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ELÁRULHATJUK, 
HOGY A MEGEJTŐEN SZÉP 

OLASZORSZÁGI GARDA-TÓ PART-
JÁN TALÁLHATÓ DESENZANO VÁROSKA 

A MAGYAROK EGYIK KEDVENC TURISZTIKAI 
CÉLPONTJA. AZ ITT TALÁLHATÓ HÁROMCSILLA-

GOS HOTEL RIVIÉRA RISTORANTE PEDIG AZ IDE LÁ-
TOGATÓ HAZÁNK FIAINAK IGAZI OTTHONA!

A romantikus fekvésű és hangulatú fürdőhely Verona vá-
rosától alig 40 kilométerre található és valóban riviérai az 
atmoszféra, legyen az tavasszal, nyáron vagy éppenséggel 

ősszel. Mindig más arcát mutatja meg az Olaszországban is igen népszerű 
városka, ahol a Hotel Riviéra úgy lett a magyarok kedvenc helyszíne, hogy a Zili-

ani família családias hangulatú vendégfogadó stílust alakított ki, mégpedig több 
mint 60 esztendős múltat maguk mögött tudva! A magyar utazási irodák jelentős 

része tud erről a közvetlen vízparton található vendégfogadó bázisról, amelynek 
szolgáltatási palettája igen sokszínű. A szobák nagy részét nemrégiben felújították a 

tulajdonosok, korszerűsítették a konyha technikai hátterét is. Ez utóbbi nagyon fontos 
a két tulajdonos - Saverio  és  Mario - számára, mert a hamisítatlan itáliai konyhára nagy 

figyelemmel vannak. Annak idején édesapjuk, Felice Ziliani szorgalmas munkával felépí-
tette az immáron több nemzedék számára megélhetést jelentő szállodát. Az utódok pedig 
folyamatosan bővítették, új szolgáltatásokat vezettek be, szakmai találkozók, kongresszu-
sok számára impozáns rendezvénytermet alakítottak ki.

VACSORÁK-REPETÁVAL!
Ha már a gasztronómiánál tartunk, el kell mondani, hogy a magyar csoportok itt 

félpanziós ellátást kapnak, bőséges reggelivel és fejedelmi vacsorával. A nap zárása így 
külön kulináris élményt jelent. Ahogy megtudtuk a két tulajdonostól, Saveriotól és Ma-
riotól minden napra külön menüsort állítanak össze, gazdag hideg előétellel, főétellel és 
desszerttel. A főételnél nem fukarkodnak a mennyiséggel, bárki kérhet utánpótlást, ha 
még tovább szeretné csillapítani éhét. A konyha egyébként tradicionálisan nemzeti, de 
sajátos karaktert ad a velencei tartomány jellegzetes ízeinek képviselete, bemutatása.

A történelmi belvárostól mindössze öt perces sétára található Hotel Riviéra a szállodasor 
karakteres épülete, a nélkülözhetetlen  , ilyenkor már  virágzó teraszos előrésszel. Aki itt leül 
és a tó felé tekint, elmerülhet gondolataiban, élvezheti a természet gyönyörűségét. A Ziliani 
család nem tagadottan kedveli a magyarokat, mert saját nációjukhoz hasonlóan minket is 
derűs embereknek tartanak, egyformán szeretjük nemzeti konyháinkat és persze a kivá-
ló borokat! Ez utóbbi momentumot nem véletlenül említettük, hiszen a 30-40 perces 
buszos utazással hamar elérhető Verona, ahol immár félszázada, hogy évente megren-
dezik a világ talán legnagyobb borászati szakkiállítását, a VinItaly-t. Az ide érkező ma-
gyar csoportoknak csak ajánlani tudjuk a Hotel Riviérát, mert maguk a házigazdák is 
fontos küldetésüknek tartják a borkultúra népszerűsítését.

Érdemes tehát akár csoportosan, akár egyénileg felvenni a kapcsolatot a 
Ziliani családdal, bátran mondhatjuk, amint megtudják, hogy magyar érdek-

lődőkről van szó, szívük teljes melegével kínálják szolgáltatásaikat. 

Hotel Riviéra Ristorenta
Italia – 2015 Desenzano Del Garda (BS) Lungolago

Cesare Battisti 35
Tel: 00-30/9141-838, 00-30/9140-420

e-mail: info@riviera-hotel.it
www.riviera-hotel.it

A GARDA-TÓ GYÖNGYSZEME:

HOTEL RIVIÉRA
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VinItaly 2017: közel 130 ezer látogató, 
30 országból, 4270 kiállító

Lapunk, a Minőségi Bo-
rok Ételek – asztali örömök magazin (MBÉ) 

az idén is megtisztelő meghívást kapott a veronai 
VinItaly szakvásárt szervező VeronaFiere sajtóközpontjá-

tól. Az április 13-án befejeződő, joggal a világ legrangosabb bor 
szakkiállításának minősíthető VinItaly 2017 rendezvényén az előző  

évhez képest – a friss statisztikai adatokat figyelembe véve – összessé-
gében nagyobb érdeklődést mutatkozott meg. Ez konkrétabban azt jelenti, 

hogy például az USA-ból 6 %-kal, Németországból 3 %-kal az Egyesült Király-
ságból 4 %-kal, Kínából 12 %-kal több operátor jelent meg a standokon. Feltű-
nő mondhatni, ugrásszerű a növekedés Oroszországból, hiszen a tavalyi évhez 
képest csaknem megduplázták jelenlétüket!  Kuriózumnak számít, egyben 
azt bizonyítja, hogy „újoncok” is érdeklődnek az esemény irán:. idén Pana-

ma és Senegál is elhozta boros kínálatát. 
Alábbi képriportunk vizuális kedvcsináló ahhoz, hogy lapunk 

belső oldalain (10-11) közölt részletes beszámolónkból az olvasók 
értesülhessenek a legújabb trendekről, ha szerény mérték-

ben is, de a megjelent magyarok szerepléséről és 
számos más szakmai érdekességről! 
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VinItaly 2017- képriportban   

Címlapon: Palik-család összefogása  Nagypeszeken      

Gyakorlat teszi a mestert Felcsúton 

Borvilág-világ borai Veronában   

Fenséges vendégfogadás   a  szlovéniai Trojanban       

Rend, nyílt párbeszéd  borrendi  frontokon       

Vak zenész kisfiú  támogatása -  Vigasság Akaliban 

Páty vár!

Pinczés  Károly vendéglős hetven éve 

Szigillum, Borrendi melléklet: Tudósítás Léváról – 

Ünnepeltek a ceglédi borrendesek   

Horváth Dezső  múltidézése

Első Magyar Fehérasztal   Lovagrend az események   sodrában   

Molnár Borház Mórról  

Vértes  Étterem legendás életben maradása  

Borkirálynők:  

Holcheim Anna   Székesfehérvárról, Grósz Marcella  Mária Mórról 

Etelka  Manufaktúra  csodái Egerből
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Kiadó:  Kiss-Végh Lapkiadó Kft.
Főszerkesztő: Kiss Dezső Péter 20/458-3002
A szerkesztőbizottság tagjai: Benke László, Gombás 
András, Forschner Rudolf, Horváth Dezső, Szabó Pál
Lapszerkesztés, korrektúra, hirdetésszervezés: 
Kiss Dezső Péter
Szerkesztőség és hirdetésfelvétel:  1025 Budapest, 

Szépvölgyi út 92/F · Tel/Fax/Üz.: (1)359-2317
E-mail: kdp@t-online.hu
Mobil: 06/20/458-3002, 06/20/542-4159
Nyomda: Kapitális Nyomda
Terjesztés:  VIP-lista, Tourinform irodák, éttermek, 
szállodák, panziók, vinotékák, borfesztiválok, 
alternatív terjesztők, előfizetők. 

Előfizethető: a szerkesztőség címén
Címlapon:

A zselizi Biocentrum 
minőségi bora és biotermékei

Címlapfotó: Forschner Rudolf
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Tudjuk, a harag nem jó ta-
nácsadó, ezért mindjárt a leg-
elején vissza is fogom magam! 
Lapunk egyik szakcikkében, 
országosan is kiemelkedő sza-
kíróként jegyzett gasztronómus 
barátom a halászléről ad igen 
értékes szellemi összefoglalót 
hasábjainkon. Ahogy elolvasom 
ezeket a sorokat, nagyon büsz-
ke vagyok arra, hogy egy igazi 
kulináris különlegességgel ren-
delkezik nemzetünk. A halászlé 
nemzeti kincs. A hungarikum 
minősítést megszavazó szakmai 
bizottság pedig legutóbb úgy 

döntött, hogy a bajai halászlé 
mellett a tiszai halászlének is 
megadja ezt a különleges minő-
sítést. Örülhetünk, hogyne örül-
nénk annak, hogy a döntnökök 
tudják, mi a dolguk! Csakhogy 
van egy kis bökkenő. A szak-
cikkből kiderül, hogy ősidők óta, 
vagyis az alapoktól számítva a 
szegedi halászlé jelenti a magyar 
halászlé fogalmát. Jó-jó, most 
nagyon „ügyesen” a földrajzilag 
Szegedet is érintő Tisza folyónk 
került egyfajta kiemelésre, ami-
kor megnevezték, hogy erre a 
magas polcra érdemesítik ezt a 
remek ételt. Sajnálatos módon 
azonban több gasztronómus 
és elkötelezett magyar szakács 
szakemberrel konzultálva, azt 
kell mondanom, ez egy téves 
döntés volt! Ebben az ominózus 
cikkben – lapozzanak csak oda – 
az is olvasható, hogy ezen kívül 
van még dunai, balatoni halászlé 
is. Összevesznénk ezen a nem-
zeti értéken? A magam részéről 

azt javaslom, mindenki, aki es-
küszik bármelyik regionális vagy 
tájegységi halászlére, főzze csak 
meg a magáét. Ezzel együtt pe-
dig azt indítványozom az illeté-
keseknek, hogy talán az lenne a 
legjobb, ha egységesítenénk ezt 
a fogalmat: legyen hungarikum a 
Magyar Halászlé! 

Most hogy a halászléről szóló 
soraimmal kiadtam mérgemet, 
kezdek egyre optimistább lenni. 
Főleg amiatt, hogy egyre több 
helyszínen tapasztalom az orszá-
got járva azt, hogy a borturizmus 
felkarolásában oroszlánrészt 
vállalnak a borrégió centrum vá-
rosai, de úgyis fogalmazhatok az 
egyes megyeszékhelyek. Üdítő 
példaként említhetem az előző 
lapszámunkban megjelenített 
„szekszárdi példát”. Ott kitartó 
és következetes munkával az 
önkormányzat teljes vértezettel 
felkarolta a borágazat népszerű-
sítését. Tudatosan, nagyon is cé-
lirányos módszerekkel, bevonva 

az állami tőkét éppúgy, mint a 
magán erőforrásokat! Tavaszba 
fordultunk, mire lapszámunk 
megjelenik, zöldbe fordulnak a 
szőlőültetvények, ismét díszbe 
öltözik a természet. Megmutat-
ja, hogy mindig, rendületlenül 
megújulni akar. Ez a fajta meg-
újulás pedig jellemző minden 
olyan turisztikai, borászati, gaszt-
ronómiai vállalkozásra, amely 
rendületlenül abban hisz, érde-
mes folytatni. 

Áprilisban kedves és neves 
szlovén  borász vendégek is ér-
keztek Budapestre, Szlovénia 
magyarországi nagykövetsé-
gének szervezésében. Be is szá-
molunk arról a rendezvényről, 
amelynek elsőszámú üzenete 
az lehet: a borkultúra, borgaszt-
ronómia, itt Európában, még 
közelebbről a szomszédainknál 
egyszerre lehet a gazdaság és a 
jókedvű együttlét   generálója.

Főszerkesztő

      CÍMLAPBOR
Cabernet Sauvignon 2011, 

Palik Pincészet

Sötétrubin színű biobor. Illata és íze gyümölcsös, feke-
teribiszkés-szilvás, a hat hónapos barrique hordós ér-

lelés vanília ízzel gazdagította. Jellege száraz, 0,75 
literes palack, alkoholtartalom 13,00%, savtartal-
ma 4,56 g/l, maradék cukor 1,5 g/l. 17-18 °C-on 
ajánlott fogyasztani. Marhahúsból és vadhúsból 
készült ételekkel párosulva élvezhetjük a kima-
gasló beltartalmi tulajdonságait.

Díjak:
Szlovák Nemzeti Borszalon – 2013-as év 

100 legjobb borának egyike
Arany – Országos Borverseny Pezinok 2013

Arany – Országos Borverseny Nemčiňany 2013
Ezüst – Vínum Superbum 2013

BIOCENTRUM, s.r.o.
Palik Picészet

937 01 Želiezovce, SNP 57
biocentrum.palik@gmail.com

mobil: +421 905 609 563,  
+421 905 387 232

KINEK A HALÁSZLEVE?

ISSN: 2060-646
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Közösen bírálhattam a felsorakoztatott 
borokat, a László által elnökölt zsűriben, 
mellettem pedig kedves partnerként Klára 
asszony ízlelgette a borokat. A programok-
ban meglehetősen gazdag lévai esemény 
befejezéseképpen megegyeztünk: 
tartogat még néhány érdekességet, 
meglepetést a Palik házaspár vállalkozása, 
amely valójában több gazdasági tevé-
kenység  találó  egyesítéseként – s egyben 
üzenve egy felfogást, termelési módot,  – 
Biocentrum néven vált ismertté Európa 
szerte. 

Újra itt vagyunk 
tehát tavaszkezdet-
re Zselízen és persze 
Nagypeszeken, a hegy-
oldalban, hogy letekint-
hessünk a szép lassan 
tavaszi zöldbe boruló 
tájra, a falura, ahová Klá-
ra is való./Férje  muzs-
lai  születésű. / Ám van 
egy nagyon fontos mo-
mentum, legfőbbképp 
ismételt érkezésünknek  
valós oka: a Palik család  
négytagú mikro közös-

sége a maga teljessé-
gében képviseli sokirá-
nyú tevékenységüket. 
Mondjuk úgy : mindenki 
a „fedélzeten” munkál-
kodik! Ama  január végi 
lévai oldott találkozónk 
és beszélgetésünk 
alkalmával jelezte Klára, 
hogy Dóra lányuk és 
Gábor fiúk teljes ér-
tékűen, maximális el-

kötelezettséggel és energiával felelősen 
veszik ki a részüket a közös munkából. 
Messze üzenő, szép példa lehet az övéké…

Bizony csak summásan tudjuk felvil-
lantani, mi mindennel foglalkozik a Bio-
centrum berkein belül ez az egyszerre 
több gazdasági ágazatban is önmagát 
megmérető zselizi család! Mivel nemcsak 
borászként, mezőgazdászként mondhat 
szép előmenetelt magának Palik László, 

hanem hosszú éveken át oktatóként is, 
házigazdaként legjobbnak azt a módszert 
látja, ha végigvezet bennünket több 
helyszínes birodalmukon. Fotóriporterünk 
gépe sebesen kattog,  tollam és a szemem 

gyorsan forog ! Annyit megis-
mételhetünk a korábbi ripor-
tunkból, hogy a Palik házaspár 
az  egykori Eszterházy grófi 
családi birtokot mentette meg 
a teljes pusztulástól, hogy aztán 
Nagypeszeken felépíthessék 
az új feldolgozó üzemet, pin-
cészetet, látványos vendég-
fogadóterekkel.  Megjelenve 
a múló évek során 47 féle szőlő 
20 fajtájából kialakított kínála-

tával a minőségi borpiacon. 
Öt és fél hektárnyi területen 
gyümölcsösük van, almá-
ban és szilvában  bíznak. 
A bio mezőgazdasági nö-
vénykultúra élharcosaiként 
27 esztendeje tekintélyes, 
mintegy 400 hektárnyi 
területen gazdálkodnak 
(kukorica, repce, árpa, 
búza, napraforgó – mind-
mind szigorú bio alapon 
történő műveléssel! / 

A központ Zselizen 
van, amely mára már való-
ságos támaszponttá nőtte 

A Biocentrum emberi erőforrásai
Palik László borász, mezőgazdász, felesége Klára mezőgazdasági végzettséggel rendel-

kezik, állattenyésztőként kezdte pályafutását.  Két évtizede a családi földek visszaszerzése, 
majd annak gyarapítása nyomán elindított gazdálkodás mellett közösen nekivágtak/ akkori-
ban abszolút   elsőként Szovákiában/ a feleség szakmai irányítása nyomán a bio szárítmányok 
és aszalványok előállításához. Mindemellett a pálinka üzletág, a pincészet vendégfogadó 
tevékenysége, régiós szinten is kiterjedő turisztikai programok kínálata is az ő reszortja. Dóra 
a maga fiatalos lendületével és szorgalmával az értékesítés, kereskedelem, valamint a köny-
velés egyik felelőse. Művészi érzékének köszönhetően a különböző saját termékek grafikai 
és vizuális arculatát is ő tervezi meg. Az alig egy esztendeje Zselizen megnyitott Biocentrum 
szaküzletet pedig teljes egészében ő irányítja. Gábor – enyhén fogalmazva is- érdekes pá-
lyaívet mondhat a magáénak 26 évesen. Most vidékfejlesztés szakon a gödöllői Szent István 
Egyetemre jár, de az utóbbi egy-két évben maximális elszántsággal és tudásszomjjal felvér-
tezve kitanulta a borkészítés, borfeldolgozás és pincészeti munka teljes vertikumát.   Édesapja 
szerint a   „picit is ráncos borokat teljesen kisimította, már-már hibátlanok”. 

