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A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY A LEGTÖBB ERDÉLYI PINCÉSZETET NEHÉZ HELYZETBE HOZTA

Cégérrel sem fogy el a jó bor?
Nehéz évet zárnak az erdélyi sző-
lőtermesztő borosgazdák. A kisebb 
termés ellenére a must cukortar-
talma magas, sok pincészetben jó 
minőségű, erős bor erjed a frissen 
szüretelt szőlőből. Az igazi gondot 
azonban az értékesítés okozza. Balla 
Géza arad-hegyaljai borász szerint 
az utóbbi négy évtized legnehezebb 
időszakát éli át.

» MAKKAY JÓZSEF

A szeszélyes időjárás miatt 2021 átla-
gos szőlészeti és borászati év. Erdély 
egyes vidékein a kelleténél több eső 

esett, de inkább a hosszú és tartós száraz-
ság volt a jellemző, ami gátolta a szőlősze-
mek megfelelő kifejlődését, így a jó évek 
hozamához képest lényegesen kevesebb 
szőlő termett.

A történelmileg híres ménesi borvidé-
ken, az Arad megyei Opáloson 124 hektá-
ron gazdálkodó Balla Géza szerint mennyi-
ségileg kisebb volt az idei szőlőhozam, de 
az arad-hegyaljai bor szempontjából mégis 
nagyon jó évjárat ígérkezik. „A borvidék 
sziklás, köves talajában nagyon kevés a 
talajvíz, a lehulló csapadék azonnal lefo-
lyik. Nyáron lezúdult egy-két nagyobb eső, 
de egy-két hónapig egy csepp sem esett. 
Az apró szőlőszemek kevesebb mustot ad-
nak, ami viszont sokkal koncentráltabb: a 
normálisnak mondható 220–230 gramm/
liter cukortartalom felkúszott 260 gramm/
literre, több dűlőből szüreteltünk túl édes 
tételeket” – magyarázza a partiumi bo-
rász, aki a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem Marosvásárhelyi Karának 
kertészmérnöki szakán oktat szőlészetet és 
borászatot. A szakember szerint a bor mi-
nőségét soha nem egy-két paraméter hatá-
rozza meg, így nem jelent hátrányt az idei 
túl magas, 14–16 alkoholfokos alapanyag.

Túl nagy borkínálat
A bor értékesítése szempontjából normális 
évjáratban gondot okozhat az átlagosnál 
kisebb mennyiségű szőlőtermés, hiszen ez-
zel csökken a pincészetek forgalma és jöve-
delme is. Az elmúlt két esztendő azonban 
semmilyen szempontból nem mondható 
normálisnak: a koronavírus-járvány gaz-
dasági következményei a mezőgazdasági 
ágazatok közül a borászatot viselték meg 
a legjobban. A jó minőségű, igényesen elő-

állított borokat kínáló pincészetek közül 
sokan kerültek csődközelbe, jövőre pedig 
fel is számolódhatnak, ha nem tudják el-
lensúlyozni a palackozott bor forgalmának 
drasztikus visszaesését.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján 
Balla Géza pozitívan értékeli, hogy sokan 
örömükben vagy bánatukban is megittak 
egy-egy pohár jó bort, azaz a borfogyasz-
tási kultúra jó irányba indult el Románi-
ában is, ami szép fejlődést ígért a hazai 
pincészeteknek. Ezt a kedvező folyamatot 
akasztotta meg a koronavírus-járvány: az 
emberek rendre lemondtak a nem létfon-
tosságú dolgokról, így a borról is. A lejt-
menetben közrejátszott a vendéglátóipar 
folyamatosan romló helyzete, a HoRe-
Ca-szektor válsága is.

A kis- és nagykereskedelemben ha-
talmas túlkínálat van borból, miközben 
drasztikusan visszaesett a borok eladása. 
Az arad-hegyaljai pincészet tulajdonosa 
szinte lehetetlennek tartja a bor árának 
emelését, pedig a termelőknek nincs más 
lehetőségük kigazdálkodni a borászathoz 
szükséges fogyóanyagok áremelkedését.

