
– Béres József mellszobra ma a Semmelweis 
Orvostörténeti Múzeum épületében áll, híres orvosok 
emlékeinek szomszédságában. Mit éreznek, amikor 
erre gondolnak? 
Béres József: Édesapámnak a hetvenes években nagyon 
sok igazságtalanságot kellett elszenvednie, újszerű 
nézeteit értetlenül fogadták, támadta őt a szakma is, 
a politika is. Főnöke féltékenységével is meg kellett 
küzdenie, aki kuruzslás vádjával feljelentette őt. 
Ma is csodálattal gondolok atyámra, hogy abban 
a mérhetetlen ellenszélben volt ereje kitartani az igaza 
mellett. Amikor a Béres Csepp 2000-ben hivatalosan 
gyógyszerré lett, azt mondtuk, rehabilitálták az egykor 
kuruzslószernek kikiáltott találmányát; amikor 2002-
ben az ország legrangosabb tudományos elismerésével, 
a Széchenyi-díjjal tüntették ki, akkor a tudóst ismerték 
el; s amikor szobra legnagyobb gyógyítóink sorába 
került, a kuruzslóból mindenki előtt gyógyító emberré 
lett. Igen, mindez szép elégtétel az elszenvedett 
igazságtalanságokért, és a legszebb, hogy atyám még 
megélhette igazának elismerését.

– Vajon csodálkozna és örülne ma Béres József, hogy 
az ő találmánya köré egy nemzetközi rangú cégcsoport 
épült, számos új termékkel?
Béres Klára: Biztos, hogy apósom nagyon büszke 
lenne ránk, mint ahogy életében is mindig az volt. Szép 
sorsajándék számomra, hogy ismerhettem őt, élhettem 
mellette. Közvetlenül tanultam tőle a kitartást, a tudás 
erejét, amely a legjobb támasz, hogy az ember biztos 

lehessen magában. Emellé csodálatos emberszeretet 
társult, végtelenül tisztelte embertársait, és egész 
életében az értük való munkálkodás, segítő szándék 
vezérelte. Hatalmas példa előttünk az élete. Ilyen 
szellemi és erkölcsi örökség mellett nem lehet másként, 
minthogy ma is az ő nyomdokain haladunk előre. 

– Hogyan tudnak folyamatosan lépést tartani 
a fogyasztók igényeivel, ugyanakkor megfelelni 
a magas minőségi elvárásoknak is?
Béres József: Magasra tettük a mércét, a Béres-minőség 
ma egyet jelent a kiváló és megbízható termékekkel. 
Nem könnyű kiérdemelni egy ilyen imázst. Számunkra 
nem alternatíva olcsóságért beáldozni a minőséget, 
gyógyító szereknél a minőség nem lehet alku 
tárgya. Hogy így nem könnyű versenyben maradni? 
Igaz, de a fogyasztók többsége nagyra értékeli 
a megbízhatóságot.

– A felnőtt gyerekek általában igyekeznek a szüleiktől 
„minél távolabb” megvalósítani önmagukat. Az önök 
családjában viszont már a harmadik nemzedék tagjai 
építik munkájukkal a családi tulajdonú vállalkozást. 
Hogyan működnek együtt a gyermekeikkel?
Béres Klára: A legnagyobb büszkeségeink 
a gyermekeink, s az, hogy ők örömmel, szeretettel 
a Béresben gondolkodnak, az egyik legszebb 
visszaigazolása munkánk értelmének. Soha nem vártuk 
el tőlük, hogy a vállalatban találják meg az életük 
értelmét, de persze látták, mi mit és hogyan teszünk. 
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Maguktól ismerték fel, hogy nekik is nagyszerű hivatás 
lesz nagyapjuk nyomdokain haladni. A háromból ketten 
mint közgazdászok már a Béres-csapatot erősítik. 
A harmadik gyermekünk még tanul, de ő is közénk készül. 
Az elvárások irányukban jóval magasabbak, mint a többi 
dolgozó felé, de kiválóan állják a sarat. Nagy boldogság.

– A „Béres” név nemcsak megbízható minőségű 
gyógyszereket és táplálékkiegészítőket idéz fel, 
hanem jó ügyek támogatását is. Mely értékek alapján 
döntik el, hogy milyen kezdeményezéseket indítanak 
vagy támogatnak? 
Béres Klára: Jövőre lesz 25 éves a Béres Alapítvány. 
Alapítványunk támogatásaiban ugyanaz az értékrend 
tükröződik, amely mentén a vállalat kezdetektől 
munkálkodik. Karitatív munkánk fókuszában 
az egészség szerepel, termékeinkkel, tudásunkkal 
az emberek egészségének védelmét és gyógyulásukat 
igyekszünk segíteni. De sokat teszünk a hagyományaink, 
kultúránk ápolása érdekében, hitünk védelmében.

– Hogyan ünnepel karácsonykor a Béres család?
Béres Klára: A karácsony a legszebb családi ünnepeink 
egyike. Szenteste az egész család együtt köszönti 
az Úr születését, és nagyon örülünk egymásnak. 
Énekelünk a csodálatos ünnepi díszben pompázó 
„érős” fa (mennyezetig ér) alatt, felolvassuk az odavágó 
részt a Bibliából, és egyenként felköszöntjük egymást. 
A gyerekeknek kötelező a saját kezű ajándék. Csodálatos 
dolgokat szoktunk kapni tőlük, remekül szórakozunk 
a színielőadásukon vagy a fantáziadús játékokon, 
amiket kitaláltak, az utóbbi években pedig Melinda 
lányunk kápráztat el és serkent hahotára írásaival, 
amelyben kedvesen, ám igencsak őszintén tart görbe 
tükröt elénk a mögöttünk álló évről. Tavaly már vejünk 
szüleit is köztünk tudhattuk, a mostani év csodái pedig 
júliusban született ikerunokáink lesznek. Az ő szemük 
csillogása a legfénylőbb gyertyalángon is túlragyog! 
Az estét záró éjféli szentmisén elsősorban őket 
köszönjük meg a Teremtőnek.  
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