A PALIK CSALÁD BIORITMUSA
Zselizi történet

AZ ÉLET KISZÁMÍTHATATLAN ÉS FORDULATOS! ÉPPEN KÉT ESZTENDEJE, HOGY EGY HATÁ-
ROKON ÁTNYÚLÓ ESZTERGOMI BORRENDI PROGRAM KERETÉBEN MEGISMERKEDHETTEM 
A NAGYPESZEKI PALIK PINCÉSZET TULAJDONOSÁVAL, PALIK LÁSZLÓVAL ÉS FELESÉGÉ-
VEL, KLÁRÁVAL. NAGYFORMÁTUMÚ, TÖREKVŐ, SIKERES SZAKEMBEREK, VÁLLALKOZÓK, 
AKIKRŐL AKKORI LÁTOGATÁSOM ÉLMÉNYEIRE ALAPOZVA RIPORTOT IS ÍRHATTAM MA-
GAZINUNKBAN. IDÉN FEBRUÁRBAN PEDIG ÚJRA ÖSSZEHOZOTT VELÜK JÓ SORSOM A LÉ-
VAI REVICZKY TÁRSULÁS VINCE-PINCE FESZTIVÁLJÁNAK FORGATAGÁBAN. 

Egységben – egymást segítve

Tavaszra vár a gazda
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ki magát, hiszen itt dolgozik a 100 %-osan családtagokból álló 
menedzsment, itt található a szárított gyümölcsök feldolgozó 
üzeme, a bor és pálinka raktár. /Nem mellékesen mintegy öt-
ven embernek   biztosítanak kenyeret./  Meglepetésünkre azt is 
megtudjuk, hogy az úgynevezett aromatornyos pálinkafőzdé-
jük szintén a közelben található, 10 perces sétával pedig Zseliz 

központjában ízlésesen berendezett Biocentrum üzlet egyesíti 
e fogyasztói kultúra és igény kínálatát a vásárlók számára. 
Ezzel kapcsolatosan Dóra elmondta, hogy a saját termékeken kí-
vül (gyümölcsszáritmányok, 
borok, pálinkák, lekvárok) 
minden, ami ebben a műfaj-
ban most piacképes, felso-
rakozik az itteni polcokon. 
Bérpálinka főzőjük messze 
földön híres, örömmel mu-
tatja be a magas fokú főzési 
technikát Klára, az itt főzött 
pálinkákkal sok-sok aranyér-
met, oklevelet gyűjtöttek ösz-
sze az üzem létrehozása óta 
eltelt pár esztendőben. 

Az egykori állami gaz-
daság néhány részét sike-
rült megvásárolni a Palik 

házaspárnak. Bizony annak már sok éve, hogy belevágtak a pi-
acgazdaság sűrűjébe, ami házigazdánk esetében nagyon is in-
dokolt lépés volt.  A jó isten igazi mezőgazdásznak teremtette 
őt. Már gyermekkorában, úgy 12-13 évesen vadalanyok elő-
állításával és kiültetésével foglalkozott, édesapja irányítása 
mellett. Immáron jó példát mutathat felnőtt fia számára azzal is, 
hogy annak idején a Gödöllői Agrártudományi Egyetemet vé-
gezte el. A Palik Biofarmon szembesülhetünk a legmodernebb 
technikával, ez vonatkozik már-már futurisztikus csodákra képes 
traktorokra, feldolgozó és tárolási eljárásokra. A korszerűség 
alapkövetelmény, termelői felfogásukban pedig a biokultúra 
képviselete gyökereiben meghatározó.  Több órás együttlétünk 
alatt, a közös beszélgetések nyomán kirajzolódik a kép, legalább-
is megközelítően arról, mi lehet a Palik család közös sikerének 
a titka. Mélyenszántó választ nem adhatunk, de egy bizonyos: a 
két nemzedék erejét, értékrendjét egyesíteni tudták. Lányuk és 
fiúk új szemléletmódot hozott, képesek arra, hogy a szerteágazó 
terület mindenegyes részletét megismerjék. Azt gondolná az 
ember, hogy  főbb  ügyekben az alapítók  döntenek, de téve-
dünk: Klára mosolyogva jegyzi meg, hogy minden fontos lépés 
előtt közösen beszélik át a dolgokat. Ha új traktor kell és en-
nek megvétele indokolt, ám legyen! A bio   szaküzlet megterem-
tése és működtetése Dóra feladata, mert megtalálta saját maga 
számára ezt az önkifejezési formát. Gábor sem tétlenkedett új-
donságok bevezetése terén. Fogoly és fácánnevelő telepet 
hozott létre, 22 hetesen értékesíti a szárnyasokat, erre komoly 

kereslet van. Most ezer darabos a telep, idén szeretné megdup-
lázni. Másfél éves telepítő beruházással kialakította az éjjel-nap-
pali térfigyelő rendszert.  Még a szántóföldeken is figyelnek a   

„nagytestvérek”… És most kö-
vetkezzen egy éles kanyar, hi-
szen egyik Palik gyermek sem 
első nekifutásra választotta 
a családi gazdaságot! Dóri 
előbb építészetet tanult, 
Gábor pedig pszichológiát. 
Különböző okok miatt „vissza-
nyergeltek” otthonra… 

Ilyen tehát a Palik család  
„bioritmusa”. Az ismert mon-
dás igaz rájuk:sem az alma 
sem pedig a szilva nem esett 
messze a fájától…

Kiss Dezső Péter
Fotó: Forschner Rudolf

Palik borok, lekvárok itt és ott
Se szeri se száma a díjaknak, elismeréseknek, melyek tárgyias bizonyítékai a 

sikernek. A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége (KÖSZ) – a Sárközi Péter 
Emlékérem Kuratóriuma 2014-ben Sárközi Péter Emlékérmet adományozott Palik 
Lászlónak, kimagasló, példamutató tevékenységéért a biogazdálkodás területén. 
Számos szlovák és magyar vagy határokon túli boros versenyen is diadalmaskodnak a 
Palik borok. 2016-ban a temerini nemzetközi borversenyen 800 tételből a legjobb bor 
díj, 3 nagyaranyérem és 2 aranyérem jutott a Biocentrumnak. A 2015-ös és 2016-os 
esztendőben Olaszrizlingjük kategória győztes lett az országos olaszrizling versenyen. 
Az esztergomi Vinum Ister Granum Borrend szokásos versenyein több aranyérmet és 
a verseny győztes borának díját is megkapták.  Klári úgynevezett „szíve csücske”pe-
dig a Palik család által, tavaly harmadik alkalommal megrendezett Nemzetközi Bor 
és Lekvár Verseny.  491 lekvár- és 370 bortétel érkezett elbírálásra, mondhatni szinte 
mindenhonnan a világból. Idén még nagyobb érdeklődésre számítanak.

Pálinkafőzdéjük és pálinkáik nívós díjakat kaptak

Aszalványokban elsők voltak Szlovákiában
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Cukrász és szakácstanulók gya-
korlati órájára érkezünk, kora 
délután, hogy vendéglátóink 
– Bányai György igazgató, 

Bereczky László szakmai igazgatóhelyettes 
és Papp Csaba gyakorlati oktatásvezető – élő 
példákkal szemléltessék törekvéseiket. Az el-
mélet mellett egyre fontosabb szerephez jut 
a gyakorlati tevékenység, melynek fontossá-
gát az intézmény igazgatója így indokolja:

– Duális rendszerben oktatjuk a vendég-
látó szakmacsoportos hallgatókat, vendéglá-
tás szervezőket és szakközépiskolai szinten 
pedig szakácsokat, cukrászokat és pincé-
reket. Sajátos korban élünk, nagyon kevés 

otthoni példákkal rendelkeznek a hozzánk 
érkező tanulók. Nincs otthoni állattartás, 
konyhakertekben történő családi gazdálko-
dás, ugyanakkor az ilyen ingerszegény kör-
nyezetben kevés valós élmény éri a gyerme-
keket. Ezért óriási a felelőssége egy oktatási 

intézmények. Örömmel mondhatom, hogy 
fél évtizedes működésünk során sikerült 
bebizonyítanunk létjogosultságunkat, intéz-
ményünk gyökeret vert és megtalálta saját 
arculatát régiós szinten is. Meggyőződésem, 
hogy ebben nagy szerepet játszik az is, hogy 
figyelmünket az említett gyakorlati munkára 
is erősen koncentráljuk. Mi nem érezzük a 
demográfiai hullám csökkenését, a nyolca-
dik osztályosok jelentkezése egyre nagyobb 
számot ér el és a statisztikai adatok azt bizo-
nyítják, ez a növekedés tartós és ütemes. Be-
reczky László fontosnak tartja hangsúlyozni, 
hogy a gyakorlati oktatáshoz fontos in-
tézményi háttér kell, korszerűen berende-

GYAKORLAT TESZI A MESTERT…
A Letenyeyben a diák disznót, ludat, kakast, tyúkot vág, fűszernövényt termeszt

A FELCSÚTI LETENYEY LAJOS GIM-
NÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM ÉS 
SZAKKÖZÉPISKOLA, ÖT ESZTENDE-
JE VÉGZI OKTATÁSI KÜLDETÉSÉT A 
PUSKÁS FERENC LABDARUGÓ AKA-
DÉMIA TÁRSINTÉZMÉNYEKÉNT, 
AZZAL KÖZÖS FENNTARTÁSBAN. 
LÁTOGATÁSUNK OKA, HOGY SZAK-
MAI KÖRÖKBEN EGYRE TÖBBSZÖR 
HALLANI A FEJÉR MEGYEI OK-
TATÁSI INTÉZMÉNY ÁTGONDOLT, 
SOKIRÁNYÚ GYAKORLATI KÉPZÉSI 
MÓDSZEREIRŐL ÉS FORMÁIRÓL.

Igazgató – szigorú diáktekintetek tüzében

Megnőtt a sóska Cizelláltan

Saját veteményes
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zett tancukrászat, tanétterem, nem utol-
sósorban pedig az oktatók szakmai kvalitásai 
is befolyásolhatják e tekintetben a sikeres 
oktató munkát. Oktatógárdánk valóban jeles 
szakemberekből áll: Csuta Zsolt országosan 
ismert csákvári mestercukrász, Papp Zoltán 
és Magyari Imre kvalifikált felszolgáló szak-
emberek, Dankai László és Kocsonya Kál-
mán pedig szintén neves mesterszakácsok. 

A duális képzés bevezetése nyomán az 
első éves alapozást követően a teljes gyakor-
lati képzés az iskola falain kívülre helyeződött 
át – veszi át a szót Papp Csaba gyakorlati ok-
tatásvezető. 

– Térségi szinten vizsgálva partnereinket 
25-30 gyakorlati helyszínnel vagyunk hi-
vatalos kapcsolatban, ezek piaci alapon 
működő éttermek, cukrászatok, a verseny-
szektor szereplői. Rendszeresen felügyeljük 
az adott gyakorló helyeket, a vállalkozókkal 
sikerült jó munkakapcsolatot kialakítani. 
Csakis így válhat teljessé az oktatómunka, 
amelyben a gyakorlati képzést más módon is 
fel kell erősítenünk!

Hogy miről is van szó valójában azt ismét 
az iskola igazgatójától kapott tájékoztatás 
nyomán tudhatjuk meg:

– Meg kellett teremtenünk saját magunk 
üzemi gyakorlati hátterét is – mondotta. – 
Helyben is van tehát gyakorlati képzés. 
Úgyis fogalmazhatok ez egy megerősítő fo-
lyamat, tanulóink iskolához való kötődését 
felerősíti. Párhuzamosan fut a mezőgazdasá-
gi és vendéglátós képzés, az elméleti anyag 
elsajátítása mellett kölcsönösen megismer-

hetik a különböző nyersanyagokat, azok el-
készítési módját. Folyamatában látja a diák, 
hogy milyen fázisokon át jut el például egy 
étel a befejezés stádiumáig. Említettem, 
hogy megszűntek a családi parasztgazda-
ságok, ezért mi úgy döntöttünk, hogy saját 
magunk alakítunk ki, rendezünk be egy ki-
sállattartó telepet, nem másutt, mint az igaz-
gatói szolgálati ház udvarán. Igen, magam is 
naponta foglalkozom az itteni állatokkal, de 
az is hagyomány, mi több kötelező penzum, 
hogy osztályonként minden évben két ser-
tést vágnak le a diákok. Az általuk feldol-
gozott termékekből saját maguk állítják 
össze a disznótoros ebédet és vacsorát. 
Ilyen alkalmakkor meghívjuk partnereinket 
vendégségbe ezzel is erősítjük a személyes-
ség jellegét. 

Mivel tavaszkezdetre esett látogatásunk, 
az igazgatói körséta alkalmával még csak a 
frissen elpalántázott fűszer és más konyha-
kerti növényeket láthatjuk, fotóillusztráci-
ónkon azonban a korábbi évekből tudunk 
beszédes példákat mutatni. Arról, hogy eh-
hez is jól értenek a felcsúti tanárok és diákok. 
Minden szabad területet kihasználnak az 
óvodában és az iskolában és ami itt megte-
rem, mindent hasznosítanak alapanyagként. 

