ÉLVEZETES ÍZEK
Kalandos túrák a kadarka,
pálinka és sör nyomában

DKMT Eurorégió

Ajánló

A XXI. század turizmusának jellemzője az élménykeresés, a megismerési vágy, a programokban való aktív
részvétel. Egy-egy ország, régió, vagy kisebb tájegység „felfedezése” során elengedhetetlen – legyen városlátogatás, aktív pihenés, rekreáció, kulturális, sport és egyéb attrakciókon való részvétel – a helyi specialitások megismerése. Ez pedig nem más, mint az adott térség gasztronómiája, ízletes ételei és különleges
italai. Kiadványunk arra vállalkozik, hogy összegyűjtse a DKMT Eurorégió helyi specialitásait, és azt a kedves
vendég részére, mint egy eurorégiós kalauzt nyújtsa át.
A DKMT Eurorégió területén évszázadok alatt létrejött helyi hagyományos italfajtákat szedtük csokorba
és ajánljuk vendégeinknek.
Kadarka, pálinka, rakija, cujka, sör: ezek az italok, melyek különböző alapanyagokból, különböző eljárások
során készülnek, fontos szerepet töltöttek és töltenek be ma is az itt élők életében.
Az erjesztéssel, lepárlással, főzéssel és ezek kombinálásával készült szeszesitalok története valóban egyidős
az emberiség történetével, mert egészségesnek számítottak a poshadt, fertőzött vizek mellett. Aki ezekből
fogyasztott, az nem kapta el a betegséget. Ezért vált a bor nemzeti itallá évezredek alatt a mediterrán országokban. Ahol viszont a szőlő az éghajlati tényezők miatt már nem volt képes megfelelő módon beérni,
ott a sörfőzés tudományát emelték mesteri fokra, annak ellenére, hogy a sör is a keleti kultúrákból indult
világhódító útjára.
A különböző párlatok készítése is régi keletű. Így például a szőlő préselésekor visszamaradt anyag további
felhasználása eredményezte a törkölypálinka létrejöttét, míg a hullott, gyenge minőségű gyümölcsök cefrézése jutatta el a középkori embert az „élet vizének”, a mai pálinkák elődjének az előállításáig.
Ma már tudjuk, hogy az igazi jó nedű minőségi alapanyagból készíthető, legyen az szőlő, gyümölcs,
árpa vagy komló.
Kiadványunkban tehát helyi bor, pálinka, rakija, cujka és sör specialitásokat ajánlunk, hogy a térség jellegzetes italféleségeit a DKMT Eurorégióba látogatván megismerhessék, és kipróbálhassák!
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KADARKA

1. Csongrád

A kadarka szőlő származásával kapcsolatban többfajta vélemény alakult ki. Az egyik elképzelés szerint a kadarka kisázsiai eredetű, míg mások Albániából származtatják. A nevéből kiindulva valószínűsíthető, hogy az albániai Shkodra
város nevéből, a szerb-horvát „Skadar” szóból eredeztethető.
Abban mindenki egyetért, hogy Magyarországra a Balkánfélszigetről került, szerb közvetítéssel. A törökök kiűzését
követően, a XVIII. században – néhány helytől eltekintve –
minden borvidékünkön termesztették. Napjainkra azonban
a termőterületei nagyon lecsökkentek, elsősorban a betegségekkel szemben tanúsított csekély ellenálló-képessége
miatt. A lisztharmatra és a peronoszpórára igen érzékeny,
ugyanakkor az érésidőben bekövetkező csapadékot is nehezen tűri. Eső hatására a vékony héjú bogyói kirepednek.
Helyét a termőterületeken a betegségekkel és a nedvességgel szemben sokkal ellenállóbb fajta, a Kékfrankos vette át.
Az Alföldön termesztett Kadarka Kiskőrös, Hajós-Baja, Kecel,
Soltvadkert és Csongrád-Bokros környékén vált híressé.

Csongrád városa egészen a középkorig visszanyúló történelmi emlékeket őriz. A vörösbor termeléséről is híres vidék kedvelt kiránduló- és horgászhelyei a Tisza-holtágak,
vagy a város gyógyfürdője.
A Tisza-Körös torkolatánál elterülő város kedvező földrajzi helyzete miatt az újkőkor óta lakott hely volt. Jelentős
középkori emlék a városközponttól északra, három kilométerre eső Ellésmonostor maradványa. A Tisza árterében
homokdombra telepített monostor feltárása 1990 óta
tart. A várostól nyugatra fekvő magas homokhát kedvez
a szőlőtermesztésnek, már a XI. századból vannak nyomai
az itteni bortermelésnek. A török időkben kezdték termeszteni a kadarkát. Ma is főleg a vörösborok jellemzőek
a térségre. A város 1987-ben elnyerte Rómában a „Szőlő
és a Bor Nemzetközi Városa” címet. Sokan keresik fel a várost gyógyfürdője miatt. Az 1091 méteres kútból nyert
46 Celsius-fokos, alkáli-hidrogénkarbonátos gyógyvíz
ízületi, reumatikus és nőgyógyászati betegségek megelőzésében és utókezelésében alkalmazható.
Bodor László Bio Borház *
6640 Csongrád, Pacsirta utca 38.
Kapcsolattartó: Bodor László
Mobil: +36 30/234-0625
E-mail: bodor.laszlo@citromail.hu
2002 óta bioszőlő termesztéssel foglalkozó borász, 2008 óta
dolgozza fel a bioszőlőt bornak. 2004 óta borlovag. Rendszeresen részt vesz városi, megyei borversenyeken és az országos BIO borversenyen. A hagyományos technológiával
készült borai tölgyfahordós érlelést kapnak.

2. Bokros

A kadarka bor
A kadarka borok minősége is nagyban függ az évjárattól és
a bor készítési módjától. Ahány évjárat és ahány pincészet
annyi különbözőséget és kellemes meglepetést okozhat.
Megkülönböztethetünk klasszikus vörös kadarkát, sillert,
rozét és fehér kadarkát.
A klasszikus kadarka bora színében visszafogottabb
rubinpiros, esetenként narancsos tónussal. Túléretten az
érett meggy felé hajló színe van.
A kadarka fűszeres zamatgazdagsága abban rejlik, hogy
aromái között a vanília, és a cseresznye gyümölcsíze egyértelműen kiérezhető.
Savtartalma hangsúlyos, de mégis diszkrét, amely a visszafogott tannintartalommal harmonizálva selymes ízt kölcsönöz a bornak. Ezzel együtt könnyed, elegáns, jó ivású ital,
amely sajátos kadarka zamattal párosul. Éppen a könnyedsége miatt ajánlották halételek mellé, ugyanakkor tüzessége miatt az alföldi pásztorételek, pörköltek, paprikások,
gulyások, sültek elmaradhatatlan ízesítő kelléke volt.

Bokros Csongrád megye legészakibb települése, a megye
névadó városától 11 km-re található. Egyes források szerint
a településhez tartozó pusztát sűrűn borító galagonya és
vadkörte bokrokról kapta nevét.
Bokrosi Borászati Kft. (Rubin Borház)
6648 Csongrád-Bokros, Tanya 1521.
GPS: 46°45’46’’ N, 20°2’45’’ E
Kapcsolattartó: Bodor István
Telefon: +36 63/579-010
Fax: +36 63/579-011
Mobil: +36 30/515-3783
E-mail: boraszbokros@freemail.hu
www.rubinborhaz.hu
A pincészet 20 000 hl tárolótér kapacitással rendelkezik. A rozsdamentes acéltartályok mellett hagyományos tölgyfahordóban történik a borok érlelése. Évente 10-12 000 hl bort
állítanak elő, amelyet hazai és külföldi piacon értékesítenek. Főbb borfajtái a terület adottságaiból adódóan vörös
és rozé fajtakörbe tartoznak, melyeket korszerű technológiával állítanak elő. Boraik 80%-a vörösbor és 20%-a fehér.
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A 2005-ben történt belső fejlesztések után megkezdődött
a borok palackozása. A termékcsalád négyfajta borból állt.
Az elkövetkező években ez a kapacitás folyamatosan bővült, 2009-ben már 11 fajta bort palackoznak, RUBIN BORHÁZ márkanév alatt. Céljuk a palackos kiszerelés fokozása,
amelyet saját vinotékáikban is növekvő mértékben értékesítenek. Szállítanak bort Csehországba, Szlovákiába és
Kanadába is. Borversenyeken termékeiket a legfényesebb
érmekkel ismerik el.

A város területén már a csiszolt kőkorszakban megtelepedett az ember. A lakosság a török időkben elsősorban állattenyésztéssel foglalkozott a környező pusztákon. A XVIII.
századtól terjedt el az istállózó állattartás, amely a tanyák
kialakulásához és nagyarányú elterjedéséhez vezetett. A sertéskondák és a juhnyájak legeltetésének komoly következménye, hogy a homoktalaj fellazult, és mobilizálódott. A homok
megkötésének egyik fontos mozzanata, hogy a Kecskemét
környéki pusztát gyümölcsfákkal és szőlőtőkékkel ültették be.

Gulyás pince *
6648 Csongrád-Bokros, Tanya 1531.
Kapcsolattartó: Gulyás Ferenc
Telefon: +36 30/356-7928
E-mail: kekfrankos.gf@freemail.hu

A szőlőkultúrák telepítése a XIX. század végi filoxéravésznek köszönhetően jelentős területen teljesedett ki. A kötöttebb talajokon pusztító kártevő a szőlőnek a felszíni
részén meghonosodva szinte teljesen tönkretette e magyar borvidékeket. A felforrósodó homoktalajon a kórokozó nem tudott megtelepedni.
Kecskemét történetének több, mint száz éves szomorú
napja: 1911. június 8-a, amikor éjszaka mintegy 20-25
percig tartó földrengés pusztította el a várost. Megsérültek a templomok, tornyok, középületek, a régi és az épülő
házak is.
A városban a XIX-XX. század fordulóján felpezsdült a kulturális élet, 1896-ban felavatták a Katona József Színházat,
1912-ben alapították a művésztelepet, a Kodály Intézet a
zene-pedagógusképzés fellegvára lett, továbbá a megnyíló múzeumok a Duna-Tisza köze kulturális központjává
emelték Kecskemétet.
Kecskemét jellegzetes halmaztelepülés, melynek a városmagja a középkorban alakult ki. A belvárosának girbegurba, zegzugos utcái és közei túlélték a török kort. Ez a
városkép a XX. század végéig megőrizte a XV-XVII. századi
gazdálkodás igényeihez alkalmazkodó szerkezetet. Az utcahálózata az állattartással és mezőgazdasággal összefüggő
igényeket mutatja: az egykori városkapukhoz vezető utcák általában a városközponttól távolodva tölcsérszerűen
szélesednek, amely arra utal, hogy a legelőre hajtott gulya
és konda a központban még kis helyen elfért, de a városból kifelé haladva gyarapodott azzal, hogy újabb gazdák
állatai csatlakoztak a városi legelőre vonuló társaikhoz.

A középes méretű családi gazdaság saját termesztésű szőlőit dolgozza fel. Minőségi vörös- és fehérbort forgalmaznak
pincei vendéglátás, kimérés és palackos kiszerelés keretében, valamint növekvő exporttevékenységgel. A térség
meghatározó Kadarka termesztője a borász. Boraival érmekkel tér haza a borversenyekről.

3. Kecskemét
Az Alföld minden szépségét és értékét magában rejtő Kecskemét – Bács-Kiskun megye székhelye – Magyarország középső részén, Budapesttől mintegy 85 km-re található.
A város kedvező földrajzi helyzetét kihasználva fejlődött a
régió gazdasági, közigazgatási, oktatási és kulturális központjává; számos képzőművészeti intézménynek, egyedülálló gyűjteményeknek, rangos fesztiváloknak ad otthont.
A város neve a „kecske” szóból ered, a „mét” pedig járást jelent. Címerében is a kecske látható, alatta a város jelmondatával: „Sem magasság, sem mélység nem rettent.”
Kecskemét 108 000 lakosú város, a Duna-Tisza közén terül el.

6

Dimenzió Borászat Kft. *
6000 Kecskemét, Szarkás dűlő 99/a
GPS: N 46°90.030, E 19°60.595
Kapcsolattartó: Koncz Dávid
Telefon/fax: +36 76/702-628
Mobil: +36 30/990-7162
E-mail: dimenzioboraszat@freemail.hu
www.dimenzioboraszat.hu
Minden népnek megvan a saját történelme, vallása, monda- és hitvilága. A borászat célja az, hogy kapcsolatot hozzon létre a múlt és a jövő között, ötvözve ezzel a tradíciót a
természettel és a technikával. Ezt egy teljes és logikus technológia rendszer szolgálja, ami a józan ész és a természet
törvényei alapján működik, tiszteletben tartva az élővilág
szellemiségét. Ennek is köszönhető a borászat borainak
egyedi, sajátságos íz- és aromavilága.

