
Bicskén nőtt fel, majd elvégezte az akkor még Marx 

Károly Közgazdaságtudományi Egyetem külgazdasági 

szakát. Ezután a külkereskedelemben dolgozott a csa-

ládalapításig. Majd férjével, Heimann Zoltánnal kezdte 

a szekszárdi családi kisbirtokot fejleszteni, bővíteni. 

Elvégezte a Soós István Borászati Szakközépiskola fel-

nőttképzését, borásztechnológusi végzettséget szerzett. 

Ez a közben felgyülemlett gyakorlati tapasztalatokkal 

együtt elegendő szaktudást adott ahhoz, hogy átvegye az 

időközben 23 hektárosra bővült birtok borászati irányí-

tását.

A családi vállalkozás számára nagy örömet, biz-

tonságot és szeretetteljes légkört jelent, amelyben jól 

érzi magát.  A munka sok, de bőven jut sikerélmény is, 

a visszajelzések a boraikról mind-mind erőt adnak a kö-

vetkező naphoz. Készen áll arra, hogy fiának, aki egye-

„Ági, ezt neked
kell csinálnod!”

heimanné kelemen ágnes
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temi szinten képzett borász, átadja a fő feladatokat úgy, 

hogy még neki is marad elég munka.

A Pannónia Női Borrend tagjaként hölgytársaival 

igyekszik a magyar borászokért, borkultúráért dolgozni. 

Színvonalas, ünnepi rendezvényeket szerveznek a ma-

gyar borokhoz kapcsolódóan itthon és külföldön.

Hobbija a főzés, akár egy gyors hétköznapi ebédről, 

vagy az ünnepi asztalra szánt fogásokról legyen szó. 

Szeret énekelni.

Hogyan lett külkereskedőből borász?

Ez hosszú folyamat végeredménye. Borászcsaládba mentem férjhez, 

de Zolinak a férjemnek és nekem is alapvetően közgazdasági vég-
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zettségünk van. Zoli családjának mindig is volt egy kis parcellája 

Szekszárdon, ahol saját fogyasztásra készítettek borokat. A rendszer-

váltást követően kezdtünk gondolkodni azon, hogy mi is foglalkoz-

zunk szőlővel és a borászattal. Megjött a kedv és a lehetőség is, így 

elkezdtünk területet vásárolni, pincét építeni. A feladatot kezdetben 

úgy osztottuk meg, hogy mi finanszíroztuk a fejlesztéseket, míg apó-

som és anyósom vitték a borászat napi ügyeit. Ahogy a méret nőtt, 

úgy lett a játékból egyre komolyabb munka, vállalkozás. A férjem 

akkor még más területeken dolgozott, így nekem jutott több feladat 

Szekszárdon.

Az első lépésekben csak az adminisztrációs feladatokat végeztem, 

majd egyre jobban kezdtem a borkészítésbe is belefolyni. A Soós 

István borászati technikum felnőttképzésén tanultam meg a borké-

szítés alapfogásait. Apósomék feladatait egyre nagyobb mértékben 

kellett átvennünk, ahogyan idősödtek. Az iskolai tudáson kívül más 

borászok tanácsait is szívesen meghallgattuk. Az egyik megbízható 

tanácsadóm a borászat területén Erzsike volt, aki egy nagy pincészet 

alapvető borászati feladatait látta el. Ő mondta egyszer nekem na-

gyon határozottan, hogy „Ági, ezt neked kell csinálnod.” Neki volt 

annyi tapasztalata ahhoz, hogy tudja, miért mondja. Így váltam én a 

családi pincészet kinevezett borászává.

A borászati munkákban a fiam is egyre nagyobb mértékben vesz 

részt, de egy családi vállalkozásban a borász feladatai nem csak 

a pincére terjednek ki. A vállalkozás adminisztrációjával, pénzügye-

ivel kapcsolatos feladatok, a beszerzések, illetve a vendéglátás szer-

vezése is az én feladatom. A vendégek fogadását már a férjem intézi. 

Tulajdonképpen háziasszony és borász is vagyok.
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Nem volt ijesztő feladat lemenni a pincébe, és bort készíteni?

