
Mdrtondk palinkas hoditasai
Eleinket id6zve: 6letital a ma$/ar p6linka? Hdt persze, hog' az! 'hletviz. Eg'ik mai helyszine Gyiirkdny. Kedves
tolnai kisfalu. Ttibbemeletes pincesor6r6l 6s az errefel6 alapbornak szdmit6 K6kfrankosi{r6l is nevezetes. Am az

ut6bbi 6vekben a rydrkiinyi pi{linka is kezdi beirni nev6t a hazai 6s kiilf0ldi sikertOr't6neti kr6nikdba. Krisziinhetri
ez a "Mfrton 6s l6nyai" n6ven ismertt6 vdlt vfllalkozfsnak is.
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C oar maJus r-Jer rr-
tunk , munka kbzben tal6ltuk
MfuanJdnosf 6s az 6t korbevev6
h6lgycsapatot: Feles6g6t, Mariet'
tit, l6nyait Barbardt 6s Hinit"
valamint a csal6d beltagjdnak
s zirmit6 s6 gorn6t, Gabiellfut
Illik tisztdzni mindj6rt a legelej6n,

hogy a c6galapit6 eredeti fog,
lalkoz6.s6ra n6zve villa-
mosm6rn6k 6s sz6pivii
szakmai p6lyafut6sdt a

kozeli Paksi Atomer6-
miiben fejezte be nem-
r6giben. Mint szabolcsi
gydkerii ember a gyri.

mdlcshoz (alm6hoz) mdr
gyermekkora 6ta erSsen

kot6dik, 6s amikor Gyor-
konyt szemelte ki maj-
dani rizleti vdllalkozisai.
nak helyszin6iil, 6des-

apja meg is k6rdezte: "mi6rt nincs m6g
gyiimolcs6sod?" Hdt lett. Olyannyira, hogy
az itt k6szril6 kit6n6 p6link6k sorra h6dit.
jdk el a krilonboz6hazai6s eur6pai szakmai

versenyek el6ke16 dijait. Egyetlen esztend6

alatt megdupldzta kordLbbi 6rt6kesit6s6t. De
menjrink csak sz6p sorjdbanl
- Az alm6val foglalkoz6 ember tudja, hogy
ezt a gyrimolcsot eladni egyre nehezebb. .

mondja hblgy csal6dtaglai kar6j6t61 korbe,
olelve kis p6linkarizem6nek irodar6sz6n
Mdrton Jdnos. - T6bb mint tiz 6ve 6gy
gondoltam, hogy a csal6dra alapozva in-
k6bb p6linka k6szit6s6be fogok. 1991.t61

szdmiwa tavalyi ny'ugdijaz6somig 16p6sr61

16p6sre fel6pitetttik tizleti strat6gi6nkat.
Kialakitottuk p6linkacsalddunkat 6s lehe,
t6s6geinkhez m6rten megkerestr.ik he\'rin-
ket a piacon.
M6rnokemberre jellemz6 6tgondoltsig
hdtter6vel csal6di er6vonalak is segitik ezt

a v6llalkoz6st. Marietta az 6rt6kesit6s,
adminisztr6ci6 6s marketing felel6se a

kezdetekt5l fogva, Barbara - k6pzett kdz-

gaz d6s z - p 6.nzti gy e sk6nt
megszerezte a p6linkagyar-
t6shoz elengedhetetlentil
szr,iksdges szakkepesitdst,
nyomban meg is kapta a

"csal6di tandcst6l" az izem-
vezetSi kinevez6s6t. Edina ,

aki szint6n p6nzrigyi vona,
lon dolgozik - a tervez6s,
piacelemz6s fontos feladatdt

l6tja el. Ne gondoljuk persze, hogy, min-
denki ragaszkodik beosztdsdho z, hiszen 16-

togatdsunk idejlnaz eg6sz csal6d cimk6zett,
dobozokat pakolt 6s (ami kiilon is lenyiigo.
z6) tettlkmindezt deriisen, felszabadultan.
- Hdrom nagy tev6kenys6gi kor jellemzi a

mi pdlink6s krildet6stinket - tdj6koztat a

csal6df6. . Igazi hobbim az 6rlelt italok
k6szit6se, nevezetesen a brandy, kOzrihik is
meghatdroz6an az almabrandy k6szit6se.