4. Szabadszállás
Szabadszállást kunok népesítették be. Első említése 1279-ből
való, a XV. századtól hívják Szabadszállásnak. A XVII. században kezdődtek meg a betelepítések, ennek ellenére Szabadszállás továbbra is kun település maradt. Mezővárosi rangját
1820-ban kapta.
Napjainkban a városnak két kulturális műhelye van: a József Attila Közösségi Ház és a Helyőrségi Klub. A település
hagyományőrző csoportjai között vannak országosan és
nemzetközileg is ismertek. Nagyon jó vendégcsalogatónak
számítanak az évente több napon át programot biztosító
júliusi Kulturális Napok rendezvényei. Szívesen jönnek ide a
horgászok is, mert a halakban bővelkedő Kiskunsági-főcsatorna, a Duna-völgyi-főcsatorna és a Kurjantó-Nagyszéktófőcsatorna övezi a város határát egymással majdnem párhuzamosan észak-dél irányban.
Birkás Bor- és Pálinkaház *
Izsák, Kurjantópuszta
GPS: 46°50’43” N, 19° 17’32” E
Kapcsolattartó: Birkás Menyhért, Birkás Zoltán
Mobil: +36 20/317-6059, +36 20/983-0652
E-mail: info@birkaspinceszet.hu
www.birkaspinceszet.hu

legességeket, ínyencségeket szeretnek készíteni, számos
esetben a fogyasztói érdekeken kívül saját ideológiájukat
követve és ízvilágot képviselve.

5. Kiskőrös
A Bács-Kiskun megye közepén fekvő Kiskőrösi Kistérség legmeghatározóbb települése Kiskőrös, az egykori járási székhely. A gazdag régészeti leletek bizonysága szerint már az
újkőkorban éltek itt emberek. A település természetföldrajzi
adottságai, valamint vadban és halban gazdag élelemszerzési lehetőségei biztosították a megélhetést az itt letelepedőknek. Az 1780-as évek közepén már ötezer lakosa volt
Kiskőrösnek. Ebből az időből származik a város pecsétje is,
amely később a címer alapja lett.
A XX. század elején Kiskőrösnek már közel 13 000 lakosa volt,
gazdasági és kulturális intézményei, valamint a társadalmi
életet koordináló egyesületei a környező települések központjává emelték. Lendületes fejlődését az első és a második világháború és következményei megtörték. A talpraállás
nehéz időszaka után az 1960-as, 70-es években következett
be jelentős javulás az itt élők életkörülményeiben, ami kihatott a település fejlődésére is. Megjelentek a városiasodás
nyomai. Új lakások, középületek, iskolák, utak épültek, elkészült a művelődési ház és a könyvtár közös épülete, városszerte parkok létesültek.
Kiskőrös 1973-ban lett újra város. Azóta is töretlenül fejlődik,
s bár lakosainak száma alig haladja meg a 15 ezret, napjainkban is a kistérség gazdasági, szellemi, kulturális központja.
István Borház *
6200 Kiskőrös, Izsáki utca 10.
GPS: 46°37’50.83” N, 19°17’53.35” E
Kapcsolattartó: Csengődi István
Telefon: +36 78/511-070
Fax: +36 78/311-748
Mobil: +36 30/953-0928
E-mail: istvanborhaz@t-online.hu
www.istvanborhaz.hu

A Birkás Pincészetnél mindig elsődleges szempontként
szerepelt a tradíció tisztelete. Ez a fogalom gyökere a hivatásuknak. A boraikban saját stílust, egyedi ízvilágot képviselnek. Három borcsaládot is útjára indítottak – nem kis
feladatot állítva maguknak – ezzel a széles vertikummal
próbálják emelni a környék imázsát. A Birkás név, a dűlő és
a hagyományok felkutatása, mindent elárul próbálkozásaikról. Ha tehetik, mindenkit az alföldi borok kóstolására buzdítanak. A Birkás Pincészetnél 1998 óta készítenek minőségi
borokat, 12 fajta boruk jelenleg is kapható és megtalálható Kecskemét és a város környéki vendéglátóhelyeken.
Boraik elkészítése közben saját borszelekciókon keresztül
a hagyományos és új technológiákat ötvözve borkülön-

Családjukban – sok más kiskőrösi és környékbeli családhoz
hasonlóan – többgenerációs múltra tekint vissza a szőlő- és
bortermelés.
Az István Borház Kft. 1998-ban alakult. Fő fajtái: Zweigelt,
Kékfrankos, Kiskőrösi Kadarka, vörös- és roséborok, Rajnai
Rizling, Ezerjó, Cserszegi Fűszeres fehérborok.
Céljuk az alföldi borok hírnevének megőrzése, a helyi borászati hagyományok ápolása, s nem utolsó sorban a mindennap fogyasztható, igényes minőségű homoki borok
megkedveltetése. Borházuk a „nyitott pince” elve alapján lehetőséget kínál a borkészítés műveleteinek megtekintésére,
termékeik megismerésére. 80 fő vendégvárására is alkalmas
helyiségükben kiránduló és turistacsoportok részére paraszttálas borkóstolást biztosítanak előzetes bejelentkezés
alapján. Stílszerűen berendezett fogadótermükben megtekinthetik a szőlészet és borászat hagyományos eszközeit,
valamint látványpincéjüket.
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Szentpéteri Borpince *
6200 Kiskőrös, Soós utca 33.
Telephely: 6200 Kiskőrös, Öregszőlő 100/1
Kapcsolattartó: Szentpéteri Attila
Mobil: +36 70/453-5250
E-mail: info@szentpeteriborpince.hu
www.szentpeteriborpince.hu
A Szentpéteri család borpincéje Kiskőrös és Soltvadkert
legjobb fekvésű szőlőterületein állítja elő saját termelésű
alapanyagait. Fehér, vörös és késői szüretelésű alapanyagokból készítenek bort. 35 hektáron termelnek szőlőt. A hagyományos művelésű szőlőiken terméskorlátozott szőlőt
állítanak elő.
A modern, fémtámrendszeres ültetvényeik lehetővé teszik
a szőlészkedés sokféle variációját (pl. az éjszakai kíméletes
szüretet). Kiskőrösön az öregszőlőben egy homokdombba vájt pincében, hagyományos és modern tárolóedényekben érlelik az arra érdemes nedűket.
Fehérboraikban az alföldi természetesség, a reduktivitás,
fajtaazonosság és a gyümölcsösség érezhető.
Rozé boruk a borvidékre jellemző tulajdonságokkal bír.
Könnyed és fiatalos, friss megjelenésű rózsaszínes bor.
Vörösboraikat hosszan érlelik az erjedés során, majd a cefre kíméletes mozgatása mellett érik el a kívánatos harmonikus állapotú csersavakban gazdag, de simulékony, fajtáikra jellemző állapotot. A hagyományos Kadarka szőlő
2,5 ha területen terem. A minőségi borászkodás jellemzi
tevékenységüket. Ez szavatolja fogyasztóik számára a tiszta, higiénikus, hibátlan, élvezhető boraikat.
Borpincéjükben előzetes egyeztetés alapján 15-40 fős
társaságokat tudnak fogadni borkóstolóra, borvacsorára.
A borkóstoló egyedi igény szerint alakítható.

6. Soltvadkert
A település a Duna-Tisza közén, a Kiskunsági Nemzeti
Park szomszédságában az 53-as és 54-es 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 különböző borversenyek, borbemutatók és borszentelések. A szőlő és a bor tiszteletét két szobor is reprezentálja. Az 1990-es évek elejére Soltvadkert a kistérség
egyik központjává vált, ezért 1993-ban elnyerte a városi
rangot. A rendszerváltás után számos magánvállalkozás indult be, különösen a műanyag-feldolgozásban
létesültek modern üzemek.
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Frittmann Borászat és Borház *
6230 Soltvadkert, Eötvös utca 5.
GPS: 46°34’37.74” N, 19°24’25.79” E
46.577669015736, 19.399688243866
Kapcsolattartó: Frittmann István, Frittmann János
Telefon/fax: +36 78/482-690
Mobil: +36 30/329-7556, +36 30/323-6029
E-mail: info@frittmann.hu
www.frittmann.hu

A FRITTMANN névvel fémjelzett borok családi vállalkozásban
Soltvadkerten, a Kunság déli részén fekvő alföldi kisvárosban
készülnek. A Frittmann testvérek mellett az egész család szerepet vállal a szőlész, borász, kereskedelmi tevékenységben.
Ezen a magyarországi legnagyobb borvidéken már a szüleik nagyszülei is szőlőtermesztéssel, borászattal foglalkoztak.
2007-ben elkészült az új borházuk, melyben egy borkóstolóterem, barrique-, és ászok pincerész, illetve szobák kaptak
helyet. Szívesen fogadják előzetes bejelentkezés alapján az
ide látogatókat és a helyben vásárlókat. 2007-ben Frittmann
János megkapta az „Év Borásza” megtisztelő címet, amely áttörést jelentett a Kunsági borvidék életében.

7. Kiskunhalas
Kiskunhalas 30 000 lakosú város a Kunság déli részén, a Duna-Tisza közi homokhátság közepén. Egykor tavak-mocsarak övezték, amelyek közül mára csak a Sós-tó maradt meg.
A város környéke évezredek óta lakott, első írásos említése
1347-ből származik, a tatárjárást követően a kunok népesítették be Halas környékét.
Kiskunhalas fejlett intézményi és szolgáltató rendszere révén mindvégig megmaradt a térség ellátó központjának.
Igazgatási és térségszervező feladatköre napjainkban a kistérségi szerepkör felértékelődésével ismét erősödik.
A város kulturális életét évszázadokon keresztül befolyásolta a debreceni református kollégiumhoz tartozó Halasi
Gimnázium.

A XX. század elejétől a hagyományos állattartás mellett egyre nagyobb jelentőségre tett szert a szőlő- és gyümölcstermesztés, országszerte ismertté vált a Kiffer körte és a Halasi
homoki bor. Halas számára az 1902-ben megindított csipkevarrás szerzett hírnevet: a halasi csipke minden jelentős
nemzetközi kiállításon nagy sikert arat.
A város környékén feltárt olaj- és földgázkincs kitermelése
és az ezzel kapcsolatos kutatás, feldolgozás országos jelentőségű.
Szőke Pincészet *
6400 Kiskunhalas, Batthyány utca 54.
GPS:
46°25’45.73” N, 19°29’35.99” E
46.429085, 19.492965
Kapcsolattartó: Szőke Sándor
Telefon/fax: +36 77/422-228
Mobil: +36 30/943-7061, +36 30/346-4422
E-mail: halasibor@halasibor.hu, info@halasibor.hu
www.halasibor.hu

A Halasi Borászati Kft. 1996 óta működik családi vállalkozásként, Szőke Sándor és Szőke Tibor vezetésével. Borászatuk a
Kiskunhalas környéki szőlőből készített borok számára korszerű
tárolótérrel, a fahordóban érleléshez ászoktérrel, és saját palackozóüzemmel rendelkezik. A környéken lévő szőlőterületeket
a Kunsági borvidék laza, humuszban gazdag homokos talaja

és a magas napsütéses órák száma biztosítja a jó termésről és
ez kedvez az íz-, és a zamatanyagok kialakulásának.
A borok előállítása és kezelése során szigorú elvárásokat teremtettek maguknak, amelyeknek munkatársaik lelkiismeretes, alapos szakmai munkával felelnek meg. Az alföldi borvidékekre jellemző közismerten nehéz helyzetben kiemelt
figyelmet kell fordítani a minőség megtartására és további javítására. Az erős konkurenciaharc miatt a hazai és nemzetközi
piacokon kiélezett verseny cégüket új, innovatív megoldások
bevezetésére inspirálta, mint például a saját szőlőültetvény,
az irányított erjesztés, vagy a legkorszerűbb töltőberendezés
beüzemelése. Pincéjükre jellemző az egyedi, reduktív technológia, melynek szigorú betartása mellett igyekeznek boraik
egyéni jellegét megtartani.

8. Hajós
Hajós község nevének keletkezésére többféle magyarázatot adnak. Az egyik szerint a sváb telepesek Dunán történő
érkezése miatt a környező falvak lakói nevezték el őket hajósiaknak. A másik magyarázat szerint, a község neve onnan származik, hogy a falu mai területén egy vízfolyás vezetett, amely lehetővé tette a halászatot, illetve a hajózást.
De közszájon forog egy harmadik magyarázat is. A török
megszállás előtt ez a terület bizonyos Hajósy családé volt,
ezt számos írásos dokumentum is alátámasztja. Az első
okleveles adat 1366-ból való, amelyben a település neve
Hayósként szerepel.
A község mai területét mocsaras-vizes rétekkel váltakozó
tölgyes boríthatta a XVIII. században, ami vadban gazdag
volt. A falut két patak partjára építették, az egyik mellett
működött az érseki vízimalom.
Az intenzív egyházi, vallási, politikai élet következtében
a település egyre jelentősebb rangot vívott ki magának
a környéken.
Az 1930-as évektől az érseki uradalom a falu fejlődését gátoló erdőket kitermelte, majd felparcellázta házhelyeknek.
Ezeket kedvező áron értékesítette a lakosságnak és ezzel
kezdetét vette a minden korábbinál intenzívebb településfejlődés. A II. világháború után a település fennállásának
legnagyobb csapása következett, ami kezdődik a svábok
kitelepítésével, majd a felvidéki magyarok betelepítésével.
A kezdeti nehézségek, amik az idetelepített, más kultúrához szokott felvidékiek, valamint az őslakos sváb lakosok
között alakultak ki, szép lassan ráébresztette az itt élőket,
hogy előre tekintve, a múlt sérelmeit félretéve a közös jövőért kell dolgozni. A Duna régi medre /Vajas/ árterületének kiemelkedésén települt községtől keletre húzódó
földalatti törésvonal egy agyagos dombvonulatot alakított
ki, elválasztva egymástól két talajtípust. A lösz, amely alkalmas a szőlő- és gyümölcstermesztésre, és a kötöttebb talaj,
amin főként takarmánynövényt termesztenek a helybeliek. Hajós község neve elválaszthatatlanul összefonódott a
pincékkel, a javarészt fehérre meszelt falú, apró házakkal,
amelyek a településtől másfél kilométerre emelkednek a
löszhátakon.
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Kadarka út
Kovács Borház *
6344 Hajós-Pincefalu 54 sz. út
GPS: 46.385950, 19.147419
Kapcsolattartó: Kovács Róbert
Telefon, fax: +36 78/404-947
Mobil: +36 70/336-6997
E-mail: kovacsborhaz@freemail.hu
www.kovacsborhaz.hu

