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ARANYOS  NYÁR
A Sajgó pincészet Tolcsva-Bor Kft.

triplázott sikerei!

Ez egyben megtriplázása a kiemelkedő szakmai elismerés-
nek, ugyanis a 2016 tavaszán megrendezett Magyarországi 
Bormustrán ez a csodálatos boralkotás kiérdemelte a Nagy 
Arany érmet és Legjobb Desszertbor, CSÚCS BOR minősítést!
Lengyelországban, Galicja, Vitis 2016 borversenyen szintén 
Nagy Arany érmmel jutalmazták.

Gratulálunk Sajgó Gábor borász-tulaj-
donosnak! A családi pincészet kvalifi-
kált szakemberét a stílusváltás okairól 
kérdeztük: „Mindenekelőtt a kiemelke-
dő 2013-as évjárat üzenete ez, hiszen 
mi, borászok a természettől megbe-
csülendő ajándékot kaptunk.  Tudjuk, 
ez nem elég, soktényezős a végső siker, 
amikor a palackba került bort kvalifikált 
zsűri bírálja el. Ennél is sokatmondóbb a  
fogyasztók igénye és visszajelzése. Ez a 
bor üde, gyümölcsös – sokféle ízhatást 
felmutatva – és üdén fiatal!  Azt tapasz-
taljuk,  erre van igény  az új  borkedve-
lő korosztályok részéről! Desszertbor, 
amely egy menüsor bármely fogásá-

nál megvillantja értékeit. A mi dol-
gunk, hogy   az ízlésváltozásokra 

megfelelő válaszokat adjunk. 
Mi ezeket a válaszokat  "boros 
nyelven" fogalmazzuk meg. Ez 
a bor az egymást értő párbe-
szédre kitűnő visszaigazolás.

SZÉP  NYÁRINDÍTÁS, BIZTATÓ JEL ARRA, HOGY JÓ ÚTON HALAD 
A TOLCSVA-BOR  KFT. – SAJGÓ PINCÉSZET. LEGFRISSEBB SIKERE: 

A VINAGORA NEMZETKÖZI BORVERSENYEN – NÉPES ÉS JELES 
BORÁSZATOK MEZŐNYÉBEN – GOLD /ARANY/ ÉRMET SZEREZTEK 

2013-AS TOKAJI ASZÚ 6 PUTTONYOS BORUKKAL!

 M I N Ő S É G I   B O R O K   É T E L E K                   A Z  A S Z T A L I  Ö R Ö M Ö K  M A G A Z I N J A  2 016  N YÁ R E L Ő  3

Elérhetőségek: 
Sajgó Pincészet 3934 Tolcsva, Dózsa Gy. u. 6.   

Telefon: 47/384-188, mobil: 20/ 9384188  
Email: tolcsvabor@axelero.hu    

www. sajgopince-tolcsvabor.hu

Negyedik generáció: Sajgó-Soós Tibor díjátvétele, 
a háttérben édesanyja, Sajgó Krisztina
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Kárpát-medencei Halászléfőző Magyar Bajnokság Szárszón                                         

Az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend jubileumi avató ünnepsége  
Kecskeméten – Beszámoló a rend erdélyi vendégszerepléséről 

Horváth Dezső múltidézése                                                                                                

Érték a mérték – a Hungarikum Szövetség Konferenciája
Akali vendéglőse: Tóth Béla
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Virág Pincészet a Császta-hegyről                                                                                     

Széplélek  Hajdúszoboszlóról                                                                                             

Csupa nő: Lórántffy Zsuzsa Borrend jubileumi  találkozója                                            
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CÍMLAPBOR

Már-már azt mondom, nem is 
mesterekre van szüksége a ven-
déglátásnak, és a vendéglátáshoz 
szervesen kapcsolódó borgasztro-
nómiának, hanem tisztességes, be-
csületes és dolgos szakemberekre! 
Nem lehet mindenki hivatásának 
felsőfokon jegyzett matadora, de 
nagy szükség van a derékhadra, 
aki ellátja a mindennapi felada-
tokat. A tavaszi hónapok során 

sokfelé megfordultam kis honunkban és feltűnt két, vissza-visszatérő 
jelenség. Az egyik – főként a Balaton partján – az egyes településeken 
áthaladva táblaerdők hirdetik az eladó ingatlanokat, közöttük bizony 
nem kevés vendéglátó egységet is. Jó, a gazdacseréknek megvan a 
maga oka, ezerféle, de így átütően tapasztalva, kicsit elgondolkodik 
az ember. Mi lehet ennek az oka? Elfáradt egy nemzedék és átadná 
újabbaknak? Még mindig hatása van az elátkozott pillanatban felvett 
hiteleknek s az ennek nyomán bekövetkező, családi választásokat 
sújtó anyagi cunaminak? (Gyors statisztikám szerint 10 vendéglősből 
legalább 3-4 nyögi még ezt a terhet.) Netalán sokan elméretezték az 
előző időszakokban a beruházási arányokat és túllőttek a célon? Ott 
maradt nehéz teherként a nagy  alapterület – mert optimistán be-
ruházott –, megváltoztak a vendéglőbe járás szokásai, a fizetőképes  
kereslet is  csökkent? Mondhatnánk: a jó vendéglő, étterem, borozó, 
fagylaltozó így is talpon marad. Ez igaz, azért  sokat mond a  Balaton 
szerte  látható  táblaerdő.  Miközben  stílus és nemzedékváltó időket 
élünk ebben az ágazatban,  jól látható a beruházó szándék motivá-

cióinak változása.   A kisvendéglő a népszerű, a családi jelleg hang-
súlyozása. Ki-ki addig nyúztózkodik, ameddig a bevétele és tartalékai 
engedik. Kevés manapság a bátor álmodó. Úgy néz ki, hogy másik, 
talán az előbbinél is komolyabb problémával is szembe kell néznie 
a szakmának. Ez pedig maga a humán válság, amit nevezhetünk 
személyzeti kérdésnek is, de jobb, ha munkaerőgondokról beszélünk. 
Ezzel tavaly is számoltak a munkaadók, és erre a szezonra is érvényes. 
Bárhova is lépek, ott a  felírat: ”Szakácsot, felszolgálót, mosogatót fel-
veszünk”. A jó szakemeber elvándorlásának okait ezerszer elemeztük. 
Lehetetlen veresenyezni a Lajtán túli bérekkel és kiegészítő  szociális, 
kényelmi, életmód jobbító plusz szolgáltatásokkal. Még úgy is, hogy 
némely  tőkeerős vállalkozó maga is megpróbálja megteremteni 
ezeket a „kényeztető” ráadásokat. Egy kitűnő balatonszárszói ven-
déglős éveken át verbuválta csapatát, úgy, hogy télen együtt men-
nek dolgozni az osztrák síparadicsomba – nyáron itthon folytatják. Jó 
stratégia, de  türelem, jó szervezőkészség kell hozzá, no meg jó szem 
a kollegák kiválasztásához.

Mindezekkel együtt: bíztató az a tény, hogy tartósan arról szólnak 
a statisztikák: éttermekben, szállodákban jóval több magyar vendég 
fordul meg, mint külföldi. Ha pedig a szakma egyszer végre megoldja 
a  képzés minőségének markáns  javítását, talán lesznek új nemzedé-
ket képviselő remek pincéreink, szakácsaink, cukrászaink.  Akik a sta-
bil magyar iparos társadalom megteremtői lesznek.

Főszerkesztő

HUMÁN VÁLSÁG?

Csigavér Rosé 2015
Kékfrankos-Cabernet

Sauvignon - Ferenc Pince Csárda és Borárium 
 

Minőségi száraz rozébor
Alkohol tartalom: 12,5 V/V %

Űrmérték: 750 ml
Hőmérséklet: 8-10 C

Tihanyi Kékfrankosból készült üde tisztaságú, 
intenzív gyümölcsösségű Rozé bor, harmoni-
kus. Magyaros-paprikás ételek elengedhetet-
len kísérője. Halhoz méltó boros kísérő.

Ferenc Pince Csárda
8237 Tihany Cser-hegy 9.

Tel: +36/97-448-575
Mobil: +36/20-922-6292

www.ferencpince.hu
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OLYAN EZ, MINT A TÁBORNOKSÁG: A SARZSIHOZ IDŐ 
KELL, KÉPESSÉG, AMELY MINDIG FELJEBB LENDÍTI A 
RANGLÉTRÁN. A GASZTRONÓMIA SAJÁTOS VILÁGÁBAN 
IS MEGVANNAK AZ ÍROTT ÉS ÍRATLAN TÖRVÉNYEK. A SÉF 
POZÍCIÓ MÁR EGY RÖVIDEBB VAGY HOSSZABB, PÁLYÁN 
ELTÖLTÖTT ÚTSZAKASZ BEÉRÉSE, A HIVATÁSBELI ELŐME-
NETEL FONTOS MÉRFÖLDKÖVE.
 

Amikor megismertem Komáromi Józsefet, a miskol-
ci Drót Bisztró és Étterem 41 éves konyhafőnökét, 
illusztris társaságban voltam. A Miskolcon egyre nép-
szerűbb gasztronómiai bázis – de hívhatjuk oázisnak –, 

a City Hotel Miskolc zászlós hajója, mert a helyi, de még a térségből 
ideérkező igényes fogyasztói publikum elfogadta az itt meghonosí-
tott új stílust. Minderről maga a komplexum tulajdonosa tájékozta-
tott előzetesen, még mielőtt konyhabirodalmuk vezetője körünkbe 
érkezett volna. Belépésekor magam is meglepődtem, amikor kenyé-
radó gazdája Dr. Barkóczi István és a szálloda és értékesítési veze-
tő, Kertész Kata „Séf úrnak” szólította. Kétségkívül jelzésértékű ez a 
kezdő momentum. Jó alapot adott ahhoz, hogy másnap reggel hosz-
szasabban is elbeszélgethessek egy ambiciózus, törekvő, szakmáját 
szeretőn féltő, alkotó emberrel. A reggelinél még messziről látom 
asztalomnál ülve, hogy konyhájából kisietve, meghozza a friss tojás-
rántottát, de a csapóajtó hamar becsukódik utána. 

A szálloda egy csendesebb szegletében végre beszélgethettünk, 
hogyan is indult el a pályáján: 

– Miskolci lévén az általános iskola befejeztével – talán hihe-
tetlen – de kőkemény tudatossággal megjelöltem a célomat, pá-
lyámat – fogalmaz szabatosan, megfontoltan. – A főzés érdekelt, 
a szakkört is így választottam meg, de szívesen forgattam ilyen 
témájú könyveket és néztem főzőműsorokat. A hároméves szak-
iskolai időszak, itt a helyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szak-

munkásképzőben jó alapokat adott.  Ezt érzi az ember, főként, ha 
másod-, harmadéves tanulóként már hívják dolgozni is egy étte-
rembe. Szerencsém, hogy az akkori képzés valóban annyi ismeretet 
adott, hogy kicsit magabiztosabban elindulhasson az ember a pá-
lyáján. Két évet azon nyomban egy ételbárban dolgoztam, mond-
hatom sűrű idő volt, munkával teli. Mindent meg kellett főznünk, 
ütemesen, jó minőségben. 

Még néhány munkahely, továbblépés, rövid időre egy dunán-
túli munkavállalás, majd visszatérés a szülővárosba, ahonnan azóta 
sem vágyik el, úgy néz ki, véglegesen gyökeret eresztett. 

– Nem vagyok vándortípus, szeretek itt élni, közben megnősül-
tem, két kislányom született, egyik 13, a másik pedig 11 éves – for-
dít beszédfonalunkon az intim szféra felé, nem véletlenül. – Fontos, 
hogy feleségemmel már úgy ismerkedtem meg, hogy tudta, mit 
jelent a vendéglátós életforma. Mind a mai napig ezt a biztos hát-
teret élvezem, ugyanis ehhez a munkához nagyon fontos a hátszél. 
Ennek hiányában sokan felőrlődnek, sikertelenekké, pályahagyottá 
válnak.

Komáromi József végezte a dolgát, lépésről-lépésre haladva ke-
reste lehetőségeit, a kitörési pontokat. Nívós, jó éttermet csinálni, 
amely befogadó több réteg számára, ugyanakkor stílusjegyeiben a 
korszerűséget képviseli. Ehhez 2013-ra teremtődött meg a tulajdono-
si döntés és akarat: gyökereiben kell újat felmutatni a szálloda étter-
mének azzal a céllal, hogy önálló szigetként mutassa meg értékeit. 
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SÉF ÚRNAK LENNI…

Misszióra hívták

Több mint 20 éves szakmai múlttal a háta mögött jó sorsa és talán nem 
véletlenül, jó híre miatt a City Hotel Miskolc tulajdonosától és menedzsmentjétől 
lehetőséget kapott arra, hogy az akkor még névtelen szállodai étteremben kony-
hafőnökként kezdjen el dolgozni. Missziót szántak neki. A hotel szép fokozatosan 
vált ismertté, felsőfokú hotel szolgáltatásainak köszönhetően az üzleti szférából 
érkező vendégek számára is. Nem véletlenül korszerűsítette tulajdonosa, pár 
esztendeje új épületszárnnyal is bővítette. Az étterem, talán mert sokan úgy 
gondolták, túlságosan is elit, megosztóan elegáns, nem tudott igazi karaktert 
felmutatni. Egyre jobban megérett az idő ahhoz, hogy ezen változtassanak.

Komáromi József  séf úr 
és a DRÓT Bisztró és Étterem 

egymásra találtak
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– Stratégia nélkül egy ilyen nagy horderejű lépést nem lehet haté-
konyan megtenni – folytatja Séf úr. – Mindenekelőtt olyan nevet sike-
rült választanunk, ami figyelemfelhívó és kicsit rendhagyó. Sok ötlet 
közül végül is a Drót nevet választottuk, nem tagadottan célozva a 
tulajdonosi háttér itthon és külföldön elismert gyártó tevékenysé-
gére… A menedzsmenttel átbeszélve vadonatúj étlappal jelentünk 
meg, a bisztró jelleget hangsúlyozva, ami valójában egyszerre korsze-
rű, és több műfaj ötvözete. Szélesebben értelmezett közönségkört 
céloztunk meg, addig szokatlan üzenetekkel, marketing eszközökkel. 
A szálloda törzsvendégei között sok az üzletember, hazai és nemzet-
közi, így bizonyos ételeket (lazac, steak) kínálatunkban továbbra is 
szerepeltetünk, de határozottan nyitottunk a városi közönség felé. Ez 
értendő korosztályokra, társadalmi szintekre és persze sok mindenre 
még. Elsősorban szétnéztünk szűkebb és tágabb környezetünkben 
beszállítói körökben, megszólítva helyi termelőket és kézműveseket. 
Sikerült bő három esztendő alatt kialakítani ebből a körből biztos 
partnereket! A magyar konyha alapértékeit igyekszem megtartani, de 
a másképpen gondolkodás igénye is megvan bennem. Inkább újra-
gondolásnak és értelmezésnek hívnám. A pozitív visszaigazolás sem 
maradt el, kétségkívül fordult a kocka. A Drót Bisztró és Étterem szlog-
enje egyre jobban valósággá válik: „A hely, ami összeköt minket”.

Jó hallgatni, hogy a sikert úgy éli meg a Drót séfje, hogy csapat-
munkának tekinti. De azt sem tagadja: önmagának is bizonyított, 
érdemes energiákat befektetni a siker érdekében. Büszke szakmá-
jára, szereti megelégedettnek látni a vendéget, aki üres tányért 
küld vissza. Stílusok, műfajok közül az olyan munkákat szereti, ami-
kor nagy figyelemre, koncentrációra, elmélyültségre van szükség. 
Mert végtelen türelme van hozzá. Ha pedig pörög a konyha, akkor 
is higgadtságot áraszt. Nyitott, világot figyelő és értelmező, bele-
érző ember. Mégis tartja azt a bizonyos két lépés távolságot. Ezért 
is tartós a tekintélye. Van egy baráti társasága, hetente összejárnak 
kártyázni, beszélgetni. Ilyen alkalmakkor is kapott már többször 
pozitív visszajelzést, hogy a Drót sikeres pályára állt. Magánem-
berként szívesen betér Miskolcon vagy bárhol másutt éttermekbe. 
Ismeretlen vagy ismert kollegák által készített ételek kóstolására. 
Soha nem kritizál, a véleményét megtartja magában.

Végzetül azt mondja amolyan zárszóként: megpróbált élni a 
lehetőséggel, amit felkínáltak számára. Nincs olyan kérése – le-
gyen az akár technikai vagy más jellegű emberi-szakmai igény – 
amit ne teljesítene a tulajdonos. De ez így van rendjén: mindenki 
teszi a dolgát. Séf úr kiérdemelte a rangot.
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Miért ne büszkélkedjen?

Kérem, mondjon néhány beszédes adatot, ami a jó irány megtalálását visz-
szaigazolja. Azt mondja, mindenekelőtt a komplexitás fontos egy bisztrónál és 
az, hogy a vendég tudja, mindig számíthat valamilyen akcióra, eseményre, ami 
az ő érdekében történik. Ilyenek például a tematikus hetek (mostanában főleg 
nemzetközi konyhák felé fordulva), vagy a heti menü és persze a konyha impro-
vizációs képessége. Bár az étlap sokszínű, műfaját tekintve stílusötvöző - mégis 
elkészítenek bármit. De a háttérmunka is ilyen: a konyhai csapat készít tésztákat, 
a cukrász bármit megsüt. Egyik alkalommal például a heti menü desszertjei az 
adott napon az előző 5 évben kiválasztott ország tortája volt. Külön-külön finom 
üzenet arról, nehogy a sematikusság hibájába essenek. Aztán – mivel a konyhán 

mindig van munka – az éppen aktuális befőzési időszakban, most ezekben a na-
pokban, hetekben sorra teszik el a saját befőttet. Cseresznyét, meggyet, málnát, 
sárgabarackot, majd készítenek lekvárokat. Pici lépések, amelyről előbb-utóbb a 
vendég is értesül. Mert az elkészítési módoknál szembesül vele, felfedezi az igye-
kezetet. Azért számokat is mond Séf úr. Négy éve naponta 5-6 menü fogyott, al’ 
a carte rendelés talán a tízet sem érte el. Most a menükből a korábbi húszszoro-
sára van igény. Kifejezetten itt ízélményt szerezni céltudatos szándékkal ma már 
sikknek számít Miskolcon! A Drót nemcsak összeköt, hanem szép finoman, ölelőn 
körbefog. Egyenes következmény, hogy rendezvényekből sincs hiány, sok az es-
küvő, üzleti ebéd vagy vacsora. Az EB idején a fociterasz szinte mindig megtelik, 
ennek a körnek úgy kedveskednek, hogy külön speciális falatokat állítanak össze 
számukra, a sört pedig kedvezménnyel árusítják. 



8  M I N Ő S É G I   B O R O K   É T E L E K                  A Z  A S Z T A L I  Ö R Ö M Ö K  M A G A Z I N J A  2 016  N YÁ R E L Ő

KO
RS

ZA
KO

S K
ÓS

TO
LÓ

Ezért is kísérte nagy érdeklődés a Budavári Szent György Bor-
rend „Keleti nyitás – ismerkedés baráti országok bor-
kulturális és gasztronómiai értékeivel” című sorozat első 
programját, mely során Georgia (Grúzia) csodálatos boraival 

vendégszerepelt.  A találkozó befejezéseképpen – különleges grúz 
ételek kóstolására került sor. 

Valójában e program megszervezéséhez nagy segítséget kapott 
az idén megalakulásának 5. évfordulóját ünneplő Budavári Szent 

György Borrend tagsága Grúzia magyarországi nagykövetségétől, 
személy szerint is Zaza Kandelaki nagykövet úrtól, aki időt, energiát 
nem kímélve több héten át egyeztetett a borgasztronómiai és bor-
kulturális esemény részleteiről, sikerült megnyerni négy kitűnő grú-
ziai borászt a személyes jelenlétre, hogy „első kézből” maguk az al-
kotók felvezetésében kóstolhassák a borokat a meghívott vendégek. 

A júniusi programon megjelent Dr. Szabó Balázs a z FM par-
lamenti és civil kapcsolatok főosztályvezetője, Krivács András, a 

ŐSI GRÚZ BOROK ÍZÜZENETEI
AKI IGAZI BOROS KURIÓZÍTÁSRA VÁGYNA, ÉRDEMES KÖZELEBBRŐL IS MEGISMERKEDNIE A VALÓBAN VILÁGHÍRŰNEK 

SZÁMÍTÓ GRÚZ BOROKKAL. A GEORGIAI SZŐLŐ ÉS BORTERMELÉS GYÖKEREI ÖNMAGÁBAN IDŐUTAZÁST KÍVÁNNAK 
ÉS FIGYELMET, TÁJÉKOZÓDÁST, HOGYAN IS JÖTT LÉTRE EZ A KÜLÖNLEGES BORKULTUSZ. NEM NEHÉZ A SZAKÉRTŐK 

VÉLEMÉNYÉVEL EGYETÉRTENI, EZ A SZÉP ORSZÁG MAGA A BOR BÖLCSŐJE!