– Ha felelősséget kapnak a gyerekek, 
szeretnek dolgozni és sajnos mindunta-
lan visszaérő gond, hogy számukra nin-
csenek otthon példák – jegyzi meg sétánk 
alkalmával Bereczky László szakmai igazga-
tóhelyettes. – Az iskolánk által megszerve-
zett, régiós szinten is elismert gasztronómiai 
versenyünk iránt egyre nagyobb az érdek-
lődés. Kitűnő díszmunkákkal készülnek a 
diákok erre a megmérettetésre. A hagyomá-
nyos Márton-napi programunk pedig szintén 
eseményekben gazdag, a végeredményét 
tekintve igazi kulináris élményeket is hoz. 
Diákjaink a megvásárolt falusi libákat le-
vágják és fel is dolgozzák, mégpedig au-
tentikus Márton-napi ételek formájában. 
Véleményem szerint fontos még a hely szel-
leme, hiszen a vidéki háttér sokat jelent. Az 
is helyi sajátosság, hogy a már említett külső 
gyakorlóhelyek könnyen felkereshetőek, a 
szakemberekkel rugalmasan tudunk egyez-
tetni és így a gyakorlati munka naprakész 
egyben pedig intenzív ütemezésű.

KDP
Fotó: Forschner Rudolf

Nem árulunk el titkot, ha még néhány, kulisz-
szaszerű érdekességet is megemlítünk a Letenyey 
Lajos Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközép-
iskola humán hátteréből. Bányai György bölcsész 
végzettségű tanárként irányítja az intézményt, 
de baranyai kötődése falusi indíttatású, saját 
családi gazdaságukban szerezhetett életre szóló 
ismereteket, legyen az állattartás, vagy bár-
milyen más mezőgazdasági munka. Bereczki 
László végzettségét tekintve agrármérnök, aki 
arra az elhatározásra jutott, hogy megszerzi a 
cukrászképesítést. Most készül a vizsgákra, nagy 
igyekezettel és szorgalommal. Papp Csaba pedig 
a kisállattartással kapcsolatos szervező, beszerző 
munkálatokat is ellátja, nem mellékesen pedig 
okleveles méhészként is tevékenykedik. 

Versenymunkák  –  diákoktól

Tankonyhában, nagy fazékkal

Gyúrjuk csak, gyerekek! Kocsonya Kálmán szakoktató bemutat

Aprólékosan...
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IRIGYELJÉK CSAK A GASZTRO-
NÓMIAI ÚJSÁGÍRÓT, AKINEK 
MEGADATOTT, HOGY SZEMÉ-
LYESEN  JELEN LEHETETT EBBEN 
AZ ESZTENDŐBEN IS A VILÁG  
KÉTSÉGKÍVÜL LEGNAGYOBB 
BOROS SZAKMAI RANDEVÚJÁN, 
A VINITALY 2017 NÉGYNAPOS 
RENDEZVÉNY SOROZATÁN!  VA-
RÁZSLATOS BORVILÁG EZ - A 
VILÁG ÉS  OLASZORSZÁG BORA-
IVAL!  A FELKÍNÁLT LEHETŐSÉ-
GET AZÉRT SEM  HAGYHATTAM 
KI, MERT HIVATÁSOM SZERINT 
AZ ÉLMÉNYEKET MEG KELL 
OSZTANI AZ OLVASÓVAL.

Élményekben aztán dúskálhat az 
ember az „50+1.” alkalommal 
megrendezett boros világtalálko-

zón. A számok nyelvére mindez lefordítva 
így értelmezhető: valójában fél évtized 
meg egy pici jelenti  itt a múltat, amiből 
nem nehéz következtetni, hogy  szerényen 
fogalmazva is életképes és rendezők által 
nagyon komolyan vett szakmai  fesztivál ez! 
Mielőtt tovább lelkendeznék, érdemes tisz-
tázni, hogy Veronában azért jönnek össze 
minden esztendőben a világ meghatározó 
borkultúrával és kereskedelemmel rendel-
kező országokból borászok, kereskedők, 
hogy újra és újra felfedezzék a kínálat 
változásait, részesei legyenek a világ bo-
rászati trendjeinek és persze képesség-
től, erőtartalékok bevetésétől függően 

minél több helyszínen kóstolhassanak. 
A VinItaly ebben az esztendőben néhány 
olyan pluszokat hozott a rendező, Veronafi-
ere kiállítás szervező  cégnek, amely  lan-
kadatlan piaci elemzést igényel és a jövőre 
szóló tanulságokkal szolgál. A statisztikai 
adatokat tekintve összességében – látoga-
tószámot, ország megjelenést, borkeres-
kedőket tekintve – az előző esztendőhöz 
képest 8 % plusz hirdeti a maga számta-
ni valóságában: vannak még tartalékok 
ilyen világméreteket tekintve is! /Hol a 
határ, kérdezem?/

De térjünk csak vissza a hatalmas kiállí-
tási terület bemutatására, ami valójában le-
hetetlen kísérlet a tudósító részéről, hiszen 
ha valaki a négy nap során mindenhová 
el akarna jutni, fizikai képtelenség. Ezért 
aztán a profi szakemberek és kiállítás láto-
gatók minden napra összeállítják a saját 
maguk útitervét, hiszen – hogy csupán a 
nagyságrendeket szerényen érzékeltessük 
– Olaszország tartományai, a maguk boros 
kínálatával és arculatával külön-külön pa-

vilonokban jelennek meg. (Egy-egy ilyen 
pavilon alapterülete nagyobb, mint a 
Hungexpo  „A” csarnoka.) Aztán neki-
vághat a rengetegnek, mert pontosan tud-
nia kell, hogy milyen útvonalat határozzon 
meg magának az adott napra. A kereskedő 
– bárhonnan is érkezik ide a világból – már 
kész, hónapok óta tervezett tárgyalási idő-
táblázattal rendelkezik, a turistának pedig 
érdemes kézbe vennie a gazdag tartalmú 
és sok-sok praktikus információt tartalmazó 
kiállítási katalógust. 

   Mindjárt egy üdítő , szívet melengető  
közhírré tétel!   Érkeztek Veronába – hosz-
szú évek után először – a magyar borá-
szatok is, hogy megmutassák szép hazánk 
boros értékeit. Örömmel fedeztem fel a 
nemzetközi pavilonban három pincészet, 
mi tagadás szerény alapterületű standját. 
Igaz nem a mérték, hanem az érték a lé-
nyeges. Márpedig a pult mögött dolgozó 
kitűnő honfitársaink szinte percnyi szünetet 
sem kaptak, olyan volt az érdeklődés. Gra-
tuláltam is a villányi Tiffán Ede és Zsolt 
Pincészet, a badacsonyi Villa Sandahl 
Borászat és a tokaji Pajzos-Megyer Pin-
cészet lankadatlan energiával kóstol-
tató képviselőinek. Ám menni kellett 
tovább, hiszen a magyar borászati kínálat 
aktuális helyzetét bemutató szakmai bemu-
tatóra voltam hivatalos, amelyet laptársunk, 
a Bor és Piac szaklap főszerkesztője, Boz-
zai Zsófia tartott, nagy érdeklődéstől kí-
sérten. Érthető örömmel és jó érzésekkel 
vezette fel a programot Janina Mathiasz, 
a Veronafiere  nemzetközi igazgatója, akiről 
már-már köztudott szerte  szakmai berkek-
ben, hogy magyar származású és dédapja 
az a Mathiasz János, aki a világ talán leg-
ismertebb magyar származású borásza és 
szőlőnemesítője volt az 1800-as évek és 
1900-as esztendők legelején.
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N MI AZ, HOGY EXKLUZÍV? – VILÁGRASZÓLÓ!

BORVILÁG – VILÁG BORAI VERONÁBAN
Janina Mathiász megnyitja
a magyar kóstolót

Magyar standon – mosolygósan Egykoron, Firenzében így szállították 
a boros flaskákat

Csubákné Erika olasz csokoládésokkal, 
akik tokaji borral töltenék új 
készítményeiket
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Egy kiállítás képeiHová, merre tart a VinItaly?

A magyar prezentáció szünetében sike-
rült külön is interjút készítenem Janinával , 
elsőként arról érdeklődve, hogy az 51 év alatt 
felmutatott folyamatos fejlődési tendencia 
összefüggésben van-e azzal a ténnyel, hogy 
az olasz bor önmagában is világsikeres a pia-
cokon. „Egyértelmű az összefüggés és legin-
kább azzal magyarázható, hogy Olaszország 
a világ legnagyobb bortermelő és borex-
portőr országa.  A VinItaly épp az olasz bor 
legfontosabb seregszemléje!” Milyen üzene-
te, tanulsága van az idei kiállításnak?” Még 
inkább alátámasztotta a VinItaly nemzetkö-
zi szakmai elismertségét! 4270 kiállító vett 
részt 30 országból és nőtt az észak-amerikai, 
német, brit, kínai és orosz borkereskedők 
száma, mégpedig dinamikusan. Új piacok-
ról is megjelentek szakemberek, így pél-
dául Kamerunból, Szenegálból.” A VinItaly 
tökéletes leképzése a borpiaci trendeknek. 
2017-ben melyek a főbb csapások és milyen 
irányba mozdul el ez a kereskedelmi ágazat? 
„Eddig az olasz bor legnagyobb piacai az USA 
és az Egyesült Királyság voltak. A Brexit és 
Trump elnök protekcionista intézkedései 
a jövőben az olasz bor eladását jelentősen 
befolyásolhatják ezeken a piacokon. Idén új 
relációkat kerestünk és a masszív promóciós 
kampányunknak köszönhetően növelhettük 
a kínai, a dél-kelet ázsiai borkereskedők je-
lenlétét. Ezek már az olasz bor új piacait je-
lenthetik! A VinItaly alatt írták alá a Veronai 
Vásár és a „Kínai 1919”/ a legnagyobb on-li-
ne/off-line bor és szeszesital disztribútora a 
hatalmas országna./ közötti együttműkö-
dési szerződést, amelynek egyebek között 
egyik fontos célja, hogy borszakértői szak-
mai továbbképzéseket szervezünk Kínába.” 
Végezetül egy nehéz kérdés: mi a kedvenc 
olasz és magyar bora? „Az olasz borok közül 
– fehér – Lugana pezsgő – Franciacorta, a 
vörösek közül a Nero D’avola. A magyar bo-
rok közül pedig egy Mathiasz dédunokának 
minden jó bort illik szeretnie. És én nemcsak 
illemből  mondom.”

Ahogy a kiállítási pavilonokat sorra 
keresi fel az ember, óhatatlanul is meg-
fogalmazódik benne, mint a vadászban: 
valami egyedit, csodálatosat fedezzen fel. 
Meg kell vallanom, ez nem minden alka-
lommal következett be, hiszen valójában 
piacképes borokról van szó meghatáro-
zóan, de tudjuk, más és más az ízlésvilág. 
Ha pedig a minőségről beszélünk, nem-
csak belső nemzeti hevületem okán kí-
vánkozik ki belőlem a sommás vélemény: 
négy nap alatt hadd ne mondjam hányfé-
le bort sikerült megkóstolnom, volt ame-
lyik elvarázsolt, volt amelyik tisztességes 

képességeket mutatott 
fel, és  volt   sok-sok ktűnő    
„piaci bor”. Ám gyakorta 
idézgettem magamban a 
gondolatot: a mi csodálatos 
magyar boraink, legalább 
ennyire elkápráztatóak! /Jó, 
jó, csakis a csúcs minőségűek./ 
Nincs szégyenkeznivalónk és ez 
bizonyítják a különböző nemzet-
közi boros világversenyeken meg-
szerzett aranyérmek, csúcsdíjak. 
Éppen ezért kicsit hiányérzetem 
is volt, arra a következtetésre jut-
va, hogy a három magyar borászat 
parányi szigetecskéje a jövő eszten-
dőben már kevés lenne ahhoz, hogy 
megmutassuk igazi boros értékeinket! 
Össze kell tehát fogni szakmai, ágazati 
szinten annak érdekében, hogy egy lát-
ványosabb, sokszínűbb magyar nem-
zeti stand hirdesse  2018-ban a magyar 
bor nagyszerűségét. 

Legjobb olasz borok parádéja
Akárcsak a korábbi években, ebben az 

esztendőben is exkluzív invitálást kaptam 
a Veronafiere szervezőitől az legsikeresebb 
olasz borok 2017-es premier bemutatkozá-
sára. Ebben az esztendőben összesen 238 
bor és pezsgő hírdette a  maga fizikai való-
ságában a legfelsőbb  fokozatokat  az óri-
ási teremben  megjelenő érdeklődők sűrű 
seregének. Nem véletlen ez az érdeklődés, 
hiszen az itt reflektorfénye kerülő borok 
mindegyike elnyerte a legnagyobb szak-
mai elismerésnek számító három pohár 
minősítést (tre bicchieri). A tartományok 
valóságos boros pergőtűzbe részesülhet-
tek - kitűnő sommelierek felvezetésében 
– az ide betérő látogatók. Láttam olyan 
borimádót, aki a külön ere a célra kiadott 
katalógusban külön  megjegyzéseket 
fűzött minden megkóstolt borhoz. Meg 
is kérdeztem tőle, hogy milyen szem-
pontok alapján válogat. Elmondta, 
veronai lakosként az év folyamán 
figyelemmel kíséri különböző szak-
lapokban ezeket a minősítéseket és 
valóságos stratégiai tervet dolgoz 
ki arra, hogy a kiállítás alkalmával 
erejéhez mérten legtöbbet merít 
e borbőség kosarából.Azt mon-
da heves gesztikuláció kísére-
tében:minden év áprilisában 
ünnepet jelent lelkének-szí-
vének és  jó olasz emberhez 
méltóan,  borimádatának ez 
a négy nap. 

Kiss Dezső Péter
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Igazán színes az itteni vendégforgatag, mert ha-
zulról érkezve Maribor  után, Olaszországból jőve 
pedig  előtte csalogatja falai közé az  utazókat. 
Amikor a 90-es évek elején a tradicionális ven-

déglátás itteni meghonosítására szövetkezett egy tulaj-
donosi kör, már tudta, milyen szolgáltatásokkal érdemes a 
vendégek kegyeit keresni. Először is fontos a tradicionalitás, 
hiszen az 1800-as évek közepétől már működött itt ven-
dégfogadó. Majd a fordulatokban igencsak bővelkedő történe-
lem hányattatásai  közepette is életben maradt ez a komplexum. 
Amely valójában egyszerre hirdeti a folyamatosságot, élni akarást 
és persze az újabb é újabb nemzedékekkel gazdagodó tulajdono-
sok szakmai hitét. 

Jelenthetem, hogy tavasznyitánykor, április hónap legelején is-
mét alkalmam volt itt eltölteni egy rövidke órát. Amikor beléptem a 
főépület fogadóterébe, azonnal szembeötlött, hogy nemrégiben 
a  gazdák látványosan felújították a különböző éttermi része-
ket, ahol egyszerre akár 3-400-an is igénybe vehetik az éttermi 
szolgáltatásokat. Tagadhatatlanul népszerű ez a hely a magyar uta-
zók körében is, aminek persze több oka is lehet. Erről kedves ven-
déglátónk Urska Strnad szervezési szakmenedzser  a következő in-
formációkkal szolgált a Minőségi Borok Ételek (MBÉ) érdeklődésére:

„Arra törekszünk, hogy a több évtizedes szakmai tapasztala-
tunkat naponta elkötelezetten és őszintén képviseljük! Számunk-
ra sokat jelentenek az itt megforduló vendégek dicsérő szavai, 
ami a menedzsment és a személyzet számára egyformán a leg-
főbb inspiráló erő. A vendégek visszajelzéseiből kirajzolódik, hogy 
fontos szempont számukra, hogy nagy a kínálat legyen a tradi-
cionális és nemzetközi ételekből. A korszerű konyhatechniká-
nak és a szakszerű felszolgálásnak köszönhetően a várakozási idő 
nem lehet több mint 10 perc! Ez pedig az utazó számára nagyon 
fontos szempont." 

A BORJÚ BÉCSI ÉS A FÁNK MÉG  MINDIG ÓRIÁSI TROJANBAN!