Pincefalu szívében a Présház - Borozót, mely szervezett vendégfogadások borkóstolóját szolgálja 42 főig. Löszfalba vájt
ászokpincéik 250 hl hordós és palackos bor érlelését teszik
lehetővé. A pinceágakhoz tartozó Muzeális tér szolgál az
1970-től gyűjtött muzeális borok tárolására. A pince-apartmanok a vendégek éjszakai szállását teszik lehetővé.
Varga Mihály Borpincéje
6344 Hajós-Pincefalu Borbíró utca 20.
GPS: 46°23’9.42”N, 19° 8’50.71”E
Kapcsolattartó: Varga Mihály, Varga Erika
Telefon: +36 78/448-140
Fax: +36 78/404-326
Mobil: +36 30/275-8594, +36 30/214-2151
E-mail: mihalyvarga@t-online.hu

A család csak saját tulajdonú szőlőterületen megtermelt
szőlőből készíti borait. A legnagyobb terület a hajósi Szent
Orbán borrend zászlós fajtájából, a Cabernet Sauvignonból
van. Ezt követi a Kékfrankos, Merlot, Kadarka. A fehér fajták
közül az Irsai Olivér, Kövidinka, Müller Thurgau, Chardonnay
és az Olaszrizling bővíti a kínálatot. Minden évben készítenek
kései szüretelésű szőlőkből borokat, ha az időjárás kedvező,
akkor jégborokat is. A család vendégei számára a helyi katakombákban borkóstolóval egybekötött látogatást, a pincefaluban folklór- és szüreti programokat is szervez. Lehetőség
van 50 fő szálláselhelyezésére.
A család több mint 25 éve foglalkozik szőlőtermesztéssel
és borkészítéssel. Kezdetben 2 hektáros, jelenleg mintegy
60 hektáros szőlőültetvényen gazdálkodnak. Szőlőfeldolgozójuk és az 5 000 hl bor befogadására szolgáló pincészetük
alkalmazza a hagyományos érlelés és kezelési technológia
mellett a korszerű irányított eljárással történő erjesztést, lehetővé teszi reduktív borok előállítását, azok kezelését és
tárolását. Pincészetükben a gondos munka eredményeként Kékfrankos, Cabernet Sauvignon, Zweigelt, Kadarka,
Chardonnay, Leányka és Cserszegi Fűszeres borok érlelése
és palackozása folyik. A magyar borok kedvelőit a pincészethez tartozó Borház - Fogadóba 120 főig várják borkóstolóval,
szabadtéri főzési lehetőséggel. A gyerekeknek az udvaron
kialakított játszópark (homokozó, mászóka, hinta) biztosítja
a kikapcsolódást. A hagyományokat követve alakították ki a
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9. Baja
Baja város Magyarország déli részén, a Duna bal partján található. Bács-Kiskun megye második legnagyobb városa, a Bajai kistérség központja. Jelentős dunai kikötő és közlekedési
csomópont.
A mai város területe már az őskorban lakott hely volt, és a
vaskort leszámítva folyamatosan az is maradt; a régészeti
feltárások újkőkori, bronzkori és népvándorláskori leleteket
találtak. A VI. századtól avarok lakták a területet.
A honfoglalás után fontos folyami átkelőhellyé vált. Első írásos említése 1323-ból származik. Neve török eredetű, jelentése bika; valószínűleg első birtokosáról, Bajáról kapta.
Baja a török hódoltság alatt jelentős erődítmény és kikötő

volt, több száz házzal, mecsettel és fürdővel. A török idők végére azonban a település elnéptelenedett. Baján 1686-1690
között a török elől menekülő bosnyákok telepedtek le.
A város a török uralom alól Buda visszavétele után szabadult
fel, és kincstári tulajdonba került.
Baját pestisjárvány (1739), árvíz (1751) és tűzvész (1840)
pusztította. Ennek ellenére a XVIII-XIX. században a vízi szállítás révén az Alföld egyik legjelentősebb kereskedelmi központjává vált, így gazdasági és kulturális téren is a környék
központjává fejlődött.
A II. világháborút követően, 1945-től Bács-Kiskun megye
1950-es létrehozásáig ismét megyeszékhely volt.

10. Csátalja

Sümegi és Fiai Pincészet – Keller Kft.
51-es főút, 153-154 km szelvény
GPS:
46°14’4.95” N, 18°58’28.25” E
46.234708, 18.974515
Kapcsolattartó: Dr. Sümegi József, Sümegi Zsombor
Posta cím: 6500 Baja, Pf. 250.
Telefon/fax: +36 79/325-766
Mobil: +36 30/921-1152
E-mail: info@sumegi.hu
www.sumegi.hu

A Gilián Borászati és Kereskedelmi Zrt. 1994-ben alakult.
A Gilián kastélykertben 4,5 hektáron termesztenek Kadarkát. Szerencsések, hogy a Kastélykert homokján, sugárzó
napfényben érlelt Kadarka szőlő levéből hagyományos eljárással készült rubinszínű, gyümölcsös illatú, lágy, de mégis
testes, karakteres, a fajtára jellemző legjobb tulajdonságokkal bíró, kellemes italú száraz bort tudhatnak magukénak.
Borkészítésük a régi borászati hagyományokra épül, igazodva korunk borfogyasztási igényeihez, szokásaihoz. Borászatuk a klasszikus borkezelési technológiát ötvözi a modern
technika nyújtotta előnyökkel. A Kadarkában lévő rejtett
íz- és zamatanyagok 18-20 fokon a legélvezhetőbbek, így a
bor elsősorban Nagybaracskai halászléhez, halpaprikáshoz,
tejfeles csukapörkölthöz ajánlható. Aki egyszer megkóstolja
a Gilián Kadarkát, emlékezni fog a fűszeres, de mégis bársonyos, egyedi ízére.

Csátalja Bács-Kiskun megyei község a Bajai kistérségében.
Bajától délre 20 km-re, az 51-es főút mellett található.
Gilián Borászati és Kereskedelmi Zrt.
Budapest felől az 51-es főúton, a 174-es km-nél
Postacím: 6523 Csátalja pf. 1.
Telefon: +36 79/361-222
Mobil: +36 30/998-5372
E-mail: gilianzrt@t-online.hu
www.gilianzrt.hu

11. Kelebia (Kelebija)
Kelebia Szabadka környéki vajdasági falu, a magyar-szerb
határátkelőhely közelében. Lakossága főleg magyar. Először 1297-ben említik Kelyb magyar nemes birtokaként.
A település manapság fejlett lótenyésztéséről, illetve minőségi borairól ismert. A település legnagyobb attrakciója a ménes.

A Sümegi és Fiai Pincészet - Keller Kft. a Hajós-Bajai borvidék
meghatározó pincészete, összesen 50 hektár szőlőterülettel.
A családi tradíciók és a legmodernebb technológiák ötvözéséből született meg cégük, amely festői környezetben,
32 hektáros szőlőültetvény közepén fekszik Baja határában.
Mivel a vidék adottságai lehetőséget teremtenek kitűnő,
hagyományos magyar fajták termelésére, ezért pincészetük
kifejezetten az elfelejtett magyar borok felkarolására tett
kísérletet. A pincészetben megtalálható a hagyományos
ászokpincétől kezdve a modern, irányított erjesztést lehetővé tevő hűtött tárolókon keresztül, a barrique érleléshez
szükséges égetett tölgyfahordókig minden technológia és
szaktudás, amely a nemes borok készítéséhez elengedhetetlen. Bátran állíthatják, hogy boraik ízében, zamatában
visszaköszön a rengeteg gondoskodás, hozzáértés és a több
mint 100 éves családi hagyomány.
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Kadarka út
Čuvardić Bortanya (Vinski salaš Čuvardić) *
24205 Kelebija, Edvarda Kardelja 139.
GPS: 46.197187, 19.607051
Kapcsolattartó: Petar Čuvardić
Telefon: +381 24/789-721, +381 24/789-720
E-mail: jutkic@yahoo.com
www.visitsubotica.rs
(www.visitsubotica.rs/index.php?category_id=4&content_id=145)

A bortanya borlapján régi őshonos és újabb szőlőfajtákból előállított borok gazdag kínálata szerepel, maga a hely
pedig hagyományos vajdasági tanya. Az igénybe vehető
szolgáltatások előzetes bejelentkezés alapján, megbeszélés szerint szervezhetőek. Asztalán mindig található házi
ételkülönlegesség, a borkóstolás maximum 50 személy
részére szervezhető meg.
A bemutató szerb és magyar nyelven biztosítható.
A látogatást be kell jelenteni.

12. Hajdújárás (Hajdukovo)
Hajdújárás Szabadka (Subotica) környéki falu, nem messze
a Palicsi-tótól. Gyümölcs- és szőlőtermesztésről, valamint
a falusi idillről és a minőségi háziborokról is híres.
Borkastély (Vinski Dvor) *
24414 Hajdukovo, Hajdukovo bb.
GPS: 46.1109234, 19.8285689
Kapcsolattartó: Laslo Hupert
Telefon: +381 24/754-762, +381 24/753-261
Mobil: +381 638/554-929
www.vinskidvor.com
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A Borkastély 2001-ben alakult meg családi vállalkozásként
Hajdújáráson, Palicstól 3 km-re. Szálló és étterem, saját
szőlőskert veszi körül. A Borkastély szállást, vajdasági ételekből, különlegességekből gazdag választékot, valamint
borkóstolási lehetőséget kínál. A Borkastélyt az európai
borlovagok rendjének házaként jegyezték be.
Nyitva tartás: 09-24
A látogatást be kell jelenteni.
Nyelvek: szerb, magyar, angol

13. Bácsszőlős (Bački Vinogradi)
Bácsszőlős, vagy másnéven Királyhalom Vajdaság ÉszakBácskai körzetében helyezkedik el, Szabadka község keleti részén.
A települést kialakulásakor rövid ideig Rúzsaháza néven is
emlegették, egy Rózsa nevezetű zsidó vállalkozó, Ormódi
Béla embere után, aki a Kárász-család birtokában lévő
homokpuszta egy részét megvásárolta és parcelláztatta.
1946-ig Királyhalom vagy Királyhalma, majd Bácsszőlős.
MR Vinogradi doo Palić *
24 413 Bački Vinogradi
Kapcsolattartó: Ignjacije Tonković
Telefon: +381 24/753-232

A 7 hektár kadarka szőlőt Bácsszőlős (Királyhalma, Bački
Vinogradi) területén, Palics (Palić) és Hajdújárás (Hajdukovo)
közvetlen közelében, 2005 és 2007 között telepítették.
A szőlőterület dombos lankája biztosítja a kiváló mikroklímát, légcserét, aminek következtében az érzékeny
kadarka csapadékosabb őszi időjárás esetén is szépen
be tud érni. Ez a kiváló adottságú termőterület alkalmas
arra, hogy a szüret időpontját optimálisan meg lehessen
határozni. A szőlőtábla között található a pince, melynek
kapacitása 50 ezer hektoliter. A pince mellett ízlésesen és
kényelmesen berendezett tanya teremti meg a borkóstolás feltételeit, erre maximum 25 fős csoportok számára nyílik lehetőség előzetes bejelentkezéssel. A borhoz a
vendég kívánságának megfelelően helyi készítésű hentesárukból, sajtokból, gyümölcsökből alkotott hidegtálak
teszik teljessé a kulináris élvezeteket.

14. Ópálos (Păuliş)
Wine Princess *
317230, Păuliş nr. 583.
GPS: 46º 07.466 N, 21º 35.931 E
Telefon/fax: +40 257/388-045
E-mail: office@wineprincess.ro
www.wineprincess.ro

Fehérboraikat korszerűen, reduktív módon, hűtött erjesztéssel készítik. Sajátosságuk a huszáros savgerinccel rendelkező Mustos Fehér, de szélesíti palettájukat a világfajta
Sauvignon Blanc, a rózsaszirom illatú Tramini, a szelíd, de
titokzatos Királyleányka, a jellegzetes Szürkebarát és a harmonikus Olaszrizling.
Ménes érdekes, izgalmas szín- és ízvilága babonázza
meg vendégeiket a borkóstolókon, mert az itt készült bor
„.. szikrát ad a szerelemnek, szárnyat a gondolatoknak, kandallótüzet a barátságnak”.

