
A magyar borokat népszerősítik 

Csongrád - A magyar szılı- és borkultúra bemutatását és népszerősítését tőzte ki 
céljául a szentesi Gólyás Galéria ajándékbolt, amely 1 hónapja borházként is 
mőködik. A hangulatos üzletben 12 vidék közel 100 fajta borából válogathatunk. 
A különbözı borok készítésével, történetével hangulatos esteken ismerkedhetünk 
meg. 

Gólyás Borház és Galéria – ez az új neve a szentesi 
mővészetek házában mőködı hangulatos kis 
ajándékboltnak, amely nem csupán a kézi 
iparmővészet, a népmővészet és festészet fellegvára, 
hanem immár egy hónapja a magyar minıségi borok 
Mekkája is. 
 
– Magyarország mindig híres volt különleges borairól, 
nem csupán Európában, az egész világon. Az elmúlt 
években azonban a kézmőves borok után megcsappant 
a kereslet, helyüket pedig az olcsó, gyakran dobozban 
kapható „szılılevek" vették át – mondja Kálmán Tibor, 
a bolt üzletvezetıje. A 27 éves férfi elhatározta, hogy a mővészetek házával karöltve 
nemcsak elhozza a különbözı magyar borvidékek remekeit, de borestek keretében 
meg is ismerteti azokat a Kurca-parti településen élıkkel. 
 
Az üzletben jelenleg 12 magyar borvidék összesen 95 fajta kézmőves borából 
válogathatunk méltó környezetben. Az élményt Szabó Csaba helyi mővész 
parafadugókból készült különbözı alkotásai fokozzák. A polcokon többek között 
villányi, pannonhalmi, balatoni, kunsági, ásotthalmi, tokaji – egyébként Tibornak ez a 
kedvenc bortermelı vidéke –, illetve csongrádi borok palackjai sorakoznak. Utóbbi 
terület hangsúlyos szerepet kapott, de nem azért, mert a régióban van: a világ távoli 
pontjain nagyon jól ismerik, s kedvelik az itt termesztett borokat, nálunk azonban 
kevésbé megbecsült fajta. 
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Az esteken a kóstolás mellett neves szakértık beszélnek az adott vidék borainak 
történetérıl és kultúrájáról. Most szombaton a soltvadkerti Font Gábort látják majd 
vendégül, februárban pedig a csongrádi pincészet ügyvezetıje, Pálfi György érkezik. 
 
Kálmán Tibor elvégezte a Magyar Borkollégiumot, így szakértıi szemmel tudja nézni, 
és ajánlani vevıinek a különbözı szılıfajtákból készült nedőket. Elmondta, a 
borászok elıadásait mindig gazdagítják valamilyen színes mősorral, a szentesi 
Horváth Mihály gimnázium dráma tagozatosai például borral kapcsolatos verseket 
szavaltak és dalokat énekeltek, de volt már sajtbemutató is.  

A magyar borok szentesi Mekkája lett a mővészetek házában mőködı üzlet. 
Fotó: Tésik Attila
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