államosítás és 
szövetkezetesítés gabonatermelésre 
kényszerítette a helybélieket, akik-
nek csak a háztáji rész maradt szőlő-
termesztésre.

Lépésről lépésre építkezett
Kihasználva a környék kiváló termé-
szeti adottságait, szülőfaluja mint-
egy hét évtizede kihalt és feledésbe 
merült hagyományát próbálja újjáé-
leszteni Vasile Costea. A marosvásár-
helyi ügyvéd tíz évvel ezelőtt vágott 
bele, amikor megvásárolta az egykori 
mezőgazdasági termelőszövetkezet 
gabonaraktárát. Önerőből, európai 
uniós pályázatok és potenciális üzlet-
társak mellőzésével, lépésről lépésre 

építkezett. Rendbe tette és átalakítot-
ta a romos épületet, amelybe korsze-
rű feldolgozót és stílusos borpincét 
alakított ki. Megvette a szemben lévő, 
parlagon hagyott domboldalt, ahová 
háromezer szőlőtőkét telepített. Az 
első, 2019-es szüretből már névvel 
és címkével ellátott, mintegy ötezer 
üveg bort palackozott. Röpke néhány 
hónap alatt egyre több szakember 
fi gyelt fel a stílusosan Gură de Rai-
nak (gyönyörű, mennyei környezet – 
szerk. megj.) keresztelt nedűre.

A szakértőket már meg is győzte
Nemcsak az erdélyi dombvidékeken 
évszázados hagyománnyal rendel-
kező királyleányka, sauvignon blanc 
és fehér cuvée, de a feketeleányka és 
vörös cuvée is szép jövő elé tekint – 
állítja Mihai Bilegan besztercei ker-
tészmérnök, a régió egyik legismer-
tebb szőlésze és borásza. „Már az 
első termésnél meglátszott, hogy ide 
nemcsak sok-sok pénzt és energiát, 
hanem szívet-lelket fektetettek be. 
Nagy szó, hogy szinte háromnegyed 
évszázados kihagyás után jön vala-
ki, és ismét szőlőtermesztésbe vág” 
– véli Bilegan.

Maros megye legnépszerűbb bo-
rásza, Seprődi József szerint már az 
is dicséretes, hogy újabb termesztő 
és palackozó jelenik meg a szászle-
kencei borvidéken. A Küküllő menti 
bort készítő Seprődi jónak tartja, ha 
egyre többen próbálkoznak a hagyo-
mányok, és ezáltal a borkultúra visz-
szaállításával.

A szakembereknél talán csak Te-
keújfalu polgármestere örül jobban. 

Az agrármérnöki végzettségű Teodor 
Vultur úgy ismeri községe kis falujá-
nak minden dűlőjét, mint a tenyerét. 
A múlt rendszerben téesz-elnökként 
tevékenykedett ott. Már csak azért 
boldog, mert látja, mivé nőtte ki ma-
gát az egykori, pusztulásra ítélt ga-
bonaraktár. Míg más településeken 
téglánként hordták szét az épülete-
ket, a torony hozzátoldásával és a 
borpince létesítésével a szentandrási 
tároló a falu jelképes épületévé nőtte 
ki magát. A Mezőszentandráson szü-
letett Costea eltökélt szándéka, hogy 
borászata által bevonja kiöregedett 
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Újjáélesztették a hagyományos bortermelést

Vasile Costea, a hagyomány újjáélesztője. Lerobbant szövetkezeti raktárból korszerű borpince

Megkésett beruházás. 2018 ősze helyett idén augusztusban avathatják fel az új utasterminált
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és elnéptelenedett szülőfaluját a 
környék turisztikai körforgalmá-
ba. Ennek érdekében a jelenlegi 
háromhektárnyi ültetvényt a kö-
zeljövőben megduplázná, majd 
megháromszorozná. Ennek elle-
nére a palackozást illetően nem a 
mennyiséget, hanem a minőséget 
célozza. Az idegenforgalom fellen-
dítésére egy másik tervvel is ren-
delkezik: a falu fölött, a dombtetőn 
újjávarázsolná azt az elpusztult kis 
kolostort, amelyről a legenda azt 
tartja, hogy egy remete szerzetes 
építette, aki ott lakott.

 » A Küküllő 
menti bort készí-
tő Seprődi József 
népszerű borász 
jónak tartja, ha 
egyre többen 
próbálkoznak a 
hagyományok és 
ezáltal a borkul-
túra visszaállítá-
sával. 