Pont az a jó ebben a munkában, hogy nem kell annyit az íróasztal 

mellett ülni. Egy borász élete nagyon változatos, gyakorlatias, ami a 

személyiségemhez jól illik. A borászat nagyon gyakorlatias munka, 

ahol a munkádról a fogyasztók folyamatosan küldik a visszajelzé-

seket. Magamat földön járó embernek tartom, ezért érzem ezeket a 

feladatokat magamhoz annyira közel. A borok megalkotásán kívül 

számos feladat van még, amelyhez a belátásnak, az átgondoltságnak 

meg kell lennie. A bort a piacon kell eladni, sok tényezőből áll össze 

a sikerhez vezető út.

Nőként miben érzi erősnek magát ezekben a feladatokban?

Először természetesen megvolt bennem a félelem, hogy elrontha-

tok valamit, de nőként alapvetően óvatos vagyok. Ez a tulajdonság 

egyébként kifejezetten előnyös ebben a szakmában. Borászként a 

figyelmemet sokszor meg kell osztanom, sok dolog egyszerre van fel-

adatként előttem. Nőként ebben is előnyösebb helyzetben vagyunk, 

ami a háziasszonyi, családanyai szerepünkből is biztosan adódik. 

Nagy hibákat nem követtem el, de hazudnék, ha azt mondanám, 

hogy a szüretek idején nincsenek álmatlan éjszakáim.

Édesapámnak volt hobbiszőlője, ahol a gyerekeknek inkább a 

szüretben kellett kivennie a részét. A szüretek hangulatából hoztam 

emlékeket, de az is igaz, hogy itt a lépték már nagyon más.

Tény, hogy a borászat elég férfias szakma, hiszen novembertől 

márciusig az idő jelentős részét a hideg pincében kell tölteni. Néha 

kemény ez a világ, de meg lehet szokni, még ha nem is ajánlanám 

mindenkinek. Már több éve borászattal foglalkozom, és úgy érzem, 
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hogy a férfi kollégák a borvidéken teljesen elfogadnak. A férfiak 

sok mindenben nagyvonalúbbak, míg én inkább precíz vagyok. 

Ez a fajta odafigyelés biztosan előnyére válik a borkészítésnek. Oly-

kor kérdezik a vendégek, hogy mit keresek én a pincében, de ezeket 

a kérdéseket hamar helyre tudjuk tenni, mindenkinek megvan 

a maga feladata. A szőlőben végzett munka nélkül nem is lehetne 

borkészítésről beszélni.

A legjobbnak a munka változatosságát tartom. A szüret nyilván 

a legizgalmasabb, kíváncsian várjuk, hogy milyen lesz a termés. 

Az év vége leginkább a borok eladásáról szól, amikor tapasztalhat-

juk, hogy mennyit is ért az egész éves munkánk. A téli hónapok a 

legszebb műhelymunkával telnek, amikor a borainkat összeállítjuk, 

házasítjuk. Ilyenkor egy kis pihenésre is jut idő. A télnek megvan 

még az a nyugalma, hogy nem kell izgulni az időjárás miatt. A ta-

vasz a szőlőben telik, és a szüret idejéig folyamatosan figyelemmel 

kísérhetjük a termés fejlődését. Minden hónap más és más, és éppen 

ez a szépsége is.
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Milyen tervei vannak?

Jelenleg 23 hektáron gazdálkodhatunk. Ez elég is nekünk. A pin-

cénk mérete is ehhez igazodott. A családi vállalkozási formánkban a 

150 ezer palack éves termés elegendő, amelyet alapvetően a mi mun-

kaerőnkre alapozva, a mi közvetlen irányításunk alatt még át tudunk 

látni az elejétől a végéig. Ezzel egyébként a fiam is egyetért, neki sem 

fordult meg a fejében, hogy jelentősen növeljük a pincészet méreteit.

A bikavérre a jövőben még nagyobb figyelmet szeretnénk fordíta-

ni, illetve a Birtokborunk is olyan bor, amely Szekszárd és a pincészet 

értékeit jól meg tudja mutatni. Az utóbbi években ezeknek a borok-

nak az irányát már jól meghatároztuk, de szeretnénk továbblépni. 

Arra törekszünk, hogy vörösboraink ne legyenek túlzottan csersa-

vasak, ezért a kíméletes héjon áztatásra törekszünk. Az érlelés során 

is az a célunk, hogy a bor szőlőből nyert szépségei megmaradjanak, 
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hogy a hordó fájának íze inkább a háttérben legyen. Szükségünk van 

mindig új hordókra is, de elsősorban a nagyobb méretű hordókban 

érleljük a borainkat. Így a boraink gyümölcsös illata, íze jobban ér-

vényesülhet, könnyebben iható borokat tudunk a poharakba tölteni. 