15. Temesrékás (Recaş)
S.C. CRAMELE RECAŞ S.A. *
307340 Recaş, Complex de Vinificaţie
GPS: 45 47.957 N, 21 30.349 E
Telefon: +40 256/330-296
Fax: +40 256/330-241
E-mail: office@recaswine.ro
www.recaswine.ro
Történelem, hagyomány, műveltség, ízek, aromák, egyszóval:
MINŐSÉG. Temesvártól alig 30 km-re, a rékási dombokon, Isten
által megáldott vidéken terülnek el a rékási pincészet szőlői.
Ezen a történelemmel és hagyománnyal telített tájon már a II.
évszázad óta termesztik a szőlőt, hivatalos dokumentumokban
1447-ben történik említés róla először.
A Rékási Pincészet ültetvénye 900 hektáron terül el, vegyesen termesztenek hagyományos fajtákat, mint a Chardonnay,
Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Merlot, Pinot Noir, vagy
nemzeti szőlőfajtákat, mint a Fekete leányka vagy Királyleányka. Helyi szőlőfajták is megtalálhatók itt, mint a Kadarka, mely
boldog emberré tesz minden látogatót, aki küszöbüket átlépi,
ezáltal aktív részesévé válva a térségre jellemző hagyományok
és hagyományos termékek tiszteletének és népszerűsítésének.
A Rékási Pincészetben fehér, rozé és vörösborok várnak felfedezésre és kóstolásra, baráti körben, a családdal vagy üzleti
partnerekkel. Látogatásukat szakképzett személyzet kíséri végig egészen az értékesítési pontig, ahol a cég által gyártott borokkal találkozhatnak (újra), olyan borokkal, amelyek több mint
25 országba eljutottak már, mint például az Egyesült Államok,
Kanada, Németország, Japán, Anglia, Malajzia, stb.

Ménes, a hajdani híres történelmi borvidék Arad-hegyalján,
hosszú ideig feledésbe merült a XX. század forgatagában.
A legendás vörös aszúk, a fűszeres Kadarkák, az egykoron Európa-szerte híres nagytestű, bársonyos ménesi vörösborok és
szelíd Királyleánykák vidékén létrejött pincészet 1999 óta arra
törekszik, hogy e borvidék visszanyerje régi patináját, hírnevét.
A 61,5 hektáros szőlőbirtok 85%-án kék, 15%-án fehérszőlőt
termesztenek. A pincészet tárolókapacitása 5 000 hl.
Ménes kiváló talajadottsága és az adriai éghajlathoz hasonló klíma szülte a borvidék büszkeségeit, a vörösborokat.
A Merlot, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Kékfrankos és a
Kadarka ma is a cég kiváló borai. Zászlósbora a Kadarka,
amiből régen a vörös aszút készítették.
Vörösboraikat hagyományosan ászokhordóban érlelik. Alkalmazzák a kishordós (barrique) érlelést is. Kitűnő évjáratú
boraikat többéves érlelés után értékesítik.
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Pálinka, rakija, cujka
A pálinka, rakija, cujka erjesztett gyümölcsből készülő,
lepárolt szeszes ital. Leggyakoribb alapanyaga a szilva, a
körte, az alma, a kajszi, a cseresznye, a szőlőtörköly és az
eper, de gyakorlatilag bármilyen gyümölcsből készülhet.
Amióta csak pálinka, rakija, cujka van a világon, azóta hagyományos a pálinkaivás a térség otthonaiban. Egyes dokumentumok szerint a régi szlávok ebbe a térségbe mézes
pálinkától és mézes bortól ittasan jöttek. Az ital előállítása
különösen fellendült, amikor a XVI. században megnyíltak
az első kocsmák. Manapság a pálinkát, rakiját és a cujkát
is hagyományos módon (házilag) és iparilag állítják elő.
A mai napig megmaradt az a szokás például Szerbiában,
hogy minden házigazda legalább egyfajta kisüsti pálinkát
tart otthon a vendégeknek.

1. Kecskemét

Kecskeméti Pajor Pálinka Zrt.
6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 18-20.
Telefon: +36 76/412-777
E-mail: info@kecskemetlikor.hu
www.kecskemetlikor.hu
A cég 1992-ben alakult „Black Bulls” Bt-ként, majd jogutódként 2000 márciusától megalakult a Kecskeméti Likőripari Rt. A több mint egy évtizedes működésnek és az általuk
gyártott italok fogyasztók általi elismerésének köszönhetően termékeik megtalálhatóak szinte az ország valamennyi
multinacionális áruházának és nagykereskedésének polcain.

Kecskemét és környéke sárga futóhomokjáról, az azon termett zamatos gyümölcseiről vált közismertté, így méltán
palackozzák az ezek főzetéből készült valódi pálinkát. Saját
laboratóriumukban folyamatos ellenőrzéssel gondoskodnak arról, hogy csak kiváló minőségű termékek kerüljenek
piacra. 2000 augusztusában megszerezték az ISO 9002,
majd 2004 februárjában az ISO 9001 minőségbiztosítási tanúsítványokat és mindemellett rendelkeznek HACCP minőségellenőrzési rendszerrel is. Cégüknél szervezett, piacorientált munka folyik. Szakképzett munkatársaik dolgoznak
a több mint 50 féle ízű és kiszerelésű termékek gyártásán,
folyamatos fejlesztésén, értékesítési céljaik megvalósításán,
hogy a jövőben is mind minőségben, mind áraikban megfelelő, illetve elérhető termékeket tudjanak kínálni régi és új
partnereiknek.
Zwack Kecskeméti Pálinka Manufaktúra *
6000 Kecskemét, Matkói út 2.
GPS: 46° 53’ 37.14” N, 19° 41’ 30.24” E
Kapcsolattartó: Szájbely Ernő
Telefon: +36 76/487-711
Fax: +36 76/417-110
Mobil: +36-20/931-0204
E-mail: central@zwackunicum.hu
www.zwack.hu

Ami a skótok számára a whisky, a franciák számára a konyak, az Kecskemétnek a világ számos táján ismert és
méltán kedvelt Kecskeméti barackpálinka. E vidéken nagy
hagyománya van a barackpálinka főzésnek, írásos emlékek már a XVIII-XIX. századfordulótól említik, de a kecskeméti fütyülős barackpálinka, melyet először a Zwack
család készített (s mely a jellegzetes hosszú nyakú üvegéről kapta nevét) az 1930-as évek közepén vált világszerte
ismertté. A brit trónörökös, Edward walesi herceg 1936os magyarországi látogatása alkalmával megkóstolta és
megszerette, majd egész életében kedvelte a kecskeméti
barackpálinkát. „Szódával jobb, mint a whisky, teával jobb,
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mint a rum.” - mondta a hagyomány szerint. Mind a mai
napig minden alkalommal, amikor a brit uralkodó család
valamely tagja Magyarországra látogat, látogatása emlékeként egy hatalmas üveg barackpálinkát kap. A Zwack
Kecskeméti Pálinka Manufaktúra látogatásának első állomása a régi főzde, amely a XX. század elején épült, és ma
már ipartörténeti emlék. Igen nagy a kontraszt, amikor a
következő épületben – mely 1995-96-ban épült – a legkorszerűbb gyümölcspárlat fermentációs és desztillációs
folyamatokat ismerheti meg a látogató. A gyümölcs húsz
hatalmas, 8,5 méter magas rozsdamentes erjesztő tartályban erjed. A tartályok sora lenyűgöző. A gyárlátogatás
csúcspontja a pálinkák szakszerű megkóstolása, valamint
a Zwack család és a manufaktúra történetének megtekintése.

2. Lajosmizse
Régészeti leletek bizonyítják, hogy a térség már a bronzkortól kezdve lakott volt. Kelta, avar és a honfoglaló magyar régészeti anyag tanúsítja, hogy milyen fontos volt
ez a homokos legelőkkel és szikes tavakkal tarkított föld a
népvándorlás idején. A környéken a tatárjárás után betelepedett kunok létesítettek először településeket itt. 1902től viseli a Lajosmizse nevet. Ekkor a nagyközség már virágzó kertészkedő-földműves település (1910-ben már 9 000
lakosa van, a 30-as években 11 000 fő). A római katolikus
templom 1896-ban, a református 1902-ben épült fel közadakozásból. A polgári iskola 1932-ben kezdte meg működését. 1899-ben egy kis zsidó templom is épült, de ezt a
második világháború után államosították, majd lebontották. 1986-ban az addig Lajosmizséhez tartozó Felsőlajos
önálló község lett. 1993 óta város. A lakosság többsége a
jászsági telepesek leszármazottja.
Johanna Kft. *
6050 Lajosmizse, Ceglédi út 76.
Mobil: +36 30/239-8663
E-mail: gusto@palinka.hu
www.palinka.hu
Cégük elismert múlttal és sokéves tapasztalattal rendelkezik az alkoholos italok előállításában. A családi tradíciók
és receptek, valamint a mindig tökéletesre való törekvés
segíti tevékenységük iránti elkötelezettségüket. Kötelességüknek tartják az évszázados tradíciók megőrzését és
az ezeken alapuló szakértelem továbbörökítését. A részletekre legaprólékosabban odaadó figyelem, a legkorszerűbb technológia és technikai felszerelés mind részei annak, hogy e nemes párlatokat olyan színvonalon képesek
előállítani, hogy azok a legkifinomultabb ízlésűeknek is
páratlan gasztronómiai élményt nyújtsanak. A legmagasabb minőségi kategória eléréséhez hozzájárul az is, hogy
pálinka lepárló üzemük a magyar gyümölcstermesztés
egyik fellegvárában, a Kecskemét mellett Lajosmizsén
helyezkedik el. Ez a körzet Magyarország egyik napfényben leggazdagabb vidéke, ahol a napfényes órák száma
a vegetációs időszakban eléri a 1770-et. Gyümölcspálin-
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káik kiváló ízvilágát az aranyhomok egyedülálló körülményei biztosítják.

3. Dunavecse
Dunavecse közvetlenül a Duna bal partján terül el, 4 250 lakost számláló kisváros. Budapesttől 72 km-re, délre található
az 51-es számú főút mellett. Az itt lakók életében a mai napig meghatározó jelentőségű a mezőgazdaság. Különösen
jelentős termelés folyik sárgabarackból és meggyből, de
komoly alma-, őszibarack- és szőlőültetvények is találhatók
a szórvány gyümölcsösök mellett. A 70-es években idetelepült ipari üzemek nagy része a rendszerváltás után stagnált
vagy teljesen megszűnt. 1995-től új tulajdonosokkal ezek az
üzemek újraindultak, sőt számuk nőtt. Nem egy közülük az
elmúlt évben jelentős beruházást, bővítést hajtott végre.
Vecse Komplex Kft. (Pálinkafőző Üzem)
6087 Dunavecse, Alkotmány utca 120.
Telefon, fax: +36 78/438-091
E-mail: vecsekomplexkft@t-online.hu,
dunaihajos@dunaihajospalinka.hu
www.dunaihajospalinka.hu
Üzemüket 2007 júniusában nyitották meg Dunavecsén.
Kisüsti lepárló berendezésük magyar szakemberek kiváló munkája, amelyben ötvöződik a hagyomány és napjaink korszerű technológiája. A terület kiválasztásában
döntő szerepet játszott a település földrajzilag kiváló
elhelyezkedése, mikroklímája, valamint az évtizedes hagyományokkal bíró gyümölcstermesztési kultúra, illetve
az itt termelt gyümölcsök utánozhatatlan és egyedülálló illat- és ízvilága. Gyümölcspálinkáikban az irányított
erjesztésnek és a kíméletes lepárlásnak köszönhetően
sikerült palackba zárni a Dunavecsén termelt gyümölcsök felejthetetlen harmóniáját. A magyar pálinka, mint
Hungarikum megóvása iránti elkötelezettségüket az üzemükben készült kisüsti pálinkák kiváló minősége igazolja,
melyeket bátran ajánlanak minden kedves fogyasztó és
forgalmazó számára.

4. Madaras
Madaras község Bács-Kiskun megyében a Bácsalmási
kistérségben, Bácsalmástól délre, a szerb határ mellett
fekszik. A község gazdag történeti múlttal rendelkezik.
A Telecskai-dombok hátságán közel húsz évezredes őskőkori település nyomára bukkantak. Közép-Európa legnevezetesebb szarmata telepét és temetőjét tárták fel a
madarasi határban. Az első írott emlék Madarasról 1377ben keletkezett.
A XVII. század első évtizedeiben a törökök palánkvárat
építettek itt a határban lakóknak.
A törökök kiűzése idején a falu elnéptelenedett és mintegy száz évig nem is települt be újra. 1787 júliusában az
okmányok már „újonnan benépesített falunak” nevezik
Madarast, pecsétjén is ez az évszám szerepel.

Madarasi Pálinkaház *
6456 Madaras, Szent István utca 105.
Telefon/fax: +36 79/558-010
Mobil: +36 30/383-3662
E-mail: madarasipalinka@t-online.hu
www.madarasipalinka.hu

A madarasi pálinka
Madarason és környékén az emberek mezőgazdaságból éltek, a mindennapokhoz hozzátartozott a pálinka fogyasztása
is. Ezt látva Balla Péter úr 1943-ban megépítette pálinkafőzdéjét. Államosítás után földműves-szövetkezeti, majd ÁFÉSZ
tulajdonba került, ahol évente 40-50 ezer liter pálinkát állítottak elő. A pálinkafőzde vezetője 1960-tól 1989-ig a jelenlegi tulajdonos apja, idősebb Lakatos Márton volt. 1989-ben
megvásárolta a pálinkafőzdét és magán pálinkafőzdeként
üzemeltette tovább. A Lakatos család immár ötven éve főzi
hagyományos módon, kétszeres lepárlással a kisüsti pálinkát. A hosszú szakmai tapasztalat és a pálinka iránti kereslet
késztette arra, hogy az eddigi bérfőzést kibővítve kereskedelmi pálinkafőzésbe is kezdjenek 2008. elejétől.