MINEK IS TITKOLJAM: AZ ELMÚLT ÉVEKBEN TÖBBSZÖR IS MEGFOR-
DULTAM ÉHES TURISTAKÉNT – AUSZTRIÁBA VAGY OLASZORSZÁG-
BA UTAZVA – A HATALMAS FÁNKOK ÉS ÓRIÁSI BÉCSI SZELETEK 
KIAPADHATATLAN FORRÁSÁNÁL, A FESTŐI KÖRNYEZETBEN 
TALÁLHATÓ GOSZTINSKO PIDIETIE TROJANE ELNEVEZÉSŰ 
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Így igaz! Salátával együtt négy komponenses menüsorunk tá-
lalása, felszolgálása és elfogyasztása összesen nem vett igénybe 
40 percet! Ebben már fizetési idő is benne volt. Hozzátehetjük, 
hogy az adagok meglepően bőségesek és senki se gondolja, 
hogy esetleg a jellegzetes ízekkel hadilábon állnának. Itt bárki 
válogathat a szlovén, olasz és nemzetközi konyha exkluzív kíná-

latából.Ebből a sokszínűségből két jellegzetességet külön is ki kell 
emelnünk. Ez pedig a fánk, amely egyfajta védjegye lett a Trojan 
gasztronómiai zarándokhelynek. A legendás borjú bécsi pedig 
itt évtizedek óta nemcsak legenda, hanem maga a valóság. 
Mindkettő óriási és forró…
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A BORJÚ BÉCSI ÉS A FÁNK MÉG  MINDIG ÓRIÁSI TROJANBAN!

A fánk karriere
Urska mosolyogva meséli, hogy valóban telitalálatra sikeredett az it-

teni fánkos karrier. Olyannyira, hogy nemcsak az étlapon rendelhető meg, 
hanem külön fánk szaküzletet kellett nyitniuk azon vásárlók számára, akik 
hazavitelre is szánják ezt a finomságot. 50 évvel ezelőtt örültek, ha na-
ponta maximum eladtak 100 fánkot, most viszont a napi 7000 darab sem 
számít különleges csúcsnak. 

TROJANE: 
MEGÁLLÓ ÉHSÉGCSILLAPÍTÁSRA, ÓRIÁS FÁNK, ÓRIÁS BÉCSI, ÓRIÁS 

PARKOLÓ – tradicionális és Nemzetközi konyha
GOSTINSKO PODJETJE TROJANE D.O.O. TROJANE 11 · 1222 Trojane 

SLOVENIJA
Tel: +386(0)1 72 33 600  ·  Fax: +386(0)1 72 33 565 

Mob: +386(0) 41 315 468
e-mail: gp-trojane@gp-trojane.si

www.gp-trojane.si
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MIÉRT FONTOS ÉS TALÁN A KÖZVÉLEMÉNY SZÁMÁRA 
SEM MELLÉKES, HOGY A MAGYARORSZÁGI BORRENDEK 
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A MAGA TÖBB MINT 40 ÉVES 
MÚLTJÁVAL MILYEN SZERVEZŐDÉST TUD ALKOTNI, MI-
KÉPPEN KÉPVISELI KÖZEL NÉGYEZRES TAGSÁGÁVAL A 
HAZAI BORKULTÚRÁT? NAGYON IS VILÁGOS A VÁLASZ: 
MERT ÉRTÉK ÉS MÉRTÉKADÓ  KÖZÖSSÉGRŐL VAN SZÓ, 
AMELY NAGY MÚLTJA MIATT FONTOS ERŐT KÉPVISEL A 
HAZAI  SZAKMAI ÉS  CIVIL TÁRSADALOMBAN. 

A 2016-os esztendőt elemezték több megközelítésben is 
a megjelent küldöttek, fontos részeként az összejöve-
telnek a szakmai, marketing és nemzetközi bizottságok 

elnökeinek beszámolóját a 2016. évben végzett munkáról. Értéke-
lő jelentés hangzott el a 2016-os esztendő pénzügyi zárásáról a 
felügyelő bizottság jelentése alapján, elfogadták az idei esztendő-

re szóló munka- és költségvetési tervet. Nem kis feladatként pedig 
megvitatták az alapszabály módosításával kapcsolatos részlete-
ket, majd tisztségviselőket választottak.

A HAZAI BORRENDEK TISZTA 
BORT ÖNTÖTTEK A POHÁRBA

Őszinte, nyílt párbeszéd a továbblépés záloga

Budavári borlovagok díszruhában

Gratuláció kiváló zászlós borért
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tartalmi összefoglalói mögött egyértelműen kirajzolódott a szövet-
ség munkáját jellemző új stílusforma, úgyis fogalmazhatunk: az 
őszinte számvetésre való egységes hajlam…  A maga nemében 
is egyedülálló szerveződés egy országra és annak határain kívül 
való működtetése meglehetősen komoly feladat az elnökségtől, de 
egyenként külön is az adott borrendektől. Koczor Kálmán – aki két 
esztendeje megválasztott elnökként áll a szövetség élén - elnöksé-
gi beszámolójában számos olyan tényre, körülményre világított rá, 
amely a 2016-os esztendőt önmagában is szokatlan megközelítésbe 
helyezte. A szövetség munkáját és annak vezetését – már-már sorsz-
szerű módon – tragikus körülmények is befolyásolták. Két esz-
tendő alatt elvesztette a szervezet korábbi elnökét, két alelnökét, 
felügyelő bizottsági elnökét. Az  érintet tisztségekre új jelöltek közül 
kellett választani. Mindettől függetlenül azonban a szövetségnek tal-
pon kellett maradnia a humán erőforrásokat tekintve éppúgy, mint a 
pénzügyi feltételeket illetően. Többszörösen is sikeresen  pályáztak, 
még váratlan kiadásokat is tudtak teljesíteni. 2016-ban megjelentet-
ték a szervezet fennállásának 40. évfordulójára Jubileumi Albumukat. 
Két új alelnököt – Dr. Bisztray Györgyöt és Kovács Róbertet – vá-
lasztottak, a felügyelő bizottság új tagjaként pedig Mészáros Lajos 
végezheti a munkáját. Konkrét feladatok meghatározása is megtör-
tént az elnökségen belül, az előző esztendő végére felállhatott a 
teljes körű elnökség. 

A közgyűlés mindenegyes napirendi pontjánál tapasztalható volt 
a megjelent küldöttek részéről a problémák-
kal szembeni nyitottság, az őszinte párbe-
szédre való hajlam és az építő kritika. Felve-
tődött, hogy a jövőben még hatékonyabbá 
kell tenni a határokon túli kapcsolatok ápo-
lását és építését, meg kell találni annak jogi 
és pénzügyi kereteit, hogy ugyancsak a hatá-
rokon túl működő társ borrendekkel közös 
pályázatokat adjanak be magyar szerve-
zetek. Az is terítékre került, hogy az egyes bi-
zottságok saját hatáskörükben dolgozzanak 
ki olyan országos és határainkon túli szakmai 
rendezvényeket, amelyeknek megvalósításá-
ra a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz lehessen majd pályázatokat be-
adni. Szintén kívánatos, hogy kapcsolódjon a szervezet a „Hölgyek 
a borért országszerte” című rendezvényhez, jellegzetes, attraktív 
formában. Itt szóba került, hogy érdemes hangsúlyozni a magyaror-
szági borkirálynők szerepét, akik a hazai borkultúráért sokat tehetnek 
egyszerre látványos és tartalmi megközelítésben. Az MBOSZ anyagi 

lehetőségeihez mérten maga is támogat néhány olyan 
kezdeményezést, amely országos figyelmet kaphat. 

Ilyen például a 2017-ben Budapesten felállítandó 

Mathiász János szobor elkészültének támogatása vagy – hogy egy 
másik példát is említsünk – a „Fogadj örökbe egy Furmint tőkét 
a  Badacsonyi Kutatóállomáson 2017.04.11-én” című szakmai 
rendezvény. 2017-ben jelentős előrelépések várhatók a felvidéki az 
osztrák, a német és a lengyel szakmai szervezetekkel történő kapcso-
latépítésben. 

A közgyűlésen személyi döntések is születtek: a főtitkári tisztet a 
jövőben Tutor Éva végzi. A Szakmai és Etikai Bizottság tagjának pe-
dig Lics Balázs borászt választották meg.

Koczor Kálmán elnök  külön is nyilatkozott a Minőségi Borok Éte-
lek (MBÉ) magazinnak:

A két esztendeje elnöknek megvá-
lasztott balatonfüredi borász-vállalkozó 
alapítója a hazai borrendi mozgalomban 
úttörő szerepet vállaló s egyben legna-
gyobb létszámú Balatonvin Borlovag-
rendnek. Ezer szállal kötődik a borhoz, 
a borkultúrához, a borgasztronómiához 
és a borral kapcsolatos  ismeretterjesz-
téshez. Miképpen látja az általa vezetett 
szervezet jelenét és jövőjét a legutóbbi 
közgyűlés bezárását követően?

 – Eddigi sokirányú tevékenységem-
mel és tapasztalataimmal   - szerény muníciómmal felvértezetten- is 
bevallhatom: egy ilyen szervezet vezetése rendkívül felelős munkát 

igényel – mondotta. – Ezzel nem szeretném 
saját magam szerepét felnagyítani, de  en-
nek a nagyon értékes civil szerveződésnek 
az élére válságos időszakban kerültem.  Di-
vatos szó a „válságmenedzser” kifejezés, de 
számomra a feladat önmagában is nemes 
kihívás volt. Négyezres tagság olyan erő és 
értékrend, amely az elmúlt 40 év során euró-
pai viszonylatban is egyedi jegyeket tudott 
felmutatni. Már a megalakulása is kuriózum 
volt a sűrű szocialista időkben, komolyságát, 
életrevalóságát mind a mai napig megtar-
tani tudta. Az őszinte szó és a párbeszéd-

re való hajlam a továbblépés legfőbb forrása és ezt megértette a 
tagságot képviselő delegáltak meghatározó többsége. Szeretnénk 
tartóssá tenni biztonságérzetünket, ez vonatkozik gondolkodásmó-
dunkra éppúgy, mint a  stabil pénzügyi feltételek megteremtésére. 
Borrendi ruhában megjelenni bárhol is, elkötelezett szolgálat, 
képviselet. Az elnökség  pedig kollektív koordináló munka. Mégis: 
a demokrácia jegyében  az egymásra való igaz  figyelem mindennél 
többet jelent. 

MBÉ  - tudósítás

A 2015. szeptemberében 18 taggal megala-
kított,immáron az MBOSZ  46.   felvett tagja, 

nevéből adódóan a Balatonhoz kapcsolódó 
hat borrégiót képviseli és az elmúlt két esz-
tendő alatt számos regionális és országos 
kisugárzású szakmai programot szervez-
tek. Hét balatoni borászattal alakítottak 
ki külön is partneri kapcsolatot és megál-
lapítható, hogy a kulturált borfogyasztás 
mellett más formákat is találtak az ismer-
tet terjesztésre és más művészeti ágazatok 

népszerűsítésére. 
Ilyen például kon-
ferenciák szer-
vezése, magas 
szintű kulináris 
rendezvény meg-
szervezése, elkép-
zeléseik szerint a 
legnépszerűbb hazai turisztikai térség értékeinek szószólói sze-
retnének lenni. Gyönyörű ruházatuk, nőiességük, kulturáltságuk 
ehhez a misszióhoz jelentős erőforrás.

Új tag: Balatoni Borrégió Gizella Királyné Női Borrend

Elnök – 
szembenézősen

Pammer István 
küldött

Polhammer 
László 

(balról )
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Az István Nádor Borlovagrend 2006-ban, az akkor 10 éves, vak énekes kisfi-
úval Szabó Andrissal bevezette a borrendi mozgalom szótárába a borlovag 
apród kifejezést. A jó kapcsolat Andris és a lovagrend között azóta is fenn 
áll. Nemrég egy kéréssel kereste meg Andris a lovagrendet: a negyedik 
cd-je megjelentetéséhez illetve a napi működéséhez, a zeneszerzéshez és 
a fellépéseihez szükséges szintetizátora elromlott, újat kell beszereznie. A 
család anyagi támogatása ehhez nem elég. Az István Nádor Borlovagrend 
tagjai a személyes támogatáson kívül arra kérnek minden jószándékú és 
segítőkész borlovagot, ismerőst, hogy támogassák ezt a születésé-
től fogva vak fiút, aki a zenében találta meg azt az örömet, ami 
teljesebbé teheti életét, hátrányos helyzetét!

A támogatást az alábbi számlaszámra várják, 
s természetesen továbbítják Andris felé:

István Nádor Borlovagrend
MKB 10300002-25510692-00003285

Közlemény: Szabó Andris támogatására

Andris egyik legszebb száma megtekinthető 
a Youtube csatornán, Dalokban élnek a fények címmel.

Extrém vízi élményEk, négycsillagos vakáció!
www.hotelaquasol.hunguesthotels.com  •  tel.: 06 52 273 310Fantasztikus nyári élményekkel vár Hajdúszoboszlón a Hunguest Hotel aqua-sol****, amely közvetlen összeköttetésben áll Európa legna-

gyobb fürdôkomplexumával. Aqua-Palace fedett élményfürdô, Aqua Park (Extrém zónával), strand, gyógyfürdô – már önmagában garancia az 
élményekben gazdag pihenésre.

n  Hungarospa Hajdúszoboszló –  az év fürdôje!
• 13 medence, mediterrán tengerpart
• 15 óriáscsúszda
• egyedi élménymedencék, fedett uszoda
• jégbarlang- és kalandmedencék,
• bébi- és anyuka medence, játszóház
• világhírû gyógyvíz

GYERMEKKEDVEZMÉNYEINKET, ONLINE ELÔFOGLALÁSI AKCIÓNKAT megtalálja honlapunkon! 
SZÉP kártyát elfogadunk! Az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák (450 Ft/fô/éj).

n  Hunguest Hotel aqua-sol****
• díjtalan és közvetlen belépés az Aqua-Palace fedett élményfürdôbe, 
 strandra, gyógyfürdôbe. Az Aqua Park külön térítés mellett vehetô igénybe.
• Orient Expressz élményutazás a szálloda wellnessrészlegén  

(szauna, gôzfürdô, jégkamra, élményzuhany, pezsgôfürdô).
• Laktóz- és gluténmentes kínálat.
• Ingyenes wifi a szobákban.

www.hotelaquasol.hunguesthotels.com • tel.: 06 52 273 310

185x130aquasol.indd   1 2017. 04. 21.   10:40

FELHÍVÁS
Vak énekes kisfiú segítésére
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TÍZ ÉVVEL EZELŐTT INDÍTOTTA ÚT-
JÁRA A FÁNKSÜTŐK VERSENYÉT 
TÓTH BÉLA. MÁR LEGELŐSZÖR IS A 
FÁNKBÁLON ADTÁK ÁT A FÁNKKI-
RÁLY VAGY FÁNKKIRÁLYNŐ CÍMET. 
A KEZDETEKTŐL AZ EGÉSZ MEGYÉ-
BŐL ÉRKEZNEK HAGYOMÁNYOS 
FÁNKOK A VERSENYRE.

