
társadalom

Ki akarta próbálni, hogy pár ezer 
borospalackból lehet-e hidat épí-
teni – válaszolt Balázs Sándor a 
csíkszeredai Vinkli borszaküzlet 
létrehozásának ötletét firtató 
kérdésünkre. Amikor egy ilyen 
építmény ingatag voltát említet-
tük, csak mosolygott: szerinte, ha 
a bor és a borivás többezer éves 
kultúrájának szeretetét, tisztele-
tét használja kötőanyagként, biz-
tonságossá válik az a híd, amely 
a minőségi bor iránt érdeklődő 
székelyföldi közönség és a mes-
terségük iránt elkötelezett hazai 
és külhoni borászok, pincésze-
tek közötti kapcsolatot hivatott 
megteremteni. A Sadoveanu ut-
cai kereskedés mögött azonban 
szakmai érvek és talán ezeknél 
is hangsúlyosabb személyes in-
díttatás áll: Balázs Sándor hiszi, 
hogy a jó bor nagyon intenzív 
személyes élményben részesíti 
fogyasztóját, de csak akkor nyí-
lik, teljesedik ki, ha örömét, ta-
pasztalatait megosztjuk egymás 
között. Prózaiabb okokat sürget-
ve pedig azt a választ kaptuk: 
elege lett belőle, hogy miközben 
tulajdonképpen karnyújtásnyira 
vagyunk jobbnál jobb, kiváló mi-
nőségű boroktól, ezeket szinte 
sehol sem lehet beszerezni.

Bordeaux–Villány–
Dealu Mare–Drăgăşani–
Segarcea tengely
– A Vinkli csíkszeredai bor-

szaküzletével szeretnénk ellenpon-
tozni azt a tévhitet, hogy ebben a 
térségben gyerekcipőben jár a bor-
kultúra. A világ vezető szakértői 
állítják, hogy Románia földrajzi 
értelemben az egyik utolsó olyan 
régió, ahol elérhető áron ihatunk 
minőségi borokat, olyan fiatal 
borászok kézművestermékeit, 
akik valóban szakmájuk elköte-

lezettjei. De a tömegtermeléstől 
külön, s ezért kevésbé harsányan 
zajló „borforradalom” jellemző a 
tágabb régióra is: Bordeaux, a leg-
nevesebb francia borvidék megkö-
zelítőleg azonos északi szélességen 
fekszik, mint Villány, Dealu Mare, 
Drăgăşani vagy Segarcea, és a ma-
gyar, román vagy moldvai dűlők 
80-90 pontos borai illatukban, za-
matukban, karakterükben rendkí-
vül őszinte és kiváló tulajdonságo-
kat hordoznak – fejtette ki a Vink-
li létrehozója a kereskedést mozga-
tó alapelvet. De a mozgatórugók 
működését tényszerűen vázolja fel 
a Mihail Sadoveanu utca 21. szám 
alatt működő üzlet is – a helyiség 
a mennyezetig nyúló polcokkal, 
rajtuk a több száz borospalackkal, 
mellettük a célzottan boriváshoz, 
kóstoláshoz készült poharakkal, 
dekantáló kancsókkal és egyéb ki-
egészítőkkel első pillantásra áthoz-
za a tékajelleget, és nagyon határo-
zott kell legyen az a vásárló, aki 
nem tölt hosszú perceket csak az-
zal, hogy tanulmányozza a címkék 
visszafogottól az avantgárdig tartó 
képi világát, a pincészetek egy-két 
mondatos ajánlásait, címereit és 
mesterségjegyeit. Nem időtöltés, 
hanem élvezet eligazítást kérni: 
bár a szelekció önmagában jelent 
egyfajta garanciát, mivel a kereske-
désben csak az elismert borászok, 
sommelier-k és borkritikusok által 
ún. „vak kóstolással” a lehetséges 

100-ból  71 pontnál magasabbra 
értékelt borok kaptak helyet, az 
igazi élvezetet az jelenti, amikor a 
vásárló rájön: a minőségi bor nem 
feltétlenül elérhetetlen, és – legyen 
ez bármilyen meglepő – már 10-
14 lejes árfekvésben is lehet 71-80 
pontos borokat beszerezni. Balázs 
Sándor azt mondja, fontos, hogy a 
szakkereskedés üzleti szempontból 
is  megálljon a saját lábán – de az-
zal a gesztussal, hogy termékeiket 
elérhető áron kínálják, egyszerre 
szeretnék üdvözölni a minőségi 
borok kedvelőit és azokat a bo-
rászokat, akik nem kizárólag üz-
leti érdekeiket helyezik előtérbe, 
hanem mindenekelőtt minőségi, 
„nagy bort” akarnak alkotni. 

Fal méretű,
függőleges bortérkép
A nemrég indult csíkszeredai 

szaküzlet jelenlegi „vezető termé-
ke” tulajdonképpen maga a válasz-
tás szabadsága – a kereskedést elin-
dítók ugyanis arra kívántak megol-
dást találni, hogy a bor kedvelői és 
tisztelői végre közelében legyenek 
egy reprezentatív borkínálatnak, 
amelyben – minőségi feltételek 
mellett – bármikor megtalálhatják, 
vagy éppen felfedezhetik az álta-
luk kedvelt és értékelt pincészetek, 
borászok termékeit. Így a Vinkli 
polcokon sorakozó készlete egyben 
bortérkép is: az üzletben megtalál-
ható a román és moldvai termő-
vidékek – Ceptura, Dealu Mare, 
Drăgăşani, Oprişor, Segarcea és 
számtalan más tájegység – legjobb 
borainak 70-80 százaléka, jelentős 
és egyre bővül a magyarországi pin-
cészetekből – Villány, Tokaj, Eger 
már hangsúlyosan jelen van, de 
Badacsony, Balatonfüred-Csopak, 
Etyek, Szekszárd, Somló, Sopron 
vidékéről is érkeznek palackok – 
származó borok lajstroma, és ajánla-

nak remekbe szabott francia, olasz 
vagy ausztrál  – például Bordeaux-i 
vagy Upper Hunter Valley-i  – bo-
rokat is. A szaküzlet-jelleget a ki-
egészítők – poharak, dekanterek, 
palacknyitók, vákuumszivattyúk, 
hőmérők, cseppmentes kitöltők, 
díszdobozok – tovább hangsú-
lyozzák.

– Legyen szó ajándékba, ünne-
pi alkalmakra szánt vagy társasági 
fogyasztásra, az ízélményért vásá-
rolt borokról, a vásárlók kiszolgálá-
sa, kínálatunk folyamatos bővítése 
kedves kihívás: azon dolgozunk, 
hogy vendégkörünk találkozhasson 
az új évjáratok, a neves pincészetek, 

az innovatív fiatal borászok folyton 
gazdagodó kézművestermékeivel – 
közölte Balázs Sándor.

Az üzlet hétköznapokon 11.30-
tól 18.30-ig, szombaton 9.00-tól 
14.00-ig tart nyitva, és mivel nem 
csak vevőkört, hanem valódi bor-
szerető társaságot kívánnak to-
borozni és összefogni, hamarosan 
elindul a www.vinkli.ro című hon-
lap, amely az elektronikus vásárlás 
lehetőségén kívül a borkóstolókról, 
borvacsorákról és egyéb kapcsoló-
dó hírekről is tájékoztatja az érdek-
lődőket.
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hirdetések

A világ vezető szakértői 
állítják, hogy Románia 
földrajzi értelemben az 
egyik utolsó olyan ré-
gió, ahol elérhető áron 
ihatunk minőségi bo-
rokat.

Körkép
VinKli BorSzAKüzlet nyílt CSíKSzeredáBAn

Kereskedés a minőség és a tisztelet jegyében

Szentábrahám Község tanácsa 
– melynek  székhelye Szentábrahám 126. szám, Hargita megye – 

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Szentábrahám, Magyar andrás falva 
sz. n. megvalósítandó Híd építése a Gagy patakán című tervére a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálása alapján 2011. június 6-án döntés-
tervezetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az ezt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt, hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 8.30–16.30, szer-
dán pedig 8.30–18.30 között, valamint a http://apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés meg-
jelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be 2011. június 20-ig a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez.

Az inG SerViCe Kft.
– Csíkszereda, Hajnal utca 73. szám, Hargita megye –

értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszereda, Hajnal utca szám nélkül található 
Aszfaltkeverő állomás működtetéséhez a környezetvédelmi  engedélyezési el-
járást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk 
megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon 
belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség-
hez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

Tel.: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

A lUKoil roMAniA
értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszereda, Nagymező utca szám nélkül 
található üzemanyagtöltő állomások működéséhez a környezetvédelmi 
engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos infor-
mációk megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén: Csíkszereda, Márton Áron 
u. 43. sz., telefon: 0266–312454, 0266–371313, fax: 0266–310041.

Észrevételeket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül, 
írásban lehet közölni naponta a környezetvédelmi ügynökséggel, az 
észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.
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