„A kereskedők hallani sem akarnak a 
bor áremeléséről. Több borász azonban 
önköltségi ár alatt is hajlandó túladni 
készletein, csak hogy bevételhez jusson. 
Ez nagyon rossz irányba taszítja el az ága-
zatot, a koronavírus-járvány okozta vál-
sághelyzetből roppant nehéz lesz kilábal-
ni” – fogalmaz Balla Géza. A szakember 
azt is szóvá teszi, hogy szakmai pályafutá-
sának 38 éve alatt soha nem fogott még ki 
ilyen kritikus időszakot. Máskor is voltak 

nehéz periódusok, de azokat mindig sike-
resen tudták kezelni.

A borászok számára mindig a téli ünne-
pek jelentették a mentőövet, amikor kész-
leteik jelentős része elkelt. Tavaly télen 
volt az első hideg zuhany, és az idei biztató 
nyár után ismét „halott” időszaknak néz-
nek elébe: a bor értékesítése szempontjá-
ból takaréklángon működő kereskedelmi 
forgalom inkább stagnálást, vagy éppen 
csökkenést jelez. A ménesi borász szerint 
azok a pincészetek vannak szerencsés 
helyzetben, amelyeket olyan vállalkozók 

tartanak fenn, akik más tevékenységi te-
rületen sikeresek, így a borkereskedelem 
veszteségeit pótolni tudják. A borászok 
többsége azonban nincs ilyen szerencsés 
helyzetben. Balla Géza szerint a kisebb 
pincészetekben a családi megtakarítások-
hoz nyúlnak, hogy átvészeljék ezt a nehéz 
időszakot, amely eltarthat még további 
egy évet is. „A borászszakma mindig elő-
relátó és optimista volt. Mindenkinek azt 
javasolom, hogy a ránk jellemző optimista 
magatartás kerekedjen felül, és vészeljük 
át ezt a roppant nehéz időszakot. Nagy kár 
lenne, ha az ígéretesen elindult erdélyi 
pincészetek egy része bezárna” – húzza 
alá Balla Géza.

Ömlesztett borok előnyben?
A kisebb pincészetek közül sem mindenkit 
érintett egyformán a kereskedelmi borfor-
galom drasztikus visszaesése. Sok erdélyi 
gazda ugyanis nem palackozza borait, ha-
nem ömlesztve árulja szűkebb és tágabb 
környezetében, ami a jelenlegi válság-
helyzetben talán némi előnyt jelenthet a 
talpon maradáshoz. A Bihar megyei Hegy-
közszentimrén több szőlősgazda is borter-
meléssel foglalkozik, jórészt 1–3 hektáros 
területen, de van, aki 70 hektáron termeli 
meg ömlesztve értékesített borait.

Nagy Sándor az 1989-es rendszerváltás 
óta foglalkozik szőlőtermesztéssel, három-
hektáros birtokát a kilencvenes évek elején 
telepítette. Az elmúlt három évtizedben 
olyan sokan megismerték a környező te-
lepülésekről, illetve Nagyváradról, hogy 
soha nem panaszkodott a forgalomra. 
Egyik évről a másikra alig maradt bora. 
„Esküvőkre, keresztelőkre, különféle mu-
latságokra ömlesztve vásároltak tőlem az 
emberek innivalót. Tudják, hogy semmifé-
le adalékanyagot nem teszek a borba, csak 
a legszükségesebb mennyiségű borként. 
Jól esett hallani, hogy a boraimtól soha 
nem fájdult meg a mulatozó társaság feje, 
így évről évre visszajárnak. Ők a törzsvá-
sárlóim, akikre ilyen nehéz időkben is szá-
míthatok” – magyarázza a gazda. A tava-
lyi és az idei esküvői szezon átalakulását, 
illetve a családi mulatságok korlátozását 
megérezte, de a bor értékesítésében nem 
volt akkora visszaesése, hogy eladhatatlan 
készletei gyűljenek fel a pincében. Néhány 
hordó vörös bor vár csupán értékesítésre 
az előző évek hozamából, a fehér borokon 
már túladott.

Nagy Sándor érdekes jelenségnek tartja a 
rozé borok gyorsan terjedő divatját. Pár éve 
a legtöbb kisebb pincészet számára szinte 
ismeretlen rozé fajták hirtelen berobbantak 
a köztudatba. Ma már sokan keresik, így a 
kékszőlő-fajták felét vörös bornak, másik 
felét rozénak dolgozza fel. Nagyék zömé-
ben félszáraz borokat forgalmaznak, erre 
van a legnagyobb kereslet a környéken.