Az ötletgazda azonban úgy 
gondolta, hogy délutánra is 
kell valami szórakozás, ezért 
már hatodszor szervezte 

meg a forralt borok versenyét. Minthogy 
a versenyzők mindig hoztak magukkal 
borkorcsolyát, már ezeket is értlékelik és 
jutalmazták a legjobbat. A bírálatot ne-
ves gasztronómusok végezték Németh 
Krisztina, a Magyar Nemzeti Gasztronó-
mia Szövetség regionális elnöke vezeté-
sével. A bírák között kapott helyet Mayer 
Gyula, Maurer István, Perger József és 
Salánki Sándor. Idén rendkívül elége-
dettek voltak a pályamunkákkal, az első 
helyezettek kiválasztása nehéz volt és 
oklevelekből is csak arany és ezsüt mi-
nősítésűt tudtak kiadni. Borforralásra ti-
zenhét csapat vállalkozott, tíz arany, hét 
ezüst minősítésű oklevelet kapott.

A zsűri a legjobbnak a Tihanyi pa-
csirták borát találta, a csapatot a Tihanyi 
Asszonykórus állította ki, tagjai műsorral 
tették színesebbé a napot. Borkorcsolyá-
ból tizennyolc érkezett, több pogácsa 
volt, néhány kolbásszal, fűszeres májjal 
töltött sütemény, a legötletesebb és leg-
mutatósabb mártogatósokból és finom 
pálcikákból állt. Az első díjat Koncné 
Rédling Anikó szerezte meg, tíz arany 
és nyolc ezüst minősítést talált gazdára. 
Fánkból huszonötféle érkezett be, a leg-
jobbért Stumpf Istvánné Ica kapta meg 
a Fánkkirálynő címet. A bálban sokféle 
fánkot kínáltak, felsorolni sem lenne egy-
szerű, ezeket Móróné Terike készítette.

Kora délután megkezdődött a tele-
pülés központjában a borforralás, amit a 
fánksütők versenye követett, a nap fánk-
bállal zárult.

A farsang egyik jellegzetes édessége 
a szalagos fánk

Ez a recept körülbelül húsz fánkra elég. 

Hozzávalók: 500 g búzaliszt, 200 ml 
tej, 40 g élesztő, 50 g porcukor, 60 g vaj 
(olvasztott), 5 db tojássárgája. Sütéshez 
étolaj, a díszítéshez sárgabarack dzsem, 
porcukor. 

A lisztet egy edénybe tesszük. A lan-
gyos tejet, a porcukrot, az élesztőt egy má-
sik edénybe kimérjük, és hagyjuk 15 percig 
pihenni, hogy felfusson. A lisztre ráöntjük az 
élesztős tejet, az olvasztott vajat, és a tojások 
sárgáját. Egy fakanállal keverjük össze a tész-
tát, majd az asztalra kivéve addig gyúrjuk, 
míg teljesen sima lesz. Az így kapott tésztát 
tegyük vissza a tálba, takarjuk le, és meleg 
helyen kelesszük duplájára. Ez minimum 
30 perc. Ha a tészta megkelt, vékony liszten 

nyújtsuk ujjnyi vastagságúra, és egy hat cen-
timéter átmérőjű kiszúróval szaggassuk ki a 
fánkokat. A maradék tésztát összegyúrjuk, 
újra kinyújtjuk, és kiszaggatjuk. A fánkokat 
10-20 percig kelesztjük. Ujjunkkal elvékonyít-
juk a fánkok közepét. Kis adagokban kisütjük 
őket a forró olajban. Az első oldalukat két-há-
rom percig, a másikat további egy-két percig 
sütjük. A sütést úgy kezdjük, hogy a fánknak 
az az oldala legyen alul, amelyiken a lyuk van. 
A kész fánkokat a szalvétára szedjük, majd 
baracklekvárral tálaljuk.

A forralt borok készítői abban tökélete-
sen egyetértenek, hogy jót csak kifogástalan 
minőségű alapanyagokból lehet főzni. Nem 
igaz, hogy az esetleges hibákat itt ki lehet 
javítani. Az alaprecept hozzávalói: 7,5 dl vö-
rösbor, 3 dl víz, 6-7 evőkanál cukor, 6 szem 
szegfűszeg, 1 rúd fahéj, 4 szelet citromkarika. 
Elkészítés:A bort felmelegítjük a vízzel, a cu-
korral, a fahéjjal és a szegfűszeggel. Forrnia 
nem szabad. Végül belekeverjük a citromka-
rikákat. Van aki kevés rummal teszi erősebbé.

Varga Ibolya

Nagy érdeklődés mellett zajlott a farsang Balatonakaliban,
melyen bort forraltak, borkorcsolyát és fánkokat sütöttek

A mókás játékok sem hiányoztak 
a rendezvényről a kisbíróként 

is működő Kiki, azaz Kovács Krisztián 
irányításával

Vezényel: Tóth Béla vendéglős Fánkhegyek fiatalokkal

MULATSÁG FÁNKKAL ÉS BORRAL
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 SZERÉNY, SZÓRÓLAP NAGYSÁGÚ 
TÁJÉKOZTATÓ KERÜLT A KEZEMBE 
NEMRÉGIBEN, AMELYBEN A PÁTYI 
PINCEHEGY ÉRTÉKEIT MUTATJÁK BE 
A HELYIEK. EGÉSZEN PONTOSAN A 
NEMRÉGIBEN ÚJJÁALAKULT BUDA-
KÖRNYÉKI BORKULTÚRA EGYESÜLET. 
INVITÁLÓ SORAIK ÉLÉRE, MINTEGY 
CÍMKÉNT ÍRJÁK: ELVARÁZSOL…

Nosza, mentem is – a polgár-
mesterrel történt előzetes 
időegyeztetés nyomán – 
Pátyra, hogy magam is fel-

fedezzem, ennek nyomán pedig közhírré 
tegyem milyen , felfedezésre méltó bor-
kulturális értékeket őriznek a pátyiak. Szé-
kely László polgármester Gábor Ákos 
önkormányzati képviselő társaságában 
vár irodájában, hogy oldott beszélgetés 
keretében tájékoztassanak törekvéseik-
ről. A fővároshoz legközelebb eső Pátyi 
Pincehegy pincesorainak első házai az 
1805-ös évtől kezdődően épültek és a 
dokumentáció alapján az itteni építkezés a 
XX. század első harmadáig követhető  biz-
tos információk alapján. A hegy a község 
tulajdonát képezte, több utcás, 250 pincét 
magába foglaló épületegyüttesként. A 

ma emberének ezek a pincék egy korábban 
virágzó szőlőművelési és bortermelési idő-
szak emlékét idézhetik fel. 

– Bár a filoxéra járvány kipusztította a 
szőlőket, az idők során a pincék továbbra is 
fennmaradtak, tároló helyként működtek – 
fogalmaz elöljáróban a polgármester  múl-
tat idézően. – A présházak mészbe vagy 
mészhabarcsba rakott darakövekből, tört 
kőből készültek, az oromfalakat általában 
puha mészkő lapokkal fedték le. A homlok-
zatok felületét natúr kővel, cementtel, az 
ajtólapokat fára dolgozott vaslemezekkel 
fedték. Az elmúlt század 30-as éveiben 
ismét felvirágzott településünkön a szőlő 
és borkultúra és az akkori helyi gazdák 

új fajtákat is telepítettek. Aztán gazdát-
lan évek következtek, ám a 90-es évek óta 
megjelentek itt új generációk, új gazdák, 
fokozatosan indult be  az élet. 

Helyi lakosként és felelős önkormányza-
ti vezetőként mondja mindezeket  Székely 
László, ugyanis az Etyek-Budai Borvidék-
hez tartozó Pátyi Pincehegy jelenkori még 
fényesebbé és ismertebbé tételét az önkor-
mányzat  határozottan felvállalta. Persze 
csakis a lehetőségek keretein belül. Fontos, 
hogy a pincetulajdonosok megalakították 
a Budakörnyéki Borkultúra Egyesületet, 
egyben alapító tagjai a Magyarországi 
Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsé-
gének, amely 10 pincefalut tömörít. 

– Fontos mindkét helyi, illetve orszá-
gos szervezeti háttér, de valójában nagyon 
sok még a tennivaló - folytatja a Pátyi Pin-

PÁTY VÁR...

A FŐVÁROSHOZ
LEGKÖZELEBB ESŐ

PINCEFALU

A  polgármester megfontolt

Százados értékek
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cehegy történetéről szóló összefoglalót 
Gábor Ákos, akiről az is kiderül, hogy bár 
vendéglátós szakember és vállalkozó, maga 
is vásárolt itt pincét – Lényeges momen-
tum, hogy tavaly komoly érdeklődés mel-
lett Pátyon tartottuk a Pincefalvak Napját. 
Kétségkívül országos érdeklődést váltott ki 
a médiákban is, ami egyértelműen jót tett 
hírnevünk növelésének. Tudni kell a Pince-
hegyről, hogy jelenleg nincs elég szőlő a 
térségben és összesen négy engedéllyel 
rendelkező pince fogadhat és kóstoltathat 
hivatalosan vendégeket. Az önkormányzat 

saját pincével is rendelkezik, amely nagy 
befogadó képességű és terveink szerint 
– bizonyos fejlesztések után – nagyobb 
szabású központi rendezvényeknek, ese-
ményeknek is otthont adhat. A Pincehegy 
szívében kialakítottunk egy szabadtéri 
színpadot, nagyobb szabású rendezvények 
alkalmával külön is felállítunk emellé mobil 
színpadot is. 

A képviselő utolsó  mondataiból tehát 
az is kiderül, hogy nem” alvó” organiz-
musról van szó, hanem önmagát egyre 
jobban megmutatni és feltárni akaró 
közösségről. A hagyományosan június-
ban soros Pátyi Pincenapokon 10-15 nyi-

tott pince várja a látogatókat és nemcsak 
kóstolnak az ide érkezők, hanem értékes 
borászati bemutatók részesei is lehetnek. 
Szeptemberben pedig, a Lyukashordó 
Fesztiválon a szüret ünnepi hangulatát 
népzenei és néptáncos programok is idé-
zik, az elengedhetetlen borkóstolások, 
pincebarangolások mellett. 

– A település a maga teljességében 
kötődik a Pincehegyhez – szélesíti látó-
képünket ismét a polgármester. – A kép-
viselő testület legalább felének van saját 
pincéje és azt tapasztaljuk, egyre több, 
főképpen a fiatalabb generáció képvise-
letében jelennek meg  új pincetulajdono-
sok, akik sorában már amatőr borászokat 
is üdvözölhetünk. Jólesően tapasztaljuk, 
hogy hivatásos borászok is csatlakoz-
tak ehhez a kötelékhez. Az egyik pincé-

ben működik egy hamisítatlan francia 
stílusú kávéhoz is, amely az első folya-
matosan nyitva tartó vendéglátó egység 
a Pincehegyen. Az idén szeretnénk még 
nagyobb erőket mozgósítani az itteni 
fejlesztés érdekében, így megindulhat 
a közmű és útépítés. Az pedig tagad-
hatatlan, hogy a nagyobb ívű fejleszté-
sekhez és a komolyabb infrastruktúra 
megteremtéséhez további forrásokra 
lesz szükségünk. Érthető lokálpatrióta 
érzülettel, mégis az objektivitás hangján 
mondhatom: olyan turisztikai attrakció 
teremthető  nálunk, amelyre még a fővá-
rosiak is büszkék lehetnek. Olyan adott-
ság ez a közelség, amelyet ki kell használ-
nunk! Olyan ez, mit a kályha és melege. 
Egyszerre munkál bennünk az érték-
mentés igénye és a mások számára 
való élménynyújtás akarata. A magam 
részéről kitörési pontnak gondolom a 
Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesz-
tési Szövetségének a hátterét, mégpedig 
oly módon, hogy közös fejlesztési cé-
lokra pályázati pénzeket nyerjünk el. 

Ákos borban látja a jövőt
Élményhiányos lenne a krónikás pátyi láto-

gatása a Pincehegy felkeresése nélkül. Nagyon is 
jól tudják ezt a házigazdák, akik közül Gábor Ákos a 
polgármesteri hivatalban folytatott „irodai beszél-
getés” után öt perces autózást követően megmerít 
a miliőbe. A szeszélyes áprilisi, már-már telet visz-
szaidéző hidegben búsan mutatják bezárt ajtókkal 
arcukat az itteni pincék. Sebaj, lesz itt vigasság, 
szép mulatság a tavaszi és nyári napokon, jobbára 
hétvégéken! Jó gazda módjára előbb az önkor-
mányzat saját pincéjébe kalauzol Ákos, ahol tet-
ten érjük a felújítási munkálatokat, a villany már 
adott, a víz és csatornahálózat kiépítését követő-
en, remélhetően már ebben az esztendőben ez az 
értékes objektum is fogadhat jelentősebb progra-
mok alkalmával vendégeket. Innen még kőhajítás-
nyira sincs a gasztronómiában, egészen pontosan 
annak cukrászati ágazatában vállalkozóként ke-
nyerét kereső barátunk családi és újonnan vásárolt 
pincéje. Mindkettőben jó szívvel kóstoltatja borait, 
meghatározóan Olaszrizlinget, Sauvignon Blanc-t 
és más fehér fajtákat, egyben elárulja, hogy épp a 
borturizmusban látja saját maga boldogulásának a 
jövőjét is. Most is rendelkezik engedéllyel, mi több 
komoly fejlesztésbe fogott, hogy idén nyárra már 
40-50 főt hangulatos környezetben tudjon leültet-
ni, vendégül látni a kóstoltatások alkalmával. Egy-
re több időt szán erre mindennapjaiból és úgy látja, 
hogy ha sikeresen tud előrelépni, a borászkodás és 
a borértékesítés lesz a fő megélhetési forrása. „Jól-
esően látom, hogy egyre több pincébe költözik újra 
élet, és olyanok is felfedezik a Pátyi Pincehegyet, 
akik eddig elkerülték településünket és Etyek felé 
vették az irányt, ahol – mint tudjuk – hosszú idők 
óta nagyszabású fesztiválokat szerveznek. Ők in-
tenzíven, nagy léptekkel haladtak eddig. Mi meg-
fontoltan, nagyon felelősen tesszük a magunk dol-
gát, mert azt szeretnénk, hogy az ide érkezőknek 
felkínált értékek, programok, maga a hangulat, 
inkább a családias jelleget üzenje.”

Ez utóbbi mondatok elhangzása után egyet-
értően nézünk egymásra,  hogy aztán mosolyogva 
koccinthassunk…Páty vár. Vendégeket és sorára, 
ahhoz,hogy  történelmi értékmentők lehessenek.

Fotó:  Nagy  Marci 
MBÉ - tudósítás
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Hangulatos este

Gábor Ákos

Múltidézés

Régi idők üzenete
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Felszolgálásból- életmű

PINCZÉS KÁROLY HETVEN ÉVES
Beteljesedett a fiúcs-

ka álma, mert talán 
már az első percek-
től kezdve nagyon 

akarta, hogy beteljesedjen! 
Megszabatott számára egy élet-
út, amely egyvalamiről szól mind 
a mai napig: a vendég elkötele-
zett, őszintén alázatos tisztele-
te és kiszolgálása. Pinczés Károly 
idén tavasszal eljutott addig, hogy 
életnaptárjában a 70. X-et beír-
hatja! Jeles a pillanat, főképp, ha 
arra gondolunk, hogy ez a jóra-
való, kedves ember hány és hány 
ezer vendégnek szolgáltatott 
élményt munkájával. A felszolgá-
ló, vendéglős olyan, mint a szín-
házban fellépő színész. Pillanatok 
alatt kell elnyernie a vendég/az 
ő publikuma/ bizalmát, tiszteletét. Vajon honnan hozta azt a sa-
játos szellemi és lélektani  muníciót, amellyel munkásságának 
csaknem 60 esztendején át maga mellé tudta állítani az ezerfejű 
cézárt? Nem lehet erre más magyarázat, mint az, hogy minden em-
bernek megvan a maga küldetése. Ő arra született, hogy ezt a nemes 
szolgálatot teljesítse. 

