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Végre most az egyszer minden összejött. Bár pénteken még néhány perces záporok próbálták
megzavarni a X. Beregszászi Nemzetközi Borfesztivál egyre gyarapodó közönségét, látni való
dolog volt, hogy ez nem sikerülhet. Nem sikerülhetett, hisz tavaly a legelszántabbak még a
szinte állandón zuhogó esőben is kitartottak. Most, a kellemes tavaszi időben kora reggeltől
késő estig ezen a három napon át hatalmas tömeg hömpölygött a sátrak között. Mértékadó
becslések szerint az elmúlt héten legalább tízenöt ezren fordultak meg Beregszász
központjában. A krónikások szerin történelmet írtunk, mivel ennyi embert itt még nem sikerült
idecsábítani. S volt itt minden, ami egy tartalmas népünnepélyhez, szakmai találkozóhoz
elengedhetetlen.

Lacikonyhák sokasága hívogatta azokat, akiknek a jó borok mellett megjött az étvágya. De
kivonultak az ajándéktárgy készítők csakúgy, mint a szőrmeárusok vagy a méhészek.
Turisztikai egyesületek kínálták szolgáltatásaikat. Aki erre vágyott, az rögtönzött
mezőgazdasági gépbemutatón vehetett részt, mások a borászok szakmai tanácskozását
követhették nyomon. A helyi Vörös kereszt sátrában az egészséges életmódot propagáló
kiadványokkal ismerkedhettünk. De volt itt tombola, légvár és vattacukor egyaránt. Az ínyencek
megkóstolhatták kedvenc sajtjukat, a füstölt halak kedvelői legalább ötven halféleség közül
választhattak. Miközben az egykori Bereg vármegyéből összesereglett borászok a hegy finom
levét kínálták, aközben a kultúrházban sakkverseny zajlott, s amerikai fiatalok részvételével
készült a mezőny a II. Beregszászi Borvidék Félmaraton megtételére. A beregvidéki
nyugdíjasklub örökifjú zenészei a tér egyik végében húzták a talpalávalót, s a művelődési ház
előtt felállított színpadon a járás és a város tánccsoportjai és együttesse adtak egymásnak
randevút. Ismét bebizonyítva, hogy tehetséges fiatalokból nálunk nincs hiány! A salánki
bodnárok jóvoltából mesterien elkészített csobolyókhoz juthattunk. A nyíregyházi székhelyű
Uni-G üvegtechnikai Kft.-től pedig olyan üvegfigurákat vásárolhattak a fesztiválra kilátogatók,
melyek finom borokkal voltak megtöltve. Aki közelebbről szeretett volna megismerkedni Bereg
vármegye, s ezen belül a Beregszászi Borvidék történetével, az jól tette, ha ezeken a napokon
másfél-két órára ellátogatott a Beregvidéki Múzeumba. Itt az intézmény szakavatott
tárlatvezetői az általuk felgyűjtött gazdag anyag segítségével mutatták be vidékünk múltját. A
látogatók emellett megtekinthették azt a történelmi borospincét is, ahol a most folyó felújítási
munkálatok után a múzeum szőlészeti-borászati részlege kap helyet. A biotermékek hívei is
nagyszerű ízelítőt kaptak ezen a hétvégén a Batáron működő Tüzes és Sztojka
farmergazdaságok jóvoltából: ezeknél a sátraknál mangalica sertés húsából készült kolbászt,
különböző sűlt húsokat, natúr gyümölcsleveket, szörpöket, lekvárokat kóstolhattak meg.
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Miközben a többezres sokadalom a sátrak között nézelődött és kóstolgatott, aközben a borbírák
a tömegtől elvonulva végezték igen csak felelősségteljes munkájukat. Ebben az évben közel
hetven leadott bormintából kellett kiválasztani a legjobbakat.

Ismét színpompásra sikeredett az ünnepi felvonulás: a zenészek, mazsorettek, lovas hintók
után a Beregszászi Szent Vencel Borrend tagjai lépkedtek a borrend zászlaja alatt díszes
palástjukban, kehellyel a kezükben.