De nem kapkodok, 6s volt er6m ahhoz,
hogy a brandykb6l tizenk6t 6ves min6.
s6ggel is kindlni tudjak! Pdlinkacsal6dunk
kiteljesedett: barack, cseresznye, alma,
korte, Piaci fogadtatdsuk kecsegtet6nek
mondhat6. Palettinkon fontos a pr6mium
tern6kek csopoftja, melyek kozril az Irsai
Oliv6r id6n febru6rban a b6csi Destillata
nemzetkozi versenyen elnyerte u" 'E

P61ink5'ja cimet. Muscat Ottonellel 6s vil.
moskdrt6nkkel, t6rkoly kateg6ridban egy.

egy eztist6rmet 6rdemeltrink ki. E, r-t"

feledkezztink meg egy, az ut6bbi id6ben
fokozatosan elfogadott 6s megismert irj
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XI. alkalommal hangzott el a hirdet6 ige:
fol, fol, f|6k az irtral Ujfent neves mfi,
v6szeti, sport., ijsSgir6- 6s koz6leti
szem6lyis6gek is vol6n mog6 rilnek, hogy
r6irdnyitsdk a kozfigyelmet az egy6bk6nt
k6ts6gbevonhatatlan t6nyre: a magyar
ember lelk6nek r6sze a borl A Magyar
Borok Utja Rallye id6n is augusztus
utols6 h6tv6g6j6n indul az Orsz6gh6z el6l
s h6rom nap uten a Parlament e16 t6r
vissza. Az ez 6vi verseny mez6ny6ben
kereken sz6z l,4.es Ford Fusion szem6ly.
g6pkocsival r5hatjdk a kilom6tereket a

verseng6k. A magyar borirt.kalandoz6st
ki6tl6 Reg(rci Attila pr.izletember 6s

Fefiilncz Attila . immdr 616 legenddv6
v6lt - aut6versenyz6 nem puszt6n ah,azai
borok n6pszerfisit6s6t c6lozt"a 1neg,

hanem a tobb ezer6ves magyar borkul-
t(rr6t otvozte 22 borvid6ktink, gasztro.
n6mi6nk, vend6gforgalmi vonzer6nk 6r.
t6keivel, a kdzleked6sbiztonsdg s a k6r.
nyezetv6delem szerfdlott fontos kdzfigye-
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Iembe tdrt6n6 helyez6s6vel. Ez a bordrra
j6t6k is, ami . mint tudjuk a gyermekekt6l
, a legkomolyabb dolog a vil6gon. Mik6nt
ezen aut6stal6lka is az. Az idei tirrdn ha.
z6nk keleti r6sz6nek term6szeti, tdrt6nel.
mi, (bor)larltur6lis, gasztron6miait kereke-
zik kdrbe a r6szvev6k. A f6bb napi c6l61lo-

m6sok: Budapest, Debrecen, Miskolc-Lil-
lafured. A balesetmentesen "teker6k" to,

Kiili6lddn is er6s a hungarikum,
amint azt az idei, B6csben rendezett
Destillata 2006 Kozep-Europai
Pdrlatversenyen kiderr-ilt. A magyar
p6linkaf6zd6k bronz6rmesek lettek a
8 orszdg 143 termel6 1300 term6ke
kdz6tti dsszesit6sben. Haz6nkb6l 9
f6zde csaknem 70 pdlinkdval,
valamint lik6rrel nevezett be, ezek

koztll 40 keriiit dobog6s helyre. Az
Ag6rdi P6linkaf6zde - 6rmei mellett
. J. alkalommal nyerte el a

Nemzetgydztes cimet. Kiv616an
szerepelt a gy6rkonyi Vitalis Kft.
Irsai Oliv6rj6t.az Ev P6linknj6vd
vdlasztottdk. Ermekkel gazdagon
tlrthaza a Zwack fJnicum, a Brill
Market, a Tieffpunkt GAR, a Thrpa
Tarpa, a K6kdto Kft. s a Miskolci
Lik6rgyrir.

Ktrliintreges hortura Maryar palinka-

es likdrsikerek

6H
s{&

vdbb gyarapitj6k a honi
borbar6tok t5bordt, a

borlovagrendek tagjai-
nak sereg6t. Term6szete.
sen olvas6ink is jelent-
kezhetnek az 6budai szek-

helyfi R.E.G.O. Kft..
n6l, ha kedvet 6reznek a

Viadom Kft., Paksi A.
tomer5mfi, Ivanics kft.,
Magyar Villamos Mr-i-
vek, Allianz Hungdria
Biztosit6, Alami Aut6.
p5lya Kezel6 Rt., Buda.
pest Kozgyiil6s6nek Tir-
risztikai Bizotts6ga, Deb-
recen 6s Miskolc dnkor,
m6ny zata, Kisv6rosi On,
kormdnyzatok Szovets6,
ge, valamint a Karthago
Tours, Stiefel Eurocart,
Danubiana Bordszat,
Biofilter Kornyezetv6.
delmi Rt. s m6sok, meg-

annyi m6dia (p1. MTV
Duna TV Szt6r fM, Da.
nubius 6s Juventus Rd,
di6, Magyar Mez6guAasilg,

Mh Magazin, Elite, Play-

boy, illetve magazinunk
6ltal tdmogatott borttird-
zdsra. (Tel.: 325.05.35.)
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