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FALUSI VENDÉGASZTALOK

ÜNNEPI ÜZENET

Hotel Tündérkert Noszvajon
BÁJOS TÖRTÉNET A DE LA MOTTE KASTÉLY MEGÚJÍTOTT FALAI KÖZÖTT!NOSZVAJON VALÓBAN MESÉS ESEMÉNYEK ZAJLOTTAK AZ ELMÚLT TÖBB MINT FÉL ÉVTIZED SORÁN. ÚJÍTÓ SZÁNDÉK, ÉRTÉKMENTŐ STÍLUS
JELLEMZI A BEFEKTETŐKET, AKIK KORÁBBAN AZ OXIGÉN ZEN SPA NÉGYCSILLAGOS HOTELT VARÁZSOLTÁK
ÁT ÖREG FALAIBÓL, 2016-BAN PEDIG – UGYANCSAK ŐK – KÖZKINCSÉ TETTÉK A DE LA MOTTE KASTÉLYT,
EGÉSZEN PONTOSAN ANNAK EGYIK
SZÁRNYÁT A TURIZMUS SZÁMÁRA.

B

áró Vécsey Anna (gróf Almásy Antal özvegye) második férjét hívták így,
aki ezredesként Mária
Terézia udvarában szolgált. A szép
épület
ujkori gazdái olyan közösségi centrumot alakítottak itt ki,
ahol családok, szerelmespárok,
diákok, kisgyermekes ifjú szülők
igazán jól érezhetik magukat. Az
élmények sorában említhetjük a
gyermekprogramokat Egerben és a
megyeszékhely környékén, lovaglást,
kerékpározást, gasztronómiai, kulináris
„kalandokat”, bio és kézműves ételekkel.
Borkóstolók sem hiányozhatnak az ide érkezők számára, hiszen az egri történelmi
borvidék ezernyi kínálatával kedveskedik
számukra.
A már említett Oxigén Zen Spa Hotel
gesztorságával országosan is egyedülálló
kulináris programokban részesülhetnek
az itt megpihenők, „Falusi vendégasztalok” címmel. Mindazok, akik a szállodák
vendéglátós ajánlatain és ételkínálatain
kívül más ízekre és egyedi stílusokra is
vágynak, kedvükre válogathatnak többféle, Noszvajon és annak környékén található falusi porták, vendégházak különleges és egyedi kínálatában.
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A Tündérkert Hotel és Rendezvényközpont kivételes lehetőséget nyújt
különböző bankettek, családi rendezvények, egy életre szóló esküvői élmé-
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nyek iránt érdeklődő vendégek
számára is. Csapatépítő kurzusokhoz is ideális ez a romantikus környezet!

Elérhetőségek
Tündérkert Hotel és Rendezvényközpont
3325 Noszvaj, Dobó út 10.
Sárvári Krisztina, Tel: +36-30/633-6985
sarvari.krisztina@wellnesshotel.hu

A Magyar Bor Akadémia tagja

KEREK EGY ESZTENDEJE ADTUNK
HÍRT A KITŰNŐ LENDVAI VENDÉGFOGADÓ BOROS BÁZIS, A CUK
BORÁSZAT NAGY ÍVŰ, A MAGYAR
BORFOGYASZTÓK KÖRÉBEN IS
NÉPSZERŰ VÁLLALKOZÁSÁRÓL.

A

„bűnösök” visszatérnek: az
idén éppen 50. alkalommal
megrendezett VinItaly Borászati Szakkiállításra elindult
maroknyi (busznyi) társaságunk ismét élvezhette a kedves család kényeztetését.
A családi „munkamegosztás” mit sem
változott, az alapító, Cuk Lajos – aki a Magyar Bor Akadémia rendes tagja is – értő,
avatott szavakkal mutatta be borászatukat,
amely példát mutathat arról másoknak is,
miképpen lehet több lábon megállva, soksok szorgalommal sikeres egy vendéglátás-

ra szövetkező családi közösség. Egyszerűen
arról van szó, hogy a borászkodás és borértékesítés mellett Lendván virágkereskedést
és -kötészetet is működtetnek, mezőgazdasági ágazatuk szintén szép előmenetelű..
Ez utóbbit kitűnő képességekkel a családfő
Péter fia mezőgazdászként, a boros-étkes
bemutatókat pedig egy igazán megnyerő,
kedves egyéniség, Somi Éva Cuk vezeti.
Mint ahogy tette most is, amikor betoppantunk közel délidőhöz, hogy látványos nyitó
fogadásuk részesei lehessünk. Évike és édesapja egymás után bontotta fel pezsgős palackjaikat – egyetlen kardvágással. Tapsolt a
kis publikum, de mindenki tudta, még csak
az elejénél tartunk! Cuk Lajos, Évi, valamint
férje Robi friss hírrel is szolgált gyülekezetünknek:
– Csupán annyi történt az elmúlt egy
esztendőben, hogy felújítottuk vendégházainkat, újabb és újabb díjnyertes borainkkal pedig próbáljuk tovább öregbíteni a Cuk
nevet, nemcsak határainkon innen, hanem
túl is – mondotta a házigazda, aki ezen a
napon végig kalauzolta a magyar csoportot, kóstoltatva hatféle különleges bort a
tágas vendégfogadó térben, s meginvitálva
a pinceszintre is újabb finomságok próbájára. – Lányom derűt árasztó személyiség,
a magam részéről a szakmaiságot adom,
ugyanis gazdaságunkban meghatározóan a
fehér borok dominálnak ugyan, de borászként „szívem csücske” a Pinot Noir fajta. Érdekes a mi boros tulajdonosi közösségünk,
itt Lendván. Négyezer hektárnyi szőlőterületen négyezer tulajdonos osztozik. Ebből
nekünk 3 hektár jut.

Cuk Évike "bevetés" előtt

A Cuk borok kóstolásakor az is nyilvánvalóvá válik, hogy ennek a kis közösségnek
mindennél fontosabb a minőség, az őszinte vendéglátás, amely – mint már említettük – egyéni látványelemeket is felvonultat.
Mesélik a Cuk Borászatról, hogy megkülönböztetett vonzása a borkedvelők széles
táborából annak köszönhető, hogy egyéni
arculatot produkálnak. Kérdeztük is, miért látni boros palackjaikon a szép színben
pompázó postáslepke fajtát? Gyorsan jött a
válasz, „azért választottuk ezt az emblémát
és a kis lepkét, mert a mi igazi postásunk,
hírvivőnk azt is üzeni, hogy nagyon fontos
számunkra a személyesség”. Jönnek sorba a csodálatosnál csodálatosabb fajták:
Olaszrizling, Rajnai Rizling, a Fehér Burgundi, a Sauvignon Blanc, majd újabb
éles fordulattal a Hadik Vére, a Fűszeres
Tramini és persze a szerelem, a Pinot Noir.
A világ legnagyobb borkereskedelmi
szakkiállítására indultunk, még nagyon is
az elején vagyunk, igy Lendvára érkezvén..
A társaság minden tagja mosolyog, láthatóan jól érzi magát. Minek is kellene ennél
jobb felvezetés egy ilyen kiránduláshoz ?!
Verona messze van.
Búcsú koccintás, nem kevesen vásárolnak kedvenc boraikból, a gazdaság által
megtermelt élelmiszerekből, lekvárokból,
ételízesítőkből. Nem kétséges: jövőre ismét
visszatérünk ide!
MBÉ

Cuk Borászat Lendva
e-mail: info@hvc.si
tel: 00-38/6(0)3146-7990

Szép asszonyok Cuk borokkal
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CUK CSALÁD LENDVÁRÓL

A POSTÁSLEPKE ÉS A SZÉP BOROK
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Szürkebarát, az Ászári Kövecses kincse!
Bősze Pince – ÁSZÁR
Alk: 12,5% • Sav: 6,5g/l • Extrakt: 24g/l
Termőterület: Ászár Kavicsos dűlő
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Talaj: ásványos ,kavicsos ami a borban is visszaköszön. Savai
bársonyosak, az alkohollal harmóniában van. Karakteres, férfias
bor, zamatai hosszan megmaradnak . A Bor illatban fűszeres,
enyhén mézes, különösen zamatos. Jó években magas cukorfokkal érik be. Ászár zászlós bora, a termelt szőlők közül a
szürkebarátot termelik legnagyobb területen. Szinte minden
évben kiváló , magas minőségi bor készül belőle. Félédes
változatát – 25g/l maradék cukorral – az édesebb ízvilág
kedvelőinek ajánljuk.
Bősze Pincészet:
2881 Ászár, Gyári út 23/a.
Tel: +36-20/573-1563
e-mail: boszepinceszet@gmail.com
www.boszepinceszet.hu
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HOL A STAFÉTABOT?

Azt is mondhatnám, ki tudja
hol áll meg! Meglehetősen sűrű
heteket töltöttem el, már tavaszba hajlóan országjárással.
Eltökélt szándékom volt szerkesztőként, hogy a mostani
friss lapszámunkban kiemelten
foglalkozzunk a generációváltás igencsak sokszor visszatérő
témájával. Honnan is kezdjem?
Emlékszem, jó pár esztendővel
egy mátrai borász barátom, jó
ötvenes, azt mondta, fáj a szíve, mert gyermeke, aki remek
képességű srác, képezte is ma-

gát,mégis úgy döntött, nekiindul a világnak. Világot járó hajókon szolgált sommelierként,
nem is kevés pénzért, nem is
kevés fényben, rivaldában.
Egyszer csak azt mondta, talán
ebből elég lesz, visszamennék a családi birtokra. Azóta
– nyilván világlátása, marketing ismeretei okán is – megháromszorozta az eredetileg
magára marad családi vállalkozás bevételeit, sikereit. Miért is
mondom mindezt? Mert még
mindig sok-sok olyan példával
találkozom, amikor egy szépen
kialakított, felépített üzletmenet azért fut zsákutcába, mert
nincs olyan igyekezet a családon belül, hogy az utódok az
alapokat lerakók folytatói legyenek. Szóval sok-sok a negatív példa, de szívemnek jólesően egyre több a pozitív üzenet!
Most, ha az olvasó megnézi,
milyen kvalitású és előmene-

Kiadó: Kiss-Végh Lapkiadó Kft.
Főszerkesztő: Kiss Dezső Péter 20/458-3002
A szerkesztőbizottság tagjai: Benke László, Gombás
András, Forschner Rudolf, Horváth Dezső, Szabó Pál
Kreatív vezető:
Végh Ibolya 20/542-4159
Lapszerkesztés, korrektúra, grafikai tördelés,
hirdetésszervezés: Kiss Dezső Péter

telű családokat, vállalkozásokat kerestünk meg, rácsodálkozhat: valami megmozdult.
A világhódító, mesebeli mérföldes csizmát magára húzó
fiatalok úgy érkeznek vissza a
szülői birtokra, hogy magukkal
hoznak nagyon is fontos világlátó gondolatokat, módszereket. Hasábjainkon megjelenik
az ország egyik legismertebb
csárdájának családi lovas különítménye, miként sikerült
édesapjának fiát beterelni ama
bizonyos saját karámba…,
megvillan annak a tragikus
sorsú vendéglősnek az esete,
aki feleségét fiatalon temette
el, négy gyermeket otthagyva,
hogy aztán néhány esztendő
elmúlásával a legidősebb, s
legtehetségesebb lány folytatóként lépjen elő. Cukrász
família, ahol immáron három
nemzedék dolgozik együtt.
Olyan egri borász vállalkozás,

Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 1025 Budapest,
Szépvölgyi út 92/F · Tel/Fax/Üz.: (1)359-2317
E-mail: boroketelek@t-online.hu kdp@t-online.hu
Mobil: 06/20/458-3002, 06/20/542-4159
Nyomda: Kapitális Nyomda
Terjesztés: VIP-lista, Tourinform irodák, éttermek,
szállodák, panziók, vinotékák, borfesztiválok,
alternatív terjesztők, előfizetők.
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ahol pénzügyes pályáját váltotta fel a család érdekében a
következő nemzedék képviseletében egyetlen lányuk.
Ha már a friss lapunknál tartunk, szeretném megjegyezni,
a világ legnagyobb borászati
szakkiállításán járva „vérző szívvel” vettem tudomásul, hogy a
veronai találkozón egyetlen
profi magyar borászat sem
jelent meg. Talán majd megtaláljuk,megfejtjük, mi lehet
ennek az oka. Most azonban
egyértelműen optimistán szeretném bezárni gondolataimat:
íme, itt a tavasz, a mindenkori
optimizmust megindító, elindító évszak. Legyenek sikeresek
a vállalkozások, azt is kívánva,
minél többen tudjanak maguk
mögött új generációt jelentő
fiatal erőket.S ettől egy nemzet
lehet erősebb!

Főszerkesztő

Előfizethető: a szerkesztőség címén
Címlapon:
Kristály Hotel séfjének
Marhavadas szalvétagombócos alkotása
a Bősze Pincészet
Szürkebarát borával kézenfogva
ISSN: 2060-646

A Z A S Z TA L I Ö R Ö M Ö K M AG A Z I N JA 2016 TAVA SZ 5

INDÍTÓ

SZAKMAI PARTNERÜNK AZ ELSŐ MAGYAR FEHÉRASZTAL LOVAGREND
ÉS A MAGYAR VENDÉGLÁTÓK RÉGIÓS SZÖVETSÉGE

VENDÉGVÁRÓ VÁROSOK
POLGÁRMESTEREK

TATA: ÖNÉPÍTŐEN,
MÁSOK JAVÁRA IS TENNI
MIELŐTT KÖTETLEN BESZÉLGETÉSRE INVITÁLNÁNK MICHL JÓZSEF
TATAI POLGÁRMESTERT, AMOLYAN
„BESZÉDES” FELVEZETŐKÉNT ÉRDEMES NÉHÁNY ELISMERÉSRŐL
SZÓLNUNK, MIRE IS LEHET JOGGAL BÜSZKE VÁROSVEZETŐ, TATAI
POLGÁR EGYARÁNT.

– Bár az ipar a legfőbb bevételi forrásunk, határozottan úgy gondolom, mindent a tataiaknak
építünk, és nagyon örülünk, ha jól érzik magukat
a hozzánk látogatók – adja meg beszélgetésünkhöz az alaphangot az idén kerek tíz esztendeje
polgármesteri posztot betöltő vendéglátónk. –
Minek tagadnám, büszke vagyok arra az emberi
munícióra, amely családom elmúlt 300 évét öleli
fel. Tiszteletreméltó elődeim között sokféle előmenetelű ember volt, hogy mindjárt egy ideillő
példával szolgáljak: szőlővel és borral foglalkozó
elődeimre is jó szívvel emlékezem. Olyannyira,
Michl József
hogy amolyan szőlőmunkásként magam is dolárom éve Európa Díjat érdemelgoztam a szőlőben – immár, mint városvezető
tek ki a Strasbourgi Európai Tanács döntése alapján, – évekkel ezelőtt elsők között szorgalmaztam, hogy hozzuk létre a
bekerülve ezáltal egész Európában azon 70 várost neszmélyi Borút Egyesületet. Megalakult, most, ezekben az időkben
alkotó klubba, amely ennek az elismerésnek a birto- a helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) erőit is bevonkosa. Tájdíjasok is, marketing tevékenységért is
va szeretnénk méltó módon be is fejezni az elkiemelkedő elismerést kaptak, a „Holnap várokezdett szervező munkát. Fontosnak tartom a
hagyományok ápolását, képviseletét és térsésáért” díja pedig arra utal, hogy Tatának mások
is igen szépen prosperáló jövőt jósolnak...
günkre a szőlőművelés, borkészítés is jellemző,
A polgármesteri irodában igencsak sűrű élet
egyben vendégfogadó kultúránk egyik alapját
zajlik ezen a hétköznap délelőttön is, hiszen közis képezi. A szőlőművelő embert tisztelem, bevetlen munkatársak, egyeztetésre érkező vencsülöm. Dolgos, szorgalmas emberek, a magunk
részéről pedig minden lehetőséget megteremdégek sűrűn nyomják le a kilincset, így mi is sorra
kerülünk, hogy érdeklődhessünk: hogyan látja
tünk ahhoz, hogy az általuk képviselt értékeket
városvezetőként Michl József Tata vendégfogakülönböző fórumokon, fesztiválokon, marketing
eszközök bevonásával is megmutassuk a tágabb
dó arculatát. Gyakorlott nyilatkozó, mert monkörnyezet számára.
dandójában egyaránt érinti személyes családi
Maradva Tata amolyan borvidéki fővárosi
kötődését szeretett városához, fontosnak ítéli
szerepénél, mindenképen fontos megemlítea város- marketing szerepét, a Tatára markánsan jellemző egyedi programok jelentőségét,
nünk, hogy évek óta – komoly előkészítő szakaz Ászár-Neszmély Borvidék vendégcsalogató
mai, szervezői munka nyomán, értő zsűri bevoDíjak Tata városának
adottságát, ám mindjárt az elején leszögezi:
násával – kiválasztják Tata Város Borát rozé, fehér