Zombor Bácska északnyugati részén terül el, 99 km-re Újvidéktől (Novi Sad). Ez a kisváros barokk építészetéről ismert,
ugyanis a központi téren levő számos épület, pl. a Városháza (1842), Vármegyeháza (XIX. század), Plébánia (XVIII.
század), Szent György-templom és más lenyűgöző épületek is mutatnak barokk stíluselemeket. Zombor környékén
található a 16 tanyából álló egyedi tanyavilág, amely őrzi a
környék vidéki hagyományát. Zombort szinte el sem lehet
képzelni tamburások és fiáker nélkül, ezért ajánlatos a fiákeres városnézés.

Šarić Pincegazdaság (Podrum Šarić) *
25000 Sombor, Čonopljanski put 15D
Kapcsolattartó: Dragoslav Šarić
Mobil: +381 637/794-076
E-mail: dragoslav.saric@gmail.com

5. Zombor (Sombor)

A Šarić pincegazdaság családi vállalkozás, amely 2000-ben
jött létre saját szőlőkerttel és gyümölcsössel a Telecskaidombok területén. Különféle borokat és gyümölcspálinkákat állít elő. Készül a kóstolóterem és az ajándékbolt, ahol az
üvegfestészetet és a művészi tárgyak készítését végzik.
Nyitvatartás: munkanapokon 15-19 óráig, megbeszélés szerint éjszakai időpontokban és hétvégén is.
A bemutatót lehet kérni szerb, magyar, szlovák, német és
angol nyelven is.
A turisztikai látogatást lehetőleg be kell jelenteni.
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6. Karlóca (Sremski Karlovci)
Karlóca festői hely, amely a Fruška Gora lankáin és a Dunaparton terül el, nem messze Újvidéktől. Karlóca történelme már az őskortól figyelemmel kísérhető, de a város és a
vajdasági szerbek történelmének legjelentősebb fejezete
mégis a XVIII. század, amikor Karlóca a Szávától és a Dunától északra élő szerbek közéletének, politikai, közoktatási
és művészeti életének a központjává vált. A régi lenyűgöző
épületek, a Szent Miklós-székesegyház, a Püspöki palota,
amelyben a szerémségi püspök székhelye van, az oroszlános kút és a legrégibb szerb gimnázium Karlóca felismerhető szimbólumai. A fő gazdasági ág ezen a tájon a XVIII.
és XIX. században a szőlőtermesztés volt, de a szőlőskertek, a kiváló bor és a számtalan borpince a térséget ma is
felismerhetővé teszik.

Benišek Pincegazdaság (Podrum Benišek) *
21205 Sremski Karlovci, Mitropolita Stratimirovića 72.
GPS: 45.198657, 19.941957
Kapcsolattartó: Mirko Veselinović, Mario Benišek
Telefon: +381 21/881-605, +381 21/884-315
Mobil: +381 642/159-122, +381 638/660-773
E-mail: benisekveselinovic@gmail.com
www.podrumbenisek.com

A Benišek család sokévi hagyománnyal rendelkezik a minőségi italok előállításában. A termelést Benišek borgazdaság néven kezdték 1997-ben, Benišek–Veselinović szövetkezetként pedig 2010-ben jegyezték be. Folyamatban
van az italbolt, mint kóstolóközpont kiépítése. A borok és
gyümölcspálinkák kiváló minőségéről számos elismerés
tanúskodik.
A látogatást be kell jelenteni. A bemutatót lehet szerb és
angol nyelven kérni.
Dulka Borgazdaság (Dulka Vinarija) *
21205 Sremski Karlovci, Poštanska 8.
Kapcsolattartó: Jasmina Otašević
Telefon: +381 21/571-711
E-mail: dulka@eunet.com, jotasevic@open.telekom.rs
www.dulka-vinarija.com
Dulka borház (Dulkina vinska kuća) *
21205 Sremski Karlovci, Karlovačkog mira 18.
Telefon: +381 21/881-579
Mobil: +381 60/334-4557
Az egyik híres szerémségi, illetve karlócai bortermelő család a Dulka család, amely borászattal hivatalosan 1920 óta
foglalkozik. A DULKA borgazdaság választékában csúcsminőségű bor, bermet, konyak és pálinka található. A Dulka
borházat 2007-ben felújították, és múzeummá alakították
át. A múzeum és a borgazdaság megtekintésén kívül a
látogatók élvezhetik a minőségi borokat, különféle ízeket
kóstolhatnak, megismerhetik az egyes régi, ősidőktől fogva csak Karlócán készített fajták, mint amilyen a bermet,
ausbruh, schiller receptjét.
A bemutatót lehet szerb és angol nyelven kérni.
A látogatást be kell jelenteni.

18

7. Nagykikinda (Kikinda)

Nagykikinda – Észak-Bánát központja – tipikus pannon
típusú település, Mária Terézia korszakának elvei szerint
épült. Nagykikinda a múltban magyar királyok birtoka
volt, 1893-ban pedig szabad királyi város lett. A városmagot a városháza magas tornya és a Lepedat-villa uralja,
amelyek azonnal felhívják magukra a látogatók figyelmét.
A gazdag archeológiai gyűjtemény a kúria épületében
tekinthető meg, ahol ma az a múzeum van, amelyben az
500 000 éves nőstény mamut csontvázát őrzik. Itt található a Szent Miklós templom is, amely a régi napóráról
ismerhető fel. Nagykikindán van az Európában ma még
látható két szárazmalom egyike, és minden év októberében itt szervezik meg a töknapokat. Habár ez a valamikori
bortermelő és gyümölcstermesztő táj 1956-ban búzatermő vidék lett, a minőségi pálinkák előállításának hagyománya sok háztartásban megmaradt.

Hubert 1924 Lepárló Üzem (Destilerija Hubert 1924) *
23312 Banatsko Veliko Selo, Kikinda, Vuka Karadžića 12.
GPS: 45.823056, 20.606111
Kapcsolattartó: Ana Pandžić, Miroslav Knežević
Mobil: +381 600/311-003, +381 691/196-404
E-mail: ana.pandzic75@gmail.com, knezevic@hubert1924.com
www.hubert1924.com

A lepárló üzem a régen Szenthubertnak, ma Banatsko Veliko
Selónak nevezett településen van, azon a birtokon, amely
100 évvel ezelőtt is nagy borgazdaság és lepárló üzem volt.
Maga az épület, a pincék és a mellékhelyiségek, amelyekben a termelés folyik, 1924-ben épültek. Ez a legfiatalabb
lepárló üzem a térségben, de megőrizte a pálinkafőzés
hagyományos módját, így mondhatjuk, hogy autentikus
vajdasági csúcsminőségű gyümölcspálinkát állít elő. A bemutatót lehet szerb és angol nyelven kérni. A látogatást be
kell jelenteni.
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8. Óbéba (Beba Veche), Nagyszentmiklós
(Sânnicolau Mare) környéki falvak termelői
Az Alföldhöz tartozó vidék egykor híres volt kiterjedt barackfaültetvényeiről. A barackpálinka mindig is az itt élők hagyományos italának számított.
Az Óbébai Polgármesteri Hivatal ösztönözni szeretné az
egykori gyümölcsösök újratelepítését a gazdák körében,
ezért hagyományteremtő szándékkal indította útnak barackpálinka kóstoló fesztiválját, melyre minden év októberének utolsó szombatján kerül sor.

A rendezvényen a környékbeli gazdák vonultatják fel termékeiket az óbébai kultúrotthonban szervezett, kóstolóval
egybekötött versenyen.
Az őszi hónapok során, az Eurorégió keleti határainál húzódó hegyvidéki falvak felett, a vízfolyások mentén, friss rakija
illata terjeng. Ez az időszak a rakijafőzés idénye.
A rakija hagyományos helyi termék, leginkább szilvából készült gyümölcspárlat (cujka/tuica), melynek alkoholtartalma
nem haladja meg a 45 fokot. Egyes vidékeken készülhet
másfajta gyümölcsből is.
A rakija alapélelmiszer a bánáti házakban. Végigkíséri az
emberek életét a keresztelőtől egészen a halotti torig, hisz a
családi események és ünnepek elképzelhetetlenek nélküle.
Kötelező ebéd előtti étvágygerjesztő, ez kerül az asztalra, ha
vendég érkezik a házhoz.

9. Tönköd (Groşeni)
A béli hegyek alatt, a völgyek vonulatát követő, Bélárkos
(Archiş) községhez tartozó falvakban a szétszórtan elhelyezkedő házak, falusi gazdaságok őrzik a vidék hagyományait.
A mezőgazdasággal, állattartással, fakitermeléssel foglalkozó helybéliek életében kiemelkedő helyet foglal el a pálinka
készítése.

Barackpálinka kóstoló
Óbéba (Beba Veche)
GPS: 46.13N, 20.32E
Szervező: Óbébai Polgármesteri Hivatal
(Primaria Beba Veche)
307035 Beba Veche nr. 292
Kapcsolattartó: Bohâncanu Ioan
Telefon: +40 256/385-501
Fax: +40 256/385-501

Tönködi Pálinkafőzde (Distileria de pălincă Groşeni)
317017 Archiş, sat Groşeni nr. 194.
Telefon: +40 257/323-827
Mobil: +40 760/241-330
Tönköd (Groşeni) helység határában, egy vízimalom közelében működik a helybéli pálinkafőzde. Ide hozzák a
település lakosai a helyi termesztésű gyümölcsből (szilva,

20

alma, körte, szőlő) erjesztett cefréjüket, melyből a gyümölcspárlatokat készítik.

Filimon Vasile és Gheorghe
„Groşenii” családi vállalkozás
317034, Groşii Noi nr. 65
Telefon: +40 723/769-208
Filimon Vasile és Gheorghe testvérek apjuktól, Filimon
Nicolae-tól vették át a vállalkozást. Jelenleg 14 hektár gyümölcsössel (szilva, alma, körte) rendelkeznek. A gyümölcsfák
helyi fajták, melyeket nem permeteznek rovarirtó szerekkel.
A talajt természetes módon, istállótrágyával kezelik, illetve
nyaranta a lekaszált fűvel is gazdagítják.

12. Tamásd (Tomeşti), Felső-Bega-menti
települések termelői

10. Keszend (Chisindia)
Arad városától megközelítőleg 100 km-re, a Zaránd-hegység
északi oldalának dombvidékén helyezkedik el Keszend
(Chisindia) község. A helységben évente megrendezésre
kerülő Béliek vására gazdag, változatos, színes műsorral és
pálinka versennyel várja az idelátogatókat. A legjelentősebb
pálinkafőző gazdák:
Fericean Boriţa
317080 Chisindia, nr. 15
Telefon: +40 257/314-112
Irinescu Teodor
317080 Chisindia, nr. 274
Telefon: +40 254/314-094

A Ruszkai-havasok nyugati lejtőinél elterülő dombvidéket is
kiterjedt gyümölcsösök borítják. A helybéli lakosok által előállított rakija házilag, hagyományos eljárással készül, ízében
őrzi a zamatos gyümölcsök természetes aromáját.
Minden évben, szeptember-október táján, Tamásd (Tomeşti)
községben a gyümölcstermesztő gazdák a Bega partján
felállított közös kifőzdébe szállítják sorra a cefréjüket, hogy
azt kifőzzék, leginkább saját használatra. Az illető év terméshozamának függvényében ez az időszak 1-től 6 hétig
is eltarthat. A műveletnek közösségi jelleget kölcsönöz az,
hogy ilyenkor rendszerint kóstolóra is sor kerül, az éppen soros gazda pedig igyekszik megvendégelni társait, illetve az
érdeklődőket. A kazán alatti parázsban sült burgonya, túró,
rostonsült kerül terítékre.
Az év többi időszakában a helyi termelők pálinkája a Limán
Völgyi turistaközpontban kóstolható meg.
Limán-völgye (Valea lui Liman)
307410 Comuna Tomeşti, jud.Timis
Telefon/fax: +40 256/331-488
Mobil: +40 735/012-511
E-mail: rezervari@valea-lui-liman.ro
www.valea-lui-liman.ro

Cornea Gheorghe-Ilie
317080 Chisindia, nr. 420
Telefon: +40 257/314-099
Az itteni cujka mindenütt egyformán, hagyományos eljárással készül, fakádakban erjesztik, majd rézkazánokban párolják ki a cefrét. A szükséges alkoholtartalomra állított italt
végül tölgyfahordókban tárolják.

11. Garassa (Groşii Noi)
Garassa (Groşii Noi) helységről már 1517-ből vannak feljegyzések. 1750-ben szerepel a pálinkafőző üstök után adót
fizető falvak között. Abban az időben kiterjedt szilvafa ültetvények voltak a térségben. A betakarítás idején az emberek kalákába gyűltek, 4000-5000 literes tölgyfa tartályokba
gyűjtötték az almát és szilvát, vagy megaszalták őket, hogy
a vallásos böjtökön árusítsák.
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A bánáti hegyek, illetve Krassó-Szörény megye (Județul
Caraș-Severin) hegyvidéki települései változatos és értékes
népszokásokat és hagyományokat őriznek. A rakija készítése is általában családban őrzött hagyományként öröklődik
egyik generációról a másikra.
A Krassó-Szörény megyei rakija előállításának egyik gócpontját a Furlug (Fârliug) községhez tartozó települések képezik. A már a peutingeri térképen is szereplő település a
középkorban Comiat néven szerepelt, majd az 1600-as évek
után kapja mostani elnevezését.
A XVIII-XIX. században a vidéken jelentős fejlődésnek indul
a gyümölcstermesztés, különösen a szilva termesztése. Manapság is a mezőgazdaság és állattenyésztés mellett a lakosság körében kiemelt szerepet tölt be a rakija készítése.
2002-ben 50 kifőzdét jegyeztek fel, melyek közül a legfontosabbak a következők:

13. Bojtorjános (Scăiuş)
Dănuţ Pătruţ
327204 Scăiuş, nr. 213
Telefon: +40 721/952-221
1992 óta készítenek rakiját, évente megközelítőleg 1000 litert, utána hűvös helyen fahordókban tárolják.