A beregvidéki borászoknak tíz évvel ezelőtt az első borfesztiválon megfogalmazott céljaik
változatlanok: magas szakmai színvonalra emelni vidékünkön a szőlőtermesztést és a
borászatot, újból meghonosítani a tájjellegű szőlőfajtákat, propagálni a kulturált borfogyasztást
– hangsúlyozta megnyitó beszédében Bihari András, a borrend nagymestere. Évről évre
jobbnál jobb borokat ízlelhetett meg a borfesztiválra kilátogató érdeklődők sokasága – kezdte
ünnepi beszédét Gajdos István, Beregszász polgármestere. Ez azt jelenti, hogy a város és
vonzáskörzete ismét elfoglalhatja méltó helyét ezen a téren, Kárpátalja szőlészeti és borászati
centruma itt van. A borturizmus kitörési pont számunkra.

Itt húzódik a minőségi szőlőtermesztés északi-keleti határa. Ha a tömegtermelés tekintetében
nem is tudjuk felvenni a versenyt más, a miénknél jóval nagyobb borvidékekkel, az itt termett,
sajátos ízvilágú borainkkal mindenképpen igényt tarthatunk a minőségi borok iránt érdeklődők
figyelmére, fejtette ki beszédében Csizmár Béla, a beregszászi járási tanács elnöke. A
borturizmus igencsak fontos ágát képezi a vidékünkön egyre markánsabban megjelenő falusi
turizmusnak.

A Kárpátalján élő szőlészek és borászok mindig számíthatnak Magyarország segítségére,
hangsúlyozta Bársony András, a Magyar Köztársaság kijevi nagykövete. Ennek köszönhetően
az ittenieknek számos magyarországi borvidékkel sikerült gyümölcsöző kapcsolatokat
kialakítani. A magyarországi tanulmányutak jelentősen hozzájárultak az itteni gazdák tudásának
gyarapodásához. Az egybegyűlteket köszöntötte Doug Teschner, az Amerikai Békehadtest
ukrajnai igazgatója és Erin Dowland beregszászi önkéntes.

Ismét nagy érdeklődés mellett zajlott le az új borlovagok avatása. A Beregszászi Szent Vencel
Borrend ezúttal Bíró Tibor vállalkozót és Bacskai József beregszászi főkonzult választotta tagjai
sorába.
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A két nap során számos nagyszerű bort izlelhetett meg a zsűri – kezdte az értékelést Gál Lajos,
a borbírák vezetője. joggal mondhatjuk el tehát, hogy szakmai téren is tovább tart a fejlődés, és
ez további reményekre jogosít fel bennünket. A szakmai értékelést követően került sor a
különböző érmek, oklevelek és különdíjak átadására. Az ünnepélyes megnyitó végén Galajda
József főszervező, a borrend ceremóniamestere köszönte meg mindazoknak az önkénteseknek
a munkáját, akik tevőleges részt vállaltak a borfesztivál megszervezésében.

A X. Beregszászi Nemzetközi Borfesztivál díjnyertes borai

Aranyérmet nyert: Nagy Sándor kígyósi gazda Semillon bora, Kuzma Vitalij (Boboviscse)
Tramini bora, Varga Béla (Muzsaly) Cabernet Sauvignon vörösbora, Mitkulinec Pál
(Boboviscse) Kahor desszert bora.

Ezüstérmesek: Vígh József (Beregardó) fehér száraz küvé bora, Bíró Ernő (Bene) Pölöskei
muskotály fehér bora, Antalovszki Vaszil (Boboviscse) Fehér hercegnő bora, Kuzma Vitalij
Fekete herceg vörös száraz bora.

Bronzérmet nyert: Jakab Sándor vörös száraz küvé bora, Varga Béla Trojanda Zakarpattya
fehér desszert bora, Nagy Sándor Sauvignon bora, Sass Zsolt Fekete rózsa édes desszert
bora.

Aranyérmet kapott az Aisberg vállalat Cabernet Sauvignon bora.

Ezüstérmet a Contar vállalat Trojanda Zakarpattya bora.

Bronzérmet nyert a Contnar vállalat Rajnai rizling bora.

A testület 2009 legeredményesebb borászának Nagy Sándor kígyósi gazdát választotta. Ennek
elismeréseként megkapta a magyar külügyminisztérium különdíját. Különdíjban részesült
Parászka György és Bihari András.
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Jávor András rektorhelyettes személyesen hozta el a Debreceni Egyetem különdíjait.
Különdíjban ezúttal az Aisberg vállalat és a Cotnar vállalat részesült.

Kovács Elemér
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