H
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Fotósok érdeklődése

VENDÉGVÁRÓ VÁROSOK
POLGÁRMESTEREK

Vadludak sokadalma

Szőllősi Mihály volt, akit
és vörösbor kategóriában. Az
Nem vizet prédikál
tavaszkezdetkor veszítetönkormányzat egy esztendőn
át ezt a bort kínálja fontosabb
tünk el, nem sokkal azt
rendezvényeken, s adja ajánkövetően, hogy átvehette
Illően az ősökhöz, Michl József a kulturált borfogyasztás feltétlen híve. Kitűnő
a borászszakma „Kossuth
dékba protokolláris célokra.
társasági emberként ismerik, szeret kisebb-nagyobb közösségekben megfordulni,
díját”, a 2015-ös esztendő
Amikor erről a nemes díjról
rendezvényeken jelen lenni és vallja: a bor a jó társasági élet egyik generálója. A
„Év Bortermelője”címet.
esik szó, Michl József határopolgármesterséghez fontos és megalapozó tanulmányokat folytatott, megszerezve
Nagy veszteségünk, így
zottan felhívja a figyelmünket
a teológusi és szociális szervezői diplomát, fontos beosztásokat betöltve felsőfokú
az őszi halászati prograarra: a városban működő étteroktatási intézményben, jól felvértezetten végzi munkáját hivatalában. Dinamikus,
mek, vendéglők, szállodák – ha
munkat az ő emlékének is
remek szervező, aki bevallottan szereti a „pörgést”. Feleségével öt gyermeket nevelnem is teljes körűen – képviseszenteljük.
nek és hitvallását így foglalta össze: „Egyszerre szolgálni Istent, hazát, böcsületet,
lik a jó házigazda szerepét abhűséget, s csak így, egyszerűen munkával.”
K.D.P.
ban a formában is, hogy térségi
borokat kínálnak vendégeiknek. Ahol pedig ennek hiányát fedezi fel, nem rejti véka alá kritikus véleményét és a tulajdonos vagy éppenséggel az üzletvezető
figyelmét finom célzással az ügy képviseletére inspirálja.
– Való igaz, hogy a turizmus fontos ágazat számunkra, az
előbb már említett okok miatt is – folytatja témához kapcsolódó
gondolatait a polgármester. – Ha magunknak építünk és fejlesztünk, komfortérzetünk lesz teljesebb és ezt mások számára is
kisugározhatjuk. Négy négycsillagos szállodával büszkélkedhetünk, ezen kívül kisebb befogadóképességű hotelek is fogadnak
vendéget, kempingeink is látogatottak és tavasztól-őszig sikerült olyan programnaptárt összeállítanunk, amelynek vonzása
nemcsak régiós, hanem országos mértékű is. Említhetem a Szent
György Napi Lovas ünnepet, a tatai Sokadalom elnevezésű programunkat, a Víz Zene Virág Fesztiválunkat, a Tatai Minimaratont,
nemzetközi utcai futóversenyünket, múltidéző Barokk FesztiváSzöllősi Mihályra mindig büszkék lesznek
lunkat, Vadlúd Sokadalmunkat, s nem utolsósorban az Öreg-tavi
Nagy Halászatot, amelynek egyik ötletgazdája, életre hívója az a

Lovas ünnepen
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A legrégibb magyar szálloda

A barokk terasz pompája

FELFEDEZÉS A SOKSZINŰSÉG TATAI SZIGETÉN

Kristály Imperial Hotel**** & Esterházy Étterem

A

tatai Kristály Imperial Hotel**** Magyarország legrégebben működő szállodája, 1766-1770 között az Esterházy család megbízásából, Fellner Jakab tervei alapján
épült. Az épületegyüttes három fő szárnya az Esterházy,
a József és az Erzsébet szárny. A szálloda luxus superior szobái és lakosztálya a műemlékvédelem alatt álló Esterházy szárnyban kerültek
kialakításra. Ezek az elegáns szobák Magyarország legelső szállodai
szobái, s az akkori korok építészeti jellegzetességeit viselik magukon.

Bárhangulat

Együtt a csapat

A történelmi múlt és a jelen találkozása

Bár a több mint 240 éves épület a régi kor hangulatát idézi, a
szobák szolgáltatásai a mai kor igényeinek felelnek meg. A szálloda
belsőépítészetében megjelennek a modern építészeti megoldások is,
azonban fontos a múlt értékeinek megőrzése.
A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a szálloda műemlékvédelem alatt álló épületegyüttese nemcsak fennmaradt az utókor
számára, hanem stílusában és jellegében az eredeti épülethez illő,
funkciókban gazdag terekkel, további bővítésekkel is gazdagodott.
A magas színvonalnak köszönhetően a szálloda 2014-ben elnyerte a
Magyar Turizmus Zrt. Magyar Turizmus Minőségi Díját, valamint
2015-ben bekerült a nemzeti értékek megyei értéktárába.

Bohémeknek – Bor Bár

A szálloda Esterházy Éttermének patinás boltívei szintén a barokk kor történelmi hangulatát idézik meg. Az étterem választéka a
gasztronómiai trendek követése mellett tükrözi a hagyományok iránti elkötelezettséget is.
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A Bohém BorBár a Kristály Imperial Hotel**** eredeti téglaboltozatos pincéje kötetlen hangulatú családi, baráti vagy céges zártkörű
rendezvények kiváló helyszínéül szolgál.
-Esterházy Éttermünk és Bohém bárunk borkínálata kizárólagosan
magyarországi borvidékekről származó minőségi borokon alapszik.
Szinte minden hazai tájegység, legyen az autochton vagy nemzetközi szőlőfajta, képviselteti magát kínálatunkban. A helyi borászatokkal
való szoros együttműködésünknek köszönhetően , a fehér boros paletta összeállításában elsőbbséget élveznek az Ászár Neszmély borvidék
borai-szolgál autentikus információkkal Nagy László étteremvezető.
„A szálloda egyik büszkesége a Barokk Díszudvar, amelynek központjában csodálatos fehérmárvány szökőkút helyezkedik el, mediterrán növénykörnyezettel szegélyezve. A Barokk Díszudvar amellett,
hogy a fiatal párok házasságkötési ceremóniájának kedvelt helyszíne,
tavasztól őszig grill teraszként is működik, ahol mediterrán hangulatban élvezhetik a szálloda vendégei és a betérő vendégek a finom falatokat URBAN PICNIC grill estjeinken.” – invitál szállodai felfedezésre
Rudolf Brigitta hotel menedzser. A Kristály Imperial Hotel**** Magnólia terme és a szállodához
tartozó Pálma Rendezvényház családi, baráti és céges rendezvények, találkozók különleges helyszíne. A Pálma Rendezvényház
egyben a környék legkedveltebb esküvői helyszíne is, köszönhetően
nagy belmagasságú, arisztokratikus báltermének, a hozzá kapcsolódó teljes körű szolgáltatásoknak, és egyedülálló elhelyezkedésének
az európai hírű tatai Angolparkban. Ebben is szállodánk sokszínűsége megmutkozik meg!
A szálloda Crystal Spa & Relax Wellness szalonja megjelenését
tekintve minden részletében az egyediségre törekszik. Kialakítása
során az eredeti műemléképület meglévő stíluselemei kiegészültek
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a természeti elemek, a Nap, a kő és víz motívumaival. A spa gazdag
szaunavilága és különböző természetes terápiái (só-, fény-és
aromaterápia) a relaxálásra, és a fizikai és mentális regenerálódásra
vágyóknak nyújtanak felfrissítő élményt.
A wellness szolgáltatások kibővítéseként hamarosan befejeződik
a szállodában a műemlék épületszárnyakhoz csatlakozó kétszintes
Medical Wellness Center kialakítása, több mint 800 négyzetméteren. Az itt igénybe vehető gyógyszolgáltatások a prevenció és a
rehabilitáció jegyében kerülnek kialakításra, többek között orvosi
sószobát, sókristály termet, gyógytornát, fizioterápiát, hidroterápiás
és kozmetológiai kezeléseket is igénybe vehetnek majd a vendégek.

Borvacsorák- vacsoraszínházak- lélekgyógyászat

A szálloda Esterházy Étterme a helyszíne az immár hagyománynak számító borvacsoráknak, amelyeken a neves pincészetek
borsora szállodánk séfje 6-7 fogásos exkluzív gourmet menüt kínál. Szinte nincs olyan neves borász az országban, aki ne fordult volna már meg itt, ínyenc vacsoravendégeink legnagyobb örömére.
A boresteken kívül a vacsoraszínháznak
is régi hagyománya van a tatai Kristály Hotelben: a szálloda udvara a XX. század elején a
helyi társadalmi élet központjának számított,
a szabad téren felállított színpadon megrendezett színházi és zenés estékkel. A helyiek és
szállóvendégek egy kellemes vacsora mellett,
akár a lakosztály erkélyéről nézve élvezhették a
színvonalas előadásokat.
Ezt a hagyományt eleveníti fel immár harmadik éve a Kristály Imperial Hotel**** csapata. Az
utóbbi években több vacsoraszínházi előadás előadója
volt többek közt Eszenyi Enikő, Forgács Gábor és Tóth Zoltán
színművészek. A kellemes előadásokat ízletes vacsora kíséri.
Tavaly nyáron elelevenedett fel a kerti színházak hangulata két
színházi előadással, nyáron a tatabányai Jászai Mari színház és az Orfeusz társulat közreműködésével a szálloda Barokk Díszudvarán. Idén

is folytatódik vacsoraest sorozat, elsőként Koltai Róbert „Napló-szilánkok” című önálló estjével május 6-án. Szintén nagy népszerűségnek
örvendenek a Lélekgyógyász sorozat előadásai. Az előadássorozat
célja a testi gyógyulás és egészségmegőrzés mellett a lélek ápolása.
Ennek érdekében neves előadók működnek közre a pszichológia, a
táplálkozástudomány, a teológia és az ezotéria területeiről, mint például Dr. Kádár Annamária, Böjte Csaba, Pál Ferenc, Balogh Béla, Papp
Lajos, Lénárt Gitta.

Kristály nevelte séf: Kocsis Norbert

A Kristály Imperial Hotel**** Esterházy Éttermének chefje Kocsis
Norbert Komáromban született. Ő a harmadik generáció a családjában, aki a szakács szakmában dolgozik. A konyhában nőtt fel, így
egyértelmű volt számára, hogy később a
vendéglátás felé orientálódik. Tanulmányait a tatabányai vendéglátó ipari iskolában végezte, tanulóként pedig a Kristály
Hotelben kezdte meg
pályafutását, majd később az évek alatt külföldön is lehetősége
nyílt kipróbálni magát, illetve a környékbeli éttermekben is
szerzett tapasztalatot.
Jelenleg a Kristály Imperial Hotel**** Esterházy Éttermének chefje, már
több mint négy éve.
Stílusos étel
Az étterem étlapját a nemzetközi konyhára építi, előnyben részesíti az egyszerű polgári konyha
letisztult ízeit, fontosnak tarja a szezonalitást, az alapanyagok kiváló
minőségét és az ételek elkészítésében szem előtt tartja a modern
konyhatechnológiai eljárásokat.
MBÉ

Meghitt hangulatban

A bőség asztalánál
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Wellnessz fényekben

A terítés harmóniája

TATAI PÉLDA

E

LEKTRONIKUS LEVELET HOZOTT A GYORS „TECHNIKA” GOTTWALD ZOLTÁNTÓL. EGY DOLGOS VENDÉGLÁTÓS CSALÁD 30 ÉVES MUNKÁLKODÁSÁNAK, ÉRTÉKTEREMTÉSÉNEK EREDMÉNYE A NÉPSZERŰVÉ VÁLT ÉTTEREM-HOTEL, MAJD NÍVÓS WELLNESS SZÁLLODA. ITT MINDENKI „FRONTEMBER”, AZ ALAPÍTÓ
SÁNDOR, FIAI, ZOLTÁN ÉS SZILÁRD VALAMINT BIZONNYAL SORRA MAJD HA ELJÖN AZ IDEJÜK, AZ UNOKÁKNAK IS. TATAI TÉMABLOKKUNKBAN ARRA
VOLTUNK KÍVÁNCSIAK: MILYEN ÚJDONSÁGRÓL SZÁMOLHATNAK BE CSALÁDI VÁLLALKOZÁSUK SOROS MINDENNAPJAIRÓL. ÍME AZ ŐSZINTE SOROK!

Levél a Gottwald hotel-gazdáktól

Kedves Péter!
Egy vállalkozásnál a
stratégia határozza meg a
jövőjét. A jelenlegi poziciónkat eredményező nagy
gondolat 30 éve született
meg édesapám fejében,
mikor a rendszerváltás
környékén az erdő közepére álmodott egy
szállodát és éttermet,
olyat mint a sivatagban az oázisok.
Akkor sokan nem
értették bátorsáCsalád – csokorban
gát, miért is pont
ide erre a mesés
fekvésű, de a várostól távol eső helyre esett a választás.
Az idő igazolta a döntést minden későbbi fejlesztésünknél.
Tata - a polgári kisváros - életében gasztronómiai szerepet
kaptunk. Érdekes, hogy a helyiek soha nem a Hotel Gottwaldba indultak ebédelni, hanem a Sanyihoz! Mi a vendéglőben nőttünk fel, és a vendégek a keresztnevünket is
gyakran lecserélték Sanyikára. Erre Szilárd öcsémmel a
mai napig hallgatunk!
Az első időszakban a fejlesztések főleg az optimális üzemméret elérésére irányultak, és a szolgáltatások
bővítésére, a jelenlegiek a brand építésről, és az egyedi
minőség megteremtéséről szólnak. Csak azt és olyan formában szeretnénk a vendég elé tenni, aminek az eredetét
ismerjük és a nevünket adhatjuk hozzá. Ez így nehezen
megfogható, de érthetőbb lesz, ha azt mondom, hogy a
borjúként eladott hús valóban borjú legyen, a csirke helyett tudjunk más alternatívát is ajánlani a "tudatosan"
táplálkozóknak, például nyulat vagy kecskét, a paradicsomot pirosan, éretten szedjük le, stb. Tanyánkon 2013.-ban
kezdtük el a gazdálkodást, és jelenleg mangalicát, sertést,
húsmarhát, borjút, kecskét és bárányt tartunk, gyümölcsöt
és zöldségeket termesztünk, és dunaszentmiklósi pincénkben Szilárd egyre jobb borokat készít.
Tudom, hogy nagy fába vágtuk a fejszét! Sajnos
nagymama sem tud már részt venni feldolgozásban, rétes készítésben ahogy korábban, és az utóbbiban már a
következő generáció sem jeleskedik. A tészta nyújtása az ő
idejükben még a férjhez menés feltétele volt, ma ilyen már
nincs. Ezt és sok mást a hagyományos ízvilágból szeretnénk
megtartani a mostani fiataloknak is, úgy, hogy amit kínálunk
még egészséges is legyen. Nagyon széles kínálattal dolgozunk,
így arra nincs mód, hogy az étlapon csak a saját gazdaságból
származó alapanyagokból kínáljunk ételeket, de ezek az aktuális
ajánlatban mindig szerepelnek, és a hamarosan nyíló Kossuth téri
kávéházban is elérhetőek lesznek, például reggelire a mangalicasonkás tojásrántotta, a sonka, a kolbász, a friss zöldségek, saláták,
gyümölcsjoghurtok és természetesen a dunaszentmiklósi borok... Minek
tagadjam:magunk is jó érzésekkel kóstoljuk a magunk termelte alap-és
nyersanyagokat.
Üdv:
Zoli
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A gazda szeme...

Degusztál a két testvér

Reggelikínálat
saját alapanyagból

Sziszi ételei és borai
egyaránt kedveltek

Sziszi és Zoli

Kavicsosból gyémántot
MIÉRT IS LENNE BORÁSZ KARRIERJÉT TEKINTVE JÓ ÉRTELEMBEN VÉVE
NAGYRAVÁGYÓ BŐSZE CSABA, AKI
31 ÉVESEN – 7 ÉVES PIACI JELENLÉT
UTÁN – ELNYERTE ÍRSAI
OLIVÉR PRODUKTUMÁVAL
„TATA VÁROS ZÁSZLÓS
BORA” CÍMET?