„A borászat nincs könnyű helyzetben, 
de én akkor sem mondanék le róla, ha 
nem nyugdíjasként foglalkoznék szőlőter-
mesztéssel. Két fi ammal és a feleségemmel 
gazdálkodunk, a fi úk tizenkettedikesek. 
Remélem, valamelyik gyerek hosszabb tá-
von is elkötelezi magát a szőlő mellett. Ha 
ügyesen gazdálkodik, ekkora területen egy 
borosgazda meg tud élni a családjával” 
– magyarázza búcsúzólag Nagy Sándor 
hegyközszentimrei boros gazda.

Koronahatás. Sokan lemondtak a nem létfontosságú dolgokról, így a borról is
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» KRÓNIKA

A hét első és negyedik munkanapján lesz 
nyáltesztes szűrés az iskolákban az 

egészségügyi minisztérium által pénteken 
véglegesített eljárás szerint. A tesztelést az 
osztályteremben kell elvégeznie az egészség-
ügyi szakszemélyzetnek vagy az iskola által 
ezzel a feladattal megbízott személyeknek, 
az órák elkezdése előtt. „A tesztelés egyszerű 
és könnyen elvégezhető, nem igényel orvosi 
szaktudást” – nyomatékosították a szaktár-
ca közleményében.

Az oktatási intézmények személyzetét a 
használt tesztek begyűjtésével kapcsolatban 
is kiképezik, ezek ugyanis potenciálisan fer-
tőző egészségügyi hulladéknak minősülnek. 

A teszteket szemeteszsákkal ellátott, pedá-
los hulladékgyűjtőkbe kell dobni, majd az 
egészségügyi tevékenységekből származó 
hulladékokra vonatkozó szabályok szerint 
kell elszállítani. Ha egy gyerek gyorstesztjé-
nek eredménye pozitív lesz, el kell különíteni 
a többiektől, és azonnal értesíteni kell a szü-
lőt vagy törvényes képviselőt. Ugyanakkor 
az iskola egészségügyi személyzetének vagy 
egy erre kijelölt alkalmazottnak igényelnie 
kell a megyei egészségügyi igazgatóságnál a 
tanuló RT-PCR-tesztelését.

Az iskolai nyáltesztes szűrést a megyei 
egészségügyi igazgatóságoknak kell koor-
dinálniuk a megyei tanfelügyelőségekkel 
együttműködve, és nekik kell biztosíta-
niuk az iskolák személyzetének a tesztek 

használatára való kiképzését is. A két leg-
nagyobb tanügyi szakszervezeti szövet-
ség szerint viszont a tanintézetek helyett 
a családban kell tesztelni a gyerekeket, 
különben fertőzési gócokká válhatnak a 
közoktatási intézmények, a legtöbb peda-
gógus pedig amúgy is elutasítja a szűrés 
elvégzését. Az FSLI és az FSE tanügyi szak-
szervezetek szombati közös közleményük-
ben arra kérik a kormányt, hogy vizsgálja 
felül a diákok iskolai nyáltesztes szűrésé-
ről készült útmutatót, úgy vélik, hogy ez az 
időigényes eljárás megbénítaná a tanítást, 
és fertőzési gócokká változtatná a közokta-
tási intézményeket. Szerintük a tesztelést 
könnyen elvégezhetik otthon a szülők, és 
így megakadályozható az is, hogy a fertő-

zött gyerekek terjesszék a vírust az óvodá-
ban vagy az iskolában. Közleményükben 
emlékeztetnek arra, hogy a diákok otthoni 
tesztelését javasolják az orvosok is.

A szakszervezetek ugyanakkor felhívják 
a fi gyelmet, hogy a pedagógusok többsége 
elutasítja a szűrés elvégzését, és nem is köte-
lezhetők arra, hogy ezt megtegyék. Állásfog-
lalásukban a szakszervezetek emlékeztetnek 
arra is, hogy az egészségügyi minisztérium 
útmutatója szerint a nyáltesztes szűrés nap-
ján a gyerekek nem reggelizhetnek. „Az elő-
írás betartása azt jelenti, hogy a gyerekek 
étlen-szomjan mennek iskolába. Kíváncsiak 
vagyunk, hány szülő engedi majd ilyen kö-
rülmények között iskolába a gyerekét” – ol-
vasható a közleményükben.

Hétfőn és csütörtökön lesz nyáltesztelés, a tanároknak nem tetszik

» „Nagy kár lenne, ha az 
ígéretesen elindult erdélyi 
pincészetek egy része bezárna” 
– húzza alá Balla Géza.




