
Reakciók a Badacsonytomajon, 2017. februárban elhangzott előadás után 
 
Tisztelt Komoróczi Úr, Kedves Lajos ! 

Ma este részt vettem a badacsonytomaji előadásán. Nagyon hasznos volt. Gratulálok a téma szakszerű, mégis 

teljesen közérthető megközelítéséért! Sajnos az első előadást elmulasztottam. A „Napló”-ban megjelent cikkből 

ugyanis-tévesen- arra következtettem, hogy 22-én a 15-i előadás ismétlése lesz ( a várhatóan nagy érdeklődésre 

tekintettel ). Ezért az első részről lemaradtam. Élnék szíves felajánlásával, és kérem, hogy az első előadás anyagát 

szíveskedjen  megküldeni! Amennyiben mostanában előadását valahol ( viszonylag közel ) másutt is megtartja 

és erről értesít, köszönettel pótolnám, amit elmulasztottam. 
 

Somlyó Tibor Badacsonytördemic  

 

Üdvözlöm  

Szerdai előadásán részt vettem és szeretném elkérni online az anyagot. Szeretném megköszönni az előadást jó 

pár új dolgot tanultam, amit meg tudtam arra meg megerősítést kaptam hogy jól csináltam eddig is. Remélem 

eltudok menni a szerdai előadásra is.  

Szita Gábor 

 

Kedves Lajos  

hálás köszönetem a remek és igazán alapos , részletes csodálatos előadásra. Éreztem, hogy amit mond azt teljes 

szívvel ,átéléssel és minden tapasztalat részletes átadásának igényével teszi. Fantasztikus előadás volt, még nem 

hallottam az Önéhez hasonlót. Kívánok Önnek és kedves Párjának még sok szép boldog évet, szeretetben és 

egészségben. (Ha bármiben  a segítségükre lehetek, szívesen teszem)  

Dévai Borbála 

 

Tisztelt Komoróczi Lajos úr, 
 

Mai nap meghallgattam előadását Badacsonytomajon, nagyon tetszett. Szeretném megkérni, hogy küldje el 

összefoglaló jegyzetfüzetét, melyet az előadás végén mutatott. 

Tisztelettel: 

Kecskeméti László  

 

Tisztelt Komoróczi úr! 

Először is köszönöm a színvonalas, mindenki számára érthető előadást.   Ígéretére hivatkozva, kérem a két pálinka 

főzéssel kapcsolatos anyagot   szíveskedjen elküldeni. A velem lévő barátomnak majd én eljuttatom.    

Makovecz Gyula     
 

Tisztelt Uram! 

Tegnap végighallgattuk az előadását, nagyon tanulságos volt, köszönjük. Ezúton kérem, hogy a tájékoztató 

anyagot elküldeni szíveskedjék. 

Köszönettel: Nagy Béláné 

 

Tisztelt Földim, Komoróczi Lajos Úr! 
 

Én gulácsi vagyok és nagy figyelemmel, érdeklődéssel hallgattam kiváló módszertani elemekkel gyarapított és a 

gyakorlati tapasztalatokkal tartott mindkét előadását. GRATULÁLOK! 

Ezért kérem küldje el előadásának anyagát, amit igyekszem használni további fejlődésgyarapító tevékenységem 

során. 

Ui: A sokat emlegetett nagyvázsonyi pálinkafőző barátjának általános iskolai osztálytársa vagyok, most 

készülünk az iskola elvégzésének 50.évfordulójára. 

 Üdvözlettel: Török László   

 
Kedves Lajos 

Ezúton is megköszönöm a sok okosságot melyeket megosztott velünk. 

A magyarázata mindent megvilágított amit tudni szerettem volna. 

Üdvözlettel: Bognár István 

 



Tisztelt Komoróczi Úr! Kedves Lajos barátom! 

Elnézést a megszólításért, de úgy érzem, hogy amit kaptam Öntől, anyagot, és szakirodalmat az 

számomra egy méltányolandó baráti gesztus! 

Kedves Lajos még egyszer nagyon köszönöm a segítséget és a hozzá állást,sok-sok ilyen önzetlen 

segítőkész emberre lenne szüksége ennek az országnak! Az elkövetkező őszi és téli hónapokra meg lesz 

az olvasni valóm! 

Őszinte köszönettel, további sok sikert és jó egészséget kívánok Önnek és kedves családjának! 

Baráti Üdvözlettel: Szabó Ernő Székesfehérvár 

 