Szerencséje volt azzal, hogy már a 60-as években, de még azt 
megelőzően is híres vendégfogadó bázisa volt Magyarországnak 
„a reumások mekkája”, Hajdúszoboszló, ahová tódultak nemcsak a 

szocialista táborból, hanem   az 
olyannyira csodált nyugatról is 
gyógyulni. Aki ebben a sajátos 
hangulatú és atmoszférájú város-
ban a vendéglátás, szállodaipar, 
turizmus területén próbálta meg-
találni önmagát, remek lehető-
séget kapott az élettől. Van, aki 
élt ezzel a lehetőséggel, van, aki   
nem. Pinczés Károly – mára már 
Karcsi bácsi -tudott élni az ob-
jektív és szubjektív lehetősé-
gekkel. Valahonnan eredeztetve 
hozta génjeiből, hogy belőle jó 
pincér legyen. Kibontakozott sa-
játos egyénisége hamar az aszta-
lok körül, mert nemcsak kereste, 
hanem meg is találta önmaga  
stílusát. A kislegény a Gambrinus 
szentélyében hamar megtalálta a 

helyét, letéve vizsgáit talán a legfiatalabb brigádvezetővé avanzsált. 
Rendületlenül tette a dolgát, végezte a szolgálatát. Jöttek Budapest-
ről gazdag zöldségesek, disszidensből újra visszataláló, fényes kocsik-
kal érkező kalandorok. Szép fiúk, de még szebb hölgyek, óriási nagy 
panoptikuma ennek a színes világnak! 

Kicsit menjünk bele a fogalom, szóelemzésbe. Ha borvidék len-
ne az ő terepe, a Pinczés név telitalálat lenne. De menjünk tovább. 
Pinczés pincér lett és máris ott vagyunk a lényegnél. Igen, a vendég-
látás az ő terepe: mindig is ebben a műfajban fejtette ki áldásos te-

HOL VAN MÁR AZ A KISLE-
GÉNY, AKI ÉDESANYJÁVAL AZ 
AKKORI HAJDÚSZOBOSZLÓ 
FÜRDŐVÁROSI FŐUTCÁJÁN, 
AZ EGYKORI GAMBRINUS 
ÉTTEREM BEJÁRATÁNÁL 
RÁCSODÁLKOZOTT A VEN-
DÉGLÁTÁS SZÍNES, CSILLOGÓ 
VILÁGÁRA? ÖRÖK NYOMOT 
HAGYOTT BENNE EZ AZ ÉL-
MÉNY, PEDIG SZEGÉNY CSALÁDBÓL SZÁRMAZVÁN – HÉT 
GYEREKBŐL HATODIKKÉNT – ÁLMAIBAN SEM GONDOLTA 
VOLNA, HOGY Ő EGY-KÉT ÉVEN BELÜL OTT SÜRGÖLŐ-
DIK-FORGOLÓDIK A VENDÉGEK KÖRÜL. 

Szép családjának karéjában
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vékenységét. Nemhogy szókincse volt mind-
ehhez, hanem mély szakismerete, mi több 
humor forrása, amely kiapadhatatlan 
lényéből mind a mai napig. Pinczés Károly – 
biológiai tény – 70 esztendős lett! A születés-
napját is jól időzítette, hiszen április mindig a 
megújulás hónapja és milyen érdekes: maga 
a vendéglátás, turizmus is ilyenkor robban 
együtt a természettel, nem másért, mert in-
dul a szezon.

Sok-sok beszélgetésen vagyok túl a ke-
mencerakóval, hiszen, ha valaki nem tudná, 
amint lehetősége volt az úgymond szocia-
lista gazdaságból átlépni a kapitalista piac-
gazdaságba, létrehozta családi vállalkozását, 
amely Kemencés Csárda és Panzió néven 
vált ismertté itthon és szerte a világban. Ne-
héz lenne felsorolni, mi minden van a tarso-
lyában, kezdve attól, hogy bele mert vágni 
ebbe a sajátos kalandba, folytatva azzal, 
hogy már tíz évvel ezelőtt megkapta az 
„Év Vendéglőse” címet és mi minden mást 
még. Őszinte személyiségével azt  kérdezi 
tőlem , aki hajdúszoboszlóiként gyakorta 
hazaérkezvén reggelente elbeszélget vele 
vendéglősi „személyzeti” asztalánál (mert 
minden reggel ő nyitja a boltot és zárja is, 
hiába változott úgy az élet, hogy fiának, 
ifjabb Pinczés Károlynak átadta a stafétabo-

tot), mire vagyok kíváncsi? Jó vendéglősként 
mindig meg tudom tőle, melyek a friss hírek 
a városban. Együtt él ezzel a közeggel, mert 
számára a legfontosabb, hogy az újabb és 
újabb korosztályokat is meg tudjon nyerni az 
ő szolgálatának igénybevételére. Lankadat-
lan erő ez, amely azért tiszteletreméltó, mert 
nem mesterkélt igyekezet, hanem  tagadha-
tatlan őserő !

Sokan köszöntötték születésnap-
ján áprilisban Pinczés Károlyt. Meghívta 
barátait, pályatársait, ott lesz gyönyörű és 
terebélyes szép családjának minden tagja, 
hét unoka, és még sokan mások. Marikát, 
a feleségét azonban egy virtuális trónra 
kellene ültetni, aki mindvégig élete pár-
ja mellett úgy tudott megmaradni, hogy 
számos alkalomkor és időszakban, ha 
kellett a pult mellett állt, később a hát-

térből bíztatta az urát és hozzátette a sa-
ját maga asszonyi szívét és eszét. Lehet-e 
szebb összefoglalója egy hosszú évtizedes 
életműnek, mint az  alábbi tények: becsüle-
tes ember és szakemberként bebizonyította, 
hogy a kemencék megrakásával egy életmű-
vet hozott létre? Mindhárom fiúgyermeke 
végig társa volt ebben a munkában és a 
folytatás zálogait is ők és gyermekeik je-
lentik? 

70-es számról van szó, szép életkor. 
Pinczés Károlyt ismerve, ezen alkalommal 
arra érdemes koccintani, hogy egészségben 
érje meg a folytatást, látva gyermekei hoz-
zá hasonló előmenetelét.   Márpedig, ha így 
lesz,az ő kemencerakása további nemzedé-
keknek  alapozza meg a jövőt.

Kiss Dezső Péter

Bizonyosan lesznek folytatók

Nosztalgia képsorok 
egy pincér 
pályafutásának 
indulásáról...
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W irth Jenő a Re-
viczky Társulás 
elnöke – kedves 

és elhivatott házigazdánk – 
a Magyarországi Borrendek 
Országos Szövetsége által 
delegált kis delegációnk fo-
gadásának első perceiben 
jólesően nyugtázta: ebben 
az esztendőben is látványos 
lesz a program, hiszen Koczor 
Kálmán, a Balatonvin Borlo-
vagrend nagymestere, az 
MBOSZ elnöke ismételten 
elvállalta a fővédnöki sze-
repet. Ez pedig tettekkel is 
jár: pincészetének népszerű 
borát, a Semillont köszöntő 
bor gyanánt kóstolhatták a 
vendégek. Ugyanakkor pedig 
azt is vállalta a magyar szö-
vetség elnöksége, hogy az 
országos borrendi mozgalom 
képviseletében regnáló borki-
rálynőket is delegál a rangos 
programra. Így igazán ünne-
pélyessé egyben látványossá 
kerekedett az egész napos 
összejövetel, Surányi Kethrin 
(Balatonvin Borlovagrend), 
Holczheim Anna (Noé-hegyi 
Szent István Borrend), Bog-
nár Enikő (Gróf Vécsey Károly 
Borlovagrend) borkirálynői 
nemcsak teátrális szerepet 
vállaltak, hanem részt vettek 
a borbírálati munkában is.

A Magyarországi Borren-
dek Országos Szövetsége 
alelnökeként Dr. Bisztray 
György, egyetemi tanár, a 
Budavári Szent György Bor-
rendet képviselte – és akár-
csak az előző években – most 
sem hiányzott a megjelentek 
köréből Polhammer László, 
az esztergomi Vinum Ister 
Granum Borlovagrend el-
nök-nagymester sem.

A délelőtt során két 5 tagú 
csoportban bírálta el a zsűri a 
beérkezett közel 100 mintát. 
A zselizi Dr. Palik László ag-
rármérnök, Szlovákiában, de 
Magyarországon is jól ismert 
bio borász- mezőgazdász ve-
zette a két szakmai csapatot, 
természetesen felkérést ka-
pott a bírálatra a magyaror-
szági borrendi alelnök és Pol-
hammer László, a már említett 
borkirálynők  illetve a helyiek 
képviseletében további kitű-
nő regionális borászok:  Palik 
Klára, Mészáros Zsuzsanna 
és Adami János. 

Az itt élő magyarság kö-
rében igen népszerű évnyitó 
program látványosabb, ese-
ménydúsabb része a délutáni 

és esti órákra esett. Szakmai 
értékelést hallhattak Dr. Palik 
Lászlótól, és ugyancsak kö-
szöntötte a jelenlévőket Surá-
nyi Kethrin. A magyarországi 
borkirálynők képviseletében 
még az eredményhirdetés 
előtt külön is tolmácsolhatta 
jó érzéseit, pozitív benyo-
másait Dr. Bisztray György 
egyetemi tanár is. Több arany, 
ezüst, bronz, illetve okleveles 

borász sorakozhatott fel a szín-
padon, hogy megérdemelten 
fogadhassák a közönség tapsa-
it.  Nem lenne teljes összefog-
lalónk a győztesek  felsorolá-
sa nélkül. A pozbai Konkoly 
Norbert a vörösborok kate-
góriájában vitte el a pálmát, 
a vámosladányi Csáki Gyula 
pedig a fehérborok versenyé-
ben lett az első. Különdíjat ka-
pott a nagysallói Zsidó Zoltán 
muzeális értékű aszú boráért. 
A zsűri egyöntetűen csúcstel-
jesítménynek minősítette ezt 
a tételt, abban is megegyezett 
a véleményük, hogy bármely 
rangos versenyen hasonló 
eredményeket érhet el. 

A kölcsönös gratulációk 
fogadása, elismerések átvé-

tele után következhetett a 
borok kötetlen kóstolása és 
más örömforrások átélése, így 
például Patkó Béla cigány-
zenekarának muzsikájára 
nótázhattak a kedves vendé-
gek, a borkóstoláshoz pedig 
alapozóként a Reviczky Tár-
sulás gondnokának, Molnár 
Jenőnek csülkös babgulyását 
fogyaszthatták. 

MBÉ tudósítás

A LÉVAI REVICZKY TÁRSULÁS VÁROSKÖZPONTBAN 
TALÁLHATÓ HÁZÁBAN MÁR HAGYOMÁNYA VAN 
ANNAK, HOGY FEBRUÁR VÉGÉN MEGRENDEZIK A 
VINCE-PINCE FESZTIVÁLT. AZ ELSŐT HAT ESZTEN-
DEJE AZZAL A CÉLLAL SZERVEZTÉK MEG, HOGY 
EGYSZERRE LEGYEN EMLÉKEZETES TALÁLKOZÓ 
AZ ITT ÉLŐ MAGYAROK SZÁMÁRA, ÜNNEPELVE A 
TÉLTEMETÉST. NEM MÁSODLAGOSAN PEDIG FÓ-
RUMOT ADJANAK A LÉVAI ÉS LÉVA KÖRNYÉKI MA-
GYAR BORÁSZOK VERSENGÉSÉNEK.

Léván nagy pillanatokat élhettünk át!

Borkirálynők is zsűriztek
a februári Vince Pince Fesztiválon
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A Magyarországi Borrendek Országos A Magyarországi Borrendek Országos 

Ezen a napon se-
reglettek össze az 
Egyházi és Világi 
Borok országos ver-

senyének eredményhirdetésé-
re meghívott kitűnő borászok. 
Tartalmas, sok-sok gondolatisá-
got felvillantó borkonferenciát 
szerveztek a jubileumukhoz 
érkezett  vendégfogadók.  Ün-
nepi közgyűlésen méltatták az 
elmúlt két évtized jelentős tör-
ténéseit, majd díszruhába öltö-
zötten látványos felvonulással 
tették még emlékezetesebbé a 
jeles évfordulót.

Kiss Attila nagymester a 
Minőségi Borok Ételek magazin 
felkérésére rövid összefogla-
lót adott, miképpen sikerült a 
ceglédi borkultúra egyik meg-
határozó letéteményeseinek 
lenniük. 

Kitűnő nagymester bará-
tunk elmondta még, hogy 20 
évvel ezelőtt gyönyörű május 
hónapunk közepén alakult meg 

33 fővel a borrend, amely mára 
már közel 60 főt számol. Lobo-
gójuk egyik oldalán Unghváry 
László arcképe látható, míg a 
másik oldalt az alapító önkor-

mányzatok – Cegléd, Ceglé-
dbercel, Csemő, Nyársapát 
–  címerei díszítik. Az érme nem-

zeti színű szalagon függ, bronz 
és aranyozott kivitelben. Gyö-
nyörű az öltözetük, amely két-
féle mintázatú díszruha. Avató 
eszközük a kacorkés, zászlós 
boruk a ceglédberceli Arany-
hegyen termett Csereszegi 
Fűszeres. Demokrácia van er-
refelé, mert a borlovagok min-
den évben újraválasztanak erre 
a kitüntető címre a lovagtársak 
által termelt nagyszerű borok 
közül. Mindig nagy sikert arat 
és emlékezetes pillanatokat 
hoz az avatási ceremónia. Az 

avatás után az új tag egy éven 
keresztül aktív résztvevője a 
programoknak. Két lovagtársuk 
ajánlása mellett. Ezt követően a  
soros közgyűlésükön kérhetik 

rendes tagi felvéte-
lüket. És íme egy figye-
lemreméltó adat: 20 év 
alatt több mint 208 ki-
tűnő embert avattak 
, közöttük számos 
közéleti személyt tud-
hatnak patrónusuknak. 

Mi lehet a célja a most ün-
neplő szerveződésnek? Egyér-
telmű: Cegléd város és a kör-
nyező települések határában 
gazdálkodó szőlősgazdákat, 
bortermelőket támogassa a 
régi hagyományok újjáélesz-

tésében. Nem kevésbé pedig, a 
hazai és külföldi szakmai össze-
jöveteleken és piacokon a tér-
ség borait megismertessék és 
azoknak méltó hírnevet szerez-
zenek. Jó borlovagok módjára 
mindannyian a bor szeretetére, 
tiszteletére szeretnék megtaní-
tani a jövő generációját. 

Gratulálunk a ceglédi 
borlovagoknak, akik valóban 
magukévá tették és a gyakorlat-

ba is átültették névadójuk 
alapgondolatát: „Mi, 

a barázdában járó 
magyarok előrelá-

tó fajta vagyunk, 
de amikor a 
b a r á z d á b a n 
megfordulunk, 
visszatekintünk 
a múltba, hogy 

annak tanulsá-
gaiból is építsük a 

jövőt.”

MBÉ tudósítás

Jubilál a Cegléd és Vidéke Unghváry László Borrend

A múlt tanulságaiból a jövőt építik

CEGLÉD VÁROS ALAPÍTÁSÁNAK NAPJÁN, 2017. ÁP-
RILIS 30-ÁN A NAGY MÚLTÚ MEZŐVÁROS NAGY-
SZABÁSÚ PROGRAMSOROZATTAL KÖSZÖNTÖTTE A 
20 ÉVES JUBILEUMÁHOZ ELÉRKEZETT CEGLÉD ÉS 
VIDÉKE UNGVÁRY LÁSZLÓ BORREND NEMES GYÜ-
LEKEZETÉT. 

