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"CsÃ¡ter apÃ³ - hivatalos nevÃ©n Hegyi JÃ³zsef - a dÃ©dapÃ¡m volt. KivÃ¡lÃ³ bogÃ¡csi borÃ¡sz, aki azt vallotta: nem a bor a
lÃ©nyeg, hanem a borozgatÃ¡s. A bor nÃ¡la csupÃ¡n eszkÃ¶z volt egy kÃ¼lÃ¶nleges lelkiÃ¡llapot megteremtÃ©sÃ©hez. EgÃ©s
pontosan, a bor nem csupÃ¡n mÃ¡mort adott neki, hanem feledkezÃ©st Ã©s fÃµleg lelki bÃ©kÃ©t. Ehhez a kÃ¼lÃ¶nleges nirvÃ
Ã¡llapothoz termÃ©szetesen minÃµsÃ©gi bor dukÃ¡lt. EzÃ©rt dÃ©dapÃ¡m fÃ¶ldi Ã©letÃ©ben mindig azt hangoztatta: a bornak
kell lennie, mint azasszonyhÅ±sÃ©gnek Ã©s a fÃ©rfiÃºi jellemessÃ©gnek. Vagyis szilÃ¡rdnak Ã©s rendÃ-thetetlennekâ€¦"
Â (RÃ©szlet HajdÃº Imre: In memorian Hegyi JÃ³zsef cÃ-mÅ± Ã-rÃ¡sÃ¡bÃ³l )

A pincÃ©t - a legenda szerint - CsÃ¡ter apÃ³ talÃ¡lta, valamikor az elÅ‘zÅ‘ szÃ¡zad elejÃ©n, illetve, hogy a kutyÃ¡ja, aki egy nyÃº
utÃ¡n futott be egy Ã¼regbe. A furcsÃ¡n visszhangos Ã¼reget aztÃ¡n hozzÃ¡Ã©rtÅ‘, dolgos parasztemberek kibontottÃ¡k, Ã©s
mivel igencsak alkalmas volt rÃ¡, formÃ¡s kis pincÃ©t csinÃ¡ltak belÅ‘le. KÃ©sÅ‘bb szintÃ©n hozzÃ¡Ã©rtÅ‘ rÃ©gÃ©szek azt mon
az Ã¼reg, kÃ©sÅ‘-kÃ¶zÃ©pkori gabonaverem volt, ahol a korabeli okos paraszt a tÃ¶rÃ¶k harÃ¡cs elÅ‘l rejtette el a bÃºzÃ¡t, Ã¡r
lÃ³nak valÃ³ abrakot. Ezt a vermet hajtotta tovÃ¡bb sok szorgos kÃ©z, - elvileg dologtalan tÃ©li napokon - Ã©s lett belÅ‘le CsÃ¡te
apÃ³ PincÃ©je.Â
Â Ma a dÃ©dunoka, HajdÃº Ã•dÃ¡m dolgozik benne, akit megigÃ©zett a dÃ©dapai Ã¶rÃ¶ksÃ©g szÃ©psÃ©ge Ã©s beleszerelm
bogÃ¡csi fÃ¶ld adta jÃ³ borokba. Az egyszerÅ± olvasÃ³ nem is tudja, hogy milyen nagy dolog ez: rajta kÃ-vÃ¼l szinte
nincs is mÃ¡s fiatal kÃ¶vetÅ‘je, hÃ-rmondÃ³ja a BÃ¼kkaljai borvidÃ©khez tartozÃ³ bogÃ¡csi borÃ¡szatnak.Â
Â ElhivatottsÃ¡ga, a jÃ³ borok irÃ¡nti elkÃ¶telezettsÃ©ge tehÃ¡t magÃ¡Ã©rt beszÃ©l. Kicsi, alig 2,5 hektÃ¡ros szÅ‘lÅ‘terÃ¼letÃ©
bÃ-zvÃ¡st alkalmazza a modern, Ã¶kolÃ³giai szemlÃ©letÅ± szÅ‘lÃ©szet vÃ-vmÃ¡nyait Ã©s jelentÅ‘s hozamkorlÃ¡tozÃ¡ssal nagy
minÅ‘sÃ©gÅ± borokat alkot. A sajÃ¡t szÅ‘lÅ‘ mellett, az Å‘ szakmai felÃ¼gyelete mellett, tÃ¡rsgazdÃ¡k Ã¡ltal termelt
szÅ‘lÅ‘termÃ©seket is feldolgoz Ã©s ezekbÅ‘l orszÃ¡gszerte versenykÃ©pes fehÃ©r, rosÃ© Ã©s vÃ¶rÃ¶sborokat Ã¡llÃ-t elÅ‘ ige
Ã¡ron.

A fiatalember nemzetkÃ¶zileg is elismert sommelier vÃ©gzettsÃ©ge - az Ã¡ltala lÃ©trehozott borok mellett - mintegy garanciÃ¡t
nyÃºjt szakmai felkÃ©szÃ¼ltsÃ©gÃ©re is. A CsÃ¡ter apÃ³ pincÃ©szete egyÃ©birÃ¡nt nÃ©lkÃ¼lÃ¶z minden hivalkodÃ³ felhango
ide betÃ©r, bÃ-zvÃ¡st Ã©rezheti otthon (akÃ¡r a sajÃ¡t nagyapja pincÃ©jÃ©ben) magÃ¡t. Az egyes tÃ©teleket a pincegazda sa
maga kÃ³stoltatja vÃ©gig velÃ¼nk a helyi alapbortÃ³l, a rizling szilvÃ¡nitÃ³l, a cabernet sauvignon Ã¡t, a chadonnay-ig, a
rosÃ©kig, zweigeltig, kÃ©kfrankosig, cabernetekig, shyrazig Ã©s az ezekbÅ‘l kÃ©szÃ¼lt barrique Ã©s hÃ¡zasÃ-tott borokig, (ig
szerint) a teljes, Bacchusi spirituÃ¡lis Ã¡tszellemÃ¼lÃ©sig. SajÃ¡t szerÃ©nysÃ©ge a nagy borÃ¡szok sajÃ¡tja, akik tudjÃ¡k, hogy
maguk eszkÃ¶zÃ¶k csupÃ¡n a szÅ‘lÅ‘ borrÃ¡ vÃ¡lÃ¡sÃ¡nak ÃºtjÃ¡n. Â
Â SzÃ¡llÃ¡st Ã©s a borokhoz megfelelÅ‘ Ã©tkeket ugyanitt kÃ©rhetÃ¼nk elÅ‘zetes megegyezÃ©s alapjÃ¡n.
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