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MEDINAI SZŐLŐ ÉS BORTERMELÉS 

 
Boros pince a medinai Lórétben 

 

A Szekszárdi borvidék története Az 1925 hektáron elterülő Szekszárdi Borvidék 

Magyarország egyik legősibb bortermelő területe, ahol a szőlőművelés hagyományai a római 

korig nyúlnak vissza.  

Borvidék települései (14) A borvidék nemcsak a Szekszárdi dombság legkeletebbre eső 

keskeny területét foglalja magában, ami Szekszárd, Őcsény, Decs szőlőit, hanem a Szekszárdi 

dombságtól nyugatra elterülő Sióagárd-Leányvár, Harc, Zomba, Medina, Kéty, Hőgyész, 

valamint Szekszárdtól észak felé haladva, Mözs szőlőit jelenti. A terület központi települése 

természetesen Szekszárd, amely a legnagyobb szőlőterülettel rendelkezik és nevet ad a 

borvidéknek. 

 

 
Szekszárdi borvidék képen 
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Az Árpád korban a fejedelmi törzs szállásbirtokává tette a borvidék területét, amiben 

minden bizonnyal szerepet játszott központi fekvése, kedvező klimatikus viszonyai és 

gazdasági súlya. Az első írott emlék, 1267-ből származik.  

A török hódoltság korában a fehér bor mellett meghonosították a vöröset is. A borvidék 

méltán híres kadarkáját a törökök elől menekülő rácok hozták erre a vidékre. A török 

kitakarodásával a lakosság fő jövedelemforrása a szőlőművelésből adódott. A fejlődés töretlen 

volt az 1770-as évek végéig. A szekszárdi borvidék Habsburg Birodalom-szerte közismert jó 

hírneve miatt sokan törekedtek itteni szőlőterületek megszerzésére napóleoni háborúk 

folyamán a bor még keresettebb árucikké válik.  

A háborúk befejeztével 1815 után a kereslet jelentősen csökken, de a jó vörös bornak mindig 

maradt piaca, különösen német nyelvterületen híresült el a szekszárdi bor.  

„Filoxéria” járvány A XIX. sz. második felében pusztító filoxérajárványban óriási károkat 

szenvedett a szekszárdi szőlőállomány is. Az utóbbi évtizedekig a későn érő, jó évjárataiban 

kiváló zamatú bort adó Kadarka volt az uralkodó, újabban azonban a biztonságosabban 

termelhető Kékfrankos, Cabernet és Merlot került túlsúlyba. A napóleoni háborúk folyamán a 

bor még keresettebb árucikké válik.  

A Szekszárdi Borvidék Borút Egyesület 1999. június 11-én alakult meg azzal a céllal, hogy 

működésével elősegítse a szekszárdi történelmi borvidék kulturális örökségének megóvását, 

kultúrájának megőrzését és továbbvitelét, valamint a térség idegenforgalmának fellendítését, a 

Szekszárd környéki térség fejlesztését. 

 

 
Szekszárdi Borvidék képen 
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A szervezet arra törekszik, hogy a borvidéki településeken élők együttműködésének 

szervezésével előmozdítsa a minőségi bortermelést és a borhoz kapcsolódó művészeti és 

építészeti, gasztronómiai és egyéb kulturális értékek védelmét, a fenntartható fejlődés 

szempontjait szem előtt tartva. 

Alapítását az az egyre sürgetőbb igény vezette, hogy a Medinától Bátáig húzódó, 

Magyarország egyik legrégibb borvidékeként számon tartott térség égető gazdasági-

társadalmi problémáinak megoldását, a hagyományokra támaszkodva, azokat jó irányban 

továbbfejlesztve, a megváltozott gazdasági és kulturális igényekhez, követelményekhez 

alkalmazkodva segítse. 

Hegyközség Szekszárd A törvény hatálya alá tartozó településen szőlészeti és borászati 

árutermelő tevékenység csak hegyközség tagjaként folytatható.  

Jelenleg a Hegyközség Szekszárdhoz tartoznak: Decs, Őcsény, Szálka, Szekszárd, Sióagárd, 

Harc, Zomba, Medina, Kéty, Kakasd.  

Ez kb. 1400 ha szőlőterületet jelent és 1905 hegyközségi tagot. 

Medinai bortermő vidék A medinai szőlőterület a falu mögötti dombvonulat, mely a 

szekszárdi borvidék része. Pontos tükörképe a szekszárdi szőlőterület északi részének. Három 

részre tagolható: Keleti; Déli fekvésű és egy Fennsík a laktanya mellett. 