Ki volt Unghváry László (1856-1919) a névadó?

Röviden: az alföldi homok egykori hőse, gyümölcsfaiskola tulaj-
donos, jeles szőlő- és gyümölcstermesztő, bortermelő és kereskedő. 
Hazánk egyik legnagyobb pincészetét építette fel. 
Nem másutt, mint a csemői homokon, 80 
holdnyi szőlőterületen, amelyet aztán fel-
duzzasztott 165 holdra. Lendületesen 
fejlődött, 1903-ban már 300 holdon 
gazdálkodott. Bebizonyította, hogy 
ez a vidék is alkalmas a szőlő- és 
gyümölcstermesztésre és elindí-
tott egy új folyamatot, amely a 
századforduló utáni első évtized 
végére immáron Ceglédet európai 
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Fazekas Sándor, a Hungarikum Bizottság elnöke a 2015. októ-
ber 13-i debreceni ülésüket követő sajtótájékoztatón bejelentette, 
hogy többek mellett a bajai halászlével bővült a hungarikumok lis-
tája. A bejelentést komoly felháborodás követte Szegeden és a vi-
lághálón, olyannyira, hogy Horváth Zoltán szegedi tévés szerkesz-
tő nyílt levélben kérte Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy járjon 
közbe a szegedi halászlé hungarikummá minősítése érdekében, de 
a levelet végül nem küldte el. Minden részrehajlás nélkül kijelent-
hetem – hozzátéve, hogy semmi bajom a kitűnő bajai halászlével –, 
hogy a felháborodás jogos volt.  

A rövid történet a következő: A szegedi halászlé kérelme a 
bajainál hamarabb került be a helyi, a megyei, majd az ágazati ér-
téktárakba – szerencsésebb lett volna, ha egyszerre kapták volna 
meg az elismerést. Erre mi történt? A legutóbbi bővítésnél az Egri 
Bikavér, a Kodály – módszer, a magyar pásztor és vadászkutyák 
mellett a „szegedi” helyett „tiszai halászlé” került a hungariku-
mok közé. Véleménynyilvánítás helyett inkább hagyatkozzunk 
a tényekre, lássuk a halászlé történetét gasztronómiai és egyéb 
kiadványainkban. 

A halakból készült ételeknek és a számtalan változatban 
elkészített hal – leveseknek több évszázados múltja van, de a 
klasszikus értelemben vett halászlé csak a 18-19. század forduló-
ján kezdett kialakulni az őrölt pirospaprika elterjedésével. Gróf 
Hoffmansegg 1799-1812 – között, három kiadásban is megjelent 
német nyelvű – magyarra is lefordított – útleírásában több he-
lyen is ír magyarországi úti élményeiről. Egy ebédjéről ezt írta: 
Az első fogás pontyból készült, melyet borsos lében főztek. Az 
itteniek >>halászly<<-nek nevezik ezt, s a halrészek fűszerezésé-
re a törökborsot használják. (Az őrölt paprika akkori elnevezése.) 
A paprika használata azonban ekkor még nem volt egységes az 
ország egész területén. Horváth József Elek író, jogász, kaposvá-
ri iskolaigazgató a Pesten rendszertelenül megjelent, mindössze 
két évfolyamot (1831-33) megért „Sas” című irodalmi és társada-
lomtudományi folyóirat 1832-es számában a következőket írta: 
„Öszveszednek tudniillik mindennemű halat s annál jobb, minél 
többnemű kevertetik össze, ezeket darabokra metélvén, bogrács-
ba rakják s megsózván, egy egész paprikát s fél marok vörös hagy-
mát közibe hintnek s ekképpen a bográcsba befojtván tulajdon 
gőzében párolják. Annakután egy kis sárgás rántást csinálnak, 
melyet feltöltenek vízzel kevert vörös borral – melybe ismét pet-
rezselymet és kakukkfüvet hánynak –, felöntik s egyszer felforrni 
engedvén kitálalják”. Az őrölt pirospaprika országos „lefedettsé-
gének” kezdete egybeesik a halászlé (paprikás hal, halászos hal) 
receptjének nyomtatott magyar nyelvű szakácskönyvben való 
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Halászlé Hungarikumok 
és a "Halászly" története szakácskönyveinkben
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első megjelenésével. 1835-ben Kassán látott napvilágot Németh 
Susánna „Nemzeti Szakácsné” című főzőkönyve, amiben a „Papri-
kás hal, vagy halász lé” címmel szerepel az első „paprikás” halászlé 
recept. (lásd. fotó) Itt azért meg kell állni egy rövid kitérőre, mert 
az elmúlt évtizedekben megjelent gasztrotörténeti írások hem-
zsegnek a hibáktól a halászlé első megjelenését illetően. Erdei 
Ferenc „Néprajzi ínyesmesterség” című (1971) kötetében Solymos 
Ede történettudóst, a bajai múzeum akkori igazgatóját idézi, aki 
azt írta, hogy „Rézi néni 1871-es Szegedi szakácskönyve az első, 
amely >>Halpaprikás halászosan<< cím alatt közli a halászlé elké-
szítésének módját”. Ez kapitális tévedés! A Rézi néni először csak 
1876-ban jelent meg, a halászlé receptek leírásában pedig több 
receptkönyvben is megelőzték. A későbbiekben – egészen az 
1940-es évekig – tájjelleg megjelöléssel csak „szegedi” jelzővel 
ellátott halászlé receptek találhatók szakács-könyveinkben, 
bajainak és más helységhez köthetőnek nyomát sem találni. Bajai 
halászlére való utalást viszont találtam: Hevesi Lajos Jelky András 
kalandjai című, először 1872-ben megjelent kötetében ezt írja: „A 
híres bajai vándor szabólegény, Jelky is tudott halászlét főzni…”.

A halászlé elnevezések változók, de ez ne tévesszen meg senkit, 
mert mint Bálint Sándor, a szegedi népélet tudora írta:”… a nép-
nyelv régebben egyszerűen >>paprikás hal<< és a >>halpaprikás<< 
kifejezéseket használta akkor is, ha hosszabb, vagy rövidebb levű 
volt a bográcsban főzött hal”. Bálint Sándor szavait igazolva, íme a 
„Paprikás hal szegedi módra” rövid receptje Zemplényi Anntonia 
1864-ben megjelent „Képes Pesti Szakácskönyv” című kötetéből: 
„Veres hagymát és paprikát pirítunk meg zsírban s egy meszely vi-
zet öntvén reá, avval felforraljuk, a halat besózva beletesszük, s egy 
fél óráig főzzük. Kavarni nem szabad kanállal, hanem hogy oda ne 
égjen, néha-néha fel kell rázni”. Rézi néni (Doleskó Teréz) már em-
lített szakácskönyvében pedig „Halpaprikás halászosan” szerepel. 

A „szegedi jelzővel ellátott halászlék, halpaprikások máig tartó 
sorozatából néhány jelentős főzőkönyv a teljesség igénye nélkül: 
Medve Imre „Magyar Gazdaszszony teendői a közéletben, házban 
és konyhában”. (Pest, 1864, 1872); Máté János „Debreczeni Sza-
kácskönyv” (Debreczen, 1865); Dobos C. József „Magyar Franczia 
Szakácskönyv”. (Budapest, 1881); Mártonffyné Pázmán Hedvig ”Ma-
gyar Képes Szakácskönyv” (Bécs, 1887); Toronyay Rákóczy Karolina 
„Magyar Nemzeti Szakácskönyv”. (Sopron és Budapest, 1896, 1898); 
Vizvári Mariska „Száz specialitás”. (Budapest, 1914) Csáky Sándor 
„A huszadik század szakácsművészete. (Ostrava, 1929, 1930, 1936) 
„Szabadság Szakácskönyv. (Cleveland, 1936, 1939); „Nagy Magyar 
Szakácskönyv és Cukrászat”. (New York, 1938, 1940, 1947).

Külön kell megemlíteni Zilahy Ágnes először 1891-ben 
megjelent, Valódi Magyar Szakácskönyv” című kötetét, ami 
újabb gasztrotörténeti baklövést cáfol meg. Zilahy Ágnes a 19. 
század végének jelentős nőírója, novellistája volt, hosszú ideig 
szerkesztette a „Gazdaasszonyok naptára” című népszerű kiad-
ványt. Jó barátságban volt Teleki Sándorral, a „vörös gróffal”, 
aki Petőfi nászútját biztosította koltói kastélyában. Az 1848-as 
szereplése miatt emigrációba kényszerült, ahol jeles szakáccsá, 
gasztronómussá képezte ki magát.  Ő vette rá Dumas-t a „Nagy 
Ételszótár” megírására és Zilahyt is receptkönyve elkészítésére, 
mivel többször volt alkalma megkóstolni a háziasszony főztjét. 
A szakácskönyv elkészült, de csak nyolc évvel később talált rá 
kiadót, mire megjelent Teleki ajánlásával. Két szegedi halászlé 
receptjét is közli, íme az 1894-es, harmadik kiadásból a „Szege-
di halászlé másképpen”: Egy kiló vegyes halhoz veszünk vagy 
3-4 darab jókora vöröshagymát, azt karikára felvágjuk s lábos-
ba feltesszük a hagymát sóval és sok vízzel. A hagymás vízbe 
beledobunk vagy félkiló apró, tisztára megmosott megtisztított 
s felbontott apró halat s az egészet jól el hagyjuk főni. Időközben 

a nagy halakat, amelyekből a pontynak nem szabad hiányozni, 
megtisztítjuk, megmossuk, elevenen felbontjuk, majd tálba 
tesszük, hogy a vére a deszkán el ne folyjék. Amikor a tulajdon-
képpeni halászlé megfőtt, mindenestől áttörjük szitán, a sűrű 
levet visszaöntjük a lábosba, s jókora szegedi paprikát teszünk 
bele. Vagy egy percig főni hagyjuk a paprikával, azután belerak-
juk a haldarabokat, annyi vizet öntünk rá, hogy az a halat ellepje 
s befödve nagyon gyors tűz mellett vagy negyedórát főni hagy-
juk. Ez azért cáfol újabb – köztudatban elterjedt -, több évtizedes 
gasztrotörténeti tévedést, mert passzírozott alapléből készíti, 
holott a már idézett erdei Ferenc 1971-es kötetében azt állítja, 
hogy a passzírozás újkori találmány.

A bajai halászlé hungarikummá válása után rendezett 
ünnepségen elhangzott, hogy „amióta a 19. század második 
felében bekerült a polgári konyhába, azóta Baja város szinte 
összes lakosa fogyasztja”. Ez kétségtelenül így igaz, viszont 
a szakácskönyvek tanúsága szerint a szegedit ország-világ 
„fogyaszthatta”. (Lásd a Bécsben, Clevelandban, New Yorkban 
megjelent köteteket!) Felmerül a kérdés, hogy miért lett „tiszai” 
– ilyen jelzővel ugyanis egyetlen szakácskönyvben sem jelent 
meg halászlé recept. Végezetül két költői kérdés: Mit szólnak 
mindezekhez a Balaton környékiek? Nem lett volna ésszerűbb a 
„Magyar Halászlé” egységes elnevezés?

Horváth Dezső 
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Elsô Magyar Fehérasztal Lovagrend

A dualizmus 
kora A véletlen hozta úgy, hogy 

az elmúlt hónapok, hetek sűrű 
eseménysorozatából három 
olyan rendezvényről adha-
tunk képriportunkban rövid 
tudósítást, melynek olyan lo-
vagtársaink a szervezői, akik 
mindnyájan „B” betűvel kezdik 
írni nevüket. Birkás István 
Győrújvárról (kitűnő pálinkás 
szakember), Bolyhos László 
Újszilvásról (nem kevésbé is-
mert pálinkás mester), Blaskó 
János, mesterszakács Szak-
márról. Forschner Rudolf képri-

portja arról szól tehát, hogy rangos rendezvényeken (FEHO-
VA Vadászati Szakkiállítás, Pálinkával kapcsolatos fesztiválok) 
- mindenütt hirdették lovagtársaink a minőségi gasztronómi-
át, az elkötelezett lovagrendiséget!

FEHÉRASZTAL LOVAGOK
RANGOS RENDEZVÉNYEKEN

A világért sem szeretném elvenni a történészek kenyerét és mindjárt a 
legelején tisztázom: nem a dualizmus koráról szeretnék néhány gondola-
tot kifejteni, hanem a mostanság oly sokat emlegetett duális szakképzési 
formáról. Kérdezhetik, milyen indítékok alapján próbálom véleményemet 
megfogalmazni minderről? A szakács-cukrász mesterséget több mint 50 
évtizede gyakorlom és a pályafutásom fontos részét képezte az oktatással 
való felelős foglalatosság. Szakoktatóként dolgozhattam az Ecseri- úti isko-
lában, néhány korosztály – remélem – jó szívvel emlékezik rám. 

De térjünk vissza alaptémánkra, a duális oktatásra. A szakács, cukrász 
vagy éppenséggel felszolgáló növendék a két esztendővel ezelőtt beve-
zetett új oktatási forma keretében úgynevezett élő helyszíneken próbálja 
elsajátítani a gyakorlati fogásokat. Arról van szó, hogy éttermekbe, cukrá-
szatokba kerülnek, hogy szembesülhessenek a való világgal, a mindenna-
pok sokszínűségével, ne pedig egy zárt tanteremben vagy iskolai oktató 
tankonyhán gyarapítsák elméleti és gyakorlati tudásukat. Alapvetően jó 
úton járt az oktatáspolitika, amikor ezt a döntést hozta meg. A diák számá-
ra persze csakis akkor hasznos ez a forma, ha az adott helyszíneken – étter-
mekben, vendéglőkben, cukrászműhelyekben – felelős, elkötelezett taní-
tómesterek kezébe kerül. Itt hívom fel pályatársaim figyelmét arra, hogy 
fiatalokat nevelni nemes és szép küldetés. Ha valaki becsülettel végzi ezt 
a missziót, saját szakmája előtt tiszteleg, s egyben hozzájárul ahhoz, hogy 
a következő nemzedék minőségi munkát végezzen. Sajnos sok helyütt azt 
hallom vissza a kollegáktól, hogy a hozzájuk érkező fiatalok jelentős száza-
lékáról már az első hetekben kiderül: nem ég tűz a szemükben, az iskola el-
végzése után kis esélye van annak, hogy ebben a szakmában helyezkedik 
el. Aki pedig a tudásvágytól fűtött, azzal nagyon is érdemes foglalkozni. 
A kettős képzési forma igazi nyertesei valójában az egyre nagyobb szám-
ban megjelenő családi vállalkozások új generációs képviselői. Arról van szó 
ugyanis, hogy a családi tulajdonban lévő étterem önmaga nevelheti ki a 
jövő működéséhez elengedhetetlenül fontos humán erőforrást. Egysze-
rűbben fogalmazva saját gyermeküket. Az országot járva már több olyan 
étteremben, szállodában, cukrászdában megfordulhattam, ahol együtt 
dolgoznak a nemzedékek. Ez érvényes a különböző borászatokra, pincé-
szetekre is. A szakmai iskolába járó fiatal legény vagy leány ilyen esetekben 
az otthoni napi munka során szerzi meg a gyakorlatot. Ennél ideálisabbat 
el sem tudok képzelni! Gondoljunk csak bele, hogy az egymásba kapasz-
kodó generációk révén hosszú pályafutást megélő családi vállalkozások 
során hányan és hányan találtak így maguknak életcélt. Persze senkit sem 
szabad erőltetni a folyatatásra, a felmutatott jó példákkal eleve megala-
pozható a stafétabot átadása. Van még egy másik megközelítés is a gya-
korlati képzéseket illetően, amire érdemes odafigyelni. Az „élő” munka 
során minden valóban legyen valóságos. Hallottam arról, hogy az étterem 
konyhájából hazatérő tanuló elmesélte otthon szüleinek, hogy takarékos-
sági okok miatt paprikás csirkét egyetlen csirke szárnyból készítettek, a 
pörköltnél is  szerény volt a megfőzendő mennyiség. 