Közös kóstolás az ősi pincében

Dr Bisztray György nagymester,
Kiss Dezső Péter kancellár

Zaza Kandelaki nagykövet 
és Dr Szabó Balázs FM főosztályvezető

Krivács András MNGSZ elnök (középen)
Grúz fehérek és vörösek – kvevri módszerrel 
készítve
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Magyar Nemzeti Gasztronómiai 
Szövetség elnöke, Sajgó Gábor-
né, a Magyarországi Borrendek 
Országos Szövetségének alelnöke, 
számos baráti ország diplomáciai 
testületének képviselői, a Magyar 
Bor Akadémia tagja, Dr. Kosárka 
József, gasztronómiai és borászati 
szaklapok tudósítói. 

Dr. Bisztray György, a Buda-
vári Szent György borrend nagy-
mestere mindenekelőtt arra utalt 
bevezetőjében, hogy valóban ren-
dezvénysorozatról van szó, hiszen 
további baráti országok borgasztronómiájával, kulináris érdekessé-
geivel szeretnék majd megismertetni a mindenkori meghívottakat. 
A rend ezen misszióját remélhetően nagy érdeklődés kíséri majd a 
szakmai közvélemény részéről, nem kevésbé a borértő közönség 
köreiből. Grúzia ősi borkultúrájáról Herab Kokochasvili, nemzetközi-
leg is elismert filmrendező készített egyórás filmet, amelyben a néző 
megismerheti az ősi georgiai borkészítési módszert, a kvevri techno-
lógiát, mely során az eljárás szerint földbeásott nagyméretű agyag 
amforákban tárolták a borokat. A sajátos hangulatú és képvilágú alko-
tás a világ számos országában bemutatásra került, Magyarországon 
a Szent István (korábban: Corvinus) Egyetem Szőlészeti Tanszékének 
hallgatói is megtekintették, épp Dr. Bisztray György, a tanszék egye-
temi tanárának felvezetésében. Ezúttal valóban olyan értő közönség 
fedezhette fel a grúz borászat mind a mai napig megőrzött borké-
szítési kultúráját, mely hazai élborászokat, vezető borkereskedelmi 
cégek képviselőiből verbuválódott, a személyes degusztáció pedig 
felsőfokú, emlékezetes ízélményekkel gazdagította a megjelenteket. 

A grúz borászat, ha úgy tetszik borágazat fontos gazdasági terü-
let, már csak az ősiség okán is, de a grúz emberek lelkülete miatt nem 
kevésbé. A bort tisztelik, mindennapjaik része és a híresen őszinte és 
bőséget adó grúz vendégszeretet egyik fontos értéke. A hatalmas és 
gazdagon terített asztalok nem nélkülözhetik a fejedelmi borfelhoza-
talt sem, a korszerű borkészítési technológiák mellett pedig – dicsére-
tes nemzeti öntudatból fakadóan – számosan megőrizték az eredeti 
készítési formákat. A Budavári Szent György Borrend székhelyéül szol-
gáló St. George Residence Hotel 800 éves pincéje szintén a  történeti 
távlatokat reprezentálta azon a, hivatalos programot megelőző bor-
kóstolón, mely alkalommal a magyar borászat keresztmetszetét vil-
lantották meg a házigazdák – hat borvidékünk kitűnő hazai fajtáinak 
kínálásával. Ez a rendezvény szűkebb körben arra volt hivatott, hogy a 
bordiplomácia fontosságára hívja fel a figyelmet. A Szent György Bor-
rend ezért is tartja fontosnak, hogy 2016-ban Magyarországra invitál-
jon azerbajdzsáni, moldáviai, örmény borászokat, gasztronómusokat, 
az adott szakma olyan mestereit, akik  nemzetük legelhivatottabb 
reprezentánsai. 

A filmvetítéssel egybekötött 
borkulturális és gasztronómiai 
találkozó legfőbb programpont-
ja a kvevri módszerrel készített 
borok kóstolása volt. Összesen 
három fehér és három vörösbor 
került terítékre, az egyes tétele-
ket Gigi Niszharadzse mutatta 
be borász kollegái nevében is. A 
tájékoztató során az is szóba ke-
rült, hogy a grúz borok magyar-
országi szélesebb körű megis-
mertetéséhez érdemes lenne 
kereskedelmi lépéseket tenni, 

akár vegyesvállalat megalakításával, akár pedig már meglévő ha-
zai borkereskedelmi cégek bevonásával. Ugyanakkor Grúziában 
lehetőséget látnak potenciális kereskedelmi vállalkozók arra, hogy 
a magyar pálinkafőzési technológiát megismerjék, meghonosít-
sák, bizonyos hungarikumnak minősített magyar termékeket pe-
dig Grúziában értékesítsenek. Dr. Szabó Balázs, az FM parlamenti 
és civil kapcsolatok főosztályvezetője hivatalos köszöntőjében, de 
a kötetlen kóstolás alkalmával is hangsúlyozta, hogy a Külügymi-
nisztérium „Keleti nyitás” már futó programjában Grúzia is szere-
pel, mint célország, épp ezért a Budavári Szent György Borrend 
kezdeményezése egyszerre aktuális és jövőbe mutató.

KDP
F otó: Forshner Rudolf

A grúz borok íz élménye: meglepően izgalmas, a 
fehérboroknál intenzív ízélmény, aszalt gyümölcsre 
emlékeztetett, ugyanakkor  friss illatok, míg a vörös 
boroknál a csillogó tisztaság, a tetszetős szín már 
sokat ígért. Ha megforgattuk a pohárban, megtáncol-
tattuk, mozgása, gyorsasága vagy a visszafogottsága 
igazán a testességéről árulkodott. Ne feledjük a tiszta 
illat és íz csak tiszta bornak jellemzője. Boldogan fe-

deztem fel Mathiász János keze nyomát, hiszen az 1800-as évek végén tomboló 
filoxéra-járvány után  Grúziában is az Ő által nemesített fajtákat telepítették, 
ahogyan – a cár parancsára, akinek tiszteletbeli tábornoka volt – a Krím fél-
szigeten is.

Mathiász Gábor, 
a  Hungarikum Szövetség alelnöke

Borászok, akik Grúzia üzenetét hozták Budapestre: 
Konstantin Jandler, 
Gigi Niszharadzse, 

Gia Macharadze, 
Goge Datshvill

Pici falatok a bőséges grúz  kínálatból
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NE FÉLJÜNK A MERÉSZ TÁRSÍ-
TÁSTÓL: A TIHANYI PUNK CSA-
LÁD – KÜLÖNBÖZŐ GENERÁCIÓK 
EGYÜTTES ÉRTÉKTEREMTÉSÉVEL 
– KLASSZIKUS FORMÁKAT MUTAT 
FEL, IGAZ NEM A ZENE MŰFAJÁ-
BAN, HANEM A VENDÉGLÁTÁS 
SZFÉRÁJÁBAN. 

Különös játéka az életnek, hogy 
a most 66 éves Punk Ferenc 
és felesége Zsuzsa a gyakorlati 
tanulóéveket egy ugyanazon 

helyen töltötték.  Nagyon hamar egymásra 
találtak és ez a kötelék immáron fél évszáza-
dos. Amikor a gyönyörű panorámájú, külön-
leges adottságú Ferenc Pince Csárda nap-
tól ragyogó teraszán ülve elbeszélgettünk 
erről a „röpke” 50 esztendőről, sajátosan 
kirajzolódik, mitől is klasszikus ez a családi 
zenekar.  Miképpen találták meg a boldo-
gulás, emberi-szakmai, anyagi gyarapodás 
formáit, lehetőségeit? De az is, hogy szinte a 
pályakezdés első pillanataitól a szorgalom, az 
előbbre jutás szándéka vezérelte őket. Most 
kicsit leltározunk – nem „végkiárusítást” tar-

tunk –, hogy példájukból mások is erőt me-
rítsenek. A tekintetben: hogyan lehet eljutni 
kitartó igyekezettel, a sok-sok nehézséggel is 
sikeresnek mondható pályán a kiteljesedés-
hez közeli fokozatig. Beszélgetünk Ferenc-
cel, - aki számos szakmai szervezet, borrend 
tagja, alapítója – és jó emlékezőtehetséggel 
visszapörgeti az idő kerekét. Fontos motí-
vum, hogy meghatározó volt számára fiatal-
emberként, merre induljon el szerencsét pró-
bálni ebben a hatalmas világrengetegben, 
azon belül is az ő piciny világában. A XVII. 
századtól eredeztethető ebben a család-
ban a bor és a szőlő szeretete, ha nem is 
mindig főhivatásként, de a mindennapok 
szerves részeként. Édesapja kereskedő volt, 
és a négy gyerek közül valahogy mindenki 
úgy alakította az életét, hogy akár egy teljes 
vendéglátós szakmai csapatot is kiállíthattak 
volna. (Igaz, pár évig együtt dolgozott Fe-
renc két testvérével is, de aztán ki-ki ment a 
maga útján tovább.) Szóval a fiatal útra kelő 
mesebeli tarisznyájában ez az előélet és a 
bizonyítási vágy lapult: eldöntve, ő bizony 
vendéglős akar lenni!

– Ha innen nézem a dolgot, 14 éves ko-
rom óta ezt az életformát élhetem – mondja 
kicsit elgondolkodón a csillogó vizű tó felé 
tekintve. – Őseim Zircről származnak, a tiha-
nyi ág házasság révén alakult ki. Dédapám 

és nagyapám hentes volt még az anti világ-
ban, édesapám, Punk János pedig 1947-ben 
a 2-es számú iparengedélyt kapta meg hal, 
lángos, kolbász értékesítésére, úgyis mond-
hatom büfésként. András bályám is pincér 
lett, György testvérem mestercukrász, Já-

TIHANYI KLASSZIKUSOK
Koncz László 

főpincér
Zsuzsa Ferenc Zsanett 

és Árpika
Árpi, Anna, Laura Szabó Viktor 

séf

Ferenc Pince és Csárda...

...megejtő panorámával
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Anos pedig szakács. Én, mint legkisebb 
fiú beállhattam – 1964-től 67-ig – a ba-
latonfüredi Balaton Étterembe tanu-
lónak. Ez hosszú ideig kirakatüzlet volt, 
nemcsak Balaton szerte, de országos 
szinten is. És valahogy szerencsém volt, 
mert mindjárt a „mindent tudni aka-
rok” ifjú éveimben remek mesterektől 
leshettem el a szakmát. Ott dolgozott 
az egykori Ritz Szálloda főpincére, 
Almássy Béla, említhetem Grozmer 
Gyulát, vagy Barát Lászlót, Tanai Mik-
lóst. Matadorai voltak a vendéglátásnak 
és persze türelmesek, nem irigyek szakmá-
jukra. De tőlünk is megkövetelték – ehhez 
pedig az iskola megteremtette a hátteret -, 
hogy felszolgáló tanulóként pontos ismere-
teink legyenek az ételkészítés módozatairól, 
a nyersanyagokról, a főzés folyamatairól. Ezt 
a magam részéről adománynak tekintem, 
mert alapjaiban teremtette meg a felfogás-
módomat. Jó szívvel emlékezem ezekből az 
időkből még Bán Barnabás üzletvezetőre, de 
a nagy állami szálloda és vendéglátó vállalat, 
a Hungar Hotels legendás vezérigazgatójára, 
Rózsa Miklósra is. Szigorú ember volt, de 
szinte mindenkit nevén szólított, Győrtől 
egészen Szegedig, bárhol is jelent meg.  Em-
bernek tekintett mindenkit. 

Közben már túljutottunk a déli nyitá-
son, Zsuzsa asszony is mellénk telepszik. 
Nem a nosztalgia szól belőle, de ő is meg-
erősíti, valóban nagy időszakot élhettek át 
a balatoni vendéglátás 60-as 70-es évekbeli 
aranykorszakának kellős közepén. Az Orszá-
gos Idegenforgalmi és Szálloda Vállalatnál 
indult ez a közös pálya és állomáshelyeket 
tekintve csakis jól ismert házakban, étter-
mekben dolgoztak. Punk Ferenc a Balaton 

Étteremben első erőgyűjtő szakaszt élt 
meg és még tanulóként kiérdemelte főnö-
kei bizalmát. Nem mással, mint azzal, hogy 
1966-ban tanulótársával személyesen 
szolgálhatta ki Reza Pahlavi iráni sahot. 
(Későbbi pályafutásán hány és hány 
világhírességet, politikust, miniszter-
elnököt, mintegy arra utalóan, hogy 
ettől is szép ez a pálya.) Igen, mesterei, 
tanítói be merték dobni a mélyvízbe, 
és az akkori sikeres feladatteljesítés egy 
életre szóló önbizalom alapozást jelen-
tett számára. Aztán következett az ak-
kor megépült Annabella Hotel, ahol 
már brigádvezető volt, 20 évesen, rá két 
esztendőre a nagy forgalmú és népsze-
rű bár üzletvezetője lett,  ugyanitt. Ak-
kor is segítette útján vezérlőcsillaga, hi-
szen Parti János területi igazgató (később 
a Hungar Hotels vezérigazgató-helyettese) 
bizalmat szavazott neki. Meséli, ezekben az 
időkben nagy barátságok születtek, az idő-
sebb korosztály képviselőivel is. Mocsári 
Józsi bácsival, Krajnik Józseffel, Szilágyi 
Józseffel, Vászoly Árpáddal. 

– Ahogy Feri mesélte, 1965-től már 
együtt tanulóskodtunk, és 1969-ben össze 
is házasodtunk - dokumentálja kedves mo-
soly kíséretében a megmásíthatatlan tényt 
a feleség, aki egyben három unokájának 
boldog nagymamája is. – Hirtelen nagyot 
ugorva az időben, elmondhatom, hamar in-
dítottuk ugyan közös életünket, de megérte. 
Férjem is imádja az unokákat, beragyogják 
mindennapjainkat. 

– 2008. fontos dátum az életünkben, ami-
kor is megnyitottuk – jelentős beruházásként 
– nagytermünket, és a Borárium-Bormú-
zeumunkat, amely 100 személyes kóstoló-
terem, - lendíti tovább időutazásunkat házi-

gazdánk. – De ezt megelőzően 2004-től 
már saját borfeldolgozóval rendel-
keztünk. Így vagyunk tehát egyszerre 
étterem és pincészet, melynek az új 
nemzedék képviseletében Árpi fiam  
avatott motorja, hiszen a vendéglátós 
képesítés mellett a borász szakmát is 
kitanulta. Ha már a fiaimnál tartunk, 
elmondhatom, hogy Ferenc is mellet-
tünk dolgozott egy ideig, de ő már az 
új kor embereként rendszeresen járt ki 
éveken át dolgozni külföldre. Nagy ta-
pasztalatokat szerezve jelenleg segíti 

vállalkozásunkat, de inkább a szálloda 
szakmában próbál érvényesülni vállalko-
zóként. Nehéz összefoglalni 50 eszten-
dőt, de jólesően jelenthetem ki: az „át-

kos” állami vendéglátásban éppúgy 
sikerült talpon maradnunk, mint a 
magánszférában. Ez utóbbihoz per-
sze ama közös „zenekari játék” szük-
séges, az együttgondolkodás, amely 
abban a tekintetben is kiteljesedett 
mára, hogy a stafétabotot át kell 
adnunk feleségemmel. Szeretnénk 
minél többet foglalkozni unokáink-
kal – Annával, Laurával, Árpáddal. 
Minek tagadjuk, javíthatatlan hagyo-
mánytisztelők vagyunk, a magyar 
vendéglátás klasszikus értékeit szán-
dékoztunk továbbvinni és ezt a szem-

léletet folytathatják gyermekeink, hozzá-
téve a maguk egyéni látásmódját is. Itt a saját 
pincénk, meghatározóan fehér szőlőfajtákra 
és rozéra alapozva, a Balaton-felvidékről és 
vörösborokra a Tihanyi-félszigetről.  Kony-
hánkat megpróbáltuk jellegzetessé tenni, 
főként szürke marha, mangalica és más ma-
gyar értékekre alapozva, nem utolsósorban 
pedig a csodálatos balatoni halas kínálatra. 
A kézműves, a saját magunk által készített 
füstöltáru kínálatunk pedig számunkra a 
múltat idézi: őseink becsületes iparosságát.

Záróakkordként   fotózunk – becsülni 
való jó szervezésnek köszönhetően -, hogy 
dokumentálva a pillanatot, a maga megmá-
síthatatlan vizuális valóságában, több gene-
ráció mosolyüzenetével hirdesse: a tihanyi 
klasszikusok még hosszú időkre szólóan 
együtt játszhatnak…

Kiss Dezső Péter 
Fotó: Forschner Rudolf

Ekkora szakmai felvértezettséggel, boros, vendéglátós, kereskedői gyökerekkel a Punk házaspár 1986-tól 
elérkezettnek látta az időt ahhoz, hogy saját vendéglátósi, vendéglősi arculatukat mutassák meg. A mostanra 
teljes vértezetében megmutatkozó Ferenc Pince Csárda valójában egy családi örökség és a kezdetekben még a 
mostanitól jóval kisebb alapterületű pincében, üzletben indulhatott meg az önépítkezés, új értékteremtés. Eleinte 
csak bort és hideg ételeket kínáltak, 1989-től pedig már melegkonyhával jelenetek meg. Volt azonban egy nagyon 
fontos momentuma, immáron a négy főre gyarapodott Punk család előmeneteli kiteljesedésének. 1988-tól egé-
szen 1992-ig rendszeresen jártak Ausztriába dolgozni – ma már ez természetes, akkor bizony merésznek számított 
-, az akkor még cseperedő gyerekekkel, a mostanra már 46 éves Ferenccel és a 43 éves Árpival. Ők nyelvet tanul-
hattak, megismerhettek egy másik világot, a szülők pedig szorgalmasan gyűjtötték a továbbhaladáshoz szükséges 
szellemi és anyagi javakat.  

Magyaros libamáj és rozé



1 2  M I N Ő S É G I   B O R O K   É T E L E K                  A Z  A S Z T A L I  Ö R Ö M Ö K  M A G A Z I N J A  2 016  N YÁ R E L Ő

MINDEN VISZONYÍTÁS KÉRDÉSE, ILYEN PÉLDÁUL A TÁ-
VOLSÁG. AZT MONDJÁK A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 
MEGYE ÉSZAK-KELETI CSÚCSÁN TALÁLHATÓ TARPA 
NAGYKÖZSÉG AZ „ISTEN HÁTA MÖGÖTT VAN”. 

Én meg azt mon-
dom, hogy ezt a 
történelmi telepü-
lést igencsak ked-

velte a mindenható, mert sok 
értéket adott – legyen az termé-
szeti, anyagi vagy éppenséggel 
érzületi – az itt élőknek. Ezért 
is érdemes minden évben oda-
figyelni a helyiek nagyszabású 
rendezvényére, a már hagyo-
mánnyá vált Kuruc Napra.

De ez csak egyetlen mo-
mentum, hogy bizonyíthassuk, 
Tarpa hosszú századokon át 
talpon tudott maradni. Mert 

akarta, volt erő,  előre lendítő szándék polgáraikban. Elég csupán az 
elmúlt néhány esztendőre gondolni – most még ne beszéljünk tör-
ténelmi távlatokról -, hiszen a tarpaiak hallattak magukról  felgyor-
sult  mindennapjainkban is. Például a IV. Magyar Világtalálkozó 
nagyszabású rendezvényén. Itt megtisztelő helyre szóló meghívást 
kaptak a Világfaluban. Berendezhettek egy tarpai parasztportát. 
Az ideérkező kicsit leülhetett, „tengerit morzsolni”, szilvalekvár üstöt 
kavarni (ezt a műveletet a tűzveszély miatt csak imitálták), és persze 
pálinkázni, beszélgetni. Másik kincsüket is elhozták, mert felkérést 

kaptak rá! A Világtalálkozó Pálinkája címet érdemelte ki az a kisüs-
ti főzésű tradicionális ízvilággal bíró csodálatos nedű, amelyet Tarpa 
település önkormányzati gazdasági háttérrel gyártanak hozzáértő 
pálinkakésztők. 