14. Furlug (Fârliug)
Gheorghe Moise
327200, Com. Fârliug, nr. 68
Telefon: +40 728/110-685
Hagyományos módon, rézkazánban, saját recept szerint
előállított természetes gyümölcspárlat. Az ital nyári és őszi
szilvából készül, a kifőzés augusztus-szeptember időszakra
tevődik.

15. Dezesd (Dezeşti)
Borduz Ion
327201Com. Fârliug, sat Dezeşti, nr. 151A
Telefon: +40 722/950-433

A Borduz család által 1968 óta készített rakija egy hagyományos módon előállított, 200 literes rézüstben készült természetes gyümölcspárlat.
Évente megközelítőleg 500 liter készül belőle, melyet aztán
eper-, akác- és tölgyfa hordókban tartanak
Alkoholtartalma: 40 %.

16. Alsózorlenc (Zorlenţu Mare)
Magheţ Nicolae
327450, Zorlenţu Mare, nr. 506
Telefon: +40 724/585-481
1992 óta készítenek rakiját, évente megközelítőleg 1 5001 800 litert, nyári és őszi szilvából. Eper- és akácfa edényekben tartják.
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17. Bukova (Bucova) és a Bisztra-völgye
(Valea Bistrei)
A Bisztra-völgyi települések jellegzetes, folklórhagyományokban gazdag falvak. A kishegyi (Muntele Mic) sípályák
valamint a Szárkő-hegység és a Ruszkai-havasok közvetlen
szomszédságában található Bukova széleskörű turisztikai
kínálatot nyújt a természeti szépségben gazdag vidék felé,
mely változatos növény- és állatvilágával, alpesi tájaival, kilátóival, gyűjtőtavaival, a közeli Retyezát glaciális tavaival varázsolja el az idelátogatót.

Vela Ioan
327005, Armeniş, nr. 9
Telefon: +40 732/850-957
A család által készített rakija hagyományos módon, szilvából, almából, körtéből készült gyümölcspárlat. Alkoholtartalma 38-40 %.
Évente 500 liter készül belőle.

19. Nagylankás (Luncaviţa)
A Szemenik-hegység dél-keleti lejtőjének lábánál található Nagylankás (Luncaviţa) községhez tartozó Verend
(Verendin) falucska nagyszerű kiindulópontja lehet a környék festői szépségű tájainak becserkészéséhez. Kiválóan
alkalmas terepjárós, motorbiciklis és kerékpártúrákra. Északkelet felé, erdei utakon megközelíthető a Szemeniki Nemzeti Park, ahol lélegzetelállító panoráma tárul a látogatók elé,
a Temes-Cserna-Almás-medence egészére. Az útvonalon
szétszórtan évszázados, zsindellyel fedett faépítmények őrzik a vidék titkait.
Ienea Zaharia
327250 Luncaviţa, sat Verendin, nr. 412
Telefon: +40 721/772-493
A család által készített rakija hagyományos módon, szilvából, almából, körtéből készült gyümölcspárlat.
Alkoholtartalma 38-40 %.
Évente 1200 liter készül belőle.

Dragomir Horia
327016 Băuţar, sat Bucova nr. 66
Telefon: +40 744/791-361
E-mail: dany_balaci@yahoo.com
A pálinkafőzés több mint 140 éve családi hagyomány a
Dragomir családban. Szilvából, almából, körtéből állítják elő.
Tavasszal, április-májusban készül az alma- és a körtepálinka. Augusztus 23. után történik a nyári szilva kifőzése, mely
aztán folytatódik az őszivel úgy, hogy a kifőzés időszaka egészen októberig is eltart. Átlagban 5 000 liter mennyiséget
állítanak elő. A pálinkát cser- és eperfa hordókban tárolják.

18. Örményes (Armeniş)
Örményes községet a XV. században említik először. Hasonlóan a legtöbb bánáti településhez, neve három nyelven használatos. Románul Armenişként és németül pedig
Armönisch vagy Armenischként ismerik. A helység egyik
legérdekesebb látnivalója az Írott Kő Kolostora, melyben
egy XVIII. századi kőre festett szentkép/ikon található.
A helybeli hívők számára mély szellemi jelentőséggel
bíró festmény még a Karánsebes-Orsova (CaransebeşOrşova) vasútvonal építőit is arra kényszerítette, hogy
megváltoztassák eredeti terveiket, s a vasúti alagút kijáratát pár méterrel nyugatabbra helyezzék.
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Sör
A sör (régiesen ser, serital) malátából, valamint bizonyos
pótanyagokból vízzel cefrézett, komlóval, illetve egyéb engedélyezett anyagokkal ízesített, sörélesztővel erjesztett,
szén-dioxidban dús, általában alkoholtartalmú ital.

1. Szeged
Szeged megyei jogú város, Magyarország harmadik legnagyobb városa, a Dél-alföldi Régió központja, Csongrád
megye székhelye a Tisza és a Maros találkozásánál épült
meg. Az M5 (E75) számú transzkontinentális út Szerbiába,
a Szeged-Északtól az (M43) elkerülő autópálya Makó Nagylakon keresztül a Romániába irányuló tranzitforgalom mentén helyezkedik el.

falai. A folyók a távoli hegyvidékek termékeit juttatták ide:
fát, követ, sót szállítottak. Szeged neve, mint fontos sóraktár
és sóelosztó hely oklevelekben, bullákban szerepelt, a Tisza-partra merőleges Sóhordó utca kötötte össze a híres
sópajtákat (itt raktározták a sót) az ország más tájai irányába
vezető főutakkal. A szegedi fuvarosok jelentős tevékenysége, megélhetési forrása volt a sószállítás.
A farönköket tutajként összekötve úsztatták a szegedi folyóparti fatelepekre, hogy ott feldolgozva gerenda, tetőanyag
váljék belőlük az építőipar számára.
A gazdaság másik ága a földművelés, állattenyésztés. Az a
tény, hogy itt süt legtöbbet a Nap – „Szeged a napfény városa” – ez ma azt jelenti, hogy a nyáron érvényesülő mediterrán hatás miatt lehet nyitott mennyezetű színpadon zavartalanul operát, drámát, stb. játszani és ugyancsak nyitott
mennyezetű nézőtéren sok ezer ember zavartalanul élvezheti az előadást. A strandokon lehet napozni, közben fogy a
sör és a fagylalt.
Látnivalói: Europa-Nostra díjas belváros palotái, szobrai, történelmi emlékhelyei, Stefánia sétány vármaradvány, színház,
Móra Ferenc Múzeum, Dóm tér és épületegyüttesei („Magyarország hét csodája”), Dóm, Szerb ortodox templom,
Zsinagóga, Szent István tér, műemlék víztorony, Alsóvárosi
Ferences templom, Alsóvárosi Tájház, Szent Györgyi Albert
emlékszoba, Vadaspark, Füvészkert, gyógyfürdők, Pick Szalámi és Paprika Múzeum, stb.
Szögedi Sörfőzde – SÖRKER ’96 Kft.
6728 Szeged Fonógyári út 9.
Telefon: +36 62/466-245
www.szogedisorfozde.hu
A szegedi sörfőzde nagy mennyiségben gyárt széles választékban söröket, amelyeket országszerte szállít. A Sörfőzde számos hazai és nemzetközi díjat nyert az elmúlt
évtizedben söreivel.
Szögedi sörlimonádé
A sör és a limonádé ízeit egyesíti magában. Alacsony alkoholtartalma miatt mindenki számára kellemes perceket
okoz, a nagy nyári melegben üdítőként is fogyasztható.
Szögedi ászok
Hagyományos láger sörként a tiszta maláta és komló ízét,
valamint illatát egyesíti magában. Elsősorban a lágyabb
sörök kedvelőinek nyújt különleges élményt.
Szögedi sör
Világossárga színű, a komlókertek illatát magába záró, kellemesen keserédes ízű ital. A vérbeli sörivók kedvence.

A város és környéke a gazdaságok életéhez aktívan kapcsolódott és azóta is jelentős szerepet játszik mind a mai
napig. Itt mindenki szabadnak érezheti magát, nincs gátja
a távolba tekintésnek, nem nyomasztják hegyek meredek

Red Devil
Vörösösen csillogó színű, gyümölcsökre emlékeztető illatú,
keserű, ír típusú sör, melyet elsősorban ínyenceknek ajánl
a Sörfőzde.
Szögedi prémium
A sörfőzde legfiatalabb söre, mely elérhető áron nyújt prémium minőségű élvezetet fogyasztóinak.
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2. Apatin

Apatin Vajdaság északnyugati részén fekszik, a Duna bal
partján. A várost 1337-ben említik Apatti néven; a törökkel vívott háborúk idején hosszú időre elnéptelenedett.
A kisipar és a kereskedelem már a XVII. századtól jelen volt a
környéken, és ez a hagyomány megmaradt a mai napig
is. A krónikák arról tanúskodnak, hogy a leghíresebb budapesti paloták némelyike apatini téglából épült. Az apatiniak
sörgyártással 1756 óta foglalkoznak, és még ma is itt készülnek a legismertebb szerbiai sörök. Egyébként ez a város számít Szerbia legnagyobb horgászati központjának, s emiatt a
helybéliek számtalan rendezvényt szentelnek a folyónak és
a horgászatnak.
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Apatini Sörgyár (Apatinska Pivara)
25260 Apatin, Trg oslobođenja 5.
GPS: 45.666667, 18.983333
Kapcsolattartó: Sanja Ivaniš
Telefon: +381 257/831-11, +381 113/072-400
Mobil: +381 648/444-440
E-mail: sanja.ivanis@starbev.com
www.jelenpivo.com

Az Apatini Sörgyár, a szerbiai sörgyártás „éllovasa”, 1756ban jött létre Császári Sörgyár néven. 2003-ban a csaknem
250 éves hagyomány sikeres privatizációval gazdagodott,
a gyárat megvette az Anheuser-Busch InBev globális sörgyártó csoport. Az Apatini Sörgyár 2009-ben a StarBev
regionális sörgyártó csoport részévé válik, amelyet a CVC
Capital Partners társaság alapított. Társaságként a fogyasztók ízlése felé fordult, portfóliójában különféle sörök: Jelen
pivo, Apatinsko, Nikšićko (világos és barna), Staropramen,
Beck’s, Stella Artois, Hoegarden, Löwenbräu, Leffe Blond
és Leffe Brown gyártása szerepel. A Szerbiai Gazdasági Kamara 2010-es adatai szerint a Jelen pivo Szerbia legkeresettebb exportbrand-je.
A tematikai útlevelet felmutató turistáknak a sörgyár ingyenes sörkóstolót kínál.
A látogatást előzőleg be kell jelenteni.

3. Dunacséb (Čelarevo)
Palánka (Bačka Palanka) környékén található az ismert
dunacsébi (Čelarevo) kastély, amelyben XVIII. és XIX. századi műtárgyak kiállítása tekinthető meg. Vajdaságban
Dunacsébnél tárták fel a legnagyobb nekropoliszt, kiváló IX.
századi leletekkel (ékszer, fegyver és szerszámok).
Carlsberg Sörgyár, Szerbia (Pivara Carlsberg Srbija)
21413 Čelarevo, Proleterska 17.
GPS: 45.266667, 19.533333
Kapcsolattartó: Ljiljana Radisic
Telefon: +381 217/550-643
Mobil: +381 622/281-95
E-mail: Ljiljana.Radisic@carlsberg.rs
www.carlsbergsrbija.rs

A Čelarevo nevű sörgyárat az egyik legismertebb szerb nagybirtokos, Lazar Dunđerski alapította 1892-ben Dunacsében.
A sörgyár története során előállított sörök: Dunđerskovo,
Čib, Tref zlatno, Standard, Herkules (barna), Novosadsko és
Lav. 2003 szeptemberében a dunacsébi sörgyár többségi
részvényeit a Carlsberg Breweries A/S társaság vásárolta
meg. A sörgyár keretében a Carlsberg társaság 2008-ban
megnyitotta a térség első autentikus sörmúzeumát, ahol a
látogatók a kiállított tárgyak és a tárlatvezető szavai alapján
megismerhetik a sörgyártás történetét, illetve a sör gyártásának, tárolásának és terjesztésének a régi szokásait.
A múzeumlátogatás keretében megszervezik a díjtalan sörkóstolást, az útlevelet felmutató turisták pedig külön emléktárgyat kapnak.
Nyitvatartás: csütörtökön 14-től 16 óráig, de más napokon is
van lehetőség a látogatásra, bejelentkezés és megbeszélés
alapján.
A bemutató szerb és angol nyelven biztosítható.

