
  

Pillárék virágait ették a füredi Anna-bálon 

Szentes - A balatonfüredi Anna-bál vendégeinek a válogatott fogások mellé a 
szentesi Pillárék ehetı virágait is felszolgálták. A borágókat és rózsákat nagy 
kedvvel fogyasztották a vendégek. 

Különleges meglepetésben volt részük az idei Anna-bál 
résztvevıinek, hiszen Szentesen nyílott ehetı virágokat 
kaptak a rendkívüli finomságok mellé. 
 
– A hagyományos szépségversenyen induló ifjú hölgyek 
az Anna Grand Hotelben többségében édesapjuk 
kíséretében érkeztek és fiatalok lévén közülük sokan 
most láttak elıször ehetı virágokat – mondta lapunknak 
a hotel igazgatója. Koltai Péter közölte: összesen 364 
terítéket díszítettek az ehetı virágok, a különlegesség 
pedig kivétel nélkül mindenkinek elnyerte a tetszését. 
Neves közéleti személyiségek és színészek ízlelték a 
szentesi Pillárék virágait, a bál szépe és udvarhölgyei pedig különös kedvüket lelték a 
szokatlan ízekben. A szállodaigazgató elégedett volt a szentesi kertész család által 
nevelt színpompás virágokkal, amelyek emelték a bál fényét.  
 
Szentesrıl 450 enyhén savanykás íző borágót, 450 egzotikus növényt, 100 tövis nélküli 
illatos rózsát és egy 450 darabos különleges összeállítást szállítottak az Anna-bálra. A 
szállítmányt Derék Barbara csomagolta össze. Az ifjú dísznövénykertész a 
közelmúltban került a Pillár családhoz, igyekszik a lehetı legtöbbet megtanulni 
idısebb Pillár Józseftıl, akire mint mesterére tekint. Ifjabb Pillár József és Barbara 
feladata lesz a közeljövıben az új szakmai területek felfedezése, az ehetı orchideák 
és begóniák nemesítése.  
 
Mindketten elszántan és nagy reményekkel igyekeznek az neves kertész nyomdokain 
haladni, a csaknem húsz éve kifejlesztett technológia, a név ugyanis ma már védjegy 
a gasztronómiában. A balatonfüredi Anna bál elsı közös munkájuk volt és elégedettek 
lehetnek: a bál szépe és udvarhölgyei, háromszázhatvannégy vendég fogyasztotta 
boldogan a vacsora mellett az ehetı virágokat.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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