A

mikor
kerestem,
meglehetősen távolra, Ászártól mintegy
350 kilométerre eső
Gyulára tartott, ahol minden esztendőben megrendezik az ország
legnagyobb Pálinka Fesztiválját.
Ezzel kapcsolatosan meglepő vallomást tett:
– Az az igazság, hogy megpróbálok jó
borokat készíteni, sokat is igyekezem ezért,
de a kitűnő pálinkákat bevallottan szeretem – szól az őszinte néhány szavas indító
mondat. – 2009-óta foglalkozom szőlőtermesztéssel és feldolgozással és különböző
fejlesztések, beruházások nyomán mostanra négy hektáros saját területtel rendelkezem. Ezek a szőlőültetvények az ászári
„Kavicsos” domboldalon fekszenek, melyek nyugati-délnyugati fekvésűek. Ahogy
elindultam a borászkodás nem mindig
„rögmentes” útján, tisztában voltam azzal,
hogy fontos a minőség, de még fontosabb,
hogy karaktereket tudjak adni boraimnak.
Csaba egyértelműen a palackos piac
térségi és még annál is szélesebb ívű,
spektrumú, lehetőségeihez képest szerény
meghódításában gondolkodik. Szinte a
semmiből – majdcsak egynegyed hektár
– területről kezdett építkezni. A Kavicsosból, ebből a szép fekvésű domboldalból
sikerült is 10-11 fajta Bősze-borcsaládot
kialakítania. Említhetjük a Szürkebarátot, a Rajnai Rizlinget, a Zengőt és nem
utolsósorban az Írsai Olivért, amellyel
már kétszer is diadalmaskodott Tata Város
Boráért kiírt versengésben. (Korábban legjobb fehérboros címet kapott és 2016-ben

Sikeres fiatal borász
– mint már említettük –
Zászlós lobogással hirdetheti, mindazt, hogy
jó úton halad.
– Szeretném kialakítani még széleskörűbben kapcsolataimat a
helyi profi vendéglátós
vállalkozókkal és talán
még tovább is léphetek,
régiós szinten, akár a megyeszékhelyre gondolva, akár pedig távolabbra – fogalmazza meg személyes marketing stratégiáját a törekvő fiatalember.
Amikor arról kérdeztük, hogy miképpen látja saját továbblépésének lehetőségeit, határozottan úgy fogalmazott: újabb
telepítéseket szeretne megvalósítani Ászáron. Kérdeztük még arról is, hogy milyen
tanulmányokat, még inkább szakmai kap-

Öt a tizenegyből

csolatokat említene, mintegy előrejutásának háttér „szeleként”. Azonnal mondja is,
hogy a Kősziklás Borászat remek szakmai
párosától, Ákostól és Szabolcstól tanulta a
legtöbbet, de igyekezik minden más lehetőséget, információs csatornát kihasználni
arra, hogy előbbre jusson.
Az olvasók számára külön is szeretnénk
jelezni, hogy friss magazinunk címlapján a
Bősze Pincészet Szürkebarát borát közöljük.
A borász megjegyzésse: "Kedvencem
ez a bor, mert megmutatja borvidékünk
különleges értékeit."
Bősze Pincészet:
2881 Ászár, Gyári út 23/a.
Tel: +36-20/573-1563
e-mail: boszepinceszet@gmail.com
www.boszepinceszet.hu

Tata város zászlósbora

Borász kedvenc

Gyakran kínálja fesztiválokon
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TATA VÁROS ZÁSZLÓSA

BŐSZE BÜSZKE BORÁRA
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RÖNKHÁZ ÉTTEREM:

VASUTA FERENC ISKOLATEREMTÉSE

A MAGA 24 ESZTENDŐS SZAKMAI
MÚLTJÁVAL, ORSZÁGOSAN ÉS VILÁGSZINTEN IS ELISMERT MESTEREKTŐL
TANULVA, NYUGODTAN MONDHATJUK: VASUTA FERENC KITELJESEDETT
PÁLYAFUTÁSÁNAK
LEGAKTÍVABB
SZAKASZÁHOZ ÉRKEZETT.

A

z Esztergom és Tát szomszédságában található Rönkház
Étterem séfje profi módon,
felkészülten fogad bennünket,
gazdag, sokszínű étlapjuk két népszerű ételét
javasolja fotózásra.
Nem véletlen hát ez a felkészültség és
alaposság, hiszen az elmúlt esztendők során
a médiákban is megjelent, legyen az televíziós felvétel vagy magazinriport. Szép ívű
pályafutás előzte meg mostani posztjára érkezése előtt. A Taverna Zrt. budapesti nívós
éttermeiben dolgozhatott kitűnő mesterek,
tanítók mellett. Így a Százéves Étterem, a
Mátyás Pince, az Aranybárány jelentette a
röptető, kibontakoztató időszakot, Mészáros
László, Blaskó János séfek közvetlen közelében leshette el a szakmai mesterfogásokat.
Varga Sándor Oscar-díjas szakácslegendától
is tanulhatott.
A jeles, tisztelni való mesterek sorában
külön is meg kell említenem Benke Lászlót, akivel az egykori Zsolt Udvar nevű vendéglátó centrumban dolgoztam, közvetlen
közelről átélve egy televíziós stúdiókonyha
mindennapi életét is – teszi teljessé a tanítómesterek kétségkívül tiszteletreméltó
listáját Ferenc, aki a 38 évéből immáron 8
esztendőt itt ebben a sajátos szolgáltató
komplexumban töltött, kezdetektől a felelős
konyhafőnöki beosztásban. – Szerencsének
is mondhatom ezt a sűrű előéletet, amelybe
még belefért számos hazai és nemzetközi
szakácsverseny, az Erfurti Szakácsolimpián
pedig 2004-ben a válogatottat segítő csapattagként lehettem jelen.

Dicséretes múlt, ám Vasuta Ferenc mindennapjait, szakmai életét a Rönkház Étterem kínálatának folyamatos, tartós „karbantartása” tölti ki. Egyértelmű volt számára a
feladat: a közeli Tát városában található melegkonyhás éttermek mellett fel kell futtatnia
ezt a gasztronómiai bázist, amely az elmúlt 2
esztendőben karakteresen megtalálta arculatát, jól meghatározható (s egyben hűséges) vendégkört állított maga mellé. Mi lehet
a siker hátterében?
Mindenekelőtt fel kellett mérnünk lehetőségeinket nemcsak közvetlen környezetünkben, de régiós szinten is – avat be piacszerző stratégiájába a jó megjelenésű, kitűnő
modorú és tárgyalóképességű gasztronómiai vezető. – Igényes, a modern gasztronómiai stílusokra nyitott publikumot
nyertünk meg, elsősorban a térségünkben
működő nemzetközi cégek menedzsmentjei
köréből. A cégvezetők és persze a különböző területeken dolgozó kollegáik tesztelték
kínálatunkat, mi pedig folyamatosan figyelembe vettük igényeiket. Mondhatom, talán
az a legnagyobb elismerés számomra, hogy a
felsőbb vezetők közül nem is kevesen személyesen velem egyeztetnek konkrét igényeikről. Komplex étlapot sikerült összeállítanunk,
/hangsúlyosan gourmand jegyekkel, kiemelt szerepet adva a steak-kínálatnak,
csúcsminőségű, friss tengeri és édesvizi
halaknak/, de egyénre, eseményre szabott
ételeket, ételsorokat állítok össze – egyre gyakoribb felkérésre. Számomra ez a kreatívitás
teszi még teljesebbé a séfmunkát.
Azért ne gondoljuk, hogy csakis kvalitásos cégvezetők, üzletemberek érkeznek
ide, hiszen az úgynevezett eseménygasztronómia, vendéglátás helyszíne is a Rönkház
Étterem. Épp riportkészítésünk idején érkezett egy kedves házaspár, hogy személyesen

beszélje meg gyermekük ballagási ünnepi
ebédjének menüsorát. Ferenc türelmesen
végighallgatva kéréseiket, aprólékosan feljegyez minden fontos információt, láthatóan jó
benyomást tett a fontos családi eseményre
készülő házaspárra.
Pátyi születésű vagyok, jelenleg is ott élek
családommal és a fővárosban eltöltött évek
után most olyan „szakmai klímában” dolgozhatok, ahol a munkám sokrétű – mondja.
– Nagyobb éttermekben akár konyhavezetőként, akár séf helyettesként egyre többet kellett foglalkoznom papírmunkával, szervezési
feladatokkal, egyeztetésekkel. Most viszont
a magam ura vagyok, a gyakorlati munkám
során bizonyíthatok, sikerült egykori osztálytársamat, Bálint Istvánt helyettesként
idecsábítanom. Ha már a családi rendezvényeket említettük, jólesően elmondhatom,
az elkövetkező hónapokra igencsak sűrű lekötéseink vannak, törzsvendégkörünk pedig
egyre stabilabb és bővülőbb.
A Rönkház Étterem séfje elmondta még,
hogy exkluzív, kisebb létszámú kitelepülésekre is egyre nagyobb az igény. Mivel egy
olyan szórakoztató központ egyik szolgáltató
egysége az étterem, ahol nagyszabású zenei
és diszkó programok zajlanak, gyakorta akár
több ezres létszámmal is, alkalmanként – főként tavasztól-őszig – különböző grillfalatokkal szolgálnak e speciális vendégkörnek. Ezen
kívül az étterem közvetlen szomszédságában
található Horgásztó teraszán szintén magas színvonalú gasztronómiai szolgáltatást
nyújtanak. Végezetül, el ne feledjük: Vasuta
Ferenc – Kovács Lázár sztárséf és Fábry
Sándor showman mellett – rendszeres zsűritagja a Táti Pünkösdi Napok nagyszabású
szakácsversenyének.
KDP
Fotó: Forschner Rudolf

Lazac-steak

Bélszín Rossini
Hangulatos belső
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SÉFPORTRÉ TÁTRÓL

Mestervizsgára készül

PILISVÖRÖSVÁRI TÖRTÉNET

EMILEK ÉS CUKRÁSZOK
Emil és Teri tortákkal

ÉRDEMES MÁR AZ ELEJÉN TISZTÁZNI,
HÁNY EMIL IS JEGYZI NEVÉVEL AZ ORSZÁGOSAN IS IGEN NÉPSZERŰ PILISVÖRÖSVÁRI EMIL CUKRÁSZDÁT!

Harminc éve népszerű

E

lőször is az alapító, a 77. évéhez képest is tiszteletreméltóan ma is aktív
Valencsics Emil, fia, az ifjabb Emil,
aki jó pár esztendeje átvette az elsőszámú felelős vezetői posztot, és hogy az Emileknél maradjunk remélhetően ugrásra készen vár
folytatásra a legifjabb Emilke, aki ugyan még
csak 13 éves, de könnyen megjósolható: a stafétabotot majd arra éretten ős is átveszi…
Ha már a családi „létszámjelentésnél” tartunk,
illik szólnunk a család többi, igencsak értékes tagjairól is. A feleségről, az édesanyáról és nagymamáról Valencsicsné Teriről, nem utolsósorban a
szintén cukrászmesteri címmel rendelkező menyről, Brigittáról, valamint a 22 éves bájos, kedves
mosolyú unokáról, Rékáról, aki a Budapesti Corvinus Egyetem közgazdász turizmus-vendéglátós
szakát elvégezve – szülei és nagyszülei öröméremost a cukrász mesterséget is kitanulja/Ha csak
teheti a műhelyben serénykedik./. Akárhogy is
számoljuk ez a jó három évtizede működő csa-
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ládi vállalkozás négy mesteri címmel rendelkező
cukrászt állít csatasorba a mindennapi sikerért, az
általuk megszabott magas minőség biztosításáért. Ha pedig optimistán akarunk a jövőbe nézni,
a legifjabbak közül még ketten gyarapíthatják ezt
az ütőképes szakmai csapatot.
Szóval itt vagyunk Pilisvörösváron, hétköznap délelőtt, hogy betekinthessünk egy dolgos
cukrász família mindennapjaiba, a vállalkozást
elindító senior mester gondolatvilágába, törekvéseibe. Kíváncsian érdeklődve a szakmáról alkotott
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véleményéről és persze arról, milyen érzésekkel
éli mindennapjaikat ebben az irigylésre méltó
szép családi közösségben. A megkülönböztetés
miatt kénytelen vagyunk bizonyos jelzőkkel illetni
riportalanyainkat. A „ két „ hetest” meghazudtoló,
fiatalos mozgású, igen őszinte beszédű, nyitott
lelkületű idősebbik Emil vállalkozik elsőként a
múlt felidézésére. Közben felesége, Teri (természetesen ő is birtokosa a cukrász mesteri címnek)

az idejéhez képest mindig segítő Rékával a Metróba készül árubeszerzés miatt. A középnemzedék
képviseletében ifjabb Valencsics Emil a közel 200
négyzetméteres cukrászműhely napi munkáját
ellenőrzi, irányítja, ha szükséges maga is beáll a
munka frontvonalába. Felesége Brigitta pedig
a munkatársak, pultos kolleganők eligazításával
foglalkozik, miközben megtudjuk róla, hogy az üzlet adminisztrációs, gazdasági munkáival kiemelten ő foglalkozik. Egy félreeső asztalnál ülünk,
hogy belefogjunk rövid időutazásunkba:
– Pilisszántón születtem, pékmester volt az
apám, aki egy életen át sütötte a kenyeret a szántói asszonyoknak - kezdi az évtizedek visszapörgetését idősebb Valencsics Emil. – Szerettem az
édességet és valahogy úgy gondoltam, hogy –
tisztelve apám pék szakmáját – kicsit továbblépek
a cukrászat világa felé. Ezt finomabb, mívesebb,
talán még külön szépérzéket, művészi hajlamot is
igénylő foglalkozásnak tartottam. Így aztán 1956.
végén, 1957. elején az egykori Hauerből Erkel
Cukrászdára átkeresztelt, mondhatni akkor még
igazi polgári értékeket felmutató műhelyből szabadultam fel tanulóként. Bizony itt még találkozhattam a híres és míves nagy magyar polgári cukrász hagyományok képviselőivel, például Szitási
Ferenccel, akitől valóban sokat tanulhattam. De
említhetnék másokat is…
A pilisszántói fiatalember aztán kanyarított
pályakezdésén. Jó sorsának köszönhetően a Magyar Rádiónál működő konyha cukrászüzemét
vezethette, a napi ebédhez készítve különböző
süteményeket és persze ellátva az akkoriban
már igencsak nagy forgalmat lebonyolító büfét
is. Mosolyogva idézi vissza ezeket az éveket, a
legendás „Pagoda” különös hangulatát, ahol
naponként jöttek össze országos hírű színészek,
művészek. Személyesen ismerhette Latabár
Kálmánt, Kiss Manyit. Ráday Imre 50 éves
születésnapjára ő készítette az ünnepi tortát, de

napi jó kapcsolatot ápolt a híres énekesnő, Toldi
Mária ugyancsak híres zeneszerző édesapjával,
Bágya Andrással is.
– Valahogy úgy alakult a szakmai életem,
hogy valamilyen láthatatlan erő előbb a Belvárosi Vendéglátó Vállalathoz irányított, majd a
Pest Megyei Vendéglátó Vállalathoz kerültem
– kezdi úgy fogalmazni mondanivalóját beszélgetőpartnerem, hogy érzem, előbb-utóbb vis�szavezette jó sorsa szülőhelye közelébe. – Történt ugyanis, hogy az ominózus megyei szakmai
vállalat pilisvörösvári cukrász üzemének vezetői
teendőivel bíztak meg. Nagyon fontos időszak ez
az életemben, több szempontból is. Itt fogalmazódott bennem az önállóságra való törekvés és
cukrászként itt ismerhettem meg drága páromat,
Terézt, aki szintén pilisszántói lány volt.Szakmailag
mindkettőnk számára meghatározó volt az a huszonöt esztendő, amelyet vörösvári üzem vezetőiként eltöltöttünk.
Innen aztán ama 30 év kezdődik íródni, a
maga sok-sok fejezetével, a pilisvörösvári cukrászda több léptékű fejlesztésével, bővítésével, a cukrász dinasztia céltudatos, fokozatos kialakításával.
– Nem erőszakoltuk, hogy fiunkból cukrász
legyen, beleszületett ebbe a világba, megszerette és magas fokon ki is tanulta ezt a mesterséget
– vélekedik az édesapa. – Nagy örömünkre a mi
életünk forgatókönyve úgy íródott tovább, hogy
fiunk olyan feleséget választott, aki őszintén és
teljes elkötelezettséggel melléállt, kitanulta a cukrászatot, mesteri fokon és az évek múlásával a mi
generációnk mögött egy igen korszerűen gondolkodó, jó szemléletű, magas munkakultúrával rendelkező utód erő jött létre. Ha pedig az unokákra
nézünk, miért ne lennénk optimisták! Adott az üzlet, mi több a pilisvörösvári támaszpontunk mellé
még egy fővárosit is sikerült létrehoznunk.
Az éppen tíz esztendeje megnyitott óbudai
Emil Cukrászda, amely – ahogy erről néhány szóban tájékoztatott ifjabb Valencsics Emil – arra hivatott, hogy a fővárosiak körében hirdesse az Emil
Cukrászda kínálati stílusjegyeit.
– A tartós minőségre törekedtünk mindig is és
ez meghozta a maga gyümölcsét -folytatja.- Süteményeink vonzották a vendégeket és számunkra
inspiráló erőként hatottak az ő dicsérő szavak. Jólesik hallani, hogy üzletünk országosan is ismert,
szívesen jönnek hozzánk nemcsak a környékről,
hanem az ország távolabbi helyeiről is. Persze

Réka sokat segít

jobbára átutazóként, de sokszor csakis bennünket megcélozva. Ami igaz az igaz, a mindennapjainkat ez a két üzlet határozza meg, de örömmel
végezzük a munkát. Az „Emil cukrászsütemények”
-bízunk benne- megtalálták a maguk sajátos karakterét.
Az Emil Cukrászda – mint azt már említettük
– fokozatos fejlesztések nyomán nyerte el mostani arculatát. Tágas, marasztaló hangulatú, belső
kialakítása, a berendezése, csillogó pultja, rajta a
még nyitáskor szerzett különleges Zsolnai porcelánból készült kávéfőző géppel, otthonosságot
áraszt. Finom szerénységgel az egyik oldalsó falfelületen , amit csak elérhetett cukrász ember azt
itt oklevelek, diplomák formájában felkiáltójelként
hirdetik a megmásíthatatlant: a cukrászat ma élő
egyik óriása teremtette mindezt!
– Amikor családomra gondolok, érthető az
örömöm, szakmánkat illetően azonban egy kicsit
vegyesek érzelmeim – vallja meg őszintén idősebb Valencsics Emil. – Ha újra kezdeném, ismét
ezt a pályát választanám. Az új korszellemnek
megfelelően bizonyos alapanyagok használatával, stílusjegyekkel nem értek egyet. A biztos alapokon világhíressé váló magyar, tradicionális cukrászat konok és elkötelezett híve vagyok és ezen
már nem is változtatok 77 évével a hátam mögött.

Joggal lehetnek büszkék rá!
Valencsics Emil nem sorolja, elég ,ha elismeréseit dokumentáló, már említett félre eső sarokhoz lépünk. Oklevelek, elismerések „tapétázzák” a falakat.
Nincs teljesség-mert hosszú lenne a sor-, de néhány
becsülendő szakmai visszajelzés figyelemre érdemes, dokumentáladó, hogy szép , tartalmas utat járt
be. . A Cukrász Iparosok Országos Szövetségétől két
alkalommal kapott Életmű Díjat,most, idén tavaszra
átvehette a szolnoki kedves és tisztelt kollegával,
Móra Lászlóval közösen a Magyar Cukrászatért Díjat. Aranykoszorús Mestercukrász, a Dobos C. József
Díj tulajdonosa.És egy aktualitás:a honi népszerű
cukrászdák közvélemény kutatására kiírt közvélemény kutatás végeredménye szerint , a vendégek
a legjobbak közé szavazták „Emiléket”.Kell ennél
nagyobb elismerés?
-ŐFotó: Forschner Rudolf

Remekmű

MINŐSÉGI BOROK ÉTELEK

PILISVÖRÖSVÁRI TÖRTÉNET

Tortacsendélet Zsolnayval

Impozáns cukrászdai pultrészlet

A Z A S Z TA L I Ö R Ö M Ö K M AG A Z I N JA 2016 TAVA SZ 15

APA-FIA KETTES FOGAT
Betyáros lovasvágta

CSÁRDALOVASSÁG LAJOSMIZSÉN
AZ ORSZÁGOS HÍRNEVET ÉS ELISMERTSÉGET MEGSZERZETT S AZT GONDOSAN ŐRZŐ LAJOSMIZSEI ÖREG ÉS ÚJ
TANYACSÁRDA AZ IDEI SZEZONJÁT IS MEGKEZDTE ANNAK RENDJE ÉS MÓDJA SZERINT A HÚSVÉT UTÁNI NAPOKBAN, HETEKBEN.

É

rdeklődésünk ezúttal a magyaros vendéglátás magas
fokát felmutató hatalmas bázis lovas „szekciójára”
irányult, nem titkoltan személyes vonatkozásokra is
figyelemmel. Terenyi István jobb keze immáron 20
esztendeje az ugyancsak István névre hallgató fia. Országosan is
kuriózumnak mondható apa-fia „kettes fogatáról” van szó...

Mutatvány

Érkezésünk délelőttjén már pörögtek az események a csárda
különböző fogadó tereiben, annak bejáratánál pálinkát, meleg pogácsát kóstoltak a busszal érkező csoportok (az egyik csapat Budapestről, a Duna partján horgonyzó szállodahajókról, a másik pedig
Libanonból érkezett buszokkal). Minden olajozottan működik, mert
a forgatókönyv pontos kialakítására, csiszolására nem kevesebb,
mint közel 40 esztendő adatott meg. Igen erre mindjárt mosolyogva utal is a Tanyacsárda vállalkozás mind mai napig egyik alapítójának számító Terenyi István, amikor azt mondja, a lovas programokhoz előbb meg kell teremteni a bázist, épületekkel, kiszolgáló
helyiségekkel, nem kevésbé a folyamatosan megújuló és betanított
személyzettel, hogy aztán maga a bemutatók tartalmi elemei is időt
állóak, nem utolsósorban pedig széles körben kedveltek legyenek.
Való igaz ,a sokszínű, több pályás vendéglátáshoz nem elegendő a
jó konyha, a kitűnő felszolgálás, az autentikus, valóban hamísítatlan

Apa és fia hintóba fogott lovakkal

Nagymesteri befogadás
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Gyerekek kedvence
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Négyes fogat bevonulása

APA-FIA KETTES FOGAT

Szereti, ha símogatják

Így igaz, a két Terenyi közösen immáron 20 esztendeje vezeti,
magyaros miliő. Lovas programokra, csikós produkciókra mindig is
szervezi e jeles lajosmizsei vállalkozás lovas hadtestét. Jól kialafogékony marad az ide érkező publikum.Ettől iazán kerek a cipó..
– Tudjuk mi jól, hogy a teljességhez a mi munkánkra is szükség kították egymás között a munkamegosztást, mindkettőjük ponvan – folytatja saját szakterületének bemutatását Terenyi István. – tosan tudja mi a feladata, hatásköre ebben a felállásban. KétségAmikor beindul tavasszal a nagyobb vendégforgalom, mindig kicsit kívül demokrata vezető az édesapa, ám másokat is meghallgatva
vissza is tekintek, milyen volt az előző év. Egyszerre érzem az állandó- mindig ő hozza meg a végső döntést. Nem pörlekedik ezért,
ságot és az újszerűséget. A program pontos menete kimunkált, akár minek is tenné a fia, tisztában van azzal, a végső szó a „főnöké”.
egy színházi produkció percre beosztott. Mégis a mi közönségünk Ismerik egymás gondolatait, nem is nagyon kell mondani, mi a
is változó, mások a reakciók és a csapatunknak, a mi lovas színésze- következő mozdulat, lépés, intézkedés.
– Az utóbbi jó pár esztendőben egyértelművé vált, hogy
inknek ezek a pozitív reakciók újra és újra erőt adnak. De nemcsak a
csárdalovasság fellépése jelenti a mi dolgunkat, hanem a különböző csakis az tud talpon maradni a mi lovas ágazatunkban, aki képes
korosztályokat megtestesítő vendégkör még szélesebb szórakozta- a folyamatos magas minőségre, biztosítani tudja folyamatosan
tása. Most, Húsvétkor például a szezonnyitónkon, itt az Új Tanyacsár- az anyagi hátteret ehhez az igencsak költséges tevékenységhez,
dában nagyon sok családos vendég jött el ünnepelni. Szerveztünk is nem kevésbé pedig rendelkezik ütőképes szakszemélyzettel
számukra tojásfestést, kecskéket, szamarakat, pónilovakat tereltünk – fogalmazza meg az életben maradás néhány fontos alapmoki, egésznap kocsikázhatott a tömeg, népi tánc bemutatóval kötöttük mentumát Terenyi István, aki állattenyésztő szakemberként a
le figyelmüket, mindig sikeres a pusztaolimpiánk, mely során ki-ki be- tanyacsárdás korszakát megelőzően a helyi szövetkezetnél dolgozott szakterületének elismert
mutathatja milyen ügyes, leleményes.
vezetőjeként.,számos
loves�A főprodukció természetesen a mészervezet és klub vezetőjeként
neshajtás, amelyet megelőzi a lovag- Csárdalovasság – számokban
lás, kocsikázás, befejezésként pedig
Akár napokig tudná sorolni Terenyi István és fia, ki mindenki jött ide a világ- területének országosan elismert
következik a mindenféle jó falatokkal híresség közül, mint vendég, illetve milyen nagyszabású rendezvények helyszíne szaktekintélye. – Bizony 40 évvel
és italokkal felvértezett vendéglátás.
volt a lajosmizsei Öreg és Új Tanyacsárda. Volt itt NATO vezetők találkozója, az ezelőtt kezdtük, fotókkal tudom
Édesapja mellett kitanulhatta ezt a olimpiai világkongresszuson megjelent személyiségek fogadása, vagy amikor bizonyítani, mennyi minden és
sajátos vendégfogadói mesterséget az 1999-ben 100 éves volt az MLSZ, 37 ország labdarugó szövetségeitől jöttek vi- milyen mértékű fejlesztés történt
ifjabbik István, aki 43 évesen két fiúgy- lágsztárok, Beckenbauer, Platini és még folytathatnánk, ki mindenki. Rendeztek azóta. Új istállók, épültek nőtermek édesapja és tagadhatatlanul a itt olyan fogadást, amelyen egyszerre ötezren részesültek étkes-boros lovas pro- tek ki a pusztai homokból, arról
másik frontembere ennek a műfajnak.
dukciós kényeztetésben. Ma már fedett térben összesen 1200 vendéget tudnak nem is beszélve, hogy közben az
– Kissrác koromban egész korán leültetni, a gondosan kialakított, tavasztól-őszig virágokkal ékesített teraszokon Új Tanyacsárda lépésről-lépésre
megismertem az állattenyésztés, ál- további 2-300 vendéget is el tudnak látni. Évente 600 lovasbemutatót tartanak és terebélyesedett, nagyobb vendégtérrel rendelkezett. Ahogy
latismeret és -szeretet érzelmi hátte- átlagosan 30 ezren nézik meg a lovas programokat.
rét – utal a kezdetekre. – Egyenes út
Érdekes, de valami különös erő hajthatja a két nemzedéket képviselő Tere- növekedett a vendéglétszám, úgy
vezetett a ceglédi állategészségügyi nyi párost. Így, az idei szezon nyitányára – ahogy körbejárjuk a több hektárnyi kellett a mi területünkön is előbbés állattenyésztő technikumba. Aztán területet – sem fogynak ki az energiából, már-már azt mondom, lelkesedésből. re lépni. Jelenleg 14 lovásszal
úgy gondoltam, kicsit másutt is szét- Büszkén mutatják, hogy hamarosan kezdődik a virágok kiültetése, minden esz- dolgozunk, további 2 fő a megfenézek, így nyelvtanulás és tapaszta- tendőben átfestik az asztalokat, padokat, ha szükséges elvégzik a javító asztalos lelő kerti munkákat, karbantartó
latszerzés miatt Svájcba mentem, ahol munkákat, frissítik az állatállományt, minden idegszálukkal azon vannak, hogy a feladatokat végzi. Ám nálunk a
egy kiváló állattenyésztő telephelyén kitartó, elkötelezett szorgalommal és munkával megteremtett minőségből egy lovász egyszerre színész a porondon, eteti, gondozza az állatokat,
tanulhattam tovább. Visszatérve még jottányit sem adjanak lejjebb.
mindig nem jó apám mellett folytatSokan kérdezik, hogy mi lehet a mi titkunk, itt Lajosmizsén, ebben a két mondhatni olyan kollegák ők, akik
tam, arra gondolván, hogy most pedig Tanyacsárdában - teszi fel önmagának is a kérdést Terenyi István, aki szinte a fi- szabad akaratukból beleszülettek
ki kell próbálnom magam. Egy közeli ának szánva azon nyomban meg is adja rá a választ. – Korábban négyen voltunk ebbe a világba. Fontos, hogy mi
panzióban amolyan mindenes voltam, tulajdonosok, Gömöri Ferenc, Garaczi János, Polyák Zoltán és jó magam. Mind- magunk alakítsuk ezt a munkaállatokkal éppúgy foglalkoztam, mint annyian más-más habitusú, beállítottságú emberek vagyunk. Mostanra hárman társi gárdát, mert ez egyfajta életaz oda érkező napi vendégkörrel – egy maradtunk, és mintegy jó zenekar tudunk egymással harmonizálni. Nem szóló- forma, gondolkodásmód.
idő után azonban elváltak útjaink a tu- zunk, hanem magunk és mások örömére együtt zenélünk.Csak a folytatókból
Kiss Dezső Péter
lajdonossal, s akkor már apám mellett lenne még legalább három új generációs családtag mindhármunk családjában...
Fotó: Forschner Rudolf
gondoltam a folytatást.
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VILÁGRANDEVÚ A BORNAGYHATALOMNÁL
VINITALY 2016

Ötven éve a csúcson – újabb Mathiász találkozó – Kicsik jöttek a nagyokhoz

MILYEN GYORSAN ELREPÜLT EGY ESZTENDŐ! ALIG VALAMIVEL KEVESEBB, MINT EGY ÉVE KEREKEDTÜNK FEL- LELKES BORÁSZOKTÓL, BORKEDVELŐKTŐL, VILÁGFELFEDEZŐKTŐL TELI – KÉNYELMES BUSZUNKKAL,
HOGY MEGNÉZZÜK: VAJON MIT MUTAT A BOR VILÁGKERESKEDELME VERONÁBAN, AZ ÉPPEN SOROS VINITALY VILÁGTALÁLKOZÓN. EGY ÉV UTÁN AZT MONDHATJUK: MINDIG TÖBET ÉS TÖBBET, KI TUDJA, HOL A VÉGKIFEJLET…

H

ajnali beszálláskor, még a
városligeti jégpálya mellett,
a buszra felkapaszkodva, elhelyezkedve és megtalálva
a helyeket, Mathiász Gábor, a neves és világhírű borász és szőlőnemesítő, Mathiász
János dédunokája, a Mathiász Hungarikum
Életmű Program elnöke mondta útravalóul:
„Készülj fel a legjobbakra”! Bizonyára tudta,
miért mondja mindezt, de még előttünk volt
közel 800 kilométer, amelynek megtétele
megtarkíttatott azzal is, hogy Lendván, fenn
a hegyen, rátekintve erre a gyönyörű tájra és
a folyóra egy kedves család,a Cuk Borászat
tagjai fogadták csapatunkat jó szívvel és jó
borokkal. A Mathiász házaspár hosszú évek
óta szervezi ezeket az exkluzív utazásokat a
veronai Vinitaly borfiestára és jól tudják, miképpen kell keverni a „kását”. Vagyis a hangulatot, amely elsősorban arról szól, hogy egy
ilyen buszos csapat valóban igazi közösséggé verbuválódjon. Kiderül, már Siófok határában, hogy az Universal Travel győri Utazási
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Mathiász Janina
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Iroda szervezésében
ismét úgy jött össze
ez a boros portyázó különítmény, hogy az utazók
között sok a visszatérő borimádó. Meg is jegyezte valaki, olyan guruló páholy ez a kirándulás, amely Budapestről indul és elrepít bennünket a maga buszos sok
kerekein a legfényesebb boros gigapartira,
éppenséggel Rómeó és Júlia mesés városába. Miért ne újráznának hát! Külön exkluzivitást ad ezeknek az utazásoknak, hogy
zseniálisan ötvözi a turisztikai és borgasztronómiai elemeket az átélt négy éjszaka és öt
nap alatt. Ez a maga valóságában úgy néz ki,
hogy megérkezünk az olaszországi gyönyörűséges Garda-tó partjára (Európa második
legnagyobb tava a Balaton után), s mivel innen 35 kilométer Verona, ez a csodálatosan
romantikus és bájos tartományi székhely
csupán negyvenperces besuhanás.
A Mathiász házaspár által ide delegált
magyaroknak /csakis nekünk!/ minden évben jár egy különleges megtiszteltetés,
amelyben a közösséget ki más, mint Janina
Mathiász, a VinItaly Szakkiállítás nemzetközi osztályának vezetője. Külön díszebéden
kényezteti honfitársait. Találkozik ismét a két
unokatestvér, a dédunokák, ölelik egymást
és látható, hogy ebben a meghitt pillanatban
egyszerre ott van a múlt, a jelen, a jövő, a szeretet és a családi kötelék nagyszerűsége.

Jubileumi meglepetés

VINITALY 2016

A meglepetések már ott kezdődtek, hogy ez a bizonyos „besuhanás” mégsem
volt olyan könnyű, mert még a megnyitó előtti estén kaptuk a hírt, Veronába érkezik Olaszország államfője, világnagyságok egész sora, így aztán az autópályák és
bevezető utak meglehetős zsúfoltsága miatt érdemes korábban indulni. Mi időben
tettük ezt, jó magyar módra a bejárathoz érkeztünk már a megnyitás előtt több mint
félórával. Leírhatatlan tömeg fogadott bennünket, ebből arra következtethettünk,
hogy most a világ egyik legjobb helyén vagyunk. Maroknyi csapatunkat – kellemes
meglepetésként- a V. I. P. folyosón gyorsan átengedték. Tudtuk miért! Mentorunk,
Janina Mathiász intézkedett… A sajtóközpont összefoglalója szerint a tavalyi 150
ezres vásárlátogatói szám a jubileumra való tekintettel, 10 százalékkal megnövekedett, érkeztek Thaiföldről, Vietnámból, Szingapúrból, Malajziából, Kamerunból, Grúziából és – minek folytatnánk a sort – a nagy európai és más kontinensekről jegyzett
bornagyhatalmak képviseletében. (Spanyolország, Egyesült Királyság, Ausztria,
természetesen Kína és még sok-sok olyan nemzet, ahol egyre komolyabb és meghatározóbb helyet követel magának a gazdaságban a borágazat/ A borkereskedők-akik
valóban vásárolni jönnek ide- száma meghaladta a 25 ezret.

Németh Lajos párjával

Csatay József (jobbról) újzélandi borásszal beszélget

hogy személyesen is meggyőződhessen arról, méltó és kiemelkedő esemény részese lehet. – Úgy vagyok ezzel a kiállítással, mint jó
anya édes gyermekeivel. Hazám követei jönnek ilyenkor, ezért kicsit
„dédelgetem” őket. Megpróbálom ebben a kínálati rengetegben
megmutatni az utat számukra néhány olyan tematikus kóstolásokkal, amelyek demonstrálják számukra, hol tart most a világ borkínálata, s milyen magaslatokat ért el az itáliai borkultúra. A magyar
borágazat immáron több éve nem képviselteti magát szakkiállításunkon – okait magam is keresem. Részünkről már-már extra kedvezményeket is felajánlunk az esetleges közösségi megjelenésre.
Igyekezetünk hiábavalónak tűnik. Legyünk optimisták: jövőre talán
változik a helyzet… Jó jel, hogy Gál Péter helyettes államtitkár részt
vett a VinItaly által rendezett agrárminiszteri fórumon. Ennek témája: a szőlő-bor, zöldség-gyümölcs helyzete Európában.
Kiss Dezső Péter

Mathiász Gábor, Mathiász Janina, Dr Paczolai Péter
nagykövet, Mathiász Erzsébet kóstoláson
– Nagyon készültünk a jubileumi programra, hiszen a világ boros
szakkiállításainak sorában a VinItaly azért foglal el kiemelkedő helyet, mert a világ legfontosabb térségeiből érkeznek ide, Veronába
borkereskedők – mondja Janina, aki a megnyitás napján Mathiász
Gábor és felesége, Mathiász Erzsébet társaságában végig kalauzolta Magyarország olaszországi nagykövetét, Dr. Paczolay Pétert,

Piciny részlet az óriási kínálatból

Kosárban, kockás abroszban
Ilyen a magyar, miért változna a múló századok során! A VinItaly 2016 kiállításra
érkező mi kis buszos különítményünk úgy érkezett erre a boros ünnepre, hogy itthon,
szorgalmas „gyűjtőmunkálatok” nyomán a VinItaly vásár- vezetésének, személyesen
Mathiász Janinának takaros, magyaros csomagot állított össze, amit át is adtunk
a nívós díszebéden. Volt ebben a szívvel teli dobozban Panyolai pálinka, az egri
Tóth Ferenc Pincészet borkollekciója, Sápi Csaba eper gyümölcspezsgős
üzenete, a vaskeresztesi Major-Árva Borház ajándéka, a tatai Gottwald
Wellness Szálloda és Pincészet boros kedveskedése, Szomori Dezső szürke
marha kolbászos-szalámis figyelmessége, hogy csak néhány olyan terméket
említsünk, amely a magyar emberek tudását, szorgalmát, teremtőképességét dicsérik. Kedves momentum, hogy ilyenkor a vásáron forgolódó, kóstoló halandó olyan
nagyon nem is tudja, mit tegyen, azaz igyon.. Ezzel kapcsolatosan Németh Lajos,
az Európai Borlovagrend soproni legátusának tagja, jeles világjáró megjegyezte:
„Lehetetlen a teljesség igénye, de érdemes felkészülni előzetes információk alapján.
Oly sokféle nemzet és stílus ad itt randevút a boros világból, hogy a kóstolásra szánt
időt nem érdemes elvesztegetni tétovasággal. Mi, a párommal előzetesen kóstolási
haditervet készítettünk és ebben az évben is felfedeztünk néhány új „meglepetés”
boros nemzetet, de bebizonyosodott, Olaszország és Verona nemcsak avatott rendező, hanem valóban glóbuszunk boros világ hatalma.Hogy esténként, a szállodában,
hozott magyar borokat is kóstoltunk? Igen, tudjuk honnan jöttünk, hová tartozunk!
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GRÚZ KULINÁRIA

SZÍVVEL,
ÉTKEKKEL TERÍTETT
NAGYASZTALOK
SZERTE A VILÁGBAN HÍRES A MÁR-MÁR HATÁRTALAN GRÚZ VENDÉGSZERETET! A GRÚZ KONYHA FRISS ÉS SZÁMUNKRA SZOKATLAN FŰSZEREKKEL
TESZI EGYEDIVÉ AZ ÍZEKET, AMIT ÉRDEMES FELFEDEZNI. MI MOST EHHEZ
ADUNK SEGÍTSÉGET, FELKERESVE A BUDAPESTI ARAGVI GRÚZ ÉTTERMET,
ANNAK AVATOTT HÁZIGAZDÁJÁT ,KANTARIA BONDOT.
Kantaria Bondo grúz vendéglős

aki 1989-ben került Magyarországra, hogy
miért, arról a későbbiekben még szólunk.
– Ételeink jellegét a tömérdek dió, a domináns fűszerek (menta, bazsalikom,
kapor, kerti, tárkony, koriander) , a házi
sajtok, a frissen sült kenyerek és a sok
zöldség adja. Hacsapuri, saslikok egész
sora, sült szopós malac, házi sajttal töltött
sült tészta és csodálatosabbnál csodálatosabb íz kompozíciók és futamok.
Lapunk előző számában részletesen
foglalkoztunk Grúzia borászati hagyományaival. Ezt az országot joggal nevezik
a bor bölcsőjének. Mind a mai napig az
ország gazdaságának fontos részét képe-

Népviseletek, népi hangszer

N

em messze a kisvárosias
hangulatot árasztó óbudai
Kolosy- tértől, a felfelé kanyarodó Szépvölgyi út és
Ürömi út találkozásánál található ez a grúz
gasztronómiai oázis (sokáig Garvics Vendéglőként működött).
– A nálunk felszolgált ételek tradicionális grúz receptek alapján, kiváló minőségű alapanyagokból készülnek – adja
meg beszélgetésünkhöz a felütést Bondo,
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zi, bárhol is jelennek meg a grúz borok,
mindenütt népszerűek, kedveltek a magas
kulináris fokokat kedvelő fogyasztók, ha
úgy tetszik ínyencek számára.Az Aragvi
egyben a grúz borkúltúra magyarországi
közvetítője is.

A látványtól is jól lakunk!
Mindenekelőtt azt hangsúlyozza a grúz konyha
avatott mestere, hogy a gazdagon terített asztaloknak
óriási a hagyománya, meghatározóan azt üzeni ez a bőség, hogy a vendéglátó mindenét odaadja a hozzá érkezőnek. Még akkor is, ha teljes mértékben nem tudják
azt elfogyasztani. Bizony látványnak sem lebecsülendő
ez a festménybe illő étkes kavalkád! Hogy csak néhányat soroljunk fel a képen látható finomságokból. Jobbára hideg előételekről van szó. Fűszeres dióval ízesített zöldség, hinkali bárányhússal, sertéshússal töltött
főtt tészta, szacili sült csirke diós lében. Skmeruli vasalt
csirke foghagymás lében, faszénen sült bárány saslik,
báránypörkölt, borjúpörkölt, bárányborda, faszénen
sült csirke saslik, teavajban sült újburgonya.

GRÚZ KULINÁRIA
Stílusos megjelenés
– A hetvenes években már szerveztek
Grúziába magyar napokat, később pedig a két
ország érintett minisztériuma megegyezett
a csereprogramok lebonyolításáról – meséli. – 1989-ben Tbiliszi Étterem néven meg is
nyitottak egy budapesti vendéglőt, de aztán

Grúz ételkülönlegesség

maga a történelem elsodorta a terv megvalósítását. Én pedig maradtam Magyarországon, hogy magam teljesítsem a grúz nemzeti konyha itteni népszerűsítését. 2003-ban
előbb a Frankel Leo utcában nyitottam meg
a Georgia Éttermet és íme két esztendeje
itt Óbuda és Rózsadomb találkozásánál alakítgatom, csiszolom, fejlesztem vendéglősi
hivatásomat. Sok magyar vendég fedez fel
bennünket és meggyőződéssel mondhatom
,a magyar és grúz nép barátsága több ezer
évre vezethető vissza és ezek a gyökerek eltéphetetlenek!
MBÉ
Fotó: Aragvi archivum
Aragvi Grúz Étterem
1023 Budapest, Ürömi köz 2.
Tel: +36-1/293-2888, Mobil: + 36-20/919-2992
www.aragvi.hu

Egy "szerényebb" terítés

Az elmúlt két esztendőben szép fokozatosan szerezte meg törzsközönségét az
Aragvi, ami köszönhető a folyamatos magas
kínálatnak és a gazda elszántságának. Gyakorta hazarepül, hogy a nyersanyagok utánpótlását személyesen beszélje meg otthoni
partnereivel. Most fontos küldetés teljesítéséhez érkezett. Az ősi borászati kultúrát adó,
úgynevezett agyagedényes borok budapesti
bemutatását is tervezi nyárkezdettől. Minden
bizonnyal sok ínyenc borkedvelő zarándokol
majd emiatt az Ürömi úti étterembe. Az 55
éves, eredeti szakmáját tekintve ételtechnológus az egész életét a gasztronómiára tette fel:
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SZIGILLUM

BorMaraton 2016
A BORSZÉPSÉG KIRÁLYNŐKRE
A BORRENDEK IS
SZEMET VETETTEK…
AZ IDEI NEMZETI BOR MARATON EBBEN AZ ESZTENDŐBEN IS NAGYSZABÁSÚNAK ÍGÉRKEZIK ÉS A
10 NAP SORÁN – MÁJUS 13-TÓL 22-IG- GAZDAG
PROGRAMOKKAL VÁRJA AZ ÉRDEKLŐDŐKET AZ
ÉRINTETT BORVIDÉKEKEN.

V

illányból indul a
Rendezvény -térről
a nagy boros futam,
majd érinti Szekszárdot, Pünkösd alkalmával Budapestet
és Balatonfüredet, ezt követően Nagykanizsa fogadja a
jeles boros vonuló csapatot,
Sopronból az ország másik
sarkába, Tokajba kanyarog az

a Borvidék Szépe Országos
Szépségkirálynő
Választás
elnevezésű
programjukkal
az a céljuk, hogy a bor és a
szépség már régóta működő
párhuzamával Magyarország
borvidékeit népszerűsítsék.
S ezzel együtt fejlesszék sokszínű borkultúránkat hazánkban.

A HORGOSI SZENT ORBÁN BORLOVAGREND
MEGHÍRDETI AZ V. NEMZETKÖZI

NAGY HONI BORVERSENYÉT
A BORVERSENY MEGTARTÁSÁNAK IDEJE
2016. MÁJUS 7. HORGOS

Általános tudnivalók:
•
a borminták leadási helye: 24410 Horgos, Kanizsai út 6., a
Horgosi Termelők Klubjának helységében
•
a borminták leadásának ideje: 2016 május 3-4-5 minden
nap 10,oo - 18,oo között
•
nevezési díj mintánként 500 din vagy 5 Euro
•
nevezni kizárólag saját készítésű borral lehet, mintánként
3 db palackos/bor leadásával (3x0,75 l vagy 2x1 l).
•
A palackon kérjük, tüntesse fel:
1. a termelő nevét, címét, telefonszámát
2. a bor pontos fajtáját, színét, évjáratát, termőhelyét
3. cukortartalom szerinti besorolását.
Mintánként egy borcimkét is kérünk leadni!
•
A versenyt fehér, vörös, rozé és desszert borok kategóriában hirdetjük meg.
•
A borokat felkért szakértőkből álló bizottságok 100 pontos bírálati módszerrel bírálják.
•
Hivatalos eredményhirdetés 2016. május 28-án Horgoson, a Szent Orbán Borlovagrend Ünnepi műsorát követően lesz.
A versennyel kapcsolatos információk kérhetők
a következő elérhetőségeken :
Farkas Árpád: +381 63 7065 784,
mail: arpad.farkas@freemail.hu
Bálint Ákos: +381 63 525 929,
mail: balintwinery@gmail.com

Koczor Kálmán ezúttal pálinkával
út, hogy aztán Eger és Szeged
is bekapcsolódjon, megérkezve a soltvadkerti célba.
A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének támogatását is élvezi
ez a kimagasló program, nem
csupán a borkultúra sajátos és
nagy ívű felvállalása és képviselete miatt, hanem egy látványos új momentum okán is.
A rendezők elmondták, hogy
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Koczor Kálmán, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének elnöke
mindehhez hozzáfűzte, hogy
több ezres civil szerveződésük különböző borvidékeken
működő borrendjei az adott
térségükben a májusban
megválasztott térségi borkirálynőket egyben a borrendek
különleges nagyköveteinek
is tartják. A későbbiek során

kiemelkedő
programjaikra
külön is meghívják, jelenlétük minden bizonnyal fokozza majd az események iránti
érdeklődést, szépségükkel,
személyes varázsukkal pedig
a kulturált borfogyasztást tehetik még élményszerűbbé.
Mint megtudtuk, Magyarország összes (22) borvidékére
hirdette meg a Borvidék Szépe Országos Szépségkirálynő Választást a rendezvény
tulajdonosa és főrendezője, a
Bor Maraton Kft. Következő
számunk Szigillum mellékletében külön is beszámolunk
majd a Bor Maraton eseményéről és a szépségkirálynő
választás eredményeiről.
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MBÉ

A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének lapmelléklete

NEKROLÓG

NAGY EGYÉNISÉGEK HIÁNYA

In memoriam: Dr. Lakatos András

In memoriam: Szöllősi Mihály

A magyar borászat, honi borrendiség egyik legkiemelkedőbb személyiségét gyászolja családja és a széleskörű szakmai közvélemény, barátok, kollegák, tisztelők. Lakatos András 2016 februárjában 91 évesen
távozott az élők sorából. Mondhatjuk: a magyar szőlészet-borászat nagy
öregje volt, neve közismert, munkássága pedig szerte itthon és a világban elismert. Egész életét szinte a szőlőben töltötte, bár messze esett az
úgynevezett „alma a fájától”, mivel eredetileg kalocsai jogászcsaládból
származott. Az élete útját azonban mélyen meghatározta ez a szűkebb
közösség. Egy Kalocsa-sárközi takarékpénztári tulajdonban lévő birtok a
családja kezében, hallal, nádassal, fenyvessel, szőlőssel, magát az uradalmat nagybátyja vezette. De egyszerre kapott apjától és nagyapjától bölcs
ráhatásokat a kertészet szépségeire utalóan. A kis családi szőlő és gyümölcsös szintén nagy hatással volt Lakatos Andrásra fogékony, pályakezdő éveiben. Érdekes és esemény teli volt ez az életút. Jezsuita gimnáziumban végzett, majd az agráregyetem befejezését követően, 1947-ben
a belga parasztszövetség megkeresésére már Belgiumban tölthetett el
tanulmányutat. Érdekes momentum ez, hiszen később is fontos feladatokat, megbízatásokat, missziókat teljesített külhonban, ezek között is
külön meg kell említenünk észak-afrikai, mexikói és brazíliai tevékenységét. Az utóbbi hatalmas országba szaktanácsadónak hívták. Sikerült is
ott marasztalni 15 esztendőn át. A magyar borrendi mozgalom indulásakor az elsők között állt „csatasorba”, 1976 augusztusában megalakult
az első magyar borrend Baján, illetve hosszú esztendőkön át tudásával,
elkötelezettségével érdemi módon segítette az ország legnagyobb civil
szerveződésének fejlődését. Több honi borrend is tagjai sorába választotta és színes egyéniségére utalóan érdemes megemlíteni egy sajátos
momentumot életéből. Lakatos András, Bandi bácsi hosszú éveken át a
bor és muzsika körét kutatta, ezzel kapcsolatos előadásai igen népszerűek voltak a hallgatóság körében. Vallotta: a bor és a zene, valamint a
lovagiasság eszméje nagyon is összefügg egymással.

MINŐSÉGI BOROK ÉTELEK

Megint csak igaz az oly sokszor hangoztatott
mondás: „legnagyobb forgatókönyv író maga az
élet”! Mi, ha nem valamilyen sajátos rendező szellem
alakította úgy Szöllősi Mihály életét, hogy gazdag
és tartalmas munkássága nyomán 2015-ben kiérdemelte a Magyar Bor Akadémia által adományozható „Év Borásza” címet. Korábban nekirugaszkodva
mindehhez 6 alkalommal, s a csúcsra jutva épp az
elmúlt esztendőben. S következett a nagyszabású
borászati gálaprogram, ahol boldogan, őszinte felszabadultsággal fogadhatta az ünneplők gratulációit, kínálhatta családjának tagjaival kitűnő borait a
jeles publikumnak. Akár egy igazi görög drámában,
a végkifejlet könyörtelen és letaglózó volt: a pompás, fényes gálaprogram után alig valamivel több,
mint egy hónapra a tatai temetőben helyezték örök
nyugalomra.Az alattomos kór nem ismert könyörületet. Agrármérnökként végzett, másfél évtizedig
mérnök-tanárként tanított, majd viszonylag kicsit
megkésve, de semmiről nem lemaradva, belevágott
a profi borászkodásba neszmélyi birtokán és pincészetében. Borai évről-évre ismertebbé váltak, ő maga
– sajátos egyénisége révén – a hazai borásztársadalom jellegzetes alakjává válhatott. Alapítója és kezdetektől nagymestere volt a tatai Zsigmond Király
Borlovagrendnek. Boraival szerzett díjakat felsorolni
is nehéz lenne.
Az alkotó, sikeres ember nem folytathatta tovább
munkálkodását, de bizton kijelenthetjük: céljai nagy
részét elérte.
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TÓTH FERENC PINCÉSZETEE
Családi szőlőbirtok

JELENBŐL A MÚLTBA REPÜLÜNK VISSZA, AMIKOR AZ EGRI TÓTH FERENC PINCÉSZET EGYIK STÍLUSOSAN BERENDEZETT KÓSTOLÓTERMÉBEN BESZÉLGETÜNK TÓTH KATALINNAL, A CSALÁD „SZÓVIVŐJÉVEL”
AKI PERSZE NAGYON IS FONTOS TEENDŐKET LÁT EL A CSALÁDI VÁLLALKOZÁS MINDENNAPI ÉLETÉBEN.

KUNYHÓTÓL A BORVÁRIG

B

elenőtt a szőlők és a borok
világába, lánygyermekként.
Édesapja, édesanyja előbbre
jutását követhette egészen
addig, hogy Egri Borvár Tóth Ferenc Pincészet néven Eger egyik legjelentősebb
pincészetévé nője ki magát a nevezetes
borvidéken ez a vállalkozás.
Bizony fontosak a gyermekkori élmények, hiszen ilyenkor egész életre szóló
benyomások ragadnak meg az emlékezetben, így mindjárt fel is idézzük, hogy
ama 77 évesen is aktív, a szőlészeti munkát
teljes egészében irányító Tóth Ferenc számára a szülők jelentették a példát, mintát,
akik a borvidék egyik legrégebbi családi
pincészetében tevékenykedtek. De szőlőhöz értő ember volt a nagybácsi, Tóth
Sándor is, így a borászkodáshoz elegendő
muníció volt ez a háttér a fiatal Tóth Ferenc
számára.

Korszerűség...
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Édesanyja, Kállay Mária
Tradicionalitás
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– Az elődök a Baktai- tetőn rendelkeztek szőlőterülettel és pincével, mi az Áfrika-dűlőben indítottuk családi borászkodásunkat, miközben a Kisasszony utcában
laktunk – folytatja visszatekintését Katalin,
akinek jó sorsa már azzal is egyértelművé
vált, hogy október elsején, a szüret idején
látta meg a napvilágot. – Szüleim előbb 6
hektár területtel rendelkeztek és becsületes, szorgalmas munkával tisztességesen
megéltünk és mondhatom, részei voltak
annak a borkulturális értékmentésnek,
amely az ő generációjukra hárult.
Tagadhatatlanul sokat fordult nemcsak Egerben, hanem országosan is a borágazat helyzete, megítélése, az elmúlt
pár évtizedben történő fejlődése. Dinamikus beruházási hullám indult meg és e
lendület szele megérintette magát a Tóth
családot is, hiszen válaszolni kellett ezekre a kihívásokra. Továbblépni, az erőhöz,
tehetséghez és anyagi háttérhez mérten
megújulni. Úgyis fogalmazhatunk: beilleszkedni a kor szellemébe, egészen pontosan az egri borásztársadalom értékes
magjába. Ehhez persze kellett a család
új nemzedékének látásmódja, amelyet
immáron 12 esztendeje Katalin képvisel,
megszemélyesítve az új stílusú stratégiát,
amelynek startja 2004-re tehető:
– Több sávban is kellett gondolkodnunk a továbblépést illetően – meséli
Katalin, aki eredeti hivatását tekintve
pénzügyi szakember,korábban banki
területen dolgozott. – Területvásárlás,
ehhez kapcsolódóan új telepítés. Ennek
eredményeképpen a kezdeti 6 hektáros
nagyságrendről mostanra eljutottunk a
25 hektárig. Ehhez szorosan kapcsolódott
a pincefejlesztés, építkezés, technológiai
korszerűsítés. Történt mindez önerőből és
bizonyos mértékű támogatásból. Ezzel a
saját magunk számára megszabott ütemváltással válaszút előtt álltunk: mozgósítani kell erőinket! Döntés született arról,
hogy átgondolt, tudatos, célirányos marketing munkát, értékesítési stratégiát kell
kialakítanunk. Ez a komplex feladat pedig
rám várt.

Érdekes, hogy egy életút mennyire
predesztinált, hiszen emlékeit visszaidézve Katalin kislánykorának egyik romantikus helyszínét említi, amikor visszaidézi
a Mész-hegyen található egykori szőlőterület egyik sarkában felépített piciny
kunyhót, ahová oly előszeretettel bújt el
egyedül vagy kis játszótársaival. S íme, itt
Egerben, a Kistályai úton ma már jellegzetes 4 épületből álló pincészet fogad vendégeket, s ad helyszínt, hátteret a korszerű feldolgozásnak, ehhez méltóan pedig
kapta a magasabb fokozatra utaló Egri
Borvár Tóth Ferenc Pincészet nevet.

Tudta, mit kell lépnie

TÓTH FERENC PINCÉSZETEE

Elegáns kóstolóterem

Világsiker
– A riolittufába vájt négyágú egyedi pincerendszerünk mintegy kétezer
négyzetméteren érleli nemes borainkat

Szépasszony-völgy 46-os számú bemutató pincéje szintén édesapám nevét viseli és az év minden napján várja az egri

Mindent tudni akarok!

Kicsi villanókép arról, miként is kanyarított nagyot életén Tóth Katalin, amikor jó egy évtizede úgy gondolta
budapesti lakosként, hogy a családi vállalkozás fontos területeit veszi át. Meg akart mindent ismerni, nem tagadottan csaknem a nulláról elindulva, hogy szép fokozatosan alakítsa ki az Egri Borvár értékesítési stratégiáját, borászati karakterét. Tanult, legfőbbképpen személyes tapasztalások nyomán, fokozatosan alakította ki az egyes borkóstoltatásokhoz szükséges előadói stílusjegyét, nagyon is ügyelve arra, hogy édesapja meghatározó egyénisége
ne csorbuljon, ugyanakkor a kvalitásos borok igazi értékeit jól érthetően, szabatosan közvetítse hallgatósága felé.
Fontosnak tartja, hogy minden fontos egri borászati fesztiválon, szakmai programon, konferencián megjelenjenek
és a kiemelkedőnek számító világversenyekre benevezzenek. Hosszú lenne sorolni az elért díjakat, elismeréseket,
de mindenképpen fontos ezzel kapcsolatosan egy aktualitás, ami azt bizonyítja: jó úton jár a Tóth család. A 2013-as
Egri Bikavér Superior a Mundus Vini rangos világversenyen idén tavasszal aranyérmet érdemelt
ki. Következetesen képviselik az úgynevezett fajtaborokat, Egri Bikavér, Egri Csillag, Leányka.
Tartós sikert mondhat a magáénak a Várvédő néven híressé vált boruk, amely Cabernet Franc,
Sauvignon és Merlot hármasának cuvée-je. Ama kétlaki élet úgy alakult, hogy egy hétből 2-3
napot biztosan Egerben tölt Katalin, férje, Szakál Zoltán - felelős budapesti főállása mellett – segíti az értékesítő munkát és szakmájából adódóan a vállalkozás pénzügyeit kíséri figyelemmel.
És hol a harmadik nemzedék? Most még reményteli gondolatokkal a 10 éves Soma fiukra gondol
édesanyja, orvostanhallgató Zsófi lánya nem ezt a pályát választotta, de igazi társasági fiatalként örömmel hozza kóstolásokra népes baráti táborát…

– kapunk tájékoztatást
immáron a jelenről Tóth
Katalintól. – Ide várjuk
szeretettel egyéni és csoportos vendégeinket pincebemutatásra, előzetes
bejelentkezés alapján. A

Egy egri ember

Tóth Ferenc igazi egri ember, gondolkodásmódját, emberi
tartását, szakmai hitét illetően.
Jó alapokat adott ahhoz, hogy az
utóbbi 10-12 esztendő gyökeres
változásokat hozzon vállalkozásuk
életében. Feleségével megteremtette az alapokat. Mind a mai napig
frontvonalba áll, este 9-kor fekszik,
reggel 5-kor kel. 77 évesen a szőléKatalin édesapjával koccint
szet területének legapróbb részleteit – telepítéstől a metszésen át a
permetezésig, egyéb munkálatokig – figyelemmel kíséri, irányítja. A Kadarka igazi szívügye, naponta „simogatja” ezt a
kedvenc fajtát. Sorolni is hosszú lenne, mennyi sikert ért el ezzel kapcsolatos alkotó munkájának köszönhetően. Nem túlzás,
ha azt mondjuk, a szőlő és bor megszállottja. 2013-ban átvehette az „Év Egri Bortermelője” díjat, birtokosa a Gál Tibor
Emlékdíjnak és ugye mondanunk sem kell, a Kadarka nagykövete.Képviselje csak még sokáig!

MINŐSÉGI BOROK ÉTELEK

borok kedvelőit. Fő célunk, hogy az egri
borásztársadalomban – a kínálatot illetően, emberi-szakmai megítélésünkre
vonatkozóan – tartósan ama képzeletbeli dobogósak legyünk. Most százezer
palack az éves termelési volumenünk a
további cél pedig, hogy szőlőterületeinket 40 hektárra bővítsük, s kialakítsuk a
pincerendszer ötödik ágát is.
KDP

Egri Borvár
3300 Eger, Kistályai út 40.
Pince telefon:
+36/36-311-552,
+36/30-843-3791 (munkaidőn kívül is)
Borturizmus bejelentkezés:
Tóth Katalin, Tel: +36/20-444-0173
e-mail: katatoth@egriborvar.hu
Szépasszony-völgy 46-os Pince:
+ 36/30-602-0372

A Z A S Z TA L I Ö R Ö M Ö K M AG A Z I N JA 2016 TAVA SZ 25

ELSŐ MAGYAR FEHÉRASZTAL LOVAGREND

Jegyzet
Gasztroélmények
nemzete

HAGYOMÁNYŐRZÉS – LOVAGRENDI TÁMOGATÁSSAL

Megéltem félszázados szakmai múlttal a hátam mögött sok, a vendéglátással, gasztronómiával kapcsolatos
ilyen-olyan pártállami, állami intézkedést, tötvény módosítást, hazai és nemzetközi kampányt, átgondoltnak,
hosszabb vagy rövidebb távra tervezett stratégiai intézkedést. Régebben “direktríváknak” is nevezték a központilag kiadott intézkedéseket. Rendben, ez a dolgok menete, mi, gyakorlati emberek pedig tettük a dolgunkat.
Úgy fogtam fel, hogy az ételeknek is megvan a receptje,
a döntéshozók pedig szintén összeállítják ciklikusan, mikor milyen széljárások, politikai, gazdasági akaratok menténgenerálják az egyes ágazatok működési receptjét. Én
pedig maradtam mindíg is kaptafánál, egészen pontosan
a fakanálnál. Vallom: legjobb marketing eszkösz a tudás,
a minőség tartós képviselete és a mindenkori vendég
igényének maradéktalan kiszolgálása. Persze azzal is tisztában vagyok, okos, rafinált kommunikációs eszközökre,
mutatványokra is szükség van. Nekünk, vendéglátósoknak, idegenforgalmi vállalkozóknak, borágazati képviselőknek jelentenek hátszelet, segítő erőt a “központi “
kampányok. Remek ötlet volt hosszú évekkel ezelőtt a
“Torkos Csütörtök”, egész honunkra kiterjedő fogyasztásfokozó/bevétel növelő/ kampány elindítása. A hozzáértő
és témában érintett ötletemberek, marketing szakemberek 2016-ra vonatkozóan sem tétlenkednek. Meghírdették idénre a Gasztroélmények Évét. Lehetek kicsit
részlehajló, ha azt mondom megbocsájtható túlzással,
talán arra is figyeltek, hogy az Első Magyar Fehérsztal Lovagrend ebben az esztendőben ünnepli a Parlamentben
történt megalakulásának tízéves jubileumát? Mindenesetre szerencsés egybeesés ez, de ennél is fontosabb,
véleményem szerint annak újbóli felismerése a kormányzat és szakmai ágazat részéről, hogy turizmus, országimázs növelés nincs a nagy “szövetséges”, azaz a gasztronómia megbecsülés, értékén kezelése nélkül! Évtizedek
óta járom az országot és kijelenthetem: talán a legszélesebb tömegbázisa a gasztronómiának van, lassan már
nincs is olyan Település, ahol ne szerveznének valamilyen
főzőversenyt vagy fesztivált. Mindebből következően
pedig nyugodtan megfogalmazhatom: a gasztroélmények nemzete is vagyunk! Erre gondolva pedig ismét
rádöbbenek, mekkora a mi szakmánk képviselőinek mindennapi felelőssége. Kampányban vagy nélküle, nekünk
nagyon is megíratott világban való küldetésünk!
Benke László
Nagymester
Első Magyar Fehérasztal Lovagrend
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VI. GYULAI SÓDARÉS KOLBÁSZMUSTRA

Barátságban, vértezetben

NEMZETI ÜNNEPÜNK IS NÖVELTE A VI. GYULAI
SÓDAR ÉS KOLBÁSZMUSTRA 5 NAPOS GASZTRONÓMIAI RENDEZVÉNYSOROZATÁNAK JELENTŐSÉGÉT. ORSZÁGOSAN IS KIEMELKEDŐ KULINÁRIS
PROGRAMNAK SZÁMÍT EZ A TALÁLKOZÓ, HISZEN
NAPONTA 3-4 EZER LÁTOGATÓ IS MEGFORDUL A
STANDOK KÖRNYÉKÉN, HOGY EGYSZERRE ÉLVEZHESSE A SONKA ÉS KOLBÁSZHEGYEK LÁTVÁNYÁT,
KÓSTOLÁS NYOMÁN FELFEDEZHESSE AZ ITT FELKÍNÁLT KÜLÖNBÖZŐ ÍZVILÁGOKAT, KÉZMŰVES KÉSZÍTMÉNYEKET.

Perzselés után, jókedvűen
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ELSŐ MAGYAR FEHÉRASZTAL LOVAGREND

T

alálkozhattak itt a jelenlévők a sertés vörösesbarna, finomra pácolt, kellemesre füstölt
valamennyi részével, továbbá – mivel ennek
szűkebb hazájában vagyunk – a világ talán
legjobb paprikás kolbászaival és egyéb húskészítményekkel. A rendezvény igen értékes, naponta visszatéri
programja volt egy hízó leszúrása, s annak szakszerű
feldolgozása. Sok fiatal számára jelentettek ezek a
bemutatók nagy élményt, felfedezést. A felnőtt
főzőbemutatók mellett különböző kulturális
programok is zajlottak, koncertekkel szórakoztatták a közönséget. És megint csak a
fiatalokra való figyelemmel, a hagyományok átadása céljából gyerekek versenyeztek kolbászgyúrásból és töltésből.

A felnőtt főzőbemutatókon jelen volt az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend, Erdélyi Fehérasztal delegáltjai is, Benedek Árpád vezetésével.
Jólesően számolhatunk be arról, hogy az Első
Magyar Fehérasztal Lovagrend e nagy ívű eseményen magas szinten képviseltette magát,
Benke László nagymester személyében, de
köszönthettük Dékány Ferenc ötletgazdát,
a zsűri örökös elnökét és Hajdúk Zoltánt,
aki a szervező munkában jeleskedett. Történelmi háttere nagyon fontos gasztrotörténeti vonatkozásai miatt ennek a
rendezvénynek. Stéberl András által
1868-ban létrehozott nagyüzemi húsfeldolgozástól egészen napjainkig
alapot szolgáltat ez a gasztrokultúra
a világhírnévhez és a gyulai Hagyományőrző Hentesek Szervezete
ebben az értékteremtő munkában
elévülhetetlen érdemeket szerzett.
A tavaszi eseménynek Gyula Város Önkormányzata jó házigazda módjára biztosította a feltételeket. Bár mindenkit felsorolni
nem tudunk, érdemes néhány olyan nevet megemlíteni, akik
minőségi jelenlétükkel emelték a rendezvény rangját. A már
említetteken kívül: Dinya Imre, Puczkó-Csíkós házaspár,
Volocsinovszki Zoltán, Petrina Sándor, Horváth Ferenc,
Dékány család.
Szöveg-fotó:
Forschner Rudolf

A legautentikusabb stand

Az a bizonyos kerítés

Szervezők munkában

Az utánpótlást értékelve
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HÍRES VENDÉGLÁTÓ DINASZTIÁK:

A Gundelek
A Gundel név hallatán
szinte mindenkinek a városligeti étterem és Gundel Károly neve „ugrik” be először,
pedig a dinasztia alapítója,
Károly apja, Gundel János
sem volt kevésbé ismert a
szakmában. Bajorországban,
Ansbach városában született 1844 március 3-án, és
1857-ben 13 évesen barátaival – Kammer Ernő, Kommer
Ferenc és Frohner János –
indult szerencsét próbálni Magyarországra. A barátok később
neves szállodások lettek, és szerencsére Gundel János is a szakmába csöppent, mert mostohaapja sógora, Gartner György a
pártfogásába vette, és a Trombitás utcai Utolsó Fillérhez címzett
vendéglőben pincérként alkalmazta, ahol megkezdte a magyar nyelv tanulását is. Innen az
Arany Sas fogadóba került, ahol
18 évesen már főpincérnek nevezik ki. Nem egészen 25 éves,
amikor elveszi a fogadó tulajdonosának, Kommer Józsefnek az
unokahúgát, Kommer Annát, és
még ebben az évben önállósítja
magát, megveszi a Király-utcai
Bécsi Sörházat. A Gundelek cégtáblájára ki lehetne írni: Alapítva
1869-ben, vagyis pontosan 147
éve. Ezt két évig vezeti, majd
1871-ben a mai József Nádor tér
1-ben üzemelt Blumenstökli (Virágbokor) következett, amit rövid idő alatt Pest legdivatosabb
és legkorszerűbb sörözőjévé
fejlesztett. A Virágbokor vezetése mellett üzletemberként is
sikeres volt. Bérházat vett, és
1875-benn övé lett az 1872-ben
épített Erzsébet Királyné Szálloda is, mert az építtető Schmidt
testvérek tönkrementek. Gundel korrektségére jellemzi, hogy
közel húsz évig meghagyta őket
bérlőnek. Nyolc év üzemeltetés
után a Virágbokor sógorához,
Kammer Ferenchez került, Gundel ezután 1879 és 1889 között
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csak közéleti tevékenységet
folytatott. Már 1876-ban a Vendéglős Ipartársulat elnöke lett,
1882-től pedig Budapest Székesfőváros törvényhatóságának
tagja, akit ebben az időben már
egyre többen a hazai idegenforgalom úttörőjének tartanak számon. Munkásságáért
1885-ben a Ferenc József rend
lovagkeresztjével tüntették ki,

de mindezek ellenére hiányzott
neki az üzleti tevékenység, ezért
1889-ben bérbe vette az István Főherczeg Szállodát, amit
1904-ig üzemeltetett. Pályájára
a szálloda étterme tette fel a koronát, ahol a konyhaművészet
remekeit szolgálták fel. Gyakran
vacsorázott ott Tisza Kálmán és
Jókai Mór, valamint a szállodában lakó Klapka György is. Ven-
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dége volt többek között az
idősebb Alexandra Dumas,
aki – posztumusz kötetként
– 1873-ban megjelent híres
Konyhaszótárába
felvette
Gundel János egyik receptjét
is. Legkedvesebb vendége
Mikszáth Kálmán volt, akinek tiszteletére a szállóban
1894-ben létrehozta a Mikszáth – szobát. Az október
6-án rendezett ünnepélyes
megnyitó étlapján Mikszáth
írásainak címeiből elnevezett
ételek szerepeltek:
PALÓCZLEVES
LOHINAI FÜVES HAL
TÓT ATYAFIAK HALUSKÁJA
BRÉZOI LUDAK MIKSZÁTH
MÓDRA
GALAMB A KALITKÁBA
AMI A LELKET MEGÉDESÍTI.
Az étlapon szereplő ételkreációk receptjeiből csak a „Palóczleves” maradt meg Gundel
Károly jóvoltából, aki 1937-ben
megjelent Kis Magyar Szakácskönyvé-ben jelentette meg.
Magyarország leghíresebb vendéglős dinasztiájának alapítója
1915-ben szívszélhűdésben halt
meg. Öt gyermeke látott napvilágot, négy fiú és egy leány. A
harmadik fiúgyermekként 1883ban született Károly mutatta a
legtöbb affinitást a vendéglátás
iránt, olyannyira, hogy rövid
időn belül Escoffie-vel és Voisinnel egy szinten álló szaktekintélynek ismerték el. Édesapja
István Főherczeg Szállodája
jelentette az indulást, ahol kezdetben a piaci bevásárlás volt a
fő feladata. Itt ismerkedett meg
és barátkozott össze ifj. Marchal
Józseffel, akinek helyettese lett,
amikor a tátralomnici új Palace
Szálloda igazgatójává nevezték
ki. Amikor Marchal Abbáziába
szerződött
szállodaigazgatónak, Gundel lett az utóda.
Itt ismerkedett meg Blasutig
Margittal, Marchal sógornőjé-

1936-os berlini kiállításról pedig Malosik Ferenc ipartestületi
elnök ezt nyilatkozta: „A berlini
kiállításon részt vett mesterszakácsaink oly eredményt értek el,
amely nemcsak iparunk magas
nívójához volt méltó, hanem
valóságos nemzeti cselekedet
volt. E kiváló csapat vezére,
munkásságuk irányítója Gundel Károly. Nem találok szavakat…” 1937-ben a frankfurti 7.
szakácsművészeti kiállításon is

Gundel vezetésével vett részt a
magyar csapat. A magyar konyha mintegy 50%-al többet forgalmazott, mint a sorrendben
következő olasz, és körülbelül
ugyanannyit, mint a többi 7
konyha együttvéve. 1938-ban
magyar vendéglő nyílt meg
a New-York-i világkiállításon,
megszervezője és vezetője Gundel Károly volt. A gasztronómiai
irodalomban is maradandót
alkotott, művei ma is bibliaként

szolgálnak a szakmabelieknek.
Az mellett, hogy főszerkesztője volt a Magyar Szakács-nak,
több, ma már könyvárverések
ritkaságaként jegyzett kötet
fűződik a nevéhez. Első megjelent művét Reichardt György
szerzőtársával írta. A vendéglői
felszolgálás kézikönyve 1926ban jelent meg, ez átdolgozva
1938-ban is kiadásra került. Karinthy Frigyes Vendéget látni,
vendégnek lenni című kötete
Gundel Károly tanácsaival jelent meg, és olyan sikere lett,
hogy 1933-ban háromszor is
kiadták. A vendéglátás művészete 1934-ben, a Kis magyar
szakácskönyve 1937-ben jelent
meg. Az Egytál-étel és a Vendéglátás mestersége 1940-ben
látott napvilágot. Világhírű vendéglőjének 1949-es államosítását hét évvel élte túl, 1956-ban
hunyt el. Emlékének adózva
egy – sajnos ma is aktuális – idézettel búcsúzunk A vendéglátás
művészete című könyvéből: „A
magyar történelemben még
igen nagy művelődéstörténeti
terület hever kiaknázatlanul,
márpedig fajunk múltjának teljes és tökéletes megismerése
megmunkálásuk nélkül hiányos.
Ilyen terület, más egyebek között a magyarság konyhája,
étkezésének elemei, főzési babonái, valamint asztali szokásai.
A tudomány ezen rögös területének művelése elméleti célunk:
felkutatni és egybegyűjteni a
magyarság ősi életéből máig a
napi és az úri étkezés módját,
tartalmát, köznapi és ünnepi
asztali szokásait, nemkülönben
a magyar főzés módjait és kézségeit, tárgyi emlékeit. Sok ilyen
egyes adat található a történeti
és irodalmi közleményekben,
de ezek a legtöbb esetben elhanyagolt, hiányos és felületes
rövid feljegyzések, pedig fentiek faji jellemünknek színes és
jellegzetes elemei. Konyhánk,
ételeink, akárcsak a zenénk, a
nyelvünk, elütnek a nyugati népekéitől, azonban ezzel kapcsolatban megállapíthatjuk azt is,
hogy nem a magyarság hátrányára. Mindezt ismerni nemcsak
érdekes, hanem hasznos is.”
Horváth Dezső
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vel, aki egy szállodához közeli
egységet vezetett. Az ismerkedésből szerelem lett, 1907-ben
össze is házasodtak, frigyükből
13 gyermek született. A tátrai
igazgatóság 1910-ig tartott,
ekkor Budapestre költöztek.
Ottani munkásságát gróf Serényi akkori földművelődésügyi
miniszter levélben köszönte
meg: „A tátralomnici szállodák
és sporttelepek vezetőségétől
való megválása alkalmából nem
hagyhatom említés nélkül azon
buzgó szolgálatait, amelyeket
ezen közérdekű intézmények
fejlesztése körül több éven át
kifejtett. Kézséggel ragadom
meg az alkalmat, hogy sikeres
és közhasznú működéséért
Önnek teljes elismerésemet
nyilvánítsam”.
Gundel már
Budapeste érkezésük évében,
1910-ben bérbe vette a városligeti Wampetics vendéglőt. A
később világhírűvé vált „Gundel” már akkor is a mai formájában létezett, mert Wampetics
Ferenc – aki 1889-ben vette át
– a millenniumi ünnepségekre
a kor híres építészével, Bauer Ervinnel átépítette és 1894 őszén
nyitotta meg újra. A belső átalakítások 1911-ben sok pénzt
felemésztettek, és mire Gundel
anyagilag rendbe jött és beindult az étterem, kitört az első
világháború. 1915-ben bevonult
katonának, és negyvenhárom
hónapot töltött a fronton, 1918ben századosként szerelt le. A
városligeti vendéglő forgalma
a háborús időszakot követően
erősen visszaesett, ezért kiegészítő vendéglőként kibérelte a
Royal Szálloda éttermeit, amit
a magas bérleti díjak miatt hat
évvel később felmondott, majd
1927-ben bérbe vette és 1948ig üzemeltette a Gellért Szálló
éttermeit, ami rövidesen a város
legfelkapottabb vendéglátóhelye lett. A Gellért akkori vendégkönyvében olyan hírességek
bejegyzéseit találjuk, mint John
Galsworhy, Paul Valéry, Sven
Hedin, és sokan mások. A vendéglők üzemeltetése mellett
nemzetközi megmérettetések
során vezette sikerre a magyar
csapatot. 1934-ben a Frankfurti
kiállításon Gundel külön jegyzőkönyvi dicséretet kapott, az

TRADÍCIÓT TEREMTETTEK

Wolf Sándor

BALATONSZÁRSZÓ MINDEN ÉRTÉKÉRE BÜSZKE, SOROLHATNÁNK NAGY
HIRTELEN AZ ORSZÁGOS HÍRŰ CSUKÁS SZÍNHÁZAT, A JÓZSEF ATTILA
MÚZEUMOT, GYÖNYÖRŰ STRANDJÁT,
DE JÓ KÉT ÉVTIZEDE ALIG-ALIG ESETT
SZÓ ARRÓL, HOGY TÖRTÉNELMI PINCESORA IS VAN.

J

obbára a helyi boros gazdák
élhették itt ki kedves szenvedélyüket, de a szomszédos
Balaton-felvidéki boros fellegvárak (Lelle, Zamárdi, Körös-hegy)
valahogy mindig jobban az érdeklődés
középpontjában szerepeltek.
Aztán fordult a kocka és mai kifejezéssel élve beindult e tájon is a céltudatos
bormarketing. Ennek eredménye, hogy a
településhez kötődő – akár helyi lakosként,
akár üdülő tulajdonosként – hobbi borászoknak versenyt hirdettek 2001-ben és az
elmúlt évek során szép fokozatosan az is
bebizonyosodott, Balatonszárszó vendégfogadó kultúrájának szerves része lett a
boros arculat egyre szélesebb körű felmutatása, megmutatása. A második ciklusát
töltő Dorogi Sándor polgármester elmondta, hogy így szezon kezdete előtt sokan

várják ezt az eseményt, nemcsak borász
körökből, hanem a település érdeklődő
lakossága is. Jegyzett szakmai és közönség
program ez, hiszen komoly zsűri bírálja el a
benevezett tételeket, rá egy napra pedig –
akárcsak az idén is, szombaton – fehér asztalok mellett megünneplik, finom borok
és étkek kóstolásával a helyi boros viadalt,
látványos eredményhirdetéssel, kulturális
műsorokkal. A jubileumi eseményen – jó
szokás szerint – mindenki elismerésben
részesült, legyen az oklevél, bronz, ezüst
vagy arany érem. A Művelődési Központ
színháztermében ezúttal Fekete János
alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket, arra utalva, hogy a 15 éves jubileum
talán önmagáért beszél. Érdemes minden
évben megmutatni, mire képesek a helyi
gazdák, visszatekinteni milyen volt az előző évjárat és persze ki-ki learathatja ilyenkor a megérdemelt babérokat. Az öttagú
zsűrit ebben az esztendőben Wolf Sándor
borászati felügyelő, kertészmérnök, szőlész-borász szakmérnök elnökölte, érthető,
hogy a díjkiosztó gála programon össze is
foglalta szakmai tapasztalatait. Szólt arról,
hogy a 2015-ös év az úgynevezett „meleg
évek” közé sorolható, ugyanakkor a termé-

Fekete János és
Nagy Zoltán gratulál
szet összesen hathetes aszállyal sulytotta a
szőlészeket, borászokat. Ettől függetlenül
a húszas pontskálán a legszerényebb fokozatokat elérő borászok is kiérdemelték
a 16-17-es minősítést. A térség sztárfajtája

Poharak koccantak, táncra perdültek

a Zenit, de remek Rizlinget is megmérettettek, a versenyzési kedv nem lankadt az
előző évekhez képest, mi több 2016-ban
rekordnevezést is regisztrálhattak. Persze kritikával is élt a szakember: felhívta
arra a figyelmet, hogy a pince higiéniára,
tisztaságra érdemes jobban odafigyelni, a
borászkodás speciális terület minden részletkörülmény befolyásolhatja a végered-

Vacsora tálalás
ményt. Ezzel együtt talán az volt a 2016os szárszói borverseny sajátos újdonsága,
hogy a rendezők, a város önkormányzatát képviselő Nagy Zoltán inspirációjára,
hogy az egybegyűlt vendégsereget egy
szakszerű kóstolási kurzussal lepjék meg.
Ehhez a karmesteri szerepet örömmel vállalta Wolf Sándor, aki a Balaton környéki

Szárszó Év Borászai
legjelesebb borászatoktól hozott remek
évjáratokat a begusztációs programhoz.
Tájékoztatójában a pezsgő készítésről
éppúgy szólt, mint a Rozé, mint egyre népszerűbb stílusirányzat érdekességeiről és
számos olyan újdonsággal szolgált, mely a
publikum borismereteit gazdagította.
KDP
Fotó: Várady Tünde

Elismerések, díjak

11 benevezett tétel kapott elismerő oklevelet, 10 bronzéremben részesült, 11-en ezüstérmet vehettek át, 6-an pedig az aranyérem
birtokosai lettek. Színcsák István 2015-ös Rajnai
Rizlingje 18,92-os értékével , valamint Gamausz
Béla a megkapott legmagasabb pontszámával
kiérdemelte az Év Borásza címet.
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Jeles vendéglátós
szaktekintélyeket szolgált ki

Ünneplő, díjazott vendéglátós-éttermes
nagyságok a Gundel gálán

VENDÉGLÁTÓSNAK SZÜLETETT
MÉG CSAK 16 ÉVES, DE A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI
CENTRUM CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA HALLGATÓJAKÉNT
NAGYON IS TISZTÁBAN VAN AZZAL
RÓZSA LILLA, HOGY AZ Ő SZÁMÁRA MEGSZABATOTT ÚT A CSALÁDI
VENDÉGLÁTÁS FOLYTATÁSA.

Emlékkép Veronából:
apa és lánya a VinItaly városában

N

ehéz az ő öröksége. Édesanyja, Égető Mariann három
esztendeje 4. gyermekét
megszülve életét vesztette. A
családfő, Rózsa Róbert négy kiskorú gyermeke közül Lilla a rangidős és amikor egy évvel
édesanyja halála után nyolcadik osztályosan
elballagott, egyértelmű volt, merre lép tovább. Szinte beleszületett a vendéglátásba,
ezért is ment örömmel a helyi szakmai iskolába, hogy kitanulja e mesterség alapismereteit, legyen az szakácsság, felszolgálás vagy

éppenséggel cukrászat. Hirtelen felnőtté ségű Lilla. – Nagypapám, Égető Mihály Hódvált és édesapjával együtt gondolkodva, mezővásárhely legendás vendéglőse volt, a
saját tizenéves életvezetését e küldetésre közép és az idősebb korosztály nagyon is jól
való tudatos felkészülés jellemzi. A Rózsa ismeri munkálkodását. Így dupla a küldetéRendezvénycsárda jól ismert vendégfogadó sem, de az örökségem is kétszeres. Éttermet,
bázis a térségben, de országosan is jegyzik panziót, italkiméréseket vezetett, szakszeaz itteni magas fokú szakmai kultúrát. Ezért rűen, nem kevés sikerrel, amelyeket – halála
aztán a napi gyakorlat nem jelenthet gon- után – édesanyám működtetett szintén jó
dot, hiszen ma már – bár másodikos szak- előmenetellel. Persze ez az időszak már köközépiskolás – egyik legfőbb segítője Rózsa zös volt édesapámmal.
Róbertnek. (Hozzá kell tennünk,
felnőtt nagyfia, Róbert konyhai
fronton szintén kiemelkedően és
felelősen teljesít.) De mit jelent a
tudatosság?
– Mindenekelőtt azt, hogy az
iskolai tanulmányok mellett úgy
orientáljuk Lillust, hogy tágíthassa folyamatosan szakmai világ- Felszolgálás egy laoszi fogadáson
képét, ismereteit – mondta ezzel
kapcsolatosan lapunknak a papa,
nem másutt, mint az idén 50. alkalommal Veronában megrendezett
VinItaly Szakkiállításra utazó szakmai delegáció tagja. – Kikértem az
iskolából lányomat, hogy elkísérhessen, életre szóló élményt kaphasson, hol is tart a világ borászati
kultúrája. Különböző prospektuso- Ismerkedik a thai konyha nyersanyagaival
kat, többnyelvű összefoglaló anyaAz utazás során együtttöltött 5 nap arra
gokat gyűjtött össze, hogy egy alkalmas
időben osztálytársai számára elmondhassa, is alkalom volt, hogy a Rózsa család körül
hol tart ez az ágazat most a világban. Nagy zajló mindennapokról néhány aktualitást is
ajándék a fájdalom mellett, hogy édesanyjá- megtudjunk. Róbert kéthetes szakmai tatól örökölte ezt a különbleges, vendéglátás- nulmányúton járt tavaly ősszelLaoszban, az
sal kapcsolatos képességet, személyiségét elmúlt időkben többször is felkérték magyar
illetően éppúgy, mint tudásvágyát. Minek ételek főzési bemutatójára és kóstolása bécsi
tagadjam: külön kurzusokra is beíratom Lil- diplomáciai programokon. Miközben a tralát, sikerült több olyan kiemelkedő, országos dicionálisan magyar konyha feltétlen híve,
gasztronómiai csúcsrendezvényre eljutni, külön szakmai felkérésre a thai konyha maahol tanulóként maga is részese lehetett a gyarországi népszerűsítését is jó szívvel válfelszolgáló munkának. Ilyen volt például a lalja. Minden cselekvésében, mozdulatában,
Magyar Vendéglátók Ipartestületének or- ha úgy tetszik, missziójában ott van mellette,
szágos Gálaebédje, de tavaly és az idén is Lillus, akinek még más küldetése is lesz a jöa lajosmizsei Tanyacsárda fogadja több hetes vőben. Kisebb testvéreit is a vendéglátás irányába kell terelnie.
gyakorlati munkára.
Így, mindezt hallva és tapasztalva csak
– Szüleim mindennapjait, életét a vendéglátás töltötte ki, mióta csak az eszemet annyit mondhatunk, sikerrel járja végig Rótudom – mondta az olaszországi utazás so- bert Lillája ezt a számára kijelölt utat…
KDP
rán a bájos, kedves mosolyú, szerény egyéni-
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LILLA KÜLDETÉSE

Lilla (balról a második) a MVI Gundel-díj
átadási ünnepségén bizonyított

PIPA CSÁRDA MOGYORÓDONVAS
Lányai ölelésében

Imádja szakmáját

30 ÉVE FORMÁBAN…
Mellette lányai – különleges pipagyűjtemény

MINDJÁRT AZ ELEJÉN EGY KIS SZÁMTAN A MOGYORÓDI PIPA
CSÁRDA TULAJDONOSÁRÓL, VÖRÖS ISTVÁN ATTILÁRÓL. 47
ESZTENDEJE SZOLGÁLJA VENDÉGLÁTÓS SZAKEMBERKÉNT
VENDÉGEIT, A MAGYARORSZÁGI FORMA -1 FELLEGVÁRÁBAN
ÉPPEN 30 ESZTENDEJE NYITOTTA CSÁRDÁJÁT. 1969 JÚNIUSÁBAN VÉGZETT AZ ECSERI ÚTI VENDÉGLÁTÓS SZAKMAI ISKOLÁBAN, AZÓTA PIPÁZIK, GYŰJTI AZOKAT. A NAPOKBAN VETTE
MEG A 356.-AT…

B

izony látszik a 30 esztendős múlt, ha belép az ember
a Mogyoród szívében található takaros vendéglátó
egységbe. Mindenütt oklevelek, emlékképek, vendéglátással, sporttal kapcsolatos tárgyak, eszközök és persze több vitrinben is ott vannak a pipák., rendezett sorokban, akár
egy szakkereskedésben. Alig valamivel a déli ebéd előtt érkeztünk,
ezen a napon egy nemzetközi versenyt rendeztek a Ringen, ezért
bőséges svédasztalos kínálattal rukkolt ki a vendéglátás mestere,
aki az évtizedek során megszerezte a felszolgálói szakma mellett a
szakács diplomát, az üzletvezetőit és hogy teljes legyen a vértezet,
hivatásos cukrász is.
– Így eltelt az idő, idén augusztus 7-én lesz három évtizede,
hogy ama „sporttörténelmi” pillanatban megnyitottam ezt az üzletet – röpül vissza az időben, első mondataiban. – Való igaz, voltak
nagyon sikeres időszakok, akadtak lejtmenetek is, de csárdám színvonalát mindenképpen egyenletes formában tartottam és tartom
jelenleg is. Én a tradicionális vendéglátás iskoláját jártam ki és képviselem a mai napig, a magyaros gasztronómia meghatározó stílusjegyeire esküdve. Mondhatják rám, hogy „régi motoros” vagyok, de
ezt őszintén vállalom. Ételkínálatunkban persze meg kell felelni az
új stílusoknak is, mert a fiatalabb korosztály ezt igényli. A fő karakter
azonban változatlan: csodálatos magyar konyhánk remekeit kínáljuk a hozzánk betérőknek! A magyar pörkölt, birkából, marhából,
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Csalogató vendégtér

sertésből, az egytálételek egész sora népszerű, ugyanis a hazai közönség mellett nálunk sok külföldi megfordul az autóversenyek miatt.Számukra fel kell mutatni igazi értékeket ebből a gasztronómiai kincsestárból, magyar vendéglősként pedig ez kötelességem is!
Miközben beszélgetünk, a Pipa Csárda teljes személyzete sürög-forog, a svédasztalos ebédhez érkeznek a meleg étkek, leve-
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Csárdagazda Kedvence

PIPA CSÁRDA MOGYORÓDON

Pipakülönlegességek

köretet, desszertet és savanyúságot tartalmaznak, ki-ki kedvére
válogathat. Sokan úgy gondolják, a menüztetés kevésbé igényel
szakmai figyelmet, fantáziát. Úgy vélem, ebben a műfajban is lehet
egy vendéglős kreatív, kínálatával sokszínű, nem mellékesen pedig pénztárca kímélő. Jólesően mondhatom, hogy a 30 esztendő
alatt szép számú törzsvendégkör alakult ki, Budapestről rendszeresen érkeznek családok, üzletemberek, sportolók, sportvezetők,
sportújságírók. Ezen kívűl 20 éves üzleti kapcsolatban állok a gödöllői Szent István Egyetemmel, felkérésre üzleti ebédeket, rendezvényeket bonyolítunk le catering üzletágunk részeként.

Értékőrzők – együtt
sek, desszertek, savanyúságok, saláták, köretek – a terített asztal
üzenete mindennél beszédesebb. Édesapjuk körül – több,mint
egy évtizede– ott forgolódnak lányai is: Vörös Nikolett, Vörös
Izabella, mindketten képzett vendéglátósok, a szakma folytatói.
Pontosan tudják mi a dolguk, látszik igazi összeszokott hármast alkotnak ők, szép példát mutatva arra, hogy a családi összefogás az
előbbrejutás egyik legfőbb záloga az életükben.
– Valójában vasárnaponként kínáljuk svédasztalos ebédjeinket és vacsoráinkat, a hétköznapokon egy hónapra előre külön
menüsorral várjuk a vendégeket ebédre – tájékoztat István, akiről
az is kiderül, hogy a labdarúgás szerelmese, aktív focistából elkötelezett Fradi szurkoló lett. – Menüink háromféle levest, főételt,

Értékmentők
Vörös István Attila hosszú esztendők óta évente több kiemelkedő
szakmai rendezvényt, találkozót is lebonyolít. A Gödöllői Turisztikai
Egyesület alapító elnökhelyetteseként fontosnak tartja, hogy hivatása
jeles képviselőit meginvitálja csárdájába, alkalmat adva közös eszmecserére, új trendek megismerésére. Jó szívvel említi Benke László olimpiai aranyérmes pályatársát, akihez külön barátság is fűzi, de gyakran
megfordul itt- akár zsűritagként, akár kollegaként – Gombás András, a
budapesti Gombás Étterem tulajdonosa, a Magyar Vendéglátók Régiós
Szövetségének egyik alapítója.Mi tagadás: egy iskolát képviselnek. Aztán arra is méltán büszke a pipás csárdagazda, hogy ebben a „röpke”
30 esztendőben vastag vendégkönyvébe számos hazai és nemzetközi
nagy egyéniség (sportolók, politikusok, művészek) írták le véleményüket tapasztalataikról, a házigazda és lányai vendégszeretetéről. A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség kötelékének tagja szintén több
évtizede. Az egyik falon látható is az az Elismerő Oklevél, amelyet az
MNGSZ egykori elnöke, Unger Károly adott át vendéglős kollegájának.
Az elismerés a csárda és annak vezetője által kifejtet értékmegőrző
munkájának szólt..

A riportkészítés alkalmával hamar kiderül, hogy lapunk fotóriportere, Forschner Rudolf – aki hosszú évtizedeken át dolgozott a
vendéglátós szakma élvonalában, alapítója az Első Magyar Fehérasztal Lovagrendnek – több olyan pályatársat is ismer, aki Vörös István Attila kollegája volt. Hirtelen nevek hangzanak el, még a „restis
antivilágból”, a Déli Pályaudvar egykor jólmenő étterméről, vagy a
régi budapesti éjszakai bárok nyüzsgő világáról. Fotós és riportalany
részletesen egyezteti, melyik étel legyen a Pipa Csárda gasztronómiai
fotós üzenete. A „Csárdagazda Kedvencében” egyeznek meg, mert
annak komponensei a vendéglátóhely markáns stílusjegyeit ötvözi.
Natur bélszín, félangolosra sütve, gombamixszel gazdagítva, natúr
sertésborda szelet, kapormártás, roston libamájjal, főtt petrezselymes
burgonyával, párolt rizzsel, rukkolával, ehető virágok díszítésével. Mi
tagadás, ebben a kompozícióban benne van a közel 50 esztendő és
azt is üzeni, a Pipa Csárda – formáját tekintve – jó tréningben van…
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KDP
Fotó: Forschner Rudolf
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SZEKSZÁRDI VILÁGSIKER

DUPLA ARANY A MÉSZÁROS BORHÁZNAK

BORDEAUX-BÓL
A MÉSZÁROS BORHÁZ A CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN 2016 BORVERSENYEN 2 DB ARANYÉRMET ÉS 1
DB EZÜSTÉRMET SZERZETT. LAPZÁRTAKOR KAPTUK A HÍRT A SZÉP SIKERRŐL, EGYBEN RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT IS ADUNK A VILÁG LEGRANGOSABB BOROS VIADALÁRÓL

A versenyen indított mintaszám nagysága: kb. 5000 minta
1976 óta kerűl megrendezésre a Challenge International du Vin, amely
mára Európa egyik legismertebb borversenyévé vált, ahol a többi nagy borversenytől eltérően, az előzetesen beregisztrált, borhoz értő nagyközönség
zsűrizi a borokat. A négy fős bíráló bizottságokat a verseny szervezői állítják
össze az előzetesen regisztrált zsűritagokból. Ez általában egy-egy fő borászból, szőlészből, kereskedőből és jól tájékozott fogyasztóból áll. A nevezett
borok 25-30 százaléka kaphat érmet (arany-, ezüst- és bronzérmeket ítélnek
oda). A verseny időpontja: 2016. április 1-2.

Statisztikai adatok:

Aranyérmes borok:

Benevezett borok száma:
kb. 4400 minta
Nevező országok száma: 36
Összes díjazott borok száma: 1307 db
(392 arany, 421 ezüst, 494 bronz)
Érem kiosztási arány: 30% (9%
arany, 9,66% ezüst, 11,34% bronz)
Magyar arany érmek száma: 16 db
Magyar ezüst érmek száma: 13 db
Magyar bronz érmek száma: 13 db

•

KAPCSOLAT:
7100 Szekszárd Kossuth Lajos utca 26.
Tel.: (+36) 30/303-3383
E-mail: info@meszarosborhaz.hu
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•

Mészáros Borház - Grand
Atiqua Cabernet Sauvignon
2012
Mészáros Borház - Grand
Atiqua Cuvée 2012

Ezüstérmes bor:
•

Mészáros Borház - Hidaspetre
Cabernet Franc Reserve 2012

Vendéglátás - Tel.: (+36) 30/303-3383
Borkóstolók - Tel.: (+36) 30/530-3737
Borszaküzlet, borrendelés Tel./Fax: (+36) 74 / 318-749

VAN EGY HELY…
…a középkori kolostorok és emlékek
ölelésében, a csodálatos Balaton-felvidéken minden egyesül: a Balaton víztükre,
a löszös termőtalaj, a tűz és a víz gigászi
harcát idéző hegyek és völgyek.
VAN EGY HELY…
…ahol a harmónia, nyugalom, napfény,
jellegzetes borokat termő domboldalak, a
táj és az ember harmóniája, a természet
szeretete és tisztelete fémjelzi a térség
kiváló borait.
EZ A HELY:

VAN EGY HELY…
…a Káli-medence páratlan szépségű hegyeinek
lábánál, Tapolcán, ahol jól tudják, mitől lesz tökéletes
a pihenésünk:
• kényelem
• tökéletes ízek
• vendégszeretet
• inspiráció
• wellness
• interaktív borkóstolók a környék
legjobb pincészeteiben
és borműhelyeiben

Tapolca, Hunguest Hotel Pelion****superior

www.hotelpelion.hunguesthotels.com

185x130pelionuj.indd 4

4/12/16 2:33 PM

Az Ön szépségéért
és fiatalságáért!
Új szolgáltatásaink:

Gyógy-és beauty masszázs
Nyitvatartás:
H-P: 9.oo-19.oo, Sz: 10.00-19.oo
tel:212-37-16, mobil:06-70/366-11-50
e-mail:beautysalonanna@gmail.com
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BEAUTY SALON
ANNA
Budapest Hilton
1014 Budapest,
Hess András tér 1-3.

Szeretettel várjuk!

Ungai Anna

és szakképzett munkatársai
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KITEKINTŐ KÉTSZAVAS

VAN EGY HELY…