A Magyar Hungarikum Szövetség hazánk olyan szerveződése, 
amely az értékeket tartja a legfőbb mértéknek, ennek szellemében vi-
gyázza féltőn a magyar kincseket, legyen az fizikális vagy éppenség-
gel természeti jellegű. Legutóbbi országos szakmai konferenciáján a 
HUSZ Budapestre meginvitálta a tarpai önkormányzat népes – közel 
10 fős – delegációját egy előzetes bemutatkozásra /Erről lapunk külön 
tudósításban számol be/. Minden újabb tagfelvételnél sor kerül ilyen 
aktusra és mondhatni, ezen a rendezvényen mindenegyes jelenlévőt 
lenyűgözték a tarpaiak. Szécsi Szabolcs polgármester és Dr. Kele-
men Béla, a helyi Értéktár bizottság vezetője, korábbi polgármester 
nagy ívű előadásban fogalmazta meg a tarpaiak jövőépítő terveit. 
A bizottság Tarpán a fizikai és szellemi értékeket egyaránt hivatott 
ápolni, szinten tartani, fejleszteni . 
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I TARPA TALPON MARAD

Kuruc Napi forgatag
A Kuruc Napra nagy figyelemmel, alázattal és óriási vendégszerető szívvel 

készülnek a helyiek. Esze Tamás, II. Rákóczi Ferenc brigadérosa itt látta meg a 
napvilágot, s innen indult el maroknyi csapatával felkérni a „nagyságos feje-
delmet”, hogy álljon a szabadság élére. A történelmi áhítatosság, a felemelő 
hangulat, a hűség nagyszerű történelmi pillanata volt ez és a ma itt élő embe-
rének kötelessége erre minden esztendőben emlékeztetni a szűkebb és a tá-
gabb értelemben vett pátriát. Kimunkált forgatókönyve van ennek a napnak, 
II. Rákóczi Ferenc lovas szobrához vonulva nagyszabású lovasbemutatóra ke-
rült sor. Esze Tamás ökrösszekéren vonult Tarpa főterére, itt kapta meg új címe-
res zászlóját, melyet Bercsényi nyújtott át a brigadérosnak. A zászló megáldása 
után megható volt látni, ahogy magasba emelkedik. Jelen volt és emlékezetes 
perceket szerzett szavalatával Koncz Gábor Kossuth és Jászai Mari díjas színész. 

Pintér Tibor és Sasvári Sándor történelmi lovas bevonulása

Szép faluközpont Idilli hármas egy bemutatón Kétökrös szekérrel a mában

Szécsi Szabolcs 
polgármester

Ez az igazi Tarpai pálinka!
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A Minőségi Borok Ételek – asztali örömök magazin a tavasz vé-
gén, most nyár elején zajló nagyobb országos rendezvények Tarpát 
érintő momentumai miatt   jószívvel érdeklődve felkereste Tarpát, 
hogy „beleszippanthasson” a lap riportere ebbe a történelmi miliő-
be, személyesen tapasztalhassa miképpen is élik meg az itt élők az 
országos figyelmet. Mondhatjuk szorgalmas munkával és úgy tartják, 
az önkormányzat testülete, annak választott tisztségviselői és képvi-
selői teszik a maguk dolgát, mindannyiuk érdekében.  Tarpa  a XX. szá-
zadban is igyekezett megtartani mezővárosi karakterét. Építészetben 
még markánsabban jelenik meg a minőségi faanyag feldolgozottsá-
ga, mesteremberek tudása, hiszen a faragott, oszlopos, tornácos la-
kóházak még napjainkban is szimbolizálják Tarpa lakóinak életstílusát 
és leshetőségeit egyaránt. Büszkék a Tóhát alsó oldalán (a mai Árpád 
utcában) megépített tarpai szárazmalomra. A Hegyi család építet-
te meg a XIX. század első felében, később mások tulajdonába került 
és 1929-ben őröltek itt utoljára. Ám 1980-ban az országos műemlé-
ki Felügyelőség döntése alapján megkezdődött a felújítás és rá egy 
esztendőre át is adták, hogy újjáépített formájában ismét lehessen itt 
búzalisztet őrölni. Ma eredeti pompájában, eredeti helyszínén keres-
hető fel. A református templom is őrizendő fontos értéke az itt élők-
nek. Többszöri felújítás nyomán mára már egy olyan értékmegőrző 
helyszín, ahol nemcsak hitélet zajlik, hanem különleges építészeti és 
tárgyi ritkaságok őrzője. Ilyenek például a mennyezeten lévő királyka-
zetták, helyi nevükön ládák. Itt láthatjuk a Báthory címerrel díszített, 
késő gótikus déli kaput és különlegessége, hogy egyetlen hatalmas 
darab fából lett kifaragva, 127x253x7 cm-es méretre! 

Amikor Tarpáról esik szó, kihagyhatatlan, hogy ne említenék 
– legyen az bármilyen összetételű társaság, közösség vagy éppen-
séggel család netán iskolai földrajz  óra – ne kerülne „terítékre” /ha 
csak szóban is/ a híres szilvalekvár. Ennek főzése különleges tudo-
mány, az utódok továbbmentették a módszert és mind a mai napig 
kézműves formában gyártják is, legyen szó egyéni vállalkozóról, de 
az önkormányzat is fontosnak tartja, hogy ez a különleges és nagy 
figyelemmel elkészített csemege hírét vigye településüknek. Sötét 
színe, keményre főzöttsége, cukor hozzáadása nélkül önmagában is 
kuriózumnak számít. Illata kellemes, íze zamatos, a gyümölcs fajtára 
jellemzően intenzív. A tarpai népi konyha messze földön híres és az 
itteni faluközösség minden alkalommal meg is mutatja különböző 

alkalmakkor – turisztikai kiállítás, külföldi vendégszereplés, nem utol-
sósorban pedig az ide vendégként érkezők számára – mi minden is 
kerül az ő terített asztalukra. Felsorolni tudunk csak néhányat. Ilyen 
például a tarpai rétes, a tarpai szilvalekváros paraszt porlós, az 
aszalt szilvaleves, a pirított tészta és a csörögefánk. 

Ezúttal – mintegy étvágyfokozó, ha úgy tetszik záró akkordként – 
megosztjuk a piros tengeri darás töltött káposzta receptjét. 

Hozzávalók: 1 kg piros tengeri dara, 0,5 kg darált hús, 30 dkg füstölt tar-
ja, 2 fej hagyma, piros paprika, bors, só, zsír, 2 fej káposzta, lecsó.

 Elkészítés: a tengeri darát forró vízzel leforrázzuk, hagyjuk 2 órát 
ázni majd leszűrjük, a hagymát felkockázzuk és zsíron megdinsztel-
jük, beletesszük a piros paprikát és a lecsót, majd hozzáadjuk a le-
csöpögtetett darához. Belekeverjük a darált húst és a kockára vágott 
füstölt húst. Fűszerezzük és betöltjük a sós, ecetes vízben megabált 
káposzta levelekbe. Fazékba rakjuk és annyi vízzel, paradicsomlével 
felengedjük, hogy ellepje a káposztánkat. 

Jó étvágyat az ételhez és Tarpához!
K.D.P.
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Jövőnek szóló beruházás
A becsületes munkát, a múlt tiszteletét és a jövőépítő szándékot a kor-

mányzat is elismerte azzal, hogy a Kuruc Napot és annak nagyszabású ese-
ményét tartotta alkalmasnak egy fontos bejelentés megtételére. Magyar 
Levente gazdasági diplomáciáért felelős államtitkár jó hírt hozottszámukra. 
Hamarosan másfél milliárd forintos beruházás indulhat meg a községben, 
egy gyümölcsfeldolgozó üzem léétrehozásának formájában. Turisztikai szem-
pontból is fontos fejlesztés várható: megépülhet Tarpa és a kárpátaljai Padalo 
település között egy új kerékpárút. Integráló szerepe lesz az új feldolgozónak. 
A helyi termelők kiváló minőségű gyümölcseiből fog előállítani termékeket, 
főként almából, meggyből és szilvából. Az üzem 100 kilométeres körzetben 
biztosít majd feldolgozóipari kapacitást a termelőknek. Már idén hozzáfognak 
a munkálatokhoz, 2017-re megindulhat a termelés. 

A meghívottak közt szerepelt  Pintér Tibor és Sasvári Sándor is. A délelőtti ün-
nepségen került sor Tarpa és a Hungarikum Szövetség között kötött szerződés 
aláírására is, melynek következménye volt, hogy a HUSZ viszont meghívásba 
részesítette az eseményt követő budapesti rendezvényére a tarpai delegációt. 
Ki ne feledjük, hogy a megjelent nagyszámú közönség, érdeklődő meghívott 
számára tradicionális étel és pálinkakóstolást szerveztek a házigazdák. 

Piros tengeri darás töltött káposzta

A polgármester úr átveszi a zászlót

Ez az igazi Tarpai pálinka!
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BORONGÓS IDŐ KÖSZÖNTÖTT A TÁTIAKRA AZ IDEI PÜN-
KÖSD ÜNNEPÉN. EZ AZONBAN NEM SZEGTE KEDVÉT A 
HELYIEKNEK, AKIK DERŰS HANGULATBAN VETETTÉK 
BELE ABBA AZ ÜNNEPI PROGRAM FORGATAGBA, AME-
LYET A TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA ÉS MŰVELŐDÉSI 
HÁZA SZERVEZETT „TÁTI PÜNKÖSDI NAPOK” CÍMMEL. 

Jó arányban mixelték erre a napra a különböző műfajokat 
is, hiszen mint Turi Lajos polgármester elmondta, fontos, 
hogy Tát megmutassa sokszínű arcát helyieknek és meghí-
vott vendégeknek egyaránt. 

Ezért aztán sokan voltak kíváncsiak az iparművészeti kiállítás 
megnyitójára, Erdős Klára iparművész desinger összeállítása sokakat 
érdekelt, de volt itt játszóutca gyerekeknek, pünkösdi tenisztorna, 
nemzetközi sakkverseny. Fokozva a szórakoztatási kedvet fellépett 
Farkasházy Réka népszerű gyermekműsorával, színpadra lépett az 
Apostol együttes, este pedig Takács Nikolas adott koncertet. 

– A tátiak jubileumi eseményeket is átélhettek ezen a napon 
– folytatta kalauzolását Turi Lajos. – A mazsorett csoportunk meg-
alakulásának 25. éves jubileumán emlékezetes gálaműsort adott, és 
ugyancsak fontos momentum volt, hogy a testvérkapcsolatok is nagy 
múltra tekintenek vissza, szép ünnepünkre esett az épp most 20 éves 
Bucseck-Molln-Tát baráti kötelék.

Mégis – lapunk témaorientáltsága miatt – figyelmünket a XXII. 
Táti Halászléfőző és a III. Pörkölt és Halászléfőző versenyre fó-
kuszáltuk. Mint jeleztük, a borús idő ellenére is derűs hangulatba 
készülő csapatok vonultak fel az eső elállta után a polgármesteri hi-
vatal előtti hatalmas füves területre, hogy megmérkőzzenek ebben 
a gasztronómiai műfajban. Halászléfőzés ugyebár, itt a Duna kőhají-
tásnyi közelségére, nagy hagyományokra tekint vissza. A szervezeti 

háttér is megvan hozzá, mégpedig a Táti Horgász és Környezetvé-
dő Egyesület szervezésében. Elnöke, Nyers László maga is táti lakos, 
szívesen horgászik és büszkén említette, hogy 4 éves megalakulásuk 
óta immáron 1100-ra nőtt a taglétszámuk. Tát és térsége a vonzás-
körzet és az ilyen jó hangulatú összejövetelek egyszerre erősítik a ba-
rátságot, közösségi életet, az elkészült finomságok pedig a kulináris 
élvezeteket adják az itt megjelenteknek. 

– Egyesületünk szélesítette a „főzőpályát” azzal, hogy a halászlé 
mellett lehet főzni egyéb halételt, akinek pedig a pörkölt készítés in-
kább szívügye, hát szálljon ringbe ezzel az igazi magyar étellel! – utalt 
a verseny tartalmi vonatkozásaira az egyébként karosszéria lakatos 
civil foglalkozású egyesületi elnök. – A kupa mellett további vásárlási 
utalványokat és tárgynyereményeket osztunk ki a versenyzők között. 
Az összdíjazás megközelíti a 400 ezer forintot. 

Sorba járjuk a főzőhelyeket, mindenütt derű, nyitottság, moso-
lyözön fogad. Jobbára fiatalok verbuválódtak ere az eseményre, már 
azzal is üzenik a humort, hogy találó neveket adtak maguknak. Pél-
dául a Táti Titánok esélyt sem adnak arra, hogy valaki is alulbecsülje 
őket. A Gold Farm egyenesen már az aranyra „hajaz” finom névadós 
üzenetével. Mindenki saját alapanyaggal érkezett és őszintén szólva a 
közel 30 fős mezőnyből mindenki tudásának legjavát nyújtotta. 

A zsűri – melynek a korábbi években a népszerű humorista, Fábry 
Sándor is tagja volt – ezúttal inkább a szakmaiságra koncentrált, nem 
pedig az országos ismertségre. Vasuta Ferenc, a Rönkház Éterem 
séfje kitűnő szakember hírében áll, ezért minden évben örömmel 
vállalja az elnöki tiszt felelős posztját. Lapunknak elmondta, hogy a 
hal bármilyen formában is készül el, kitűnő nyersanyag, az egészsé-
ges táplálkozás záloga és a csapatmunka pedig kifejezetten nemesíti 
a közösségi életet. 

– Jólesően vettük tudomásul az ünnepi órák befejeztével, hogy 
sikeres rendezvényen vagyunk túl – összegez Turi Lajos polgármester. 
– A nemzetiségi létünk önmagában is feltételezi a békés egymás mel-
lett élés fontosságát és nagyszerűségét. A sok-sok program, műfaji 
mix kellemes kavalkáddá tette ezt az együttlétet. A bográcsok mel-
lett pedig mindezt csak felerősítette a békés egymás mellett evés…

MBÉ

BÉKÉS EGYMÁS MELLETT EVÉS

Túri Lajos polgármester

Kész a versenymű

Látványos étkek Díjátadás Vasuta Ferenc séf, zsűrielnök 
gyerekek között
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"Kastély, amely szórakoztat 
és visszarepít a múltba!"

4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 13.
Tel:+36/42 353-559

E-mail: marketingdegenfeld@gmail.com
www.degenfeldmuzeum.hu
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Ez a hármasság szöget ütött a fejemben és alig pár 
napra rá már egy másik vízparton, a Hármas-Kőrös 
holtágánál ültünk. Hol másutt, mintegy vízhez simu-
ló stégen. Ismerős vendégszeretetét élvezve, hiszen 

Szucsány György, az említett balatonszárszói programon sokak 
megelégedésére kitűnő halászlevet főzött, így őt is ismerősként 
üdvözölhettük. Közel 40 éve barátok, gyakran összejönnek. Fő-
ként olyan helyeken, ahol együtt van minden: a víz, a hal és az 
ember. Kezdem érteni a névjegy üzenetét. Az a már-már idillinek 
mondható környezetről van szó, amit már megteremtett az ember, 
de egyre jobban elveszíteni próbál, tévutakat szabva magának. 
Ezért aztán Dezső István néhány esztendeje megalapította a Víz-
Hal-Ember Közhasznú Alapítványt, amely nemcsak szlogenekkel, 
hanem programok, konferenciák szervezésével a mindennapok 
gyakorlatában, annak pozitív megélésével szeretné hirdetni, hogy 
még nincs minden veszve… Mindig is közösségteremtő ember voltam, mezőgazdász 

alapiskolát végezve, innen Békésszentandrásról elindulva, ha-
tározott tudatossággal megszereztem az állatorvosi diplomát 
– beszél a kezdetekről István, aki 37 évig praktizált egy ugyana-
zon helyen, s a privatizáció során 1993-ban maga is vállalkozóvá 
vált a Rózsás Major Kft-ben. – Szarvas Város Barátainak Köre 
1982-ben alakult, ahol a belépésemtől kezdve választmányi tag-
gá választottak, majd 2004-től ezt a kitűnő emberi közösséget 
elnökként szolgálhattam két cikluson át. Baráti körről beszélünk, 
ez egyfajta kohézió, de nagyon is fontos számomra más módon 
is a barátság. Ebben a kötelékben szívesen járunk együtt főzni 
gasztronómiai fesztiválokra Gyuri barátommal, Balatonszárszón 
pedig kis csapatunkat erősítette még Rafaj János falugazdász 
is. Beszélhetnék hosszasan a szarvasi egyesületünkről, de most 
inkább az alapítványunk megnevezésében szereplő fogalmakról 
szeretnék néhány gondolatot elmondani. A hal egy Kőrös-par-
ti gyereknek már kissrác korában azt jelentette, hogy fürödni, 
pecázni jártunk, lúdtollas damillal, a legegyszerűbb horoggal. 
Ahhoz pedig, hogy megvegyük még a legolcsóbb eszközöket is, 
dolgozni mentünk, ilyen-olyan kisebb munkákra. Hogy aztán ki-
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R ÁLLATORVOS DOKTOR
BÉKÉSSZENTANDRÁSRÓL

HOSSZÚ ÉVTIZEDEK ÓTA SZARVASON ÉL DR. DEZSŐ ISTVÁN, DE A GYÖNYÖRŰ HÁRMAS-KŐRÖS KANYAR-
GÓS HOLTÁGÁNÁL TALÁLHATÓ BÉKÉSSZENTANDRÁSRA ÉRKEZIK IGAZÁN HAZA. A KÁRPÁT-MEDENCEI 
HALÁSZLÉFŐZŐ MAGYAR BAJNOKSÁG BALATONSZÁRSZÓN MEGRENDEZETT VERSENYÉN RÁZTUNK KE-
ZET ELŐSZÖR, S CSERÉLTÜNK ALKALMASINT GONDOLATOT SOK MINDENRŐL. FŐZÉSRŐL, BARÁTSÁG-
RÓL, JÓ BOROKRÓL ÉS PÁLINKÁKRÓL, AMIKOR EGY NÉVJEGYET ADOTT A KEZEMBE. RAJTA EGY SZÁ-
MOMRA IGEN ÉRDEKESNEK TŰNŐ MEGJELÖLÉSSEL: VÍZ-HAL-EMBER ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓJA. 

Vajon mit fürkész  dr. Dezső István?

Szucsány György barátjával a stégen
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foghassuk a mi törpeharcsánkat vagy bármely más kőrösi halat, 
mert ez utáni vágyunkat a zsigereinkben hordoztuk. Visszaidé-
ződik a rendezett part, a víz nyugalma, a horgot bedobó ember 
látványa, mozdulata, ahogy egy kárókatona rászáll a szemközti 
kiszáradt fa ágára. Az Alapítvá-
nyunk öt éve azon fáradozik, hogy 
az ökoszisztéma helyreálljon. A leg-
többet mindezért az ember tehet, 
de annak rombolásában is főbűnös! 

Vallomásából kiderül, hogy 
valójában figyelemfelhívó rendez-
vényeket szerveznek, horgász és 
halas napokat, gasztronómiai prog-
ramokat, nem kis érdeklődéstől kí-
sérten. Horgászversenyekre hívják 
az arra motiválható embereket, sok 
esetben a szomszédos három or-
szág határ menti településekről is 
bevonva érdeklődőket. Legutóbb 
pedig Zamárdiban megrendezett 
„Tepsiben a Balaton” nevezetű 
programon szerepeltek, a Heth-
Land pompás, hatalmas strandján, 
ahol egy nívós üdülőszálloda is ta-
lálható. Nem véletlenül itt, hiszen 
a Víz-Hal-Ember Alapítvány kura-
tóriumának nemrégiben megvá-
lasztott elnöke Kiss Zoltán lett, aki 
szintén ezer szállal kötődik magá-
nemberként, vállalkozóként egya-
ránt a vízhez, horgászathoz. 

– Alapítványunk szervezett központi megyei rendezvényt már 
több alkalommal is Békéscsabán a Víz Világnapja kapcsán – beszél 
még alapítványuk missziójáról riportalanyunk, aki, mint jeleztük, 
igazi társasági ember és arra is időt szakít rendszeresen, hogy ke-
mény ultipartikon vegyen részt baráti körben. – Számomra igazi 
energiaforrás minden ilyen közösségben megélt óra, órák vagy 
nap. Valójában egész életem úgy alakult, hogy munkahely volt az 
első, utána a baráti kör és csak ezt követően a család. Mostantól, 
hogy nyugdíjas lettem, szeretném bepótolni ezt oly módon, hogy 
a család és az unokák kerültek az első helyre. Annak idején úgy 
fogalmaztam, hogy a Baráti Kör a 4. gyermekem. Tagadhatatlan, 
hogy ezzel az életmódváltással a magam ritmusát is meg kellett 

kicsit fordítanom. Az említett Rózsás Majorbeli vállalkozásban ma-
radtam továbbra is résztulajdonos és szerencsére az ott eltöltött 
több évtized során kialakítottam egy olyan rendszert, munkavég-
zési logisztikát, hogy a jól felkészült új kollegák szinte „gombnyo-

másra” végezhetik a munkát. 
És itt vagyunk a negyedik fogal-

mi körnél, a tejnél, a Víz-Hal-Ember 
után olyan alapvető táplálékról van 
szó, amely a mindennapjaink része. 
Nevetve mondja, hogy nyugodtan 
tovább bővíthetjük ezt a fogalmi kört 
pálinkával, jó borral is. Előbbit saját 
maga főzi, utóbbit – persze módjá-
val – szívesen kóstolja családi, baráti 
összejöveteleken, főzőversenyeken. 

Békésszentandrási találkozásunk 
alkalmával kedvesen meginvitálta 
lapunk stábját egy ebédre a Csü-
csök Csárdába. Harcsapaprikás ér-
kezett túrós csuszával, mi magunk 
roston pontyot kértünk. Udvarias, 
finom ember Dezső István, ugyanis 
amikor megkérdezte a pincér, hogy 
ízlett, így válaszolt: „Jó volt, de mi 
másképpen csináljuk”!