A borízlés is inkább ebbe az irányba mozdult el az utóbbi években.

A fejlődést a jövőben a szőlőben kell folytatnunk. Ehhez állandó 

munkaerőre lenne szükség, hogy pontosabban, még jobb minőség-

ben dolgozhassunk a sorok között. Ebben a fiam munkájára, ötletei-

re tudunk inkább támaszkodni.

Miért lehet kedves a hölgyek számára a Szekszárdi borvidék?

A borvidékünk erőssége a kellemes vörösborokban vannak. A löszös 

talaj és az időjárás találkozása sokféle bor készítését teszi lehetővé. 

Lehet kedves vörösborokat készíteni kadarkából, kékfrankosból, 

ugyanakkor a szekszárdi borok tüzesek is. A vörösbort adó fajták 

többsége jól érzi itt magát.

Minden alkalomra tudunk jó bort ajánlani. Indulhatunk egy 

könnyű, gyümölcsös rozétól, folytathatjuk egy tartalmas sillerbor-

ral vagy kadarkával, de ha az estébe egy kis tűz kell, akkor tudunk 

ajánlani bort bikavér vagy merlot formájában. Ha pedig az kell, hogy 

a vendégek rácsodálkozzanak a borra, akkor csúcsborokat is fel tu-

dunk hozni a pincéből.

Nekem a házasított borok tetszenek a legjobban. A különböző faj-

ták kiugró, vagy éppen hátrányos tulajdonságai, amelyek az évjárat-

tól is jelentősen függnek, jól kiegyensúlyozhatók egymással. A háza-
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sítás nálunk igazi családi munka, amely több hétig is eltarthat, míg 

eljutunk a végeredményig. Ebből is érzékelhető, hogy a házasított 

borok milyen sokszínűséget képviselnek.

Egy háziasszony a széles borválaszték miatt kényelmesen tud 

választani az asztalra a szekszárdi borok közül.

Hogyan csábította be fiát a pincébe?

Az mindenképpen nagy előny volt, hogy nem kellett hatéves korától 

puttonyt cipelnie, a szőlőben végzendő munkákban részt vennie. 

A szakma szépségeit igyekeztünk megmutatni neki, így a gimnáziu-

mi tanulmányai végére érett meg benne a gondolat erre a szakmára. 

A kedve azóta is kitart, szívesen szállt be a munkába. Vannak ötletei, 

szívesen újít, szervez át dolgokat. Természetesen nem volt az elején 

könnyű, hogy az alkalmazottakkal is elfogadtassa magát, de mára ez 

is a helyére került.

A Pannónia Női Borrenddel hogyan került kapcsolatba?

Keményné Koncz Ildikó a borrend szervezése során keresett meg, 

hogy borászok is legyenek tagjai a társaságnak. A borászok iránti 

tisztelet is vezette őt hozzánk. Kezdetben nem voltam túl lelkes, 

hogy egy borrend tagja legyek. Nekem addig a borrendek túlzottan 

a külsőségekről szóltak, ami nem áll közel a személyiségemhez. 

A Pannónia Női Borrendben szerencsére mást tapasztaltam. Az 

elmúlt tíz évben sok hasznos, gyakorlati dolgot tudtunk csinálni 
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rendezvények, különböző megjelenések formájában. A külsőségek 

mögött mindig igyekeztünk a tartalmat is megadni.

Milyen személyes élménye van a borral kapcsolatban?

Egyet az évek során jól megtanultam. Nem mindenáron kell, vagy 

éppen szükséges a borok fejlődését befolyásolnunk. Hagyni kell a 

bort fejlődni, kibontakozni, amit nekünk inkább figyelni kell, meg-

érteni a folyamatokat. Ez mindenképpen alázatra tanítja az embert, 

arra, hogy a bor egy élő, fejlődő anyag, amelynek megvan a maga 

fejlődési pályája.

Hogyan kapcsolódik ki?

Az utóbbi időben tény, hogy a munka került a középpontba, ami 

figyelmeztetés is nekem. Inkább az aktív pihenést szeretem. Szere-

tek mozogni, amire mostanában igyekszünk is tudatosabban oda-

figyelni. Fontos, hogy legyen elég időnk egymásra, mert a családi 

együttműködés lényeges számunkra is, és ahogy látjuk, ez mások 

szemében is jó példa.
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