4. Újvidék (Novi Sad)
Újvidék Vajdaság székvárosa, Szerbia második legnagyobb
városa, és szerb Athénnak is nevezik. Erre a vajdasági többnemzetiségű metropoliszra a kezdetektől fogva a lenyűgöző Péterváradi vár (Petrovaradinska tvrđava) figyel éber
szemmel. A Péterváradi vár kb. 16,5 km hosszú földalatti
folyosóival és 13 kapujával a legnagyobbak közé tartozik
Európában. Itt aratott 1716-ban Savoyai Jenő herceg fényes
győzelmet a török felett. Mária Terézia a török megszállás elmúltával alapította a várost, és a Neoplanta nevet adta neki.
A város már 1748-ban szabad királyi város státust nyert, és
megkapta mai nevét. A régi városmag a központi térrel e
vajdasági város múltját tükrözi, a ismert épületei pedig a
XIX. századi neogótikus római katolikus templom, a városháza, a szerb püspöki palota, az ortodox székesegyház, az
Istenanya elszenderülésének szentelt ortodox templom
(Uspenska crkva), a Szerb Nemzeti Színház. A Péterváradi
várban tartják meg évente a közkedvelt Exit zenei fesztivált,
valamint számos más rendezvényt.
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MB Söröző (Pivnica MB)
21000 Novi Sad, Temerinski put 50.
Telefon: +381 21/4883-176
Mobil: +381 600/540-112
www.sbmoneta.com
Az MB Söröző egyedülálló vendéglátó-ipari létesítmény,
amely az európai sörözőkre jellemző környezetben teszi lehetővé az MB sör megkóstolását és a házi különlegességek
élvezetét.

5. Nagybecskerek (Zrenjanin)

Gusan Söröző (Pivnica Gusan)
21000 Novi Sad, Zmaj Jovina 4.
Telefon/fax: +381 21/425-570
E-mail: office@pivnicagusan.com
www.pivnicagusan.com

A Gusan Söröző egyedülálló étterem és söröző, amely egy
XIX. századi nevezetes épület pincéjében van. Ez a vendéglátó-ipari létesítmény a vajdasági ételek és az italok – sör,
bor és pálinka – bő választékát kínálja.
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Nagybecskerek Bánát központi részében helyezkedik el, a
Béga partján. A XIV. században jött létre, és egy ideig a szerb
uralkodók tulajdona volt, 1551-től pedig a Magyar Királysághoz tartozott. Ez a bánáti központ Zrenjanin néven is ismert
Európában, itt található a folyók legsűrűbb gócpontja – a városon át vagy a közelében folyik a Bega, Temes, Tisza, Karas,
Duna és a Duna–Tisza–Duna-csatorna. Ezt a folyók menti
várost még számos palota és lenyűgöző építmény ékesíti: a
barokk stílusú Városháza a nagy városi parkkal, a Nepomuki
Szent János székesegyház, a Nemzeti Múzeum (pénzügyi palota) és a Népszínház épülete. A közvetlen közelben található
még számtalan palota, amelyek közül kiválik a Bence-, Pányiés Tuner-féle palota (ún. Seherezádé), továbbá a Reneszánsz
nevű palota. A számos palotán, parkon és téren kívül a város
külön nevezetességei a Béga folyó hídjai (összesen 10).

nak bizonyítékok arra is, hogy itt már a rómaiak és a dákok
is foglalkoztak szőlőtermesztéssel. Gudurice falu egyike
a legnagyobb szőlőtermesztőknek és bortermelőknek a
verseci szőlővidéken.

„Četir’ konja debela” söröző
(Pivnica „Četir’ konja debela”)
23000 Zrenjanin, Vojvode Petra Bojovića 2.
GPS: 45.36581, 20.40358
Telefon: +381 23/545-659
www.zrpivnica.co.rs
A „Četir’ konja debela” söröző 1985-ben nyílt meg a
nagybecskereki sörgyártás 240 éves évfordulója alkalmából. A Bega partján helyezkedik el, autentikus bánáti stílusú környezetben. Hagyományos a konyhája, de számos
ételkülönlegességet is kínál.
Dunđerski Palota és Söröző
(Palata Dunđerski sa pivnicom)
23000 Zrenjanin, Žitni Trg 6-8.
Telefon: +381 23/523-260
Az épületet a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet 1968-ban
műemlékké nyilvánította. A palota 1905 és 1910 között épült,
tulajdonosa pedig az ismert nagybirtokos, Lazar Dunđerski
volt, aki korszerűsítette és kibővítette a régi sörgyárat.

6. Versec (Vršac)
Versec mozgalmas múltú és gazdag művelődési hagyománnyal rendelkező régi bánáti város, amely festői környezetéről, természeti szépségeiről, ízletes szőlőjéről és kiváló borairól ismert. Múzeumváros, amely templomaiban,
intézményeiben és házaiban a kiváló kulturális hagyomány felmérhetetlen kincseit rejti. Magában a városban
a legrégibb épületek a XVIII. századból erednek; közülük
kiemelkedik a barokk stílusú püspöki palota, a (pravoszláv) Miklós-templom, a neogótikus (katolikus) Szent-Gellért templom, a városi magisztrátus, Jovan Sterija Popović
háza és a Városi Múzeum (gazdag archeológiai gyűjteménnyel). A város valamennyi részéről látható a Vár-hegyi
torony (verseci vár a XV. századból). Versecen és környékén a szőlőtermesztésnek nagy hagyománya van, de van-

Verseci Sörgyár (Vršačka Pivara)
13000 Vršac, Žarka Zrenjanina 4.
GPS: 45.112238, 21.299156
Kapcsolattartó: Ljiljana Dobrosavljević
Telefon: +381 13/838-041
Mobil: +381 648/267-012
E-mail: ljiljana.dobrosavljevic@vrsackapivara.rs
A sörgyár keretében működik egy söröző is. Az étlap a
sörkóstoláshoz idomul, hagyományos ételeket és helyi különlegességeket is kínál. Meglátogatható a sörmúzeum is,
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amely az igazgatási épületben van. A sörgyár és a söröző
megtekintése során sörkóstolást szerveznek. A turisták rendelkezésére áll a sörgyár keretében működő diszkont is,
ahol kedvező áron kaphatóak a termékek.
Nyitvatartás (söröző): munkanapokon 10-24 óráig,
hétvégén 10-02 óráig
A sörgyár látogatását lehetőleg be kell jelenteni.
A bemutatók szerb, román és angol nyelven biztosíthatók.

Temesvári Sörgyár (Fabrica de Bere din Timişoara)
(Sucursala Ursus Breweries Timişoara)
300116 Timişoara, Str. Stefan cel Mare nr. 28
Telefon: +40 256/224-161, +40 256/224-163, +40 256/224-166
Fax: +40 256/224-162
www.beretimisoreana.ro
www.ursus-breweries.ro/marci/timisoreana

7. Temesvár (Timişoara)
Temesvár a Bánság legjelentősebb települése, igazi
nagyváros, amely történelmi és műépítészeti emlékeivel, valamint szórakozási lehetőségeivel maradandó
élményt képes nyújtani. Temesvár a legtöbb történelmi
épülettel büszkélkedő romániai város. Kivételes vonzerőt képviselnek a XX. század fordulóján keletkezett,
úgynevezett „bécsi szecessziós” stílusban épült paloták
a Várnegyedben (Belváros), Gyárvárosban, Józsefvárosban, valamint Erzsébetvárosban. A tekintélyes egyetemi
központ, az 1989 utáni gazdasági fellendülés, valamint
a város multikulturális háttere páratlan kulturális életet,
fiatalos, dinamikus, ugyanakkor szórakoztató hangulatot
biztosít. A széleskörű turisztikai szolgáltatások minden
igényt kielégítenek.

A temesvári sörfőzés kezdete a XVIII. század első felére
tehető (egyes feljegyzések szerint 1718-ban történik róla
először említés) és valószínűleg gróf Claudius Florimund
Mercy nevéhez fűződik. Őt jelölte ki Savoyai Jenő herceg,
a térséget a török uralom alól felszabadító csapatok főparancsnoka Temesvár, illetve a frissen kialakított Temesi
Bánság katonai és polgári kormányzójává. A sörfőzde kezdetben az itt állomásozó osztrák katonaság szükségletét
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volt hivatva kielégíteni, illetve kiegészíteni a kevés és rossz
minőségű ivóvizet.
Eleinte a katonai hatóság működtette, majd később koncesszióba került, úgy hogy több üzemeltető kezén is átment. 1874-ben a sörgyárat megvásárolja a Temesvári
Takarékpénztár, 1884-ben pedig létrejön Bánság első részvénytársasága, amely a vállalatot „Gyártelep sörfőzde részvénytársaság Temesvárott” cégnév alatt vezette.
Az 1890-es pusztító tűzvész következtében a főbb épületek
és a gyártóberendezés szinte teljesen leégnek. A tűz okozta
károk utáni újjáépítés során a gyárat az akkori idők legigényesebb szabványai szerinti modern technológiával látják
el. Európa egyik legmodernebb sörgyártó üzemévé válik.
A XX. század elején nevét „Temesvári polgári sörfőzde
Rt.”-re változtatják, fióktelepeket nyitnak Budapesten, Szegeden és Zsombolyán, eladási helyeket pedig az ország
legtöbb városában. De exportáltak külföldre is, így a temesvári sör eljutott nemcsak Fiumébe, Triesztbe, Velencébe, Rómába és egy egész sor európai városba, hanem
a tengerentúlra is, például Brazíliába. Ekkoriban világos és
barna sört is gyártott. Különlegességei közé tartozott a pilsenihez hasonló világos „Dupla-korona sör” és az eredeti
barna malátából, nagy cukortartalommal készült „Corvin
sör” (dupla maláta sör). Méreteit illetően ez időben a gyár
225 000 négyzetméteren terült el, 100-140 munkást foglalkoztatott, gőzgépei pedig kb. 250 lóerőt tudtak kifejteni.
Évente 55 000 hektoliter sört gyártott.
A két világháború között a temesvári sörgyár, kiemelkedő
minőségű terméke révén, a román királyi család hivatalos
beszállítójává vált. Ebben az időszakban a temesvári sör,
négy különböző sörfajtájával, a romániai sörpiac vitathatatlan vezetője volt.
1948 után a gyárat államosították. Időközben további korszerűsítési beruházásokra került sor. 1920-ban szerelték fel
a szűrőberendezést, a hatvanas évek elejére új, modern
épületet húztak fel, amit az akkori idők legkorszerűbb felszereléseivel láttak el, 1968-ban pedig a fahordókat lecserélik alumíniumra. 1975 után már főleg a palackozó vonalak felújítására irányultak a fejlesztések.
A kilencvenes évek elején a gyárat egy kiemelten hatékony hidegen sterilizáló szűrőrendszerrel látták el, az alumíniumhordókat pedig felváltották a rozsdamentes acélból készült hordók.
Az évek során alkalmazott beruházások és fejlesztések országos és nemzetközi tekintélyt, valamint elismeréseket
szereztek a sörgyárnak.
1999-ben Temesváron szerelték fel az ország egyik legmodernebb Krones palackozó vonalát. A teljes mértékben automatizált vonal kapacitása 120 hl/óra.
2001-ben a gyárat átvette a dél-afrikai érdekeltségű
SABMiller vállalatcsoporthoz tartozó Ursus Breweries, aki
50 millió euró értékű átfogó, korszerű beruházási programba fogott bele a gyártókapacitás növelése, és a történelmi
épületek felújítása érdekében. Eredményeként a heti gyártókapacitás 200%-kal nőtt, a gyártási folyamatba bevezették az informatizálást, új menedzsment- és minőségellenőrzési rendszert, valamint energiatakarékos megoldásokat
alkalmaztak. Felújították az épületek homlokzatait is úgy,

hogy megőrizték a XVIII. századi építészeti stílust és annak
hangulatát.
A Temesvári sörgyár, mely 300 éves fennállás után kiegyensúlyozottan ötvözi a hagyományt a legmodernebb technológiákkal, a város egyik jelképévé nőtte ki magát, lakóinak büszkeségévé vált.
A történelmi várost és a sörgyártás hagyományos jellegét
hangsúlyozó Timisoreana sör egyike a Románia piacvezető márkáinak. 2007-ben az „Australian International Beer
Awards”-on 900 sörfajta közül a legjobb világos sör kitüntetést kapta.
A sörgyárban azonban a cég további márkái is megtalálhatók: Ursus, Ciucas, Stejar, Redd’s, stb., melyeket a hangulatos Gyárudvari Sörözőben lehet megkóstolni.

A turistaútlevelet felmutató látogató
az útvonalak csillaggal jelölt megállóhelyein
10% engedményt vehet igénybe. Az útlevél
a www.tasty.dkmt.eu webhelyről
téritésmentesen letölthető és a különböző
desztinációkon látogatást igazoló pecsét kérhető.