Jó zárógondolat: kedves riporta-
lanyunk valóban másképp csinálja. 
Jót, jól, mások számára is követen-
dően…

K.D.P.
Fotó: Forschner Rudolf
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2016. Augusztus 5.6-án.

- Halas Gasztronómiai verseny 4 kategóriában, 

- Halkolbász Lovagrend- látványtöltés, 

- bemutatók,

- kóstolók, 

- egész napos gyermekprogramok, 

- továbbá az egészséges életmód minden formája. 

Csodálatos helyszín, 

két víz között Szarvason a Kacsató 

és Holt-Körös partján. 

Este koncertek, tánc, eszem-iszom dínom-dánom, 

Potyka Party! 

Várnak mindenkit szeretettel a szervezők: 

Víz-Hal-Ember Alapítvány és 

Szarvas Város Barátainak Köre. 

Web: http://szarvasihalasnap.hu/

IV. Szarvasi 

Horgász és H
alas 

Gasztronómiai Napok

Az egészséges életmód jegyében. 

Társrendezvény: Egészségnap 

Halasnap szórólap.indd   1 2016. 06. 24.   10:52

Halak és emberek

Figyelem a gyermekre 
Dr. Dezső István beavat egy másik gondolatkörbe is, ez pedig a jövőépítés. Úgy 

tartja, nagyon sok múlik azon, miképpen adja át a stafétabotot egyik nemzedék a 
másiknak. A Hal-víz-ember Alapítvány rendezvényein fontos momentum a gyerekek 
megszólítása. Ezért is rendeznek például rendszeresen gyerek horgászversenyt a Ka-
csa-tónál, hiszen ebben a korban a legfogékonyabb a cseperedő kisember a jóra és 
persze a rosszra is. Ezért az előbbit kell nekik megmutatni, követendő példaként, jó 
értelemben arra inspirálva, szeresse, védje a természetet. Számára épp ez a gyerek-
kor jelentette az örök útravalót, Békésszentandrásról elindulva. Nyüzsgő élet volt a 
Körös partján, a Daru-kanyarnál. Sokan jöttek horgászni, közösségi életet élni. Apai 
nagyapja, Dezső Sándor leleményes, ügyes ember volt, „Puskás Dezsőnek” is hívták, 
mert pillanatok alatt elkészített leleményes módszerrel bármilyen használati esz-
közt. Ezek az emlékek kitörölhetetlenek, amikor pedig visszaidézi – bár tudja, hogy 
ez lehetetlen –  ismét gyermek lehet. A természettel való kapcsolatot a városban élő 
gyerekeknek is meg kell teremteni. Ezért is dolga az alapítványuknak a nagy létszá-
mú közönségprogramok szervezése. Ismeretterjesztő munka ez, ami persze számára 
nem jelent nehézséget, mert szeretetből, elkötelezetten teszi dolgát. 
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Az MBOSZ tava-
szi közgyűlésén Sajgó 
Gábornét a küldöttek 
megválasztották Dr. 
Urbán András elhunyt 
alelnök utódjául, a 
mostani ciklus befeje-
zéséig. A Tolcsván élő 
és dolgozó Alelnök 
Asszony első diplomá-
ját földrajz-testnevelés 
szakon szerezte meg, 
majd a pedagógusi te-
vékenységét követően 
m á s o d d i p l o m a k é n t 
mezőgazdasági-árufor-
galmi szaküzemmérnö-
ki képesítést is szerzett. 
21 esztendeje tevékeny 
részese, meghatározó 
motorja a családi vállal-
kozásban megalapított 
Tolcsva Bor Kft.-nek. 
Férje Sajgó Gábor, ké-

sőbb pedig – ugyancsak borász diplomát megszerezve – lánya, 
Sajgó Krisztina is aktív részese a mindennapok munkájának. A 
Sajgó család apai, a Kiszely família pedig anyai ágon jelenti eb-
ben a vállalkozásban a generációs hátteret. Mindkét ágon, szülők 
és nagyszülők borászattal foglalkoztak Tolcsván, illetve Erdőhor-
vátiban. A Tolcsva Bor Kft ezen háttérből is táplálkozva igazi csa-
ládi vállalkozás, amely a tokaji borok magas fokú elkészítésében, 
megalkotásában veszi ki részét immáron több mint két évtizede. 
Az új alelnök tagja, második cikluson át pedig elnök nagymes-
tere a Lórántffy Zsuzsanna Női Borrendnek, amely ebben az 
esztendőben ünnepli megalakulásának 20. éves évfordulóját. 
Alelnöki munkájában mindenekelőtt a borrendi mozgalom mi-
nél szélesebb körű kiterjesztését 
vállalta, személyes, sajátos esz-
közeinek latba vételével, konkrét 
területet pedig az MBOSZ elnöki 
stábjában egy későbbi egyezte-
tés nyomán fog majd felelősen 
továbbvinni. 

MEGVÁLASZTOTT ALELNÖK:

SAJGÓ GÁBORNÉ

NAGY KOCCINTÁS
MISKOLCON

A Dunamenti Szent Orbán Borrend 2006-ban – nem sokkal a 
szüreti időszak után – alakult meg, s jelenlegi taglétszámuk 22 fő. 
Város és a borrend kitűnő kapcsolatára utal, hogy ünnepi napot 
tudtak szervezni jubileumuk 20 éves évfordulójára. Hogy gondok 
vannak a számolással? A történet egyszerű, hiszen éppen 20 eszten-
deje egy lelkes, 5 fős társaság elhatározta, hogy borversenyt ren-
deznek Adonyban. A feladat nem volt egyszerű, mivel ilyen jellegű 
megmérettetést akkoriban talán csak a televízióban láttak.  Mégis 
sikerült ez a program, ami egyben mérföldkő, hiszen ez a mag ala-
pította meg pont 1996-ot követő 10 évre az új civil szerveződést, 
amely hamarosan a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsé-
gének tagjai sorába lépett. Igazán kitettek magukért az adonyiak, 
hiszen a város önkormányzata „hátszelével” országos borrendi 
találkozót szerveztek, nagy érdeklődéssel kísérten, az egy napra 
szóló program túlon-túl gazdagra sikeredett. Volt itt díszközgyű-
lés, kultúrműsor.  A vendégekkel megismertették egy helytörténe-
ti séta során helyi értékekkel, látványosságokkal, és a szomszédos 
szőlőhegyre történő felvonulás pedig sokáig emlékezetes marad. 
Őszintén szólva sokan meglepődtek, milyen rendezett – nem ke-
vésbé szépen felújított – ez a pincesor, ahol a látványos felvonu-
lás után a Római Katolikus szertartás szerint litánián vettek részt a 
meghívottak a Szent Orbán Kápolnánál. Králl István nagymester így 
összegezte az elmúlt 20 év tapasztalatát: a Bor és a Barátság; mert 
vigyázni kell a Borra is a Barátságra is. Félteni, óvni kell őket, mert 
nekünk itt Adonyban „nincs” másunk csak a szőlőhegy, a pincék, a 

Bor és a Barátság. Mi köszönünk a 
pincébe lépve, imigyen: „szervusz, 
pince!” Életre szóló élmény, hogy 
most köszönthettük az országból 
ide sereglett borrendi társakat.

– MBÉ –

ÜNNEPELTEK

AZ ADONYI BORRENDESEK

Ötletes és egyben látványos, országos méretű boros összefogás a mindenkori 
Magyar Bor és Pezsgő Napján az Országos Koccintás program. Hazánk több 
mint félszáz településén ugyanazon időpontban – 2016.június 25-én 18:00 órakor 
– boros poharakkal a kezükben adják meg a tiszteletet e nemes nedűnek mind-
azok, akik cselekedetükkel is szeretnék jó hírét vinni a magyar bornak. Miskolcon 
– Miskolc Megyei Jogú Város és a Miskolci Borbarátok Társasága főszervezé-
sében -, a Szent István téren pirító forróságban nagyszámú borszerető közönség 
adott egymásnak randevút, hogy a megadott vezényszóra egyszerre emeljék 
magasba a poharukat koccintásra! Czupper András az István Nádor Borlovag-
rend nagymestere és rendtársai minden alkalommal örömmel vállalják a házigaz-
da szerepet. Ez abban nyilvánul meg, hogy Kovács András borász, a Hagyó Kft. 
tulajdonosa által biztosított hűs fehérbort poharakba öntik és baráti szavakkal 
köszöntik a térre érkezőket. Ezen a napon valójában összefogott több civil szer-
vezet, mint például az Avasi Borút Egyesület, a Miskolci  Borklub Egyesület, 
a Miskolci Pincék Asztaltársasága, elsősorban gasztronómiai és borkulturális 
szerveződések képviselői, hogy valóban emlékezetessé tegyék ezt a napot. 

- is -
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A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének lapmellékleteA Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének lapmelléklete

Emlékképek

Tálos Tamás hagyatéka
Jellegzetes, termeténél és bölcsességénél fogva is kiemelkedő alakja volt ta-

vaszi haláláig a magyar borrendi mozgalomnak Tálos Tamás. A móri Brindisi Szent 
Lőrinc Borrend nagymestere – olcsó a poén, de esetében találó – nagyformátumú 
közösségi emberként vívott ki magának tiszteletet országszerte. Hosszú éveken át 
alelnökként szolgálta nagy alázattal, energiákkal ezt a szép mozgalmat, 70 eszten-
dején alig túljutván még azon is elgondolkozott egy rövid ideig, hogy megpályáz-
za az elnöki tisztet. Mi másra, ha nem optimizmusra utal ez a momentum, amely 
persze azért nem valósult meg, mert Tamás realista is volt. Tudta, hogy dolga van 
borászként, családszerető apa és nagyapaként ebben a világban. Emlékezetes 
borrendi rendezvények egész sorát szervezte meg évtizedeken át Móron, a Móri 
Borvidék szép városkájában, kitűnő rendi kollegák segítségével, nem utolsósorban 
pedig lánya aktív bevonásával. Nagykövete volt ennek a mozgalomnak, mert nagy, 
termetes emberként fáradhatatlanul megjelent különböző borrendi eseményeken, 
rendezvényeken, kettős minőségben: mint borrendi nagymester, illetve mint aki az 
MBOSZ választott alelnöke is. 

Emlékképek idéződnek fel bennem. Sok-sok találkozás, jó hangulatú beszélge-
tések, szakmát féltő mondatok, a borrendiség jövőjét firtató gondolatok. Társasági 
ember volt, aki mindig tudta mindenben, hogy hol a határ. Ezért aztán bölcs ember is 
volt. Alelnöki pozíciójánál fogva fájdalmas események (jelesül temetések) alkalmá-
val az ő vezényletével álltak sorfalat az egyes borrendek a végső búcsúztatásoknál. 
Katonás eligazító szavak, mert tudta, hogy a rend fontos az élet minden területén, 

a borászati munkában, a magánéletben, a 
mozgalmon belül,, de egy civil szerveződés 
megjelenésénél, megjelenítésénél is. Leg-
utoljára a pannonhalmi adventi borrendi 
jubileumi eseményen találkoztunk, ahol 
nagy tisztelettel beszéltek munkásságá-
ról, úgyis, mint aki tanácsaival, gyakorlati 
útmutatásaival ellátta a rendet akkoriban 
megalapító pannonhalmiakat. Mentoruk-
nak és mesterüknek tartották, hiszen már 
csak a szomszédság okán is őszinte öröm-
mel vállalta ezt a felkérést, hogy a későbbi 
működésük során tovább is figyelemmel 
kísérje munkálkodásukat. Tavaly nyáron, 
Hajdúszoboszlón futottam vele össze, a nyár kellős közepén. Azt mondta szeret ide-
jönni családjával, barátaival ebbe a kedves fürdővárosba, ahol nemcsak gyógyulni 
lehet, hanem remek kártyacsatákat is vívni.

Szerette az életet, a jó bort, tudta tisztelni és megtartani a barátságot. Őt is 
viszont tisztelték és szerették nagyon sokan. Szűkebb családja és a borrendi moz-
galom hatalmas nagy családja fájdalmas veszteségként élte meg, hogy autóját ve-
zetve hirtelen rosszul lett és már tehetetlen volt irányba tartani a járművet. Legyen 
megnyugvás számunka, hogy az úton majdnem végig tudott menni…

- is -

Dr. Terts András, az emberkereső ember
Akár tudták, akár nem szép számú 

pályatársai közül Terts Andrásról, hogy 
borász szakmában summa cum laude 
fokozatban megszerezte a doktori címet, 
bizton mondhatjuk, ezzel ő soha nem 
kérkedett, hangsúlyozta ki nyomatékkal. 
Hihetetlen mértékű szerénysége s egyben 
szakmai alázata, erkölcsi értékrendje ezt 
nem engedte meg. Közel 50 esztendőt 
töltött a pályán, legendás  korszakok ré-
szese lehetett a magyar borászati ágazat 
különböző területein, kisebb és nagyobb 
feladatokat elvégezve, felelős beosztáso-
kat ellátva, egészen a vezérigazgatói posz-
tig. A magyar pezsgőgyártás meghatározó 
szakmai egyénisége volt, nemzedékének 

számos más kiemelkedő   szakembereivel együtt. Valahogy úgy alakult az élete, 
szakmai előmenetele, hogy mindig kitűnő barátokat tudhatott maga mellett. Tud-
juk, ez rajta is múlott, hiszen sokan tisztelték, becsülték, felnéztek rá.Ez a kölcsö-
nösség eredője. Amikor alázatról beszélünk, senki ne gondoljon szolgalelkűségre, 
inkább arra érdemes felhívni a figyelmet,hogy András teljesítette a maga misszióját. 

Most, hogy 65 évesen – hosszas betegség után – végső pontot kellett tennie 
életútjának végére, számos tisztelőben, barátban felmerülhet a kérdés: milyen nyo-
mot hagyott maga után ez a nagyszerű ember? A szakma közvéleménye nagyon is 
tudja ezeket a magaslatokat, az ifjabb korosztály talán már kevésbé.  Van viszont 
Terts András életének egy olyan momentuma, ami az ő közösségteremtő hajla-
mait igen markánsan megmutatja, felmutatja. Ez pedig az a borrendi mozgalom, 

amelynek hazai szárnypróbálgatásaitól kezdve egészen haláláig alkotó részese volt. 
Sohasem a látványosságra törekedett, hanem az alaposságra, arra, hogy ez a civil 
szerveződés – neki is köszönhetően – napjainkra a legnagyobb ilyen jellegű közös-
sége legyen hazánknak. Budafokhoz kötötte munkája, magánélete, egész szakmai 
pályafutása, de óriási kincs birtokosa lehetett azzal, hogy egy közel négyezres békés 
sereget vezethetett négy cikluson, azaz 16 esztendőn át megválasztóinak akaratá-
ból. A saját alapítású borrendjén kívül összesen 16 borrend választotta tagjai sorába, 
ki tudja hány ezer és ezer levelet, dokumentumot írt meg ezen idő alatt az „ügy” 
érdekében, hány és hány tízezer kilométert tett meg autón, vonaton, kevés alkal-
makkor repülőn, hogy elvégezhesse borrendi diplomáciai feladatait. Sajátos egyé-
niségéből fakadóan arra is képes volt, hogy a nagyobb konfliktusokat is elhárítsa, 
legyen az szakmai kérdés vagy éppenséggel a rendi mozgalmon belüli.Halk szavú 
volt, de mondataiban lényegre törő, mindig emberi és emberkereső.

Tíz esztendővel ezelőtt, az akkor második alkalommal megjelenő jubileumi ki-
advány szerkesztési munkálatainál dolgozhattunk együtt. Bárcsak mindig ilyen kol-
legával dolgozhatna az ember egy-egy szerkesztői munka során! Az adott szó, a ha-
táridő betartása fétis volt számára, egymaga átlátta az egész szerkezetét, nemcsak 
a dokumentumok alapján volt tájékozott, hanem a fejében is ott volt szinte minden. 
Tíz év telt el azóta, s íme, megjelenés előtt az új, a Magyarországi Borrendek Or-
szágos Szövetsége megalakulásának 40. évfordulójára készülő Album a nyomdába 
került. A szervező munkákat ki más kezdhette volna el, mint Terts András. Aztán jött, 
különböző frontokon az egészségért, majd az életben való maradásért való küzdel-
me. Nem hagyta magát legyűrni, sajnos azonban ez a viaskodás a legfájdalmasabb 
végkifejletbe került. Fel kellett adnia…

Dr. Terts András korszakos emberként tette a maga dolgát, ameddig tehette. 
Óriási emberi hagyatéka, hogy ezrek és ezrek ismerhették, dolgozhattak vele. Jól 
tudjuk a nem lankadó emlékezet egyik fő táplálója mindannyiunk piciny halhatat-
lanságának. 

- is -
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TÖBB HÓNAPOS ELŐKÉSZÜLETEK, EGYEZTETÉSEK ÉS 
ÁTGONDOLT SZERVEZŐ MUNKÁNAK KÖSZÖNHETŐEN 
MÉLTÓ HELYSZÍNT BIZTOSÍTOTT BALATONSZÁRSZÓ 
NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AZ EGYIK LEGJE-
LENTŐSEBB HAZAI GASZTRONÓMIAI ESEMÉNYEK, A 
KÁRPÁT-MEDENCEI HALÁSZLÉFŐZŐ MAGYAR BAJ-
NOKSÁGNAK. 

A június 4-én, az összetartozás napján egész napos 
programmal rukkolt ki a népszerű fürdőhely szerve-
ző csapata, amely – a jelentkezések nyomán – ösz-
szesen 31 csapat számára biztosított kitűnő felté-

teleket, hogy ki-ki tudásának legjavát adhassa ezen a nyárkezdeti 
szombati napon.

Előzmények, a verseny szakmaisága 
és szellemisége

Immáron 3. alkalommal került sor erre a kiemelkedő gasztro-
nómiai erőpróbára, amelynek ötletgazdája és elsőszámú szerve-
zője Forschner Rudolf, aki az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend 
nagytanácsának tagja, országosan elismert gasztronómus. Mint 
összefoglalta lapunk számára, az egyetlen olyan versenyrendez-
vény ebben a műfajban, amely a magasan kvalifikált szakmai zsűri 
hitelességére, az átgondolt, határon túlra átívelő szervezettségre 
való tekintettel legitim eldönteni a legjobbak sorrendjét. Mivel 
szerveződése kiterjed a történelmi Magyarország egész terüle-
tére, ezért nagyban hozzájárul a trianoni döntés által leszakított 
területen élő magyarsághoz fűződő kapcsolatok erősítéséhez. 
Kárpát-medence vízrajzi régióinak képviseletében csakis olyan 
versenyző jelenhet meg ezen a döntőn, aki már korábban az adott 
térségében bebizonyította magas fokú halfőző tudományát s egy-
ben versenyzésével a legmagasabb fokú minőséget képviseli. 

Tagadhatatlanul szép feladat volt a Halászléfőző Magyar Baj-
nokság lebonyolítása a szárszóiak számára, akik jó házigazdaként 
a legapróbb részletekre is ügyeltek. Nagyon fontos szempont volt, 
hogy az elcsatolt területeket teljes számban sikerüljön megjelení-
teni a jelenlévő versenyzőknek, ehhez pedig komoly előzetes, sok-
szor kitartó, a diplomáciai kapcsolatokat sem nélkülöző munkára 
volt szükség. Amikor az esemény ünnepi megnyitóján a város pol-
gármestere, Dorogi Sándor köszönthette a jelenlévőket nagy taps 
fogadta a bejelentést: az előzetesen bejelentkezett hazai és a szé-
lesebben értelmezett kárpát-medencei jelentkezők teljes szám-
ban felvonultak Balatonszárszó strandjának területén kialakított 
főzőterületen. Ugyancsak jólesően konstatálta az aktív versenyzői 
kedvet Krivács András, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szö-
vetség elnöke, aki fontosnak tartotta, hogy ez a kiemelt szakmai 
rendezvény minden esztendőben méltó helyszínt és figyelmet 
kapjon. A tűzgyújtást megelőzően köszöntötték  a rangos zsűrit 

is, nevezetesen Lukács István háromszoros Oscar-díjas mes-
terszakácsot, a zsűri elnökét, Garaczi János séfet, a lajosmizsei 
Tanyacsárda résztulajdonosát, Forschner Rudolf ötletgazdát, 
Horváth Dezső gasztronómiai szakírót, az Első Magyar Fehérasz-
tal Lovagrend kancellárját, Szentesi Péter írót, Kiss Dezső Péter 
gasztronómiai újságírót, Tóth Imrét az Első Magyar Fehérasztal 
Lovagrend tagját. 