Örömmel fedeztem fel a Minőségi Borok Ételek – asztali örömök 
magazin friss lapjának hasábjain a Letenyey Lajos Szakközépiskola és 
Szakgimnázium dicséretes törekvéseit. Itt a diákok libát, disznót vágnak, 
azokat saját maguk dolgozzák fel, a konyhakertet is gondozzák, ápolják 
felelősen. Mindezeken túlmenően pedig gyakorlati képzésre eljárnak a 
környező éttermi és cukrászati vállalkozásokhoz. Igen minél, több pozitív 
példát kell a tanulóknak megmutatni, hogy jól felkészülten és még élve-
zettel is végezhessék hivatásukat.

Benke  László

Jegyzet
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GYULAI SÓDAR ÉS KOLBÁSZ MUSTRA – VIHARSARKI KOLBÁSZ BAJNOKSÁG
FORSCHNER RUDOLF ÖTLETGAZDA ÖSSZEFOGLALÓJA

Dinya Imre, Kecskés János, Biró Antal, Dékány Ferenc, Benke László, Gyurkó Károly, Szabó Sándor, Opotzky István

Már hagyománya van a Gyulai Sódar és Kolbász 
Mustrának, amely valójában fesztivál méreteket ölt. 
Az idei esztendő újdonsága volt, hogy Forschner 
Rudolf lovagtársunk, mint ötletgazda partnerre ta-
lált a rendezőkben: rangos szakmai programként 
megszervezték először a Viharsarki Kolbász Baj-
nokságot. 

– Meglehetősen sok nemzet konyhájának hagyo-
mányai között fellelhető a kolbász, a legkülönbözőbb íze-
sítéssel és formában – mondotta Forschner Rudolf gasztronómus. 
– Felelősséggel kijelenthetem, hogy a paprikás változata a világon 
nálunk, a viharsarki régióban fordul elő, mégpedig a legmagasabb 
minőségben. Épp ezért, igazán büszkék lehetünk  erre! Mindennek 
alapja az elkészítéséhez tartozó tudás öröksége, azaz nem lehet 
elégszer hangsúlyozni, hogy e gasztronómiai kincsünk gondozását, 
megismertetését fontos különböző rendezvényekhez, versenyek-
hez is kötni. Ennek lehetőségét ismertem fel, amikor a gyulaiaknál 
jelentkeztem az ötlettel: rendezzünk Viharsarki Kolbász Bajnoksá-
got! Fontos feltétel még, hogy magasan kvalifikált  zsűri értékelje a 

versenyműveket, a rendezvény lehetőség szerint kapjon 
széles körű nyilvánosságot, nem utolsósorban pedig 

a legjobbak méltó megbecsülésben részesüljenek. 
Forschner Rudolf ötletére örömmel mutatott 

fogadókészséget a Gyulai Hagyományörző Hen-
tesek Szervezete. Április első napján megrende-

zett Gyulai Sódar és Kolbász Mustra kísérő szakmai 
rendezvényeként egyértelműen emelte az esemény 

rangját. A zsűrizést-  melynek összetételében meghatáro-
zó számban  jelen voltak az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend  
tagjai- követően kialakult a legjobb versenyzőket delegáló váro-
sok együttese. Így élre a békéscsabai, az orosházi, az újkígyósi 
és a csabacsűdi versenyzők jutottak. A rendezők és az ötletgazda 
érthetően abban bíznak, hogy a Viharsarki Kolbász Bajnokság iránt 
tovább fokozódik az érdeklődés a jövő esztendőben, mert ezzel a 
magyar konyha tradicionális értékének megőrzését szolgálhatják 
és hagyomány teremtődhet! 

MBÉ  tudósítás
Fotó : Forschner Rudolf

Látogatás testvér szervezetünk, az Erdélyi Fehérasztal Lovagrend, 
Benedek Árpád kapitánysága alatt megjelent főzőállásánál
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REGÉNYES, DE MÉG INKÁBB 
MUNKÁBAN IGEN SŰRŰ ÉLE-
TUTAT MONDHAT A MAGÁÉNAK 
A MÓRRÓL SVÁJCBA ELSZÁRMA-
ZÓ, MAJD NÉHÁNY ESZTENDEJE 
SZÜLŐVÁROSÁBA VISSZATÉRŐ 
MOLNÁR PÁL. 

Egészen fiatalon került ki, hogy 
szerencsét próbáljon a határain-
kon túl, egészen pontosan Euró-
pa szívében. Sikeres műszaki 

vállalkozóként szép karriert futott be. 
Találkozásunk alkalmával érintjük ugyan a 
múltat, de érthetően több szó esik a jelenről, 
amely Molnár Pál számára immáron a borá-
szatot jelenti. 

Itt vagyunk a Molnár Borház Csókakői 
úti központi telephelyén, alig kőhajításnyi-
ra ide, szemben található a borfeldolgozó 
üzem, amely az idén ősszel már egymillió li-
tert is meghaladó kapacitásra lesz képes. 
A fejlődés dinamizmusára pedig még né-
hány fontos tény: csatasorba állítják a legmo-
dernebb technikával rendelkező palackozó 
sort, bővítik a tárolókapacitást, a feldolgozó 
technika pedig világszinten is kiállja a 
próbát, már ami a minőséget illeti. Nagy lép-
tékekről van szó, de maga a beruházó is len-
dületes, nagyban gondolkodni tudó ember! 
Két-három esztendeje kezdték megismerni 
a magyar piacon a Paulus Molnár Borház bo-
rait, jelenleg kínálatuk – gyöngyöző borral, 
pezsgővel együtt - megközelíti a húszas 
nagyságrendet. Közismert, hogy a móri bor-
vidék a fehérborok hazája, azok közül is legel-
ső a Móri Ezerjó, de említhetjük még az igen 
népszerű Rajnai Rizlinget, Olaszrizlinget, 
Traminit, Generosat, Sauvignon Blanc-ot 
vagy a Pinot Grigio-t, hogy ki ne felejtsük a 
sorból a Zenitet, az Irsai Olivért és a Pinot 
Noir Rozét. Különlegességképpen pedig 
mindenképpen figyelemre érdemes a Pau-
lus Frizzante, a Paulus Brut Sparkling 

Wine, remek ötvöződésképpen pedig a 
Paulus Club Cuvée. De hogyan is indult 
egy alapvetően műszaki beállítottságú 
ember boros karrierje itt az Ezerjó földjén? 
Mosolyog vendéglátónk és azt mondja, 
hogy gyermekkorában szülei, a nagyszü-
lők, rokonai természetesen rendelkeztek 
szőlőterülettel, nem többel, mint félhek-
tárnyival.  Egy gyermek számára mégis 
mindenképpen meghatározó élmény 
volt,hiszen màr egy hónapos koràban vitte 
édesanyja magàval a szőlőbe, talán anya-
tejében is volt egy kis ezerjó… Ekkor vált 
volna „függövé” Mór utàn? Mindezt,  el is 
raktározta jó mélyen magában, a felejthe-
tetlen szüretek, csalàdi ünnepek  emléké-
vel együtt. Élete pedig úgy hozta, hogy az 
akkori fél hektárból mostanra mintegy 
125 hektár betelepített területet mond-
hat a magáénak. Mi tagadás, hatalmas 
nagyságrendi különbségről van szó…

– Valójában most, hogy markánsabban 
megjelentünk a piacon, mintegy 90 hek-
tárról szüretelünk – fog bele kicsit a rész-
letezésbe Molnár Pál, aki vállalkozásához 

csapatot verbuvált, megha-
tározóan fiatal borászokkal, 
marketing és értékesítési 
szakemberekkel, no és 
persze további különböző 
szőlészeti, borászati felada-
tokat ellátó munkatársi gár-
dával.  2008-ban az akkori 
állami gazdaság területét 
árverezték, ezt megelőző-
en 2001-ben már vásárol-
tam Móron pincét, kiseb-
bet, aztán még két hasonló 
méretűt. De az új földterü-
letek megvásárlásának le-
hetősége újabb kihívás elé 
állított. Ezek nem termőte-
rületek, inkább erdőségek 
voltak, amelyeket a szó 

szoros értelmében meg kellett szelídíte-
nünk – komoly erőgépekkel, átfogó talaj-
munkálatokkal, valójában leborotváltuk ezt 
a területet és új kultúrát honosítottunk meg. 
Amikor pedig a következő lépés előtt álltam, 
ott volt az újabb feladat: 670 ezer oltványt 
kellett elültetnünk, és ahogy teltek az évek, 
fokozatosan fordultak termőre az egyes 
szőlőterületek. Hirtelen szembesültem a 
könyörtelen valósággal: a termésből bort 
kell készíteni, mégpedig magas minőségűt, 
a borvidékünkre jellemző fajtákból.  Ehhez 
mérten újabb beruházásokba fogtam és ma 
már a piaci jelenlétünket országosan is 
ismertté kell tennünk! Az utolsó évben ész-
revehetően megindult az érdeklődés borvi-
dékünk iránt,ami szàmomra arra utal,hogy jó 
úton haladunk.  

Persze mindez így sommásan csupán 
arra utalhat, hogy ez a közel tíz esztendős 
távlat ugyancsak eseménydús volt Molnár 
Pál életében. Családja Svájcban maradt, két 
felnőtt gyermeke eddig három unokával 
ajándékozta meg őt és feleségét, most várják 
a negyedik unokát. Kétlaki életet él, Svájc-
ban megteremtett egzisztenciáját nem adta 
fel, de gondolkodását, cselekvőképességét 
most meghatározóan a borok világa köti le. 

– Tervezzük, hogy a móri bor hírnevét 

ismét eredeti fényében állítjuk vissza, 
amihez bizony átgondolt piacépítő és mar-
keting munkára van szükség – ismeri el a 
móri borvidék megmentője. Amikor licitál-
tam a   földterületekre és meg is nyertem, 
egyértelművé vált, hogy az így elért terü-
leti kvóta miatt  megőrízzük borvidéki 
minősítésünket! Sikerült   néhány országos 
kiterjedésű kereskedelmi hálózat rendszeré-
be is bekerülnünk. Megjelenünk különböző 
fesztiválokon, nem utolsósorban pedig ran-
gos szakmai versenyeken. A 2015-os Magyar 
Bormustrán elnyertük az „Év Csúcspezs-
gője” díjat és lépésről-lépésre haladva, 

MÓRI TÖRTÉNET –   EZERJÓ ember
Az Ezerjó ember

A Bormúzeum Étterem bárpultja

Pezsgője csúcstermék
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tudatos márkaépítéssel – nem tagadom – 
szeretném azt elérni, hogy fehérborokat ille-
tően - Mór bekerüljön az ország első három 
borvidékének rangos csapatába. Talajának, 
éghajlatának  köszönhetően évszàzadok óta 
ide is tartozik. Gyönyörű savakkal, testes 
alkattal talàlkoznak ezek az adottságok 
borainkban. Pezsgö alapanyagnak pedig  
önmagában is különös adomány!  Az Ezer-
jó feltűnő sikerére magam sem számítottam, 
de ez a momentum arra sarkall, hogy jó irá-
nyokat szabtunk magunknak. 

Körsétát teszünk a Molnár Borház telep-
helyein, a borfeldolgozó üzem – ahogy már 
említettük – őszre nagyobb kapacitásra lesz 
képes, de más terveket is szövöget móri bo-
ros birodalmának még szélesebb körű meg-
ismertetése érdekében a szülővárosába visz-
szatérő üzletember. 

Ennek látványos bizonyítéka, hogy a 
hosszú éveken át vegetáló, korábban nép-
szerű, majd később bezárásra ítélt Bormú-
zeum Éttermet ismét a minőségi gaszt-
ronómia szolgálatába állította. Az 1700 
évek végén épült, közel 60 méter hosszú 
boros pince igazi kincs, ha jó kezekben van. 
Igazi meglepetésre számíthat mindenki, aki 
ide belép, hiszen március hónaptól ismét 
fogadnak vendégeket a teljesen felújított 
vendégtérben, a legkorszerűbb technikával 
felszerelt konyhában pedig hagyományos 
és nemzetközi ételeket készítenek. Nem 
beszélve arról, hogy ez az igazi boros szen-
télye lesz a Molnár Borháznak, hisz a bor-
lapon a teljes fajta választék megjelenik. Kü-
lönböző kóstoló programokat szerveznek, 
de nagyobb létszámú céges rendezvények 
lebonyolítására is alkalmas ez a helyszín és 
az itt dolgozó vendéglátós csapat. A hosz-
szú pince legvégén nyárkezdetre látvá-
nyos boroltár épül meg borkóstoláshoz 
és megszentelése után népszerű esküvői 
helyszínné is előlép. Nyugodtan kijelenthet-
jük: a móriak bárkit büszkén invitálhatnak e  
falak közé, aki itt megfordul és kulináris él-

ményben részesül, jó hírét keltheti 
e kedves kisváros vendégfogadó 
kultúrájának.

– Érdekes az ember élete, hiszen 
amikor belevágtam ebbe a „bo-
ros kalandba”, nem láttam gépész 
precizitással, milyen útra is téren 
– ismeri el őszintén vendéglátónk, 
miközben a Bormúzeum Étterem 
modern borkóstoló automatájából 
választunk ki néhány jellegzetes 
térségi bort kortyolgatásra. – Mun-
kával sűrű évek teltek el és azzal kell 
szembesülnöm: a végtermék érté-
kesítése mindennél komolyabb 
logisztikát, üzletmenetet és hu-
mán erőforrást igényel tőlünk a 
jövőben. Ez utóbbi – már, mint a 
megfelelő és megbízható szakemberek ki-
választása – bizony nagy figyelmet igényel 
főleg nekem, aki a svájci precizitáshoz és a 
munkamorálhoz vagyok hozzászokva.  Az 
is bizonyos, hogy Magyarországon a teljes 
kapacitást nem tudjuk értékesíteni, külföldi 
piacokat is kell keresnünk. Ha innen nézem 
a dolgot, az elkövetkezendő fél-egy évtized 
majd bebizonyítja, mire leszünk képesek.  

Móri látogatásunk a Bormúzeum Étte-
remben még nem ér véget, mert Molnár 
Pál hirtelen mozdulattal a szemközti turis-
taszálló épületébe invitál bennünket. Si-
ralmas állapotok, lepusztult belső terek. Ki 
gondolná, itt februàrban még aludtak ven-
dégek… Vendéglátónk mondja is: nyáron 
már ez a korszerűtlen, elavult vendégfoga-
dó helyszínnek csak a hűlt helyét találjuk. 
Egy újabb projekt megvalósításaként 
30 szobás szép, ízlésesen berendezett 
panzió hirdeti majd a változást, úgyis 
fogalmazhatunk: a minőségi turizmus móri 
megújulását. 

– Fontos, hogy az ide érkező vendégek-
nek szálláslehetőséget is biztosítsunk – tá-
jékoztat a házigazda. – Többen igénylik, hogy 
a kóstoló program után megpihenhessenek, 

akik pedig Móron maradnak néhány napra, 
kiegészítő programokat is igénybe vