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Idén Békési Imre, a Záborszky Pince tulajdonosa is átvehette a Podmaniczky-díjat Ráday
Mihálytól, a Város- és Faluvédők Szövetsége elnökétől július 15-én, Jászberényben.

A Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) Jászberényben 2010. július 14-16-án tartotta XXIX.
Országos Találkozóját és Szakmai Konferenciáját. A rendezvény keretében július 15-én este – a vendéglátó város
polgármestere, Dr. Gedei József által adott fogadáson – került sor a 2010. évi Podmaniczky-díjak átadására. A báró
Podmaniczky Frigyesről, a Fővárosi Közmunkák Tanácsa 1873-1905. közötti legendás alelnökéről elnevezett díjat
azon magánszemélyek és közösségek kaphatják meg, akik foglalkozásuktól, munkahelyi kötelezettségüktől
függetlenül vagy azt jelentősen túlteljesítve, a legtöbbet tették az épített és természeti környezetük, kulturális
értékeik védelmében.
Az Ybl-féle Rác fürdő történelmi épületének helyreállítási tervei, a Podmaniczky Palota felújítása, a Hungária
fürdő homlokzatának helyreállítása, egyházi műemlékek feltárása, megmentése, stb. elismeréseként kiosztott
díjazottak sorában köszönthettük a XXII. kerület helyi vállalkozóját, a Záborszky Pince tulajdonosát, Békési Imrét
is.
Békési Imre több mint két évtizede foglalkozik a XXII. kerület és ezen belül is kiemelten Budafok borászati
múltjából fennmaradt föld alatti és felszíni épített értékek felkutatásával, megmentésével és méltó újbóli
hasznosításával.

Kiemelkedő értékmentő munkát végez a „Záborszky Pince” néven ismert, Budafok, Nagytétényi út 24-26. szám
alatti műemlék épület és a hozzá tartozó pincék, illetve kiegészítő építmények – a műemlékvédelem minden
szakmai igényét kielégítő – felújítása, eredeti állapotban való helyreállítása terén.
Budafok, a „szőlő és bor városa” cím büszke birtokosa, hazánkban egyedülálló borászati adottságokkal
rendelkezik. Sőt a maga mintegy 100 kilométer hosszúra becsült összefüggő pincerendszerével egész Európában
egyedülálló, kiemelkedő. Nem véletlen tehát, hogy a kerület a múlt században a magyar bortermelés- és
kereskedelem vitathatatlan fellegvára volt, és ma is számos nemzetközi díjnyertes bor- és pezsgőkészítő pincészet
otthona.
Éppen ezért a kerületben működő szervezeteknek nem csak lehetősége, hanem kötelessége is a borász mesterség
évszázadok alatt összegyűjtött tapasztalatait és hagyományit ápolni, megőrizni és átörökíteni a jövő nemzedékeire.
Rohanó világunkban sajnos sok minden a modern technika áldozatául esik. A borászat hosszú, sok élő munkát
igénylő folyamatai lerövidültek, sőt számos lépést ma már a modern gépek végeznek.
Napjainkban kínálkozik az utolsó lehetőség arra, hogy az évszázadok alatt összegyűlt tapasztalatokat, a borász és a
hozzá kapcsolódó mesterségek fogásait, eszközeit és eljárásait összegyűjtsük és – immár hagyományőrzés címen –
megmutassuk az utókornak.
A Záborszky Pince területén megvalósuló Budafoki Borváros és a kapcsolódó fejlesztések létrehozásával egy olyan
sok száz főt befogadni képes, változatos művészeti- és kulturális programokat kínáló idegenforgalmi és kulturális
központ jön létre Budapesten, amely egyaránt számot tarthat a nemzetközi turizmus és a hazai nagyközönség
érdeklődésére, hozzájárul hazánk egy igen fontos történelmi örökségének megőrzéséhez, a kerület gazdaságának
fellendítéséhez.
A díj odaítélését Bartos Mihály, a Budapesti Városvédő Egyesület alelnökének és Garbóci László, a XXII. kerületi
Helytörténeti Kör vezetőjének felterjesztése eredményezte.
Bartos Mihály szavaival köszöntjük a kitüntetettet:
„A helyi városvédők, helytörténészek és mindazok nevében – akiknek fontos a múlt értékeinek feltárása és
megőrzése – ez úton is szívből gratulálunk az elismeréshez és további hasonló, szép sikereket kívánunk Imre
barátunknak az általa járt úton!”
Budapest, 2010. július 26.