!
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Évente megrendezésre kerülő rendezvények, fesztiválok

Kadarka

Pálinka

Sör

Január
Szabadka
(Subotica)
Szerbia

Borászati és szőlészeti napok (Szent Vince)
Szervező: Arena Zabatkijensis Borrend
Telefon: +381 24/753-121

Február
Szabadka
(Subotica)
Szerbia

Borászati és szőlészeti napok (Szent Bálint)
Szervező: Fokus
Telefon: +381 24/523-566
www.fokus-su.rs

Március
Kiskőrös
Magyarország

„Nemzetközi Kadarka Grand Prix”
Kadarka promóciós rendezvény
www.kadarkaszalon.hu

Szeged
Magyarország

Toros Pálinkafesztivál
www.tiszaexpo.hu

Április

Kiskunhalas
Magyarország

„Kiskunhalasi napok”
Információs pont kulturális rendezvényekről: Művelődési
Központ Közösségek Háza
Bokányi Dezső u. 8.
Telefon: +36 77/422-350, +36 77/420-032
E-mail: kmk@halas.net, kmk.halas@freemail.hu
kmk.halas.net

Újszentiván
Magyarország

Újszentiváni Rétesfesztivál és Réteskészítő Verseny
www.ujszentivan.hu

Temesvár
(Timişoara)
Románia

VINVEST nemzetközi borszalon
www.vinvest.ro

Május
Szeged
Magyarország

„Szegedi Borfesztivál”
A vidék Magyarországának legnagyobb borbemutatója
www.varoskep.szeged.hu/szegednapja

Hajós
Magyarország

„Orbán napi Borünnep”
www.orbannaphajos.hu

Hódmezővásárhely
Magyarország

Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok
Információ: Hód-Mezőgazda ZRt.
Telefon:+36 62/530-630
E-mail: titkarsag@hodmgrt.hu
www.hodmezogazda.hu

Palics
(Palić)
Szerbia
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Palicsi borfesztivál
Szervező: Park Palics Kft.
Telefon: +381 24/602-780
E-mail: infoparkpalic@gmail.com
www.park-palic.rs

Gasztronómia

Arad
Románia

Hagyományos termékek és ételek vására
(Târgul de produse şi preparate culinare tradiţionale)
Szervező: Centrul Cultural Judeţean Arad
310100 Arad, str. George Bariţiu nr. 16
Telefon: +40 357/405-386, Fax: +40 357/405-387
E-mail: centrulculturalarad@ccja.ro
www.ccja.ro

Június

Kecskemét
Magyarország

Újvidék
(Novi Sad)
Szerbia

Limán Völgye
(Valea lui Liman),
Temesvár
(Timişoara)
Románia

Bor és pálinka fesztivál
Helyszín: Főtér
Információ: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ
Telefon: +36 76/503-880
www.efmk.hu
Nemzetközi Borfesztivál (Petrovaradin)
Szervező: Interfest
Telefon: +381 635/055-053
E-mail: office@interfest.org.rs
www.interfest.org.rs/interfest
Vadász fesztivál
(Festival de vânătoare)
Két napos vadászati és vadászgasztronómiai rendezvény
kultúrműsorral, vadászkutya kiállítással, valamint trófeagyűjtemény bemutatóval.
www.cjtimis.ro/turism

Július
Soltvadkert
Magyarország

Soltvadkerti Bornapok
Július első hétvégéje: Borfesztivál a tóparton
www.soltvadkert.hu/hagyomanyok/index.php?content=26
www.soltvadkert.hu/hagyomanyok/index.php?content=67

Baja
Magyarország

Bajai Halászlé Fesztivál
www.bajaihalfozofesztival.hu

Kunfehértó,
Tófürdő
Magyarország

Sörfesztivál
www.halas.net/kunfeherto

Soltvadkert
(július utolsó
hétvégéje)
Magyarország

Sörfesztivál
www.soltvadkert.hu/hagyomanyok/index.
php?content=25

Szank
Magyarország

Méz-és meggyfesztivál
www.mezesmeggy.east-box.net

Zombor
(Sombor)
Szerbia
Temesvár
(Timişoara),
Resica (Resiţa),
Románia

Zombori Bogrács Fesztivál
Szervező: Zombor Idegenforgalmi Szervezete
Telefon: +381 25/434-350
E-mail: info@somborvaros.org
www.visitsombor.org
A temesvári sör ünnepe
(Serbările Timişoreana)
www.serbariletimisoreana.ro
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Temesvár
(Timişoara)
Románia

Szabadtéri főzőverseny
(Campionat de gătit în aer liber)
www.campionatdegatit.ro

Menyháza
(Moneasa)
Románia

Palacsinta fesztivál
(Festivalul clătitelor)
Szervező: Centrul Cultural Judeţean Arad
310100 Arad, str. George Bariţiu nr. 16
Telefon: +40 357/405-386, Fax: +40 357/405-387
E-mail: centrulculturalarad@ccja.ro
www.ccja.ro

Mácsa
(Macea)
Románia

Paradicsomfesztivál
(Festivalul Părădăicilor)
Szervező: Centrul Cultural Judeţean Arad
310100 Arad, str. George Bariţiu nr. 16
Telefon: +40 357/405-386, Fax: +40 357/405-387
E-mail: centrulculturalarad@ccja.ro

Keszend
(Chisindia)
Románia

Béliek Vására
(Târgul Codrenilor)
Információ: Primăria Comunei Chisindia
317080 Comuna Chisindia, Judeţul Arad,
Str. Principală, Nr. 191/A
Telefon/Fax: +40 257/314-014
www.chisindia.ro
www.ccja.ro

Augusztus
Szeged
Magyarország

Hungarikum Fesztivál Minőségi Magyar Termékek
kiállítása és vására
www.hungarikum-fesztival.hu

Csongrád
Magyarország

Csongrádi Borfesztivál
www.csongrad.hu

Kecskemét
Magyarország

Hírös Napok
www.hiroshetfesztival.hu

Akasztó
Magyarország

Szálkamentes Halfőző verseny
www.halascsarda.hu

Újvidék
(Novi Sad)
Szerbia

Krigla fest (sörfesztivál)
Szervező, kapcsolattartó: Zoran Tešović
E-mail: zoran_tesovic@yahoo.com
www.kriglafest.com

Újvidék
(Novi Sad)
Szerbia

Vajdasági Ünnep
Szervező: JKP „Gradsko zelenilo“
Telefon: +381 214/881-633
www.zelenilo.com

Nagybecskerek
(Zrenjanin)
Szerbia

34

Sörnapok
Kapcsolattartó: Sanja Kostić
Telefon: +381 23/523-160
www.danipiva.rs

Furlug
(Fârliug)
Románia

Dezesti-i Mezőgazdasági Fesztivál
Szervező: Primaria Fârliug
Telefon: +40 255/235-414, Fax: +40 255/235-401
E-mail: primariafirliug@yahoo.com
www.comuna-firliug.ro

Bél
(Beliu)
Románia

Új kenyér ünnepe
(Praznicul de Pită Nouă)
Információ: Primăria Comunei Beliu
317040 Comuna Beliu, Judeţul Arad,
Str. Principală, Nr. 632
Telefon: +40 257/322-268, +40 257/322-239
Fax: +40 257/322-422
www.ccja.ro

Pécska
(Pecica)
Románia

Új kenyér ünnepe
(Praznicul de Pită Nouă)
Információ: Primăria oraşului Pecica
317235 oraş Pecica, Judeţul Arad, Str. 2, Nr. 150
Telefon: +40 257/468-323, Fax: +40 257/468-633
E-mail: primaria.pecica@upcmail.ro
www.pecica.ro
www.ccja.ro

Újmoldova
(Moldova Nouă)
Románia

Aranybogrács
(Ceaunul de Aur)
Halászléfőző verseny és fesztivál
Szervező: Romániai Szerbek Egyesületének
Újmoldovai Szervezete
savezsrba.ro/lang-pref/en

Szeptember
Szeged
Magyarország

Nemzetközi Tiszai Halfesztivál
www.halfesztival.hu

Kiskőrös
Magyarország

Kiskőrösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napok
www.kiskoros.hu

Kiskunhalas
Magyarország

Szüreti Fesztivál
Információs pont kulturális rendezvényekről: Művelődési
Központ Közösségek Háza
Bokányi Dezső u. 8.
Telefon: +36 77/422-350, +36 77/420-032
E-mail: kmk@halas.net, kmk.halas@freemail.hu
kmk.halas.net

Baja
Magyarország

Szüreti napok – Bajai Újbor Fesztivál
baja.hu/index.php?option=com_content&task=view&id
=2721&Itemid=711

Soltvadkert
Magyarország

Szüreti Napok
www.soltvadkert.hu/hagyomanyok/index.php?content=24

Nemesnádudvar,
Máriavölgye
(Pincefau)
Magyarország
Dunafalva
Magyarország

Szent Mihály Napi Újbor Ünnepe
www.nemesnadudvar.hu
Szüreti felvonulás
www.dunafalva.hu
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Ópusztaszer
Magyarország

Borszűrő Szent Mihály – Szüret és Iparosok Napja
www.opusztaszer.hu

Ópusztaszer
Magyarország

Hagymanap
www.opusztaszer.hu

Palics
(Palić)
Szerbia
Dunacséb
(Čelarevo)
Szerbia
Versec
(Vršac)
Szerbia

Szüreti napok és szabadkai arany kezek
Szervező: Park Palics Kft.
Telefon: +381 24/602-780
E-mail: infoparkpalic@gmail.com
www.park-palic.rs
Sörnapok
Szervező: Carslberg Srbija
www.carlsberg.rs
Szüret
Szervező: Verseci Idegenforgalmi Szervezet
Telefon: +381 13/831-055
E-mail: toovrsac@yahoo.com
www.grozdjebal.com

Horgos (Horgoš)
Szerbia

Horgosi Szüreti Napok
Szervező: Horgosi Helyi Közösség
Telefon: +381 24/792-041
Kapcsolattartó: Takač Jožef
E-mail: mzhorgos@tippnet.rs
www.horgos.rs

Karlóca
(Sremski Karlovci)
Szerbia

Karlovac szőlő
Szervező: Karlócai Turisztikai Szervezet,
Karlócai Önkormányzat
Telefon: +381 21/685-3001
E-mail: sremkarl@eunet.rs
www.sremski-karlovci.org.rs

Gyorok (Ghioroc),
Ópálos (Păuliş),
Világos (Şiria),
Pankota (Pâncota),
Kovaszinc
(Covasânţ)
Románia

Hegyaljai borfesztivál – rendezvénysorozat az AradHegyalja borvidék településein: Gyorok (Ghioroc),
Ópálos (Păuliş), Világos (Şiria), Pankota (Pâncota),
Kovaszinc (Covasânţ)
Festivalul Vinului în Podgorie Aradului
Információ: Centrul Cultural Judeţean Arad
310100 Arad, str. George Bariţiu nr. 16
Telefon: +40 357/405-386
Fax: +40 357/405-387
E-mail: centrulculturalarad@ccja.ro
www.ccja.ro

Igazfalva
(Dumbrava)
Románia

Aranykanál fesztivál
(Festivalul lingura de aur)
Szervező: Primăria Comunei Dumbrava
307155 Comuna Dumbrava, judeţul Timiş,
Str. Principală nr. 336
Telefon/Fax: +40 256/325-553, +40 256/325-575

Október
Ópusztaszer
Magyarország
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Paprika-nap
www.opusztaszer.hu

Herkulesfürdő
(Băile Herculane)
Románia

Herkulesfürdői Rakija Fesztivál
Információ: Krassó-Szörény Megyei Kereskedelmi Kamara
Stoichescu Cristina
Telefon: +40 255/215-829, Fax: +40 255/220-114
E-mail: ccia@ccia-cs.ro
www.ccia-cs.ro

Óbéba
(Beba Veche)
Románia

Barackpálinka kóstoló és verseny
(Festivalul de degustat răchie de caisână)
Szervező: Primaria Beba Veche
307035 Beba Veche nr. 292
Telefon: +40 256/385-501, Fax: +40 256/385-501

Buziás
(Buziaş)
Románia

Bor és paprikás ünnepe
(Festivalul vinului şi papricaşului)
Telefon: +40 256/321-060, Fax: +40 256/321-580
www.cjtimis.ro/turism

Zsombolya
(Jimbolia)
Románia

Hagyományos termékek őszi vására
(Târgul de toamnă al produselor locale)
www.jimbolia.ro

November
Ópusztaszer
Magyarország

Borfujtó Szent Márton-nap
opusztaszer.hu

Ópusztaszer
Magyarország

Disznóölő Szent András
opusztaszer.hu

Szabadka
(Subotica)
Szerbia

Bor Európai Napja
Szervező: Arena Zabatkijensis Borrend
Telefon: +381 24/753-121

Újvidék
(Novi Sad)
Szerbia

Nemzetközi Borfesztivál - Winexpo
Szervező:M&M Famous
Telefon: +381 21/889-548
E-mail: mmilic.famous@gmail.com
www.winexpo.rs

Bégalankás
(Luncani),
Tamásd (Tomeşti),
Rumunyest
(Româneşti),
Kurtya (Curtea),
Zold (Zolt), Kőfalu
(Pietroasa), Facsád
(Făget)
Románia

Felső Bega-menti rakijafesztivál
Szervező: Asociaţia Cultural Artistică “Făgeţeana”
Telefon: +40 721/367-278
www.cjtimis.ro/turism

December
Zombor (Sombor)
Szerbia

Zsombolya
(Jimbolia)
Románia

Ravangrad bor fest
Szervező: Zombor Idegenforgalmi Szervezete
Telefon: +381 25/434-350
E-mail: info@visitsombor.org
www.visitsombor.org
Disznótoros ünnep
(Sărbătoarea de Ignat)
www.jimbolia.ro, www.cjtimis.ro/turism
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www.tasty.dkmt.eu
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„JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT”

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the document is the sole responsibility of DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú
Kft. and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of
the European Union and/or the Managing Authority.

A dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával készült. A dokumentum tartalmáért kizárólag a DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. felel. A dokumentum nem képviseli
sem az Európai Unió, sem az Irányító Hatóság álláspontját.

A projekt a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési
Programban, az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.
A Program az Európai Unió
társfinanszírozásával valósul meg