Nem futja nyaralásra

Az Európai Unió 16 év fölötti lakos-
ságának majdnem egyharmada 

még egy egyhetes, otthonról távol 
töltött üdülést sem tudott megengedni 
magának tavaly, és Románia az 54 
százalékos aránnyal az első helyen áll 
ezen a téren – közölte tegnap az EU 
statisztikai hivatala, az Eurostat. Az 
arány a 2010-ben jegyzett 39 százalé-
kos adat óta fokozatosan csökkent, a 
koronavírus-járvány és a megfékezésé-
re foganatosított korlátozások és határ-
lezárások miatt a csökkenő tendencia 
valószínűleg leáll idén. Eközben a 
görögök 49 százaléka, a horvátok 48 
százaléka, a ciprusiak 45 százaléka és 
az olaszok 44 százaléka nem tudott 
elutazni nyaralni. Az ellenkező pólu-
son a svédek csupán 10 százaléka, a 
dánok és a luxemburgiak 11 százaléka, 
a fi nnek 12 százaléka, a németek és 
az osztrákok 13 százaléka nem tudta 
megengedni magának az üdülést. A 
2010-es évhez képest ez az arány két 
országot kivételével minden európai 
uniós tagállamban csökkent. Ez a két 
állam Olaszország és Görögország, 
ahol 4, illetve 3 százalékkal nőtt azok 
száma, akik nem tudták megengedni 
maguknak anyagilag az évi egyhetes 
üdülést. A legjelentősebb javulás ezen 
a téren Lettországban következett 
be, ahol 35 százalékkal csökkent ez 
az arány, majd Málta következik 30 
százalékos csökkenéssel, Bulgária és 
Lengyelország 27 százalékos, illetve 
Észtország 26 százalékos csökkenéssel.

 » BÁLINT ESZTER

A Blue Air fapados légitársaság au-
gusztus 7-étől induló Bukarest–

Nagyvárad-repülőjáratával avatják fel 
a nagyváradi nemzetközi repülőtér új 
utasterminálját, amely csaknem két-
évnyi késéssel készült el.

Claudia Baran, a légikikötő ügyvi-
vő igazgatója bejelentette: a termi-
nál első körben a belföldön utazókat 

szolgálja ki, a későbbiekben pedig ide 
érkeznek és innen indulnak a külföldi 
járatok utasai is.

A váradi légikikötő különben to-
vábbra is csak nevében nemzetközi, 
jelen pillanatban csupán a Tarom 
román állami légitársaság Buka-
rest–Nagyvárad-járatai szerepelnek 
a kínálatban, a napokban bejelentett 
bukaresti Blue Air-járat mellett a ko-
rábbi bejelentések szerint hamarosan 

még Konstancára juthatnak el repülő-
vel a váradiak. A járatot a Tarom fogja 
üzemeltetni. Egyelőre azonban a rep-
tér honlapján nincs hivatalos tájékoz-
tatás a tengerparti járatokról.

Az új utasterminálnak – mint is-
meretes – 2018 őszére kellett volna 
megépülnie. A késlekedés miatt he-
lyi sajtóhírek szerint a Bihar megyei 
önkormányzat megbírságolta az UTI 
Grup és Eldiclau cégekből álló társu-
lást, így végül nemcsak a megyei köz-
gyűlés költségvetéséből fi nanszírozták 
a 21,8 millió euróra rúgó beruházást.

A váradi reptér kapcsán ugyanakkor 
nem ez az egyetlen botrány, kérdőjelek 
merültek fel annak kapcsán is, hogy a 
Ryanair fapados légitársaság 2018-ban 
felfüggesztette a jó foglaltsági adatok-
kal szolgáló nyugat-európai járatait, 
aminek nyomán nemzetközi járatok 
nélkül maradt a Körös-parti város, és 
azóta sem sikerült nemzetközi jára-
tokat működtető légitársaságot meg-
győzni arról, hogy váradi járatokat 
indítsanak. Egy ideig a Blue Air és a 
Tarom is azzal áltatta a környéken élő-
ket, hogy külföldi járatokat indít, erre 
azonban nem került sor.

Közben a koronavírus-világjárvány 
is bekavart: idén nyárra a korábbiak-
nál több charterjáratot jelentettek be 
népszerű külföldi turisztikai célpon-
tok felé, ezek azonban egyelőre nem 
indultak el.

Két év késéssel avatják a váradi reptér terminálját

 » A váradi légi-
kikötő különben 
továbbra is csak 
nevében nem-
zetközi, jelen 
pillanatban csak a 
Tarom Bukarest–
Nagyvárad-járatai 
szerepelnek a 
kínálatban.