A szervezők igyekezetét és figyelmét jól demonstrálja, hogy a 
versenyző csapatok számára – néhány kivételtől eltekintve – fe-
dett területet biztosítottak, egységes feliratozással, külön erre az 
eseményre elkészített táblákon jelölték meg a versenyzők nevét, 
az általa képviselt régiót, nem volt olyan kérés, amelyet ne telje-
sítettek volna! A felhívás szerint a halászléfőzéshez csakis azon 
versenyző számára biztosítottak halat, aki ennek hiányában jelent 

HALÁSZLÉFŐZŐ MAGYAR BAJNOKSÁG GYŐZTESE

A BARANYASÁGBÓL JÖTT 
Az év halfőzője a Kárpát-medencében

Említettük az apró részleteket és bizony ebből nem is kevés adódott a szárszói 
szervező csapat mindenegyes tagja számára. A versenyzők számára biztosítani kel-
lett természetesen főzőállást, 6 személyes asztalt, padokat, vízvételi lehetőséget, 
és aki kérte, tűzifát. Akik igényelték, lehetőséget kaptak arra, hogy a település vala-
melyik vendégfogadó bázisán egy éjszakára szóló színvonalas szállást kaphassanak. 
A színpad közvetlen közelében alakították ki rossz idő esetére vagy a forróságra fi-
gyelemmel a nagybefogadó képességű közönségsátrat, külön sátorban dolgozha-
tott a zsűri és önálló sátorban vonult fel a rendezvény főszponzora, a Balatoni Hal-
gazdasági Nonprofit Zrt. Az általuk biztosított balatoni pontyhalászlét a nap során 
– kedvezményes kóstolójegyekkel ötszázan ízlelhették meg. Mint erről Szári Zsolt 
vezérigazgató még a verseny legelején megjegyezte: ez nem csupán a verseny házi-
gazdájának szóló gesztus volt, hanem a halfogyasztás népszerűsítése széles körben.
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volna meg. Nos, ilyen megmérkőző nem akadt, hiszen érthető 
módon a halászlevek mesterei ragaszkodtak a saját alapanyag-
hoz, amit a zsűri is fontos szempontnak tartott. Ajánlatos volt még 
számukra, hogy a régiójukra, tájegységükre jellemző díszítéssel, 
dekorált környezetben jelenjenek meg, lehetőség szerint népvise-
letben, ünnepi üzeneteket is tolmácsolva. Jelenthetjük, hogy a fő-
zés délután 14 órára meghirdetett befejezésére minden főzőhely 
sajátos arculatot, terítési kultúrát felmutatva várta a szakértő zsűri 
számára elkészített versenymunka elbírálását. 

A szakmai zsűri jó kétórás vizsgálódása nyomán hozta meg vé-
gül is a döntését, a legmagasabb fokú szakmai előírásoknak meg-
felelő pontok összesítése nyomán. A verseny tisztaságát hivatott 
megerősíteni az a tény, hogy a pályaművek sorszámmal, azonos 
méretű és színű, jelöletlen tálban érkeztek kóstolásra! 

Lukács István az eredményhirdetést megelőzően a szűkebb 
döntnöki stábnak mintegy előzetes konklúzióként elmondta, 

hogy különösen az volt számára nagy élmény, 
hogy az egyes tájegységi halászlé módozatok 
megfelelő autentikussággal jelentek meg, ezzel 
is karaktert adva a versenyműnek. Ami pedig 
külön tiszteletreméltó a versenyzők igyekezetét 
illetően, az a vizuális megjelenítés – az adott fő-
zőhelyeken. Fontos, kiemelt szempont az adott 
halászlé minősége, de legalább ennyire pozitív 
üzenetértékű, ha a megjelent versenyzők és 
azok baráti társasága hangulatos helyszínt va-
rázsol ezzel is bizonyítva a szűkebb közösség 
fontosságát. Hogy aztán ezekből a kisebb főző-
közösségekből alakuljon ki egy nagyszerű ver-
seny, a Kárpát-medence halászlés ízüzeneteit 
itt, együtt felmutatva. Nagyon nagy különbsé-
gek így is voltak, végül is az élmezőny valóban a 
felsőfokokat képviselte.

Eredmények

Átadásra került 16 bronz,10 ezüst, és  4 
arany minősítésről szóló díj.

Aranyosak között van számon tartva 
a 2016.  év halászlé készítője, mi révén a For-
schner Rudolf által alapított nagy vándor  díj 
új tulajdonosa: MUNK ERIK, Baranyaság, 
továbbá  Csémi László, Gyurica Tibor, Ko-
mann Péter aldunai régió. az M.N.G.SZ, és az 
E.M.F.L. különdíjai, akik kiérdemelték  Kárpát-
aljáról, másrészt Párciumból,    Nagyváradról 
érkeztek.

KDP
Fotó: Ádám Péter

Polgármester és a hal
Balatonszárszó valójában olyan Balaton-parti település, ahol előszezontól egé-

szen szezonzárásig minden hétvégére jut valamilyen nagyobb szabású rendezvény, 
fesztivál, kulturális esemény. És bizony a Balaton, a vízpart önmagában is inspiráló 
erő a rendezők számára, hogy milyen műfajokban jelenjenek meg ezen programok 
során. Számos olyan esemény vonzza ide az emberek ezreit, amely nem csupán ar-
ról szól, hogy „csobbanjunk egyet” a Balatonban! Ezért a legnevesebb könnyű és 
komolyzenei programok házigazdái, kiemelkedő, immár hagyománynak számító 
gasztronómiai fesztivál az augusztus végi Lecsófőző összejövetel, melynek minden 
alkalommal zsűri elnöke Csukás István Kossuth-díjas ró Balatonszárszó díszpolgára. 
Akinek színes egyéniségébe és életművébe természetesen a hal is belefér, hiszen az 
egyik országosan is kedvenc rajzfilm sorozatának címe a Nagy Ho-ho-ho horgász. A 
2016-os nyári szezon remélhetően sikeres lesz – fogalmaz optimistán a polgármes-
ter – és annak külön is nyomatékot ad, hogy a szezonnyitáshoz az alaphangot, ha 
úgy tetszik a hangütést egy ilyen nagyszabású összejövetel, mint a Kárpát-meden-
cei Halászléfőző Magyar bajnokság adta meg. 

Lukács István háromszoros Oszkár-díjas, 
a zsüri elnöke értékel

Zsűriztek: Garaczi János, Forschner Rudolf 
ötletgazda, szervező, Horváth Dezső, Lukács István, 
Tóth Imre

Versenyzők Szarvasról:
Rafaj János és Szucsány György Szép lányok, asszonyok a bogrács körül
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ELSŐ MAGYAR FEHÉRASZTAL LOVAGREND

MEGFELELŐ MÉLTÓSÁGGAL S EGYBEN ŐSZINTE ÖRÖMTŐL ÁTHATOT-
TAN ÉRKEZEK AZ ELSŐ MAGYAR FEHÉRASZTAL LOVAGREND JÚNIUS 
11-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPSÉGÉRE AZ ÚJONNAN AVATANDÓ LOVAG-
JELÖLTEK, A GAZDAG PÁLYAFUTÁSUKKAL, SZAKMAI EREDMÉNYEIKKEL 
KIÉRDEMELT KITÜNTETETTEK ÉS NEM KEVÉS SZÁMBAN HOZZÁTARTO-
ZÓK ÉS BARÁTOK A KECSKEMÉTI VÁROSHÁZA DÍSZTERMÉBE.

Különös jelentőséget adott az alkalomnak, hogy 2016-
ban e nemes civil szerveződés megalakulásának 10 
éves évfordulóját ünnepli. Annak is szép hagyománya 
van, hogy az elmúlt évtized során az alapítók táborát 

átgondolt jelölésekkel folyamatosan bővítették és ez a gyarapodás 
azt eredményezte, hogy az egybegyűlteket köszöntő Benke László 
nagymester indító mondataiban örömmel állapította meg: a rend 
tagsága immáron meghaladta a 100 főt! Érthető büszkeséggel hoz-
zátette, hogy ez a 10 esztendő azt is bebizonyította, hogy e kitűnő 
gyülekezet Európában, de még a tengerentúlról is tudott tagokat 
toborozni, ebben a kitekintésben tehát a magyar gasztronómia 
külhoni követei is a mindenkori fehérasztal lovagrendi tagok. 

A rend avatási ceremóniájának pontos forgatókönyvéhez iga-
zodva az újonnan avatott jelöltek esküt tettek, majd a narrátor rövi-
den ismertette külön-külön is pályafutásukat, hogy a nagymesteri 
felavatás után átvegyék a szigillumot és a díszoklevelet Németh 
József ceremóniamestertől, illetve Szabó Pál főkancellártól. 

Akik a tagok sorába léphettek
Ádám Péter a pécsi Zipernovksz-

ky Károly Gépipari Technikumban 
érettségizett. Hobbija által vezérelve 
1982-ben beiratkozott a bajai Rud-
nay Gyula Önképzőkörbe, ahol Mikli 
Ferenc festőművész lett a mestere. 
Számos hazai és nemzetközi alkotó-
tábornak jelenleg is tagja, több ittho-
ni és külföldi kiállításon is részt vett. 
Szívügye a fotózás is. A gasztronó-
mia és ezen belül a halászlé szeretete 
már az 1970-es években jelen volt az 
életében, ekkor érlelődött meg benne 
az elhatározás, hogy „beleveti” magát 
a halászlé főzés tudományába. Hosszú idő után, 1996-ban mé-
rettette meg magát először a Bajai Halászléfőző Bajnoka ver-

senyén, ahol negyedik helyezést ért el. 2002. és 2004. között 
háromszor nyerte meg ezt a versenyt, és megkapta a Baja Örö-
kös Halászléfőző bajnoka címet. . Az ajánlásban nagy szere-
pet játszó klubjuk 2015-ben elnyerte a Magyar Népi Sütő-Főző 
Hagyományok Őrzője címet.

Csuta Zsolt a székesfehérvári Ke-
reskedelmi és Vendéglátóipari Szak-
középiskolában tett cukrász szakmai 
vizsgát 1987-ben, majd ugyanott 
1991-ben szakérettségit szerzett. Már 
18 évesen, 1988-ban, a „Szakma Ifjú 
Mestere” cím birtokosa lett. 1991-ben 
átvette az ÁFÉSZ egyik üzletét, amit 
1992-től Csuta Cukrászda néven önálló 
vállalkozásként vezet. 1998-ban mes-
tervizsgázott Budapesten a Dobos 
C. József Vendéglátóipari Szakképző 
Iskolában. Szaktudásának fejlesztése 
érdekében részt vett különböző szak-

mai tanfolyamokon, a tanultakat cukrászdájában kamatoztatta. 
Igyekszik a fiatalokat is a cukrászat szépségére tanítani, oktat a 
felcsúti Letenyey Lajos Szakközép- és Szakiskolában. Kiváló-
an szerepelt az Év fagylaltja versenyeken. 2008-ban a legszeb-
ben díszített fagylalt különdíját kapta. 2010-ben és 2012-ben 
az „Év fagylaltja” díjat szerezte meg, 2011-ben aranyérem és 
közönségdíj jutott neki. 2013-ban Pataky János felkérte, hogy 
vállaljon szerepet a zsűri munkájában, így lett az „Év Fagylaltja” 
zsűri elnöke. Külön ki kell emelni, hogy az utánpótlás nevelését, 
oktatását a cukrászdájában is folytatja.

Dinya Imre a Mohácsi Mátyás 
Élelmiszeripari Szakmunkásképző és 
Kertészeti Szakközépiskola elvégzése 
után gimnáziumi érettségit szerzett. 
Közel 29 év munkatapasztalattal ren-
delkezik húsfeldolgozói, 10 év területi 
képviselő – szaktanácsadó, kereskedő 
– boltvezető munkakörökben. Egyéni 
vállalkozóként turisztikai és gasztro-
nómiai munkát is végez, kisterme-
lőként a saját gazdaságában nevelt 
sertések feldolgozásával foglalkozik. 
2008-ban alapítója és titkára volt a 
Gyulai Hentesek Hagyományőrző 

Egyesületének, amelynek 2010-től ő az elnöke. Alelnöke a 
Gyulai Civil Szervezetek Szövetségének és elnökségi tagja a 
Gyulai Városbarátok Körének.  Kitűnő problémamegoldó kész-
ségének és eredményorientáltságának köszönhető, hogy 2010-
től főszervezője a Gyulai Kolbász és 
Sódarmustrának.

Jakó Lajosné életútjáról csak 
„többesben” tud beszélni, hiszen nem 
csak házasok, hanem munkatársak 
is voltak férjével, Jakó Lajos mester-
cukrásszal, a Magyar Nemzeti Gaszt-
ronómiai Szövetség, és az Első Magyar 
Fehérasztal Lovagrend tisztelt és meg-
becsült, 2013-ban elhunyt tagjával. 
1981-ben cukrász szakmunkás vizsgát 
tett, 1986-ban mestervizsgázott. 1991 

Új lovagokat avattak, kitüntetéseket adtak át
Az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend ünnepsége Kecskeméten

Jubileum
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és 1998 között már önálló vállalkozókként, egymás mellett mű-
ködtek Kiskörösön férjével, aki 1991-től Kecskeméten is építette 
karrierjét. 1998-ban felszámolták közös üzleteiket, és családos-
tól Kecskemétre költöztek, ahol 2002-ben megnyitották a Jakó 
Cukrászda Anna Kávéházat, ami szintén két vállalkozásban 
működött.  Férje halála után az üzletekkel kapcsolatos dönté-
sek, fejlesztések az ő vállára kerültek, de cukrászmester lánya, 
Bea és közgazdász lánya, Rita segítségével követik a papa által 
kitaposott utat.

Kozák Pál iskolái befejezése után 
a vállalkozó élet több szegmensét ki-
próbálta, már 1995-ben megvásárolta 
a szegedi egyetem Béke Tanszékének 
gyorséttermét, amelyet azóta is vezet. 
2005-ben végleg elkötelezte magát a 
vendéglátás és rendezvényszervezés 
irányába, miután létrehozta a Stefánia 
Catering Kft-t, amely kitelepülések-
kel és rendezvények lebonyolításával 
foglalkozik. Cége azóta a város egyik 
meghatározó catering vállalkozásá-
vá nőtte ki magát. Az első fesztiválok 
szervezését 2006-ban kezdte, ezek 
közé tartozott a Szegeden megrendezett Kajak-Kenu Világbaj-
nokság, az augusztus 20-i Államalapítási ünnepi rendezvény, a 
Szegedi Ifjúsági Napok, valamint a Szőregi Rózsa Fesztivál. 
2009-ben sikeresen részt vett a Szőregi Homokbánya Infra-
strukturális Fejlesztésének projektjében is. 2010-ben átvette a 
Szegedi Sörfesztivál és a Szegedi Grill Fesztivál rendezésének 
jogát, 2011-ben megszervezte a XXI. Körös-Toroki Napokat. 
Cége 2012-től a Szegedi Tudomány Egyetem beszállítója.  

Maurer István 1983-ban végzett 
szakácsként a Veszprémi Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari Szakközépisko-
la és Szakmunkásképző Intézetben, 
majd 1986-ig a Hotel Veszprémben 
dolgozott. 1987-ben már a balatonfü-
redi Nimród étterem konyhafőnöke, 
1989-től 2000-ig pedig a Magyar Hon-
védség Helyőrségi Művelődési Otthon 
éttermének konyhafőnöke volt. Ezen 
időszak alatt leérettségizett, majd 
2000 tavaszán részt vett a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara által kiírt 

mesterképzésen, ahol kiváló minősítéssel végzett. Ugyanebben 
az évben bekerült a Séf Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 
Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskola tanári köteléké-
be mint szakoktató. 2004-ben részt vett a Tanács Attila által 
vezetett zöldségszobrász tanfolyamon, 2005-ben minőségbiz-
tosítási auditori vizsgát tett.  2011-ben mesterszakács kineve-
zést kapott, 2013-ban megnyerte a Lajosmizsei Halászlé Főző 
versenyt. 2015-ben a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövet-
ségtől, „Gasztronómiáért” érdemrendet kapott.

Rizmajer József a Piarista Gim-
názium elvégzése után 1989-ben ke-
reskedelmi üzemgazdász diplomát 
szerzett a Kereskedelmi és Vendéglá-
tóipari Főiskolán. Hivatásos birkózó-
ként sportállása volt, ami 1990-ben 
megszűnt, ezután 1994-ig egy sörö-
ző vezetésében találta meg szá-
mításait. 1994-ben kezdte meg saját 
sörfőzdéjének építését, miközben sör-
gyártó szakmunkás bizonyítványt is 
szerzett a Bercsényi Miklós Élelmiszer-
ipari Szakközépiskolában. 1995-től a 
Rizmajer és Társa Kft. ügyvezető tu-

lajdonosa, 1996-tól a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének a tag-
ja, 2015-től alelnöke. 2015-ben a Corvinus Egyetemen Sörfőző 
mester szaktanácsadó diplomát is szerzett. Jelenleg a sörfőz-
déjükben előállított sör nagy részét négy saját sörözőjükben ér-
tékesítik, de számos étterembe is szállítanak. 2013-ban Csepeli 
Örökség-díjat, 2014-ben Budapest Márka-díjat kaptak. 

Takács József Zoltán  a középisko-
lai tanulmányai után szakács szakmun-
kás vizsgát tett. Szakmai tapasztalato-
kat szerzett a Don Roberto étteremben 
szakácsként, és a Magyar Konyha Főző 
Iskolájában mint séf helyettes. Jelenleg 
az Eurest Étterem Üzemeltető Kft-nél 
dolgozik, mint séf és raktárvezető. 2009-
től Tanács Attilától tanult ételszobrásza-
tot. Több nemzetközi versenyen vett 
részt, ahol ételszobrászként 43 érmet 
szerzett. Ételszobrász tanulmányait 
Szlovákiában és Németországban foly-
tatta, amelynek eredményeként 2010-
ben világbajnoki ezüstérmet, 2012-ben olimpiai bronzérmet ért 
el. 2013-ban diétás szakács szakvizsgát tett. 2014-ben tagja lett 
a Szabadtűzi Lovagrendnek. 2015-ben az Eszterházy Barokk 
Ételfőző versenyen csapattársaival első helyezést ért el. Je-
lenleg mestervizsgára készül.

Végh Endre 1972-ben végzett szőlőtermesztő szakmunkás-
ként a balatonfüredi szőlészeti szakmunkásképző intézetben. 
Szakmunkás bizonyítványát a nemzetközi „szakma kiváló dolgo-
zója” versenyen kapta meg, ahol első helyezést ért el. 1981-ben 
érettségizett, majd 1982-ben technikus minősítést szerzett szőlő-
termesztésből és borászatból. 1989-ben vendéglátóipari felsőfokú 
végzettséget szerzett áruforgalmi menedzserként. Első munka-

helyén 17 évig dolgozott szőlész-bo-
rászként. 1972-óta dolgozik üdül-
tetésben Balatonfüreden. 1989-től 
a mai napig üdülővezető a Magyar 
Kábel Művek balatonfüredi üdülőjé-
ben. Családi vállalkozásban 1,5 hektár 
szólóterületen gazdálkodik Balatonfüre-
den, ahol egy 80 férőhelyes borkósto-
lásra és vendéglátásra alkalmas pincét 
is üzemeltetnek. A balatonfüredi borter-
melői körzetben működő Balatonfü-
red és Környéke Borút Egyesületnek 
megalakulása óta az elnöke. Tagja a Ba-
latonvin Borlovagrendnek.

Vörös István Attila a Vendéglá-
tóipari Szakközépiskolában szerzett 
felszolgáló - szakács - cukrász vég-
zettséget. Tanulmányi ideje alatt több 
szállodában, étteremben, konyhában 
gyarapította szakmai tudását. 1972-
ben a Nagykáta és Vidéke ÁFÉSZ-hoz 
került, ahol az Aranyszarvas Étterem 
vezető helyetteseként dolgozott. 
1976-ban Jászberényben a Hotel Le-
hel Gyöngye főpincére lett két évig, 
eközben jeles eredménnyel elvégezte 
a két éves melegkonyhás üzletvezetői 
tanfolyamot. 1978-ban került a Gödöllő és Vidéke ÁFÉSZ-hoz, 
ahol jelenleg is dolgozik. Itt kapta meg élete első melegkonyhás 
egységét, a Tulipános Patak éttermet. Az ÁFÉSZ egy mogyoródi 
parasztházból – az ő elképzeléseinek felhasználásával – kiala-
kított egy patinás, magyaros csárdát, amely 1986. augusztus 
7-én nyílt meg Csíkvölgyi Pipa Csárda néven. Az üzlet, amely 
azóta az ő vezetésével üzemel, számos rendezvénynek, sajtó-
fogadásoknak, családi, baráti összejövetelnek volt a helyszíne 
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az elmúlt 30 évben, a Forma I-es versenyek idején pedig több 
versenyistálló is megfordult náluk. Alelnöke a Gödöllő és Kör-
nyéke Turisztikai Egyesületnek.

