Tokaj: szerelem és küldetés
Béres Szőlőbirtok és Pincészet
Regéczy-Béres Melinda 1981-ben született Budapesten.

Filozófia: „Tokaj számunkra szerelem és küldetés. Több száz éves történelmi múlt, rendkívüli adottságok, páratlan borok jellemzik. Napjainkban egy új, izgalmas és ígéretes korszakot
élünk meg ezen a borvidéken; a kérdés, hogy milyen jövőt tudunk teremteni a múlt alapjain.
Bízom benne, hiszem, hogy sikerül visszaállítanunk Tokaj régi jó hírét, határainkon innen és túl.
Ez most a mi feladatunk.”
A szőlő és a bor szeretete mindig élt családjukban. Apai nagyapja – a cseppjeiről jól ismert
tudós, id. dr. Béres József – a kisvárdai kertjében gondozta a szőlőt, melyből bort is készített
a saját örömére. Anyai ágon a nagymamája testvéréhez jártak évről évre szüretre a bicskei
határban lévő, nagy szeretettel gondozott szőlőjébe. A rendszerváltás után, amikor sorra
nyíltak meg a családi pincészetek, a szülei is elindultak, hogy megismerkedjenek a magyar
borokkal. Családtagjaival bejárták az ország borvidékeit. Szívüknek a legkedvesebb már
akkor a tokaji borvidék lett.
Melinda a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett közgazdászként, Hollandiában szerzett MBA
diplomát. Borral kapcsolatos ismereteit WSET képzésekkel bővítette a Borkollégiumban.
2002 az indulás éve. A Béres család szőlőföldet vásárolt Erdőbénye határában, amelyből
10 hektárnyi a termő szőlőterület. Megalakult a Béres Szőlőbirtok és Pincészet, borásza Bárdos Sarolta lett.
2003-ban volt az első szüret a birtok életében, amelyből elkészülnek az első Béres-borok:
a Béres Tokaji Furmint, a Béres Tokaji Hárslevelű és a Béres Tokaji Cuvée. A 2003-as Béres Furmint később számos rangos hazai és nemzetközi díj nyerteseként megalapozta a borászat jó
hírnevét. Megalakult a Tokaji Borbarátnők Társasága, amelynek egyik alapító tagja Béres Klára
volt; Melinda 2010-ben csatlakozott a közösséghez.
2004-2005-ig gondosan kialakított stratégia mentén 35 hektárnyi új területet telepítettek be
tokaj-hegyaljai szőlőfajtákkal. Megkezdődött a birtokközpont tervezése és építése.
2006-ban átadásra került a 3000 négyzetméter területű birtokközpont. Piacra kerültek
a Magita és a Naparany cuvée borok. A Magita egy török kori erdőbényei legenda hősnőjének nevét idézi.
2007-ben a birtokközpontot az építész szakma Építőipari Nívódíjjal tüntette ki, tervezői, Ant-
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„Ha tokajit iszunk, éreznünk kell,
hogy van Gondviselés felettünk,
mert annyi gyönyört,
mint ez a bor,
csak egy végtelen jóságos Isten nyújthat.”
(Voltaire)

Béres-borstílus: „Törekvésünk a kezdetektől: tokaji szőlőfajtákból, a hagyományok
tisztelete mellett modern technológiával világszínvonalú borokat készíteni. Boraink
közt megtalálhatók a könnyedebb stílus képviselői annak érdekében, hogy „a tokaji
legyen fiatalos és trendi”, és a testes nagy borok is, melyek közül kiemelkednek a
dűlőszelektált száraz borok és az aszúk. Borainkat nagy odafigyeléssel készítjük,
az alapanyagot válogatjuk, dűlőszelektált boraink erjesztéséhez és érleléséhez is
használunk tölgyfa hordót. Elegáns hordóhasználatra törekszünk. Hordóink hagyományos gönci és szerednyei hordók, erdőbényei kádárok munkái. Az aszúborok készítésénél a fő cél a koncentráltság, a gyümölcsösség és a cukor-sav harmónia elérése. Borainkban szeretnénk megmutatni az erdőbényei terroir jellegzetes jegyeit,
elegáns „Béres-minőségben”.

2009 augusztusában elindul a Bor, mámor… Bénye fesztiválsorozat, amelynek célja,
hogy minél szélesebb körrel megismertesse Tokaj-Hegyalja egyik legszebb települését, Erdőbényét borászataival, mezőgazdasági termelőivel, gasztronómiájával, kézműves mestereivel és kulturális értékeivel együtt. 2014-re már a hazai borvidékek
egyik leglátogatottabb programjává nőtte ki magát a rendezvény, de fiatalos, kötetlen hangulatát szerencsére így is sikerült megőriznie.
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A legfontosabb borok,
amelyeket mérföldkőnek
tekintenek:
Béres Furmint 2003,
Béres 5 puttonyos Aszú 2005,
Béres 6 puttonyos Aszú 2006,
Béres Magita 2006,
Béres Naparany 2006,
Béres Holdezüst 2007,
Béres Lőcse Furmint 2007,
Béres Diókút Hárslevelű 2008,
Béres Furmint 2009,
Béres Sárgamuskotály 2009,
Béres Pezsegő 2010.
Területek 2014-ben
(45 hektár):
Lőcse (Erdőbénye),
Omlás (Erdőbénye),
Diókút (Erdőbénye).
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hony Gall és munkatársai Pro Architectura díjban részesültek. Bevezetésre került a Holdezüst
cuvée. A birtok új borásza Hudák Péter lett.
2008-ban a Vatikánban XVI. Benedek pápát Béres tokaji borkülönlegességekkel ajándékozta
meg Erdő Péter bíboros úr. Az Omlás-dűlőben beszentelésre került a Napbaöltözött Asszony Kápolnája. A Béres család a lőcsei városházának Béres-címerrel ellátott hordót és borokat adományozott, megemlékezve arról, hogy a Lőcse-dűlő egykor Lőcse szabad királyi város tulajdona volt.
2009-ben a környezettudatos szemlélet jegyében biomassza alapú új fűtésrendszer került átadásra. Kezdetét vette a venyige begyűjtése és felhasználása az épület fűtésében.
Első alkalommal került megrendezésre a Bor, mámor… Bénye fesztivál.
2010-ben Melindát nevezték ki a Béres Szőlőbirtok ügyvezető igazgatójának, a borok exportjára
egyre nagyobb hangsúly kerül. Robert M. Parker 93 pontra értékeli a 2007-es Lőcse Furmintot.
Megrendezték az első Erdőbényei Drótszamár Fesztivál elnevezésű hegyikerékpáros-versenyt,
melynek versenyközpontja a Béres Szőlőbirtok lett.
2011-ben napkollektorok felállítására került sor a birtokon, ezek biztosítják a borászati üzem, az
irodák és a kapcsolódó létesítmények melegvíz-szükségletét.
Októberben Melinda lett a Tokaj Reneszánsz – Tokaji Nagy Borok Egyesületének elnöke. Ezt
a pozíciót 2014 márciusáig töltötte be.
Ősszel megjelent a piacon a Béres Must, a karácsonyi ünnepekre forgalomba került az első
Béres-pezsgő, a Pezsegő.
2012-ben ünnepelte 10 éves jubileumát a Béres Szőlőbirtok és Pincészet. A 2007-es 6 puttonyos aszú boruk a kínai Wine 100 Challenge versenyen aranyérmet nyert. A borászat új család-
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taggal erősödött, a kereskedelmi vezető Melinda férje, Regéczy Dávid lett. A borászi teendőkkel Jarecsni Jánost bízták meg.
2013-ban Melinda tagja lett az újraalakuló Tokaji Hegyközségi Tanácsnak, és megválasztották
a BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Társaság alelnökévé. Dr. Béres József a Vidékfejlesztési Minisztérium tanácsadó testületeként megalakult Tokaji Bortanács tagja lett.
2014-ben késői szüretelésű Diókút Sárgamuskotály 2013 borukkal nagy sikerrel vettek részt
a második Nagy Tokaji Borárverésen. A Decanter World Wine Awards borversenyen a 2008-as
6 puttonyos aszú boruk a kategória legjobbjának járó Regional Trophy díjat nyerte el.
A Béres Szőlőbirtok és Pincészet borai 2004 és 2014 között több mint száz hazai és nemzetközi díjat nyertek el. Különösen büszkék Lőcse Furmint boraikra, melyek minden évjáratban csúcsbor minősítést kaptak a Pannon Bormustrán; illetve aszúboraikra, melyek
folyamatosan kimagasló eredményeket érnek el a legrangosabb bordeaux-i és londoni
versenyeken.
A Béres család az erdőbényei beruházásával beírta magát Tokaj történelemkönyvébe.
Nem csak azért példaértékű ez a gyönyörű birtok, mert a borvidék egyik elmaradottabb régióját indították el a megújulás irányába, hanem arra is jó példa, hogy egy
magyar sikervállalkozás a saját hazájában teremt újabb és újabb értékeket. A birtokközpont és az azt körbeölelő területek harmóniát és nyugalmat sugároznak, ezért aki
kikapcsolódásra vagy elmélyült gondolkodásra vágyik, annak feltétlenül ajánlom a pincészet meglátogatását.
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