A szőlőművelés vegyes képet mutat, a szőlők területe nem éri el az 50 hektárt. Vannak még 

hagyományos művelésűek, de a modern, gépi művelés egyre nagyobb teret hódít. A 

fajtaválaszték is széles skálán mozog. Medina 2000-ben került vissza a Szekszárdi történelmi 

borvidékhez. A falu természeti értékei között kell szólni a Kápolnai hegyről - a 

szőlőtermesztés medinai központjáról - melyet reggeltől estig bearanyoznak a nap sugarai, 

valamint a falu alatt folyó Sióról, és Sárvízről. A 14 településből álló szekszárdi történelmi 

borvidék Zombai Hegyközségéhez tartozó területen a mai napig jelentőstevékenységnek 

számít a szőlőtermesztés, a borászat.  

  
Medinai bortermő vidék  
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Medinai Gazdakör A Medinai Gazdakör 1994. márciusában alakult Mester Béla vezetésével. 

Ezt megelőzően a Szabadidő Társaság szervezésében zajlott borbírálat Medinán. A jelenlegi 

szervezet megalakulása után már maga szervezte a borversenyeket, a falu vezetőségével, a 

Vadásztársasággal és a Hegyközséggel karöltve. A gazdakör segítséget nyújt tanácsadás, 

felvilágosítás és megbeszélések formájában a szőlővel, borral kapcsolatban a helyi gazdák 

számára. Részt vesz a Hegyközségi megmozdulásokban. A Zombai Hegyközség - mely már 

Szekszárdhoz csatlakozott - elsősorban a vegyszeres bemutatók alkalmával hívja meg a 

szervezetet. A Medinai Gazdakör a Szekszárdiak támogatásában részesül. 

 

Mester Béla Gazdakör elnöke 

Aranyat érnek a medinai borok Minden év február második péntekén kerül megrendezésre 

a borbírálat. A rendezvénynek, mely vacsorával végződik, igen jeles támogatói vannak. Neves 

borászok mondanak véleményt a nedűkről. Szívesen fogadnak bormintákat a környező 

településekről is. A nevezett borminták száma 80 - 100 között mozog. Kiválasztásra kerül a 

település legjobb vörös, fehér és rozé bora, mely csak medinai termésű lehet. A Gazdakör 

tervbe vette a Borút programba való belépést, bízva a gazdák támogató hozzáállásában.  

 

  
Borbírálatra küldött medinai borok  
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A rendezvény sikeréhez a helyi vadásztársaság a vacsora alapanyagának biztosításával, a 

Medinai Tambura zenekar pedig élő zenével  járul hozzá. 

   
Medinai Tambura zenekar                                    Medina szőlőfajta 

„A tekintélyes zsűri részéről is elismerésre méltóan szerepeltek a nedűk a medinai 

borversenyen. Mester Béla, a Medinai Gazdakör elnöke elmondta: a Módos Ernő, illetve 

Misóczki József vezette bíráló bizottságok több tíz bormintát kóstoltak.” (TEOL) 

  
A borbírálat tekintélyes zsűrije 

Medina szőlőfajta Medina hazai nemesítésű vörösborszőlő fajta. Asztali minőségű bora kissé 

lágy, jellegzetes zamatú sötét színű, intenzíven illatos, lilásvörös színű, illata különlegesen 

fűszeres, olykor muskotályra emlékeztető, testes, finom savú, de könnyen lágyuló vörösbor. 

Muskotályos jellege miatt nem mindig kedvelt. Rosé bora elegáns, finom, ízben gazdag, 

harmonikus. 

Németh Gábor A legnagyobb egybefüggő medinai szőlőültetvényt Németh Gábor, a 

Virághegyi Bor Kft. tulajdonosa műveli. Talán a különleges mikroklíma az oka, de mint azt 

megtudjuk, „a betegség sem ér el ide”, s azt is számon tartják, hogy melyik sorban melyik 

munkás dolgozott előző évben. Az erőtől duzzadó szőlőfürtök kevés növényvédelmet 

igényelnek, s a pincészet (nemcsak hazánkban, többek között a Vinagorán, de Brüsszelben, 

Bordeaux-ban is) díjnyertes borainak nagy része is innen kerül ki. A családi hagyományok 

továbbélni látszanak, Németh gyerekei is a borász világ felé közelednek, a pincészet 

házasításait például már közösen választják ki.  