Az ünnepség további emlékezetes percei következtek, 
amikor a nagymester, a főkancellár és a ceremóniamester az 
Első Magyar Fehérasztal Lovagrend jubileumi esztendejében 
nagy tekintélynek örvendő jeles kollegáknak adhatták át a ki-
tüntetéseket. Nevezetesen: 

Nagy Tibor vendéglős szakmai tevékenysége a harkányi Baranya 
Szállóban kezdődött, itt lett pincér tanuló 1957-ben. A szakképesítés 
megszerzése után a Balatonnál dolgozott, majd a Mohácson meg-
nyitó Török Presszó munkatársa, később a mohácsi Béke Szálló 
és Étterem üzletvezető helyettese lett. 1968-ban, miután a mo-
hácsi Petőfi Halászati Termelő Szövetkezet felépítette a Mohácsi 
Halászcsárdát, a város felkérte az üzlet vezetésére, amelyet 44 évig 
üzemeltetett. A Halászcsárda kiérdemelte a Védnöki Táblát. Kiérde-
melte a Chaine des Rotisseurs címet, Schnitta Sámuel-díjat, városi ki-
tüntetéseket és Mohácsért aranygyűrűt kapott. Átvehette a Magyar 
Országgyűlés Elnökének ezüst érmét is. Több szakmai szervezetnek 
a tagja, publicisztikai munkái közül kiemelkedik a Sikerkonyhák – Si-
kerreceptek című kötet és az Ínyenc túrák Magyarországon. Mun-
kásságának elismeréseként az Első Magyar Fehér Asztal Lovagrend a 
Lovagrend Nagy Aranykeresztje kitüntetésben részesíti.

Meskál Tibor az érettségi után, 1960-ban a budapesti Kereske-
delmi és Vendéglátóipari Szakiskolában folytatta tanulmányait, mint 
felszolgáló tanuló. Már 1963-ban aranyérmet nyert az Országos Ifjú-
sági Szakmai Versenyen, teljesítményéért tanulmányútra mehetett 
az akkori NDK fővárosába, Berlinbe. Hazatérése után mint kinevezett 
szobaszerviz főpincér folytatta munkáját a Grand Hotel Royalban, 
és a Szabadság Szállóban. 1966-ban elérkezettnek látta az időt, hogy 
megismerkedjen különböző népek gasztronómiájával és asztali, 
konyhai szokásaival. Útja először Rómába vezetett, majd Ausztrália 
következett, ahol az ország nagyvárosainak legnevesebb szállodái-
ban és éttermeiben dolgozott, és ahol több államfő, politikus és 
sztár kiszolgálása fűződik a nevéhez. 1977-ben áthelyezték Lon-
donba, ahol öt évet töltött híres szállodákban.  1996-ban hazatérve a 
Gundel Étterem szaktanácsadója és teremfőnöke lett, majd a Fórum 
Hotel Étterem igazgatójaként működött. A Hotel Gellért rendezvé-
nyigazgatójaként várta a Corinthia Grand Hotel Royal újranyitását, 
aminek jelenleg is Senior Duty Managere. 1998-tól tagja a Magyar 
Nemzeti Gasztronómiai Szövetségnek. Részt vett a legújabb iskolai 
szakkönyv megszerkesztésében, a Szobaszerviz tananyagot pedig ő 
írta. A mai napig elnöke a Grand Hotel Royal Éttermesek Társasá-
gának.  Munkásságának elismeréseként az Első Magyar Fehér Asztal 
Lovagrend a Lovagrend Nagy Aranykeresztje kitüntetésben részesíti.

Antalicz Miklós, a cukrászati alapanyaggyártó M-Gel Kft. tu-
lajdonos ügyvezetője a főiskola elvégzése után biztonságtechni-
kai szakmérnökként dolgozott az akkor világhírű Egyesült Izzónál. 
1982-től kezdett önálló vállalkozásba először az élelmiszeripar, ké-
sőbb a cukrászipar területén. 1986-tól Olaszországban tanulta 
meg a fagylaltkészítés technológiáját és a fagylaltízesítő kon-

centrátumok használatát. Hazatérve fejlesztésekbe kezdett, és 
megalkotta a semleges alapnak, illetve gyümölcs alapnak keresztelt 
porkeveréket, ami nem csak Magyarországon, de Európa számos 
országában is egyedülállónak számított. A termékfejlesztéseket az 
élelmiszeripar területén is folytatta, így született meg a csökkentett 
szénhidráttartalmú termékekből álló Dia Wellness, valamint a Kö-
lyök Barát termékcsalád. 

Rendszeresen részt vesz magyarországi és nemzetközi szakki-
állításokon, előadásokon, tanfolyamokon. Újításait nem csak be-
mutatni, de versenyeztetni is szereti. Az elnyert trófeák közül leg-
kedvesebb számára a millenniumi évben kapott „Év Fagylaltja” 
elismerés a Tripla csokiért. Sikereit nemcsak kitartó munkájának, 
de felesége és családja támogatásának is tulajdonítja.  Munkásságá-
nak elismeréseként az Első Magyar Fehér Asztal Lovagrend a Lovag-
rend Nagy Ezüstkeresztje kitüntetésben részesíti.

Cora János Tibor elektroműszerészként végzett, de Erdélyből 
Magyarországra áttelepülve felszolgálóként kezdett dolgozni Buda-
pesten. 1991-ben telepedett le Szolnokon, és ettől kezdve már csak 
mint vállalkozó tevékenykedett a városban. 1991-ben a Gólya Ven-
déglőben kezdett, majd 1993 és 1998 között az Árkád étterem kö-
vetkezett. 1998 és 2005 között a Marika Pizzéria, a Zöld Fehér Söröző, 
majd a MÁV üzemmérnökség konyhája volt a munkahelye. 2006-tól 
az Alcsi Holt-Tisza Vendégház és Étterem ügyvezető igazgató-
ja. Partnerként több fontos rendezvényen vett és vesz részt, többek 
között a szolnoki polgármester-bálokon, a szolnoki mérnökkamara 
éves mérnökbáljain, az Erdély Barátainak Köre és a Keresztény 
Kulturális Egylet által rendezett keresztény bálokon. Munkásságá-
nak elismeréseként az Első Magyar Fehér Asztal Lovagrend a Lovag-
rend Nagy Ezüstkeresztje kitüntetésben részesíti.

Dr. Barócsi Zoltánt családi indíttatása révén nagyon hamar 
magával ragadta a szőlőtermelés és borászat különleges, és semmi-
hez nem hasonlítható szakmaisága és hangulata, ezért nem megle-
pő, hogy gimnáziumi tanulmányait követően az akkori Kertészeti 
és Élelmiszeripari Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol 1998-
ban okleveles kertészmérnök diplomát szerzett. Még ugyanebben 
az évben felvételt nyert ugyanezen egyetem és tanszék doktori 
képzésére, ahol doktorandusz hallgatóként folytatott szakmai ku-
tatásokat, és oktatott is. 2002-ben egyéves szőlészeti, borásza-
ti és üzemvezetési gyakorlaton volt Franciaországban, majd 
2003-ban felvételt nyert az ENSA-Montpellier egyetemre, a külföldi 
diákok számára posztgraduális képzésként meghirdetett borász-
képzésre, ahol két diplomát szerzett. Hazatérése után 2005-ben, a 
gyöngyösi Károly Róbert Főiskolán kezdett oktatni, ahol négy 
évig irányította a főiskola borászatát is. Doktori disszertációját 
2006-ban védte meg Cum laude minősítéssel a Corvinus Egyete-
men, így megszerezve a tudományos PhD fokozatot. 2008. és 2010. 
között az Egri Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet igazgatója volt, 
ugyanitt 2013-ig a szőlész-borász mérnöki képzés szakfelelőse 
is.  Anyanyelve mellett orosz, francia és angol nyelven beszél. 
Munkásságának elismeréseként az Első Magyar Fehér Asztal Lovag-
rend a Lovagrend Nagy Ezüstkeresztje kitüntetésben részesíti.

Előtérben Nagy Tibor és Meskál Tibor 
kitüntetettek

Középen Szépréti László kitüntetett
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Heródek János Mesterszakács, az Öreg Tanyacsárda konyhafő-

nöke, 1955. december 28-án született Kerekegyházán. Itt járt általá-
nos iskolába a szép gyermekévek után. Az Aranyhomokban kezdte 
pályafutását tanulóként, ahonnan Gömöri Ferenc már a kezdetek 
kezdetén átcsábította a Tanyacsárdába. Azóta is folyamatosan ott 
dolgozik, egyfajta állandóságot képviselve a csárda gasztronómiájá-
ban. A feladata összetett, a beszerzés is hozzá tartozik. Megvannak a 
bejáratott források, szeret helybeli termelőktől rendelni.„Hiába a 45 
év, nem tudok olyan ételt mondani, amelyet ne készítenék szívesen!” 
– vallja Heródek János.  A csárdának köszönhetően bejárhatta a vi-
lágot, voltak Svájcban, az egykori Jugoszláviában, Ausztriában, 
de itthon is hívták őket egy-egy munkára olyan patinás szál-
lodákba, mint a Gellért, az Astoria, vagy a margitszigeti Nagy-
szálló.  1986-ban tett mestervizsgát Budapesten. Lajosmizsén él, 
nehezen tudná elképzelni az életét máshol. Egy gyermeke van, aki 
szintén a vendéglátásban dolgozik, természetesen szakácsként. Mun-
kásságának elismeréseként az Első Magyar Fehér Asztal Lovagrend a 
Lovagrend Nagy Ezüstkeresztje kitüntetésben részesíti.

Kiss Zoltán 1978-ban kezdett tanulni a kecskeméti Vendéglátó-
ipari Iskolában. Már másodéves ipari tanulóként megnyerte a Béke 
Szállóban rendezett országos versenyt, majd egy évre rá ismét, 
és a Szakma Kiváló tanulója versenynek is első helyezettje lett. Az 
Átrium Hyatt Szállodában eltöltött 5 éve alatt hazai és külföldi 
versenyek, fogadások segítették a szakma minél szélesebb megta-
nulását. Eközben 1983-ban letette a cukrász mestervizsgát, és elvé-
gezte a technikumot is. Később elvállalta a kecskeméti Liberte Ká-
véház cukrászati vezetését. Tel Avivban és a sevillai Világkiállításon 
dolgozott, majd a budapesti Vigadó Casinó Étterme következett. 
1994-ben megszerezte a mestercukrász címet és az Aranysapka 
versenyen három aranyérmet nyert, valamint a nemzeti csapat cuk-
rászaként a luxemburgi olimpián bronzérmet kapott. Családi cuk-
rászdájukat 1995-ben nyitották meg, amelyet jelenleg feleségé-
vel és két fiával üzemeltet. Munkásságának elismeréseként az Első 
Magyar Fehér Asztal Lovagrend a Lovagrend Nagy Ezüstkeresztje 
kitüntetésben részesíti.

Rózsa Róbert 25 éve alakítja, csiszolja vendéglátós pályafutá-
sát Hódmezővásárhelyen, a Rózsa Rendezvénycsárda tulajdo-
nosaként. A kitűnő vendéglátós több műfajban képviseli a ven-
déglátást, részt vesz a legjelesebb hazai és nemzetközi szakmai 
bemutatókon, versenyeken, rendezvények százait bonyolítja le 
magas fokú elkötelezettséggel és szakmai tudással. Családi vál-
lalkozásában Róbert fia szakácsként, Lilla lánya pedig még 
szakközépiskolásként segíti. Rózsa Róbert számos szakmai szer-
vezet tagja, többek között a Magyar Vendéglátó Ipartestületnek 
és a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetségnek is. Három éve 
a Vállalkozók Országos Szövetségének Csongrád Megyei Szerve-
zete az „Év Vállalkozója” címet adományozta neki. Gyakran kap 
meghívást vendégfőzésekre különböző diplomáciai testületek-
től, nemrégiben örökre emlékezetes szakmai utazáson vehetett 
részt Laoszban. Első számú tanítómesterének Garaczi Jánost, a 
Lajosmizsei Tanyacsárda séfjét és társtulajdonosát tartja. Munkás-
ságának elismeréseként az Első Magyar Fehér Asztal Lovagrend a 
Lovagrend Nagy Ezüstkeresztje kitüntetésben részesíti.

Simkó József általános, szakmai, és középiskoláit Békéscsabán 
végezte. 1979-ben Szarvasra költözött, mert a munkahelye odakö-
tötte. Talajjavítási munkákat végzett, mint mélyépítő, előbb műveze-
tőként, majd építésvezetőként. 1991-ben alapította meg cégét és 
1992-ben indította el a Békésszentandrási Sörfőzdét, amit 22 
évig, nyugdíjba vonulásáig vezetett. 2010-ben Black-Rose sörük 
kiérdemelte az év söre címet, 2011-ben Év Sörfőzdéje elismerésben 
részesültek, majd ugyanebben az évben OMÉK kitüntetettek lettek. 
Az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend sörös szekciójának 2012. óta 
tagja. A Vidékfejlesztési Minisztérium két évtizedes szakmai mun-
kájáért és egyesületi tevékenységéért Ujhelyi Imre díjjal jutalmazta 
2013-ban. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége az Év 
Békés-megyei vállalkozója címmel tüntette ki 2014-ben. Munkás-
ságának elismeréseként az Első Magyar Fehér Asztal Lovagrend a Lo-
vagrend Nagy Ezüstkeresztje kitüntetésben részesíti.

Szépréti László 1969-ben végzett cukrászként az Ecseri úti Ven-
déglátóipari Szakközépiskolában, majd a X-XVI-XVII. kerületi Ven-
déglátó Vállalatnál dolgozott cukrászként. Tanuló és segédkorában 
is több alkalommal sikeresen indult vállalati versenyeken. 1976-ban 
mestervizsgázott. 1977. óta önálló kisiparosként dolgozik Budapesten 
XVII. kerületében. Cukrászdája ma már igazi családi vállalkozás. Két 
lánya szintén a Szépréti Cukrászdában dolgozik. Az üzlet elnyerte a 
Magyar Cukrásziparosok Ipartestülete által alapított Dobos-dí-
jat. 2007-ben mestercukrász címet szerzett, emellett több ízben ka-
pott szakmai elismerést. 1998-tól 2007-ig a Magyar Cukrásziparosok 
Országos Ipartestülete Felügyelőbizottságának elnöki tisztségét 
töltötte be, 2007-től 2014. szeptemberéig a Magyar Cukrásziparosok 
Országos Ipartestületének alelnöke, 2014. szeptembertől 2015. feb-
ruárig az elnöke volt. 2007. óta elnöke a Budapesti Mestervizsga 
Bizottságnak, a mai napig részt vesz szakmunkás és mestervizsgáz-
tatásban. 2012. óta tagja az Első Magyar Fehér Asztal Lovagrendnek. 
Munkásságának elismeréseként az Első Magyar Fehér Asztal Lovag-
rend a Lovagrend Nagy Ezüstkeresztje kitüntetésben részesíti. 

Emlékezetes meglepetéspercekkel – még a Szózat hangjai 
előtt – zárult a kecskeméti ünnepség. Benke László nagymes-
ter nemcsak a szót „ragadta magához”, hanem az elmúlt 10 év 
gyakorlatával - hogy minden fontos döntést a tanács hoz meg 
– ellentétben egyszemélyi döntést hozott a következőről. Sza-
bó Pál főkancellár elmúlt 10 esztendőben kifejtett áldozatkész 
szervezőmunkája, feltétlen odaadása, elkötelezettsége okán 
az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend Gyémántokkal ékesített 
Nagy Aranykeresztjét vehette át. 

is 
Fotó: Forschner Rudolf

Mint mindig: lajosmizsei Tanyacsárda
A hagyományok fontosak egy ilyen szervezet életében, ha úgy tetszik minden tekintetben. 
Ennek megfelelően a kecskeméti ünnepi találkozók utáni őszinte szíves látásról mindig a 
lajosmizsei Tanyacsárda, annak tulajdonosi kara és személyzete gondoskodik Garaczi János 
résztulajdonos vezetésével, aki maga is alapítója a Lovagrendnek, elkötelezett képviselője 
és szolgája a magyar vendéglátás ügyének. A gyönyörűen és gazdagon terített asztalok 
körül az új és régi lovagrendi tagok, a meghívott vendégek, hozzátartozók, barátok jó han-
gulatban, kötetlen együttlét nyomán zárhatták a délutánt.

Új és régi tagok a Városháza 
dísztermének első sorában

A "gyémántos" Szabó Pál főkancellár
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MIÉRT NE VALLHATNÁM BE: MINDIG ELÉRZÉKE-
NYÜLÖK – TALÁN KOROM ÉS HABITUSOM OKÁN –, 
HA MEGHALLOM A KECSKEMÉTI VÁROSHÁZA GYÖ-
NYÖRŰ HARANGJÁTÉKÁT, AMELY HIRDETI A MI 
NÉPI ZENEI KULTÚRÁNK GYÖNYÖRŰSÉGEIT. NAGY 
ÖRÖMÖMRE, KEGYES HOZZÁM A SORS, MERT, HA 
CSAK AZ ELMÚLT 10 ESZTENDŐRE GONDOLOK, AZ 
ELSŐ MAGYAR FEHÉRASZTAL LOVAGREND AVA-
TÁSI ÜNNEPSÉGÉNEK HELYSZÍNE A SZÉP ALFÖLDI 
MEGYESZÉKHELY  GYÖNYÖRÜ ÉPŰLETE S ANNAK 
DÍSZTERME, AHOL MINDNYÁJAN –  ALAPÍTÓK ÉS 
ÚJONNAN HOZZÁNK ÉRKEZŐK – EGYÜTT ÉLHET-
JÜK ÁT A KÉTSÉGKÍVÜL MAGASZTOS PERCEKET. 

Aztán arra is gondolok, most hogy megalakulásunk 
10. éves fordulójához érkeztünk, milyen szép s egy-
ben bíztató jelzés maga a tény: a most avatott lo-
vagtársainkkal együtt túljutottunk civil szerveződé-

sünk taglétszámát tekintve a bűvös százason!  Pedig alapításkor 
semmiképpen nem azt tűztük ki célul, hogy piciny „hadtestünk” 
túlzó módon szeretné növelni táborát, ám ezen szándékunkat ki-
csit fölülírta maga az élet. Széttekintve gyönyörű szakmánkat mű-
velők több tízezres képviselőin, rá kellett jönnünk, bizony szerve-
zetünk életrevalóságát talán azzal is megteremthetjük, ha arra 
érdemes, kitűnő kollegákat emelünk pajzsunkra. Mert megszüle-
tett az a bizonyos „Nagykönyv”, amely ezeréves étkezési kultúrán-
kat mutatja be a veretességével, s amelynek mérete önmagában 
tiszteletet parancsoló. Egy méterx 70 cm, 800 oldalas, s fennen 
hirdeti, mekkora kincs birtokában is vagyunk. Szóval megalaku-
lásunk óta, úgy gondolom eredeti céljainkat, hazám, szakmám, 
becsületem, teljesítettük, de szükségünk van új erőkre, a fiata-
labb nemzedék megjelenésére ahhoz, hogy a következő 10 esz-
tendőben is egymás szemébe tudjunk nézni! 10 jelöltet avattunk 
és 10 olyan nagytekintélyű, adott szakmájában már évtizedek óta 
magas fokon bizonyító szakmabeli barátunkat tudtunk kitüntetni, 
akik ezen a júniusi szombat délelőttön testvéreinké váltak.  Nem 
is tudom mivel érdemeltem ki , hogy köszöntő szavaim elmondá-
sának  kellős közepén megszólalt a harangjáték… Ebből az üze-
netből megéreztem: haladjunk csak tovább a mi magunk közös 
útján és a harangok hosszan szólnak!

Benke László
nagymester

ELSŐ MAGYAR FEHÉRASZTAL LOVAGREND

Erősödve 
gyarapodunk

Jegyzet

Hármas szövetségben, 

Pünkösdi szertartás, szentelés
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ELSŐ MAGYAR FEHÉRASZTAL LOVAGREND

RENDÜNK ERDÉLYI KÜLDETÉSBEN

Hármas szövetségben, 

Pünkösdi szertartás, szentelés

Ha május és annak szép ünnepe, Pünkösd, az első Magyar fehérasztal 
Lovagrend jeles csapata évek óta felkerekedik, hogy részese lehessen 
a székely udvarhelyen megrendezett pünkösdi vendéglátós kaval-

kádnak. Az ajándékokkal, finomságokkal, nem utolsósorban pedig jó szívvel és jó 
kedvvel „megrakott” busszal a helyszínre érkezve máris események kavalkádjába 
kapcsolódhatott be a magyar küldöttség. A Bárány és Pálinka szentelés esemé-
nyén Paskó Csaba szabadkai plébános tartott ünnepi szentmisét, a főzőversenyen 
pedig – melynek ezúttal is avatott szervezője volt a Gizi Csárda – Benke László 
és csapata bírálta el a versenyműveket, mellőzve a túlon-túli szigort, képviselve 
viszont a testvériességet, a jó akaratot és az együttlét nemességét. Kedves szín-
foltja volt a háromnapos programsorozatnak a háziasszonyok által készített süte-
mények versenye. Ezúttal is szép emlékekkel térhettek haza lovagjaink… 

Káposztás bárány

Fotó: Forschner Rudolf

Generációk együtt – Erdélyben
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A cukrász dinasztiák híres-
ségi, ismertségi sorrendjének 
felállítására nem vállalkozom, 
de az biztos, hogy az egyik leg-
korábbi alapító Kugler Jakab 
volt, aki 1788-ban nyitott cuk-
rászdát Sopronban. A cukrász-
művészetével hírnevet szerzett 
család három nemzedéken 
keresztül fémjelezte a magyar 
vendéglátóipart. Fia Antal 
1847-ben Pesten, a mai József 
Nádor-téren nyitotta meg cuk-
rászdáját. Az ő fia, az 1830-ban 
született Henrik (Géza) – aki a 
dinasztia leghíresebb tagja lett 
– hosszú ideig külföldön tanult, 
majd hazatérve 1858-ban át-
vette és kibővítette apja üzle-
tét. A cukrászda olyan jól ment, 
hogy 1870-ben döntő lépésre 
szánta el magát, áthelyezte a 
Gizella, ma Vörösmarty- tér-
re Kugler cukrászda néven. 
(A cukrászda helyén előzőleg 
a híres Privorszky Kávéház 
működött, ahol 1865-től a Deák 
Párt Klubja volt.) 

A cukrászda rövid 
idő alatt az arisztokrácia 
kedvenc találkozóhelye lett, 
köszönhetően annak, hogy 
Kugler folyamatosan új 
készítményekkel bővítette 
a választékot. Deák 
Ferenc és Liszt Ferenc is a 
vendégek közé tartozott, 
és szállítottak Erzsébet 
királyné megrendelésére is 
édességeket. Meghonosította 
a mignont, amit még 20. 
század első évtizedeiben is 
„kugler”-nek neveztek. Ki ne 
ismerné József Attila verssorait:

„De szeretnék gazdag lenni,
Egyszer libasültet ennek
Jó ruhába járni, kelni, 
S öt forintért kuglert venni.”

Kugler Henrik (Géza) a 
gasztronómiai irodalomban is 
maradandót alkotott. 1896-ban 
jelent meg A legújabb és leg-

teljesebb nagy házi cukrászat 
című receptgyűjteménye, ami 
hat kiadást ért meg. A könyv 
sikere arra késztette, hogy 
1899-ben megírja A legújabb 
és legteljesebb gyakorlati nagy 
Budapesti Szakácskönyv és 
házi czukrászat című kötetét is, 
ami ma már könyvárveréseken 
50 ezer forint feletti leütést is 
produkált.  A cukrászda életé-
ben 1884-1885-ben jelentős 

változás történt. 1884 október 
1-én Pestre érkezett és betár-
sult Kugler mellé a genfi szü-
letésű Gerbeaud Emil, akinek 
már a nagyapja is híres cukrász 
volt. Gerbeaud – aki rövidesen 
az egész céget átvette – meg-
nagyobbította az üzletet, új be-
rendezést hozatott, csökken-
tette az árakat, és fejlesztette 
a cukrászüzemet. Feltalálta a 
konyakos meggyet és a cso-

koládés drazsét, ezek később 
az egész világon elterjedtek. 
Az 1885-ös városligeti kiállítá-
son egy karamellből készült, 
virágokkal díszített vázával 
aranyérmet nyert, az 1896-os 
kiállításon pedig négy ara-
nyéremmel tüntették ki. Mun-
kásságát ezen kívül is komoly 
elismerés övezte. 1898-ban 
tagja volt a brüsszeli, majd 
1900-ban a párizsi világkiállí-
tás zsűrijének. Itt a francia be-
csületrend lovagkeresztjével 
tüntették ki, itthon a Ferenc 
József-rend lovagjává ütötték. 
Gerbeaud 1919-ben halt meg, 
a cukrászát 1940-ben bekö-
vetkezett haláláig a felesége 
vezette.  Az 1950-es években 
a család által indított per mi-
att a cukrászdát Vörösmarty 
névre keresztelték, ma felújít-
va és új berendezéssel ismét 
Gerbeaud néven üzemel. A 
számtalan sütemény és édes-
ség mellett talán a Gerbeaud 
(Zserbó) szelet maradt meg a 
21. század ínyenceinek emlé-
kezetében. 

Nagyon érdekes történe-
te van a várbeli Ruszwurm 
cukrászdának. A mai helyén, 
a Szentháromság utcában 
alapította 1827-ben Schwabl 
Ferenc cukrász, aki rövid ide-
ig üzemeltette, mivel három 
év múlva meghalt. Utódja Ri-
chter Lénárt lett, aki Schwabl 
özvegyét vette feleségül. Az ő 
nevéhez fűződik a cukrászda 
csodával határos módon meg-
maradt és védetté nyilvánított 
berendezésének elkészítteté-
se, de cukrászdának sem volt 
utolsó, hiszen készítményeit 
gyorsstaféta szállította Bécs-
be. Richter 1846-ban halt meg, 
és az addigi segéd, Müller An-
tal következett a sorban, aki 
később városatya lett. Ferenc 
József első budai látogatása-
kor, 1865-ben őt bízta meg az 
udvari asztalának díszítésével, 
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HÍRES VENDÉGLÁTÓ DINASZTIÁK:

A cukrászok
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és az ő lánya, Müller Róza adta 
át az 1867-es koronázáskor 
Erzsébet királynénak a cukor-
virágot és a koronázási dobot. 
Müller lánya lett Ruszwurm 
Vilmos felesége, aki a cukrász-
dában szabadult fel és később 
mint tulajdonos 1884-től 1922-
ig vezette a cukrászdát, ami 
Ruszwurm néven olyan híres 
lett, hogy a királyi családnak 
és Erzsébet királynénak is napi 
szállítója volt.

A budai oldal másik híres 
cukrászfamíliája az Auguszt 
volt. Első üzletüket Auguszt 
Elek a mai Dózsa György- téren 
nyitotta meg, majd pár éven 
belül már az Attila út több he-
lyén is volt cukrászdájuk. Fia, 
a Párizsban tanult Auguszt 
József 1907-ben a Krisztina-
tér 1-ben alapított cukrászdát, 
amit 1915-ben a mai Déry-
né-bisztró  (volt eszpresszó) 
helyére telepített. Itt kapta a 
„Buda Gerbeud”-ja megtisz-
telő címet. A cukrászda nagy 
része a második világhábo-
rúban elpusztult, Auguszt 
József is meghalt 1948-ban, 
de fia Elemér az államosításáig 
vezette az üzletet, majd a 
Fény-utcai piac mellett nyitott 
kis cukrászdát. Jelenleg a Kos-
suth Lajos utcában is van egy 
üzletük. 

Érdekesség, hogy a pesti 
oldalon szintén fogalommá 
vált „Hauer”-t sem a névadó 
alapította. A mai Rákóczi 
úton Kazilek Nándor alapított 
egy cukrászdát 1890-ben. 
A kicsiny üzlethelység 
alatti pincében készültek az 
édességek, de az alapítónak 
nem volt ideje bővíteni, mert 
1893-ban meghalt. Özvegyét 
Hauer Rezső vette el 1896-
ban, akinek az apja a herceg-
prímási udvar szakácsa volt, 
ő maga pedig Gerbeaud-nál 
tanult és egyik legjobb mes-
tere lett. Hauer folyamatosan 
bővítette az üzletet, a szá-
zadforduló idején már a ház 
teljes földszintje cukrászda 
volt. Egy osztrák cég itt épí-
tette meg 1905-ben az ország 
első cukrász gőzkemencéjét. 
Sok nemzetközi versenyen 
indult, már 1902-ben arany-
érmet nyert Nápolyban, amit 

1907-ben, 1910-ben és 1911-
ben megismételt Budapes-
ten. Az első világháború után 
csokoládé és bonbonüze-
met építtettek, a dolgozók 
létszáma ekkor már elérte a 
százötven főt. Itt dolgozott 
Hauer három fia is, akik a kü-
lönböző munkafolyamatokat 
ellenőrizték. A nyersanyag 
egy részét Német- és Olasz-
országból hozatták, ügyeltek 
a minőségre. A Hauer-kré-
mes és az ananász-, illetve 
marcipánízesítésű tejszínes 

sütemény fogalom lett Pes-
ten. Hauer Rezsőt a Cukrász 
Ipartestület 1920-ban örökös 
díszelnökké választotta. 

Szintén a 19. század végén, 
1892-ben alapította első cuk-
rász üzletét Lukács Sándor, akit 
1900-ban már a mai Andrássy 
wút 66-ban találunk. Itt tizen-
két évig üzemelt, majd átköltö-
zött az Andrássy út 70-ben. Az 
üzlet még az első világháború 
alatt is olyan jól ment, hogy 
1920-ban részvénytársaságot 
alapítottak és az üzletet fia és 

veje vezette tovább. Kevesen 
tudják, hogy megjelent egy 
Házi cukrászat című munkája 
is, ami ma már gasztronómiai 
könyvritkaságnak számít.

Szándékosan hagytam a 
végére egy „kakukktujást”. A 
Dobos név hallatán minden-
kinek rögtön a „dobostorta” 
jut eszébe, pedig készítője, 
névadója, az 1847-ben szü-
letett Dobos C. József – sok 
ellenkező híreszteléssel szem-
ben – volt csemegekereskedő, 
gasztronómiai szakíró és sza-
kácsmester, akinek vendéglő-
jében általa kreált ételeket is 
lehetett kapni, de cukrász az 
soha nem volt. Apja és a csa-
ládja minden felmenő sarja 
szakács volt több generáción 
keresztül, ő több külföldi tanul-
mányút után 1878-ban a mai 
Kecskeméti utcában nyitott 
csemegekereskedést. A híres 
dobostortát állítólag az 1885-
ös országos kiállításra kreálta, 
ahol egy reprezentatív pavilon-
ja volt, amit Erzsébet királynő és 
Ferenc József is meglátogatott 
és megkóstolták a híres tortát 
is. Vendége volt Wekerle Sán-
dor akkori pénzügyminiszter 
is, aki az elé tett számla láttán 
a következő megjegyzést tette: 
„Na, ezek az árak nem egy sze-
gény pénzügyminiszternek va-
lók”. A megjegyzés jogos volt, 
mert a pavilonban egy 25 kraj-
cáros tortáért 80 krajcárt kellett 
fizetni… Dobos írói munkássá-
ga is jelentős. 1881-ben jelent 
meg híres Magyar-Franczia 
Szakácskönyv című receptgyűj-
teménye, amit a mai napig a 
legszebben illusztrált gasztro-
nómiai kiadványok között tar-
tanak számon, és ez volt az első 
magyar nyelvű szakácskönyv, 
ami könyvárverésen százezer 
forint feletti összegért kelt el. 
A szakácskönyvön kívül még 
több gasztronómiai tárgyú 
munkája is megjelent, de csak 
németül. Azt követően, hogy 
tortája receptjét 1906-ban át-
adta az ipartestületnek, üzletét 
kiárusította és befejezte műkö-
dését. A világháború alatt rész-
vényei elértéktelenedtek, és ő 
tönkrement. 1924-ben agyvér-
zésben halt meg. 

Horváth Dezső
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MAGYARORSZÁGON AZ ORSZÁGGYŰLÉS ALKOTTA MEG A 
NEMZETI ÉRTÉKEKRŐL ÉS HUNGARIKUMRÓL SZÓLÓ 2012. ÉVI 
XXX. TÖRVÉNYT, HOGY A MAGYARSÁG SZÁMÁRA FONTOS 
ÉRTÉKEK AZONOSÍTÁSÁHOZ, GYŰJTÉSÉHEZ ÉS DOKUMEN-
TÁLÁSÁHOZ SEGÍTSÉGET NYÚJTSANAK, ELŐSEGÍTSÉK MEGIS-
MERTETÉSÜKET, VÉDELMÜKET, MEGŐRZÉSÜKET. 

Négy év elteltével 55 hungarikumot tartanak nyilván. 
Nincs, nem is lehet vége a sorának, hiszen további felfede-
zendő kincseink vannak, ezért a 2011-ben alakult Hunga-

rikum Szövetség (HUSZ) „Az érték a mérték” jelszó jegyében fárad-
hatatlanul teszi a dolgát. Céljaik eléréséhez nemzetközi kapcsolatokat 
éppúgy latba vetnek, mint hazai, felsőbb köröknek szóló lobbizást. 
Amolyan helyzetjelentésnek is felfoghatjuk azt a májusi programot, 
amely a Budavári Szent György Borrend égisze alatt szerveződött 
meg, azzal a céllal, hogy a legutóbb megkötött tagfelvételi megállapo-
dásoknak ünnepélyes órák adjanak nyomatékot. A Budavárban találha-
tó ötcsillagos szálloda – St. George Rezidence Hotel – egyszerre volt 
ünnepelt és házigazda a szakmai találkozón, amely során aláírhatták – 
Stofa György tulajdonos kézjegyével – az új  kapcsolatot dokumentáló 
oklevelet. Minden hivalkodástól mentesen el kell mondanunk, hogy 
egy olyan több száz éves műemlék épületről van szó, amelyet közel 10 
esztendeje újítottak fel, s amelyben sok-sok különleges, építészetileg is 
megőrizendő érték található. A ház 800 éves pincéjében az 5 eszten-

deje megalakult Szent György Borrend tagsága szervez rendszeresen 
borkóstolásokat, borkulturális vacsoraesteket. Ugyanakkor féltőn óvják 
a belső kertben található ősi magyar fajtát, a Bakator szőlőtőkét. 

Ezzel a vendéglátói háttérrel és őszinte igyekezettel szembesülhet-
tek a HUSZ rendezvényén megjelenő  meghívottak. A szállodát bemu-
tató rövid összefoglaló után Birinyi József a HUSZ elnöke a Minőségi 
Borok Ételek magazin tudósítójának elmondta, céljuk a márkaerősítés 
és az, hogy az adott minőség vitathatatlan legyen, egyben pedig gaz-
dagíthassa a világ kultúráját. A rendezvényen a Budavári St. George Ho-
tel mellett oklevelet vehetett át két új tag, Lévai Ferenc, a Rétimajori 
Aranyponty Halászati Rt tulajdonosa, aki a halételek és a halászat fon-
tosságáról tartott előadást. A másik uj tag a Magyar Gasztro-Turisztikai 
Egyesület, mint a gulyás hagyományőrzését felvállaló szervezet. Képvi-
seletükben Csányi Sándor és Házi András ismertette a kőkeményen 
legősibb, legmagyarabb étel számára kitalált gulyásfesztivál jelentő-
ségét, amelyre 18. alkalommal 
kerül sor Szolnokon szeptem-
ber 8-11. között. Itt voltak még 
a korábban felvett tagok közül 
az Omega zenekar tagjai, Mat-
hiász János világhírű borász és 
szőlőnemesítőt dédunokája, 
Mathiász Gábor a HUSZ alel-
nöke  is.Külön hangsúlyozta, 
a  szerevezetük  számára meg-
tiszteltetés , egyben jó kom-
munikáiós lehetőség, hogya HUSZ  Hungarikum Pontja  a jövőben 
hívatalosan is a    történelmi szállodában   teljesíti majd hívatását.  A 
pesti oldalon, a IV kerület   Városházájának épületében avattak hasonló  
hungaricum bázist, három évvel ezelőtt. 

Talán azért is volt különösen emlékezetes ez az egyszerre hivata-
los és baráti találkozó, mert ismét rádöbbenhettünk arra, szép hazánk-
ban sok-sok érték vár még felfedezésre és megbecsülésre. Ilyen volt 
a „megfigyelőként” jelenlévő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tarpa 
község küldöttségének üde felvonulása is. A település polgármestere, 
Szécsi Szabolcs előadásában kinyilvánította, hogy megpályázzák a je-
löltséget. Pálinkájukra, csodálatos ízű szilvalekvárjukra és hogy még mi 
mindenre büszkék, arról lapunk külön, részletes riportösszeállításban 
számol be olvasóinknak. 

Végh
Fotó: Birinyi
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A HUSZ-NAK HISZÜNK…
ÚJ TAGOKKAL BŐVÜLT A CIVIL SZERVEZET

Koccintás az érték mértékére

Birinyi József elnök, Opóczky István nemzetközileg 
jegyzett séf, a magyar konyha értékeinek őrzője 

és Mathiász Gábor alelnök 

kölcsönös köszöntések
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A BALATONAKALIBAN HOSSZÚ ÉVEK ÓTA NÉPSZERŰ FÉK 
ÉTTEREM ALAPÍTÓJA SZERETI, HA REND VAN KÖRÜLÖT-
TE. ÚGY TARTJA, EGY JÓ GAZDÁNAK ÁT KELL LÁTNIA A 
PÁLYÁT, DE NEM ÁRT, HA BIZONYOS TEMATIKUSSÁGBAN 
IS GONDOLKODIK. NINCS BAJ A MEGÚJULÁSI KÉSZSÉG-
GEL, DE A JÓL RENDEZETT, ÁTLÁTHATÓ KÍNÁLAT MINDIG 
A VENDÉG JAVÁT SZOLGÁLJA. 

Kicsit „szakmázni” jöttünk Akaliba, a nagy nyári fősze-
zon beindulása előtt, hogy érdeklődjünk, hogyan is 
látja az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend tagja a 
vendéglátós stílusjegyek harmonikus ötvözését. Mert 

tagadhatatlanul stílusötvöző, ha arra gondolunk, hogy tóparti kis 
birodalmukban egyszerre átélheti a vendég a hagyományos ét-
termi vendéglátást, kínálatában pontosan igazodik az igényekhez: 
reggelitől egészen a késő estig feltálalt vacsoráig, minden terítékre 
kerül, helyben sütött cukrászsütemény arzenálja messze földön hí-
res, a néhány esztendeje átadott CBA Príma Bevásárlóközpontja 
régiós szinten is vonzerő. No és a meghatározóan térségi kézműves 
termékeket kínáló hétvégi piac önmagában is kuriózum.

Kétségkívül összehangolt logisztikát kíván mindez, de segít-
ségemre vannak gyermekeim és persze kitűnő vendéglátós és ke-
reskedő kollegák – mondja. – Valahogy a nagy egészben „szívem 
csücske” az étterem, amely idén 13. szezonját kezdi. Amikor meg-

nyitottuk, fontos célként jelöltük meg a jellegzetességet, a tájételek 
markáns kínálatát, ezen belül is balatoni halakat és – mert érzelmi-
leg ez is motivált – erdélyi ételek is szép számmal jelenjenek meg 
étlapunkon. Ha pedig további egyéni „hangra” kíváncsi, elmond-
hatom tartósan kedvenc a tócsi (mondják ezt tócsninak, lapcsánká-
nak). Széles a választék, de más módon is szeretnénk megmutatni 
önmagunk egyéni arculatát. 

Arról van szó, hogy Tóth Béla jó lokálpatriótaként és elkötele-
zett szakemberként egyszerre gondolkodik Balatonakali össz ven-
déglátós kínálatában és érthetően a Fék Étterem jól kirajzolódó 
karakteres stílusjegyeiről. A település vendéglőseivel összefogva 
minden szezonkezdetkor úgy indítják a nyarat, hogy a különböző 
helyszíneken – Gasztro Hét keretében – ki-ki a saját specialitását 
kínálja, villantja meg. Ezt a programsorozatot augusztusban is 
megismétlik, arról nem is beszélve, hogy az árak is kedvezőek. 
Szépen kialakultak az egyes éttermek ilyen jellegű specialitásai: van 
ahová a bécsi szeletért térnek be, van ahová kitűnő halételért, vagy 
éppenséggel grillezett ételekért. A Fék Étterem például ebben az 
akcióban még a kezdetekkor megjelent a „kakaspörkölt darázs-
tészta” elnevezésű ételével, amely átütő sikert hozott és ma is tar-
tósan kedvenc a publikum körében.

Ha már stílusötvözésről beszélünk, külön említeném, hogy a Fék 
Étteremben minden csütörtökön és szombaton tematikus napot 
tartunk – utal újabb szakmai fogásokra házigazdánk, aki gyakran 
megjelenik borrendi tagként is az egyes országos vagy határokon 
túli gasztronómiai fesztiválokon, Akali, de még inkább Észak-Balaton 
képviseletében. – Ezt előre közöljük különböző információs csatorná-
kon, hogy felkészülhessen a vendég, mire számíthat. A jól átlátható 
ajánlat záloga lehet annak, hogy szélesítsük törzsvendégkörünket. 

A vissza-visszatérő Gasztro Napok mellett még szélesebb 
közönség számára is megteremti a Fék gasztro bázis a speciá-
lis élmények átélését. Ilyen lesz például a július 8-tól 16-ig tartó 
Borhét, a Piac és a parkoló területén, sok-sok finom és jellegzetes 
népi étellel, köztük zsíros kenyértől egészen a pincepörköltig, kelle-
mes meglepetésként Karcagról érkező főzőemberek és asszonyok 
birkapörkölttel lepik meg az ide betérőket. A borokról pedig szintén 
avatott borászok gondoskodnak, meghatározóan a Balatonakalihoz 
kapcsolódó szűkebb régió képviseletében. 

A balatoni stílusötvöző mosolyogva köszön el tőlünk, egészen 
biztosak vagyunk abban: már a fejében van a szeptemberi teljes 
program és ételkínálat…

MBÉ
Fotó: Forshner Rudolf 

TÓTH BÉLA, A STÍLUSÖTVÖZŐ

kölcsönös köszöntések

Tóth-mester és a  Rákóczi túrósok

Étterembelső – nyitás előtt
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Legutóbb – június 20. és 26. között – például immár XXIV. alkalommal rendezték meg 
a népszerű fürdővárosban a Bükkaljai Borfesztivál és Nemzetközi Borverseny elnevezésű 
programsorozatot. A házigazdák egy héten át gondoskodtak az ideérkezők ellátásáról, 
szórakoztatásáról, mert szeretik mindennek megadni a módját…

Hagyományokat, természeti értékeket tekintve persze van mire alapozniuk. A mező-
gazdaság és borászkodás, szőlőtermelés itteni mélygyökerű hagyományairól talán 
nem is kell beszélnünk, hiszen közismert, hogy 3 ősi pincesora folyamatosan vonzza 
ide a vendégeket. De ez – ahogy mondják – csak egyetlen csábító momentum a sok 

közül, ugyanis 1955-óta itt termálvíz tör föl a mélyből, hogy aztán az azóta eltelt 61 esztendő alatt a 
népszerű gyógy- és strandfürdőben folyamatosan tíz- és tízezrek keressenek felüdülést. A legutóbbi 
borfesztiválon és nemzetközi borversenyen is szembesülhettek az itt sétáló, kóstoló vendégek a 
vendégfogadó kultúra sokszínűségével. A főcsapás természetesen a Cserépi-úti pincesor és az az-
zal szemközti fesztivál tér, ám nem mellékesen, érdemes itt mást is felfedezni. Az avatott, még inkább 
profi programszervezők a kulináris élvezetek mellett kulturális csemegékkel is szolgálnak. Tárt ka-
pukkal várja az érdeklődőket a Lepke Múzeum, a Horgásztó, a Kilátó és az országosan is egyedül-
álló Színészliget. Az egyházi turizmus is virágzik errefelé: sokan kifejezetten a Szent Márton Mű-
emléktemplom felkeresése miatt érkeznek ide. Bogács fontos állomása Európa egyik legnagyobb 
zarándoklatának, a Mária útnak. A Bogácsi Madonna pedig egyháztörténeti kuriózum. 

Visszatérve a borkultúrához, szép hagyománya van itt a borrendi mozgalomnak is, hiszen a 
Szent Márton Borrend tagsága elhivatottan ápolja a borászati hagyományokat, buzdít a kulturált 
borfogyasztásra. Látványos programjaikat, avató ünnepségeiket jó szívvel és nagy számban nézik 
meg az érdeklődők. Érdemes Bogácsra jönni máskor is: például július 16-án a Sörfesztiválra, július 
30-án a Tiszai Halnapokra, augusztus 13-án „Halra fel!” elnevezésű országos horgászversenyre, 
szeptember  24-én a soros Szüreti Mulatságra, másnap, szeptember 25-én pedig a Summásság 
ételeinek bemutatójára. Ha pedig még ez sem lenne elegendő, a Szent Mihály Napi közös csur-
dítás (nemes egyszerűséggel, szalonnasütés) inkább a régi hagyományos étkezési formát idézi 
vissza. Végezetül + a Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a borfesztivál 
tapasztalatairól kérdeztük: 

– Országos kitekintésben gondolkodunk ennél a programunknál minden esztendőben 
– mondta az eseménysorozat zárónapján, vasárnap este. – Az ország különböző borvidékein 
működő hegyközségek megkapták előzetesen felhívásunkat és nagy örömünkre az idén a 
tavalyinál is többen küldték el bormintáikat. Szám szerint 252 tétel érkezett a borversenyre. 
Szakértő zsűri döntése alapján születtek meg a különböző oklevelek, elismerések. A versenyző 
borok közt megjelent például Tokajból, Egerből, a szomszédos Szlovákiából, de még a rajnai 
borvidékről is tétel. Ez pedig azt bizonyítja, hogy valóban nagykorú lett ez az egyhetes ren-
dezvényünk. Megközelítően ötezer látogató fordult meg a településen ezen idő alatt. Véle-
ményem szerint ez pedig ígéretes kezdete a 2016-os idegenforgalmi szezonnak.

MBÉ tudósítás

A Bükk „előszobájában” mindig történik valami

BORFESZTIVÁL 
ÉS GASZTRONÓMIAI ÉLMÉNYEK
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A PILLANAT NEMES ÉS  VÁRVA 
VÁRT!  VIRÁG TAMÁS EDELÉNYI 
BORÁSZ KEDVESEN ÉS SZERE-
TETTEL INVITÁLT MÁR JÓ KÉT 
ÉVE, HOGY LÁTOGASSAM MEG 
CSÁSZTA-HEGYI PINCÉJÉBEN. 

Az idei első hőhullám hét-
végéjén, annak is szombat 
kora délutánján—egyszer 
minden teljesül- a házigazda 

ölelése után a pince hűvösében   immáron 
élvezettel hallgathatom önvallomását. 

Nem borásznak született, 60 évéből 
25 esztendő telt el e nemes nedű felfe-
dezésének, megismerésének jegyében. 
Alig hagyta el a krisztusi kort, amikor 
ráeszmélt: neki fontos a bor, a vele való 
foglalatosság, az az önmegvalósító igye-
kezet, hogy valamit létrehozzon a termé-
szettel közösen. Az igazi továbblendítő 
motívumot apósától, Kovács Bélától 
kapta meg, aki értett a borhoz és szíve-
sen át is adta tudományát. No meg itt 
van ez a gyönyörű Császta-hegy, sajátos 
talajadottságaival, lehetőséget teremtve 
még arra is, hogy itt szokatlan fajtákat is 
meghonosítson az alkotó ember. Adott 
volt a feladat, belevágott és előbb egy ki-
sebb területet, majd újabbakat vásárolt a 
szőlőhegyen és ma három hektár alkotja 
az ő piciny birtokát:

– Persze így röviden összefoglalni az 
én borász létemnek 25 évét nehéz, de a 
jelennél, a mánál tartva azt mondhatom: 
én takaróm eddig ért – teszi meg első 
őszinte vallomását, miközben már körbe-
sétáljuk a többágú, gondos mívességgel 
kialakított pincerendszerét, elindítva a 
kóstolást is. – Korábbi lendületemből  
visszafogok, próblom bölcsen megélni 
ezt a létformát.  Kicsit eretneknek szá-

mítottam, amikor a Szürkebarátot és a 
Blauburgert „idecsempésztem” a hegy-
re, és az évek elteltével jó esik kimonda-
ni, csatát nyertem. Mindkét fajtával szép 
sikereket értem el hegyközségi, régiós, 
de még országos versenyeken is.  Való-
jában 70 % vörösfajta boraimnak, 30 
%-a pedig fehér. Összességében az üde 
fajtákat, ízvilágot kedvelem és a friss év-
járatokat , ez természetesen meghatáro-
zóan a Királyleánykánál, Olaszrizling-
nél vagy Hárslevelűnél érvényesíthető. 
A Kékfrankos is igaz barátom, szeretik is 
a hozzám érkezők, én pedig jó szívvel kí-
nálok mindenkit. A cuvée műfaját is ki-
csiszoltam borászati kelléktáramban.

A Virág Pince gazdája egyébként alig 
pár hete fejezett be egy komoly fejlesz-
tő, újat teremtő munkát. Pincéjének szí-
vében kialakította a maga szentélyét. 
Mintha egy hatalmas homokkőből farag-
ták volna ki ezt a gyönyörű fogadóter-
met, amely rusztikusságával, motívuma-
ival a görög építészet jegyeit   mutatja 
fel, és az itt létet – legyen az egy-két óra 
– ünnepélyessé teszi. Még van néhány 

utómunka, de most nyárnyitányra teljes 
pompázatában megmutatja magát ez a 
kóstoló   pincerész.. 

– Megfér az én borász lelkületemben 
és szakmai   irányvonalamban  egyaránt a 
reduktív és oxidatív eljárásmód – avat be 
mindennapos munkáinak kulisszáiba. – Azt 
mondtam, hogy saját magam határait át-
gondoltan megszabva, amit ide beruházok 
és munkát befektetek az egy különleges 
hobbinak szól, olyan szerelem, amihez fog-
hatót csak a feleségemnél éreztem. Óriási 
ajándéka az életemnek, hogy Marika 
mindig mellettem volt boros hajlamaim 
kiteljesedésénél. Megértette, hogy ez ré-
sze az életemnek és lelkületemnek. 

Császta-hegy borásza úgy szereti pró-
bára tenni önmagát, ha teljesíteni is tudja 
a feladatot. Ez jó arányérzékre vall, az itteni 
munkát és feladatokat nem tartja tehernek, 
hetente egy-két napot, alkalmanként hétvé-
gén is itt tölt több órát. Barátok, érdeklődők, 
de csoportok is jönnek ide szép számmal, 
mert Virág Tamás borait kóstolni magasztos 
pillanat. Maga is élvezettel mesél alkotásai-
ról, ezt nyomban megérzi a vendége: ezek a 
szavak szívből jövőek.

– Számomra a Császta-hegy és ez a 
pince már kitörölhetetlenül a mindenna-
pok harmóniáját adja - mondja, miközben 
„ráfordulunk” a vörösekre, Blauburger, 
Kékfrankos, hogy az élpárost említsük. – 
Számomra még az is nagyon fontos, hogy 
sikerült itt egy olyan boros közösséget te-
remteni – Edelényi Hegyek Közössége – 
amely rendszeresen szervez összejövetele-
ket, szakmai versenyeket. A császtai búcsú 
minden évben egyfajta népünnepély leg-
utóbb is ötezer ember fordult meg itt a sző-
lőhegyen. Borszentelés, Advent lelkeket 
tisztító esemény errefelé. Mindenki érzi, 
tudja, egy ilyen közösséghez tartozni fele-
melő és előremutató. 

A gazda kóstolás közben hideg elemó-
zsiával szolgál vendégének. Ezek a házi fi-
nomságok tökéletesen harmónizálnak az ő 
boros kínálatához. Falatozás közben,  kor-
tyoktól kísérten a hegyről a távolba nézünk 
– Miskolc felé, amely innen 24 kilométerre 
fekszik. Nagyváros, megyeszékhely. Virág 
Tamás persze ügyes-bajos dolgait intézi 
szerte az országban, világban és még sok-
felé. Azonban a Császta-hegyre visszaér-
kezni mindíg azt jelenti, hazaérkezett.

k.d.p.
Fotó: Menyhárt Balázs

SZENTÉLY CSÁSZTA  HEGYÉN
Borra néző, filozófikus tekintet

Új büszkeség: a SZENTÉLY

Pince oldalról Csúcstechnika kicsiben

Hagyományos és korszerű 
békés egymás mellett

élésben
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Ezzel együtt pedig történetének 
új korszakát is elkezdte. A kony-
hája, osztálybesorolás szerinti 
szállodai kínálata hamar nép-

szerűvé vált, külföldi és hazai vendégek kö-
rében egyaránt. Persze a sikerhez – tudjuk 
– nemcsak jó szakács, elkötelezett felszol-
gálók, gyorskezű szobaasszonyok szüksége-
sek. Hogy mi minden még? Erről a Mátyás-ki-
rály sétányon található vendégfogadó bázis 
szépségfelelősével, Esztány Ilonával, be-
cenevén Incikével beszélgettünk. Párjának, 
Giczi Gellért vendéglős mesternek – akiről 
már lapunkban számos alkalommal írtunk 
– született szép lelkületéből fakadóan meg-
próbál több – kicsit hivatalosabban szólva 
– szolgáltató fronton segíteni. Elsőszámú 
missziója, hogy a Bungallo a szépség szigete 
legyen, ahol már a belépés első percétől azt 
érezheti a vendég, hogy őszinte szíveslátás 
részese. Hazaérkezett. Valóban, így nyár ele-
jére minden virágba borul. A tágas terasz, az 
oldalsó és hátsó kertrészek ezerféle színben 
pompáznak. Muskátli, a trombita forma 
virágú petúnia, vagy a tavasztól-őszig egy-
huzamban viruló begónia látványa lenyű-
göző s egyben marasztaló:

Kézdivásárhelyről származom, már 
gyermekkoromban megszerettem a termé-
szetet, a virágokat, minden olyan helyszíne 
az életemnek, ahol laktam, virágokkal volt 
körbevéve – mondja a késő délutáni locsolás 
után picit megpihenve a terasz egyik félre-
eső asztalánál kedves háziasszonyunk. – Ta-
lán a szüleimtől örököltem ezt a hajlamot, 
de azt szeretem, ha rend van körülöttem. A 
rendhez pedig a tisztaság éppúgy hozzá-

tartozik, mint a szívet-lelket gyönyörködte-
tő esztétikum megteremtése. Amikor ezt a 
hajdúszoboszlói szállodát átvettük Gellért-
tel, jól tudtam, hogy mi lesz az én szerepem 
ebben a vállalkozásban. Azt is mondhatnám, 
hogy amolyan mindenes vagyok, de elsősor-
ban a környezeti kultúra felelősének érzem 
magam. (Egy nő számára persze a lelkületi 
tényezők legalább annyira fontosak.) Ez ér-
vényes a szobák professzionális takarítására 
éppúgy, mint az úgynevezett szállodai hát-
térmunka megszervezésére. (Mosás, vasalás, 
a különböző kerti munkálatok megszerve-
zése, kivitelezése, a megfelelő személyzet 
betanítása, a karbantartó kollegákra való 
odafigyelés.) Ahhoz, hogy a harmóniát való-
ban „tetten érje” a hozzánk betérő vendég, 
sok apró dologra van szükség. A vázából 
nem hiányozhat a friss virág, az abrosznak 
mindig ropogósan vasaltnak kell lennie, ama 
bizonyos kulisszák mögötti munkákat pedig 
szinte észrevétlenül kell végezni. És ugyebár 
a személyzetnek is lelke van… 

Inci minden szezonkezdetkor kitalál va-
lami újat a kertészeti megjelenítésben, gon-
dosan kiválogatja a megfelelő növényeket, 
az ültetést meghatározott ütemben szervezi 
meg, minden egyes tőre odafigyel, kedven-
ceit tápoldatokkal erősíti. Vannak ugyan 
segítői, de a szépészeti misszióját szereti 
saját maga belső motivációi alapján vé-
gezni! Szervezőképessége az idei szezonra 
új feladatok elé állította a Bungallo üzemel-
tetőit. Erről is szívesen beszélt találkozásunk 
alkalmával:  

– Az eltelt közel négy év során sikerült ki-
alakítanunk egy jelentősebb hazai vendég-

kört, főképp nyugdíjas korúakra alapozva, 
ugyanakkor a Hajdúszoboszlóra érkező len-
gyel, szlovák, német vendégek is felfedez-
ték a Bungallot, amely az elmúlt szezontól 
kezdődően a szomszédos Fenyves Hotel 
üzemeltetésével, működtetésével is bővült. 
Ez pedig gazdasági és logisztikai, valamint 
értékesítési szempontból is stílusváltást 
igényelt a részünkről. A Bungallo központi 
épülete, annak konyhája, valamint az egyes 
vendégfogadó épületek berendezései fel-
újításra szorulnak, a komolyabb, átfogóbb 
rekonstrukció is elengedhetetlen. Az előre-
lépéshez szeretnénk megfelelő és célirányos 
pályázati forrásokhoz jutni és ennek előké-
szítése, összeállítása közös munka ugyan, de 
nagyrészt rám hárul. Jó tudni, hogy immáron 
két esztendeje mellettünk van családunk két 
tagja: lányom Eszter és férje Jenő is. Előb-
bi az értékesítési marketing munkát végzi 
kiemelkedő sikerrel, utóbbi pedig a felszol-
gáló csapat motorja, sajátos vendégfogadó 
egyéni stílusa miatt. (Szereti a vendéget és 
ez viszont is igaz.) A Fenyves Hotel jól il-
leszkedik a mi vendéglátó stílusunkhoz. 
Korszerű, jól felszerelt vendégházaiban 
családias hangulat uralkodik, tágas kert-
jében lehetőség van sportolásra éppúgy, 
mint közös főzésekre, összejövetelekre. 

Kedves riportalanyunk korábban a har-
móniáról beszélt. Most már tudjuk, hogy ez 
a külsőségekben és a beltartalommal egya-
ránt teremthető meg. Inci titka pedig abban 
rejlik: nagyon is tisztában van azzal, hogy ezt 
a vendég azonnal megérzi…

K.D.P.
Fotó: Eszter

EGY SZÉPLÉLEK, AKIHEZ HAZAÉRKEZNEK
AZT MONDJÁK, EGY VENDÉGLÁTÓHELY AKKOR NÉPSZERŰ, HA MEGTALÁLJA A MAGA 

„EGYÉNISÉGÉT”, KARAKTERÉT, EGYÉNI STÍLUSJEGYEIT. A HAJDÚSZOBOSZLÓI BUNGALLO 
HOTEL ÉS ANNAK ÉTTERME ÉPP NÉGY ESZTENDEJE, HOGY BÉRLŐKÉNT ÚJ GAZDÁKRA TALÁLT. 

Tisztaságfelelősök

A Fenyves tornácán Gondosan

Sziklakert

Virágözön Lili kutyával
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VAN EGY HELY…
…a középkori kolostorok és emlékek 
ölelésében, a csodálatos Balaton-felvi-
déken 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.

 

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 

EZ A HELY: Tapolca, Hunguest Hotel Pelion****superior  

   www.hotelpelion.hunguesthotels.com  

VAN EGY HELY…VAN EGY HELY…

185x130pelionuj.indd   4 4/12/16   2:33 PM

A jól ismert francia mondás – „Keresd a nőt” – 
igazságát nem nagyon kell magyaráznunk, hiszen a 
nők az élet bármely frontján, pillanatában kisebb és 
nagyobb események, történések alkalmával mindig 
bebizonyították, mit sem érne nélkülük ez a világ! 

A hazai borrendi mozgalomra leszűkítve ezt a gon-
dolatiságot, a legnagyobb civil szerveződés üde színfoltja 
a Lórántffy Zsuzsanna Borrend, amely június 26-án 
ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját. Mindnyá-
jan borbarát hölgyek ők, akik olyan közösséget tudtak 
teremteni, melyre büszke a Magyarországi Borrendek 
Országos Szövetsége is. El is jöttek szép számban közö-
sen, jó hangulatban átélni az egy napra szánt gazdag ese-
ménysorozatot Tolcsva Mikro-Térségi Integrált Szolgáltató 
Központjába. Bizony mindenkire üdítően hatottak a frissítő 
hűtött borok, üdítők, mert a rendezvény épp az első idei 
hőhullám időpontjára esett. A borrend részéről Sajgó Gá-
borné elnök-nagymester köszöntötte a megjelenteket, kö-
zöttük Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselőt, Kun-
szeri Miklóst, az MBOSZ főtitkárát, Csoma Ernőt, Tolcsva 
polgármesterét és természetesen a közel 20 borrend meg-
jelent képviselőit, akik az ország igencsak távoli pontjairól is 

ideutaztak, hogy méltó módon köszöntsék az ünnep alkal-
mából borrendi társaikat. Kölcsönös köszöntések hangoz-
tak el, ezt követően pedig a jelenlévők meghallgathatták 
Dr. Kiss István a Magyar Szőlő és Bortermelők Országos 
Szövetsége elnökének ágazatot értékelő előadását, sok-sok 
beszédes számadattal fűszerezve. Sárkány Péter okleve-
les kertészmérnök, borász, nemzetközi borbíráló valójában 
az egyesület”szülőapja”, ezért is fogadta nagy tetszéssel 
oldott előadását a publikum. Történt ugyanis, hogy éppen 
20 esztendővel ezelőtt 1996-ban egy spanyolországi nem-
zetközi boros szakmai programon vett részt és ott, a napi 
sajtó olvasása közben fedezte fel, hogy megalakult spa-
nyolhonban egy női borrend. Hazaérkezvén ezt megfelelő 
körökben kommunikálta is, így aztán azt is mondhatjuk, az akkor frissében megalakult női borrend a világon a máso-

diknak számított! A 20 év alatt sok minden történt, ér-
tékes tagokkal gazdagodott a Borrend, sok-sok programot, 
kirándulást szerveztek és mindenegyes jelenlétükkel a bor 
nagyszerűségét hirdették. Nem kell különösképpen magya-
ráznunk: a csinos hölgyek a mosoly diplomatáiként propa-
gálják a kulturált borfogyasztást, szép ruhában öltözötten, 
pergő mondatokkal…

Az ünnepi ülést követően borrendi ruhában zászlós 
felvonulás indult a Kurucz-kastély parkján keresztül, a 
nemrégiben átadott szabadtéri színpadhoz, illetve a vi-
lágörökség részét képező történelmi pincesorra. A kitűnő 
ebéd igazi „háziasszonyi” perceket hozott, mert a rendi 
hölgytagok néhány kedvenc ételéből adtak válogatást 
kitűnő borok kíséretében.

MBÉ

Ünnep Tolcsván

Ünnepi felvonulás

Sajgó Gáborné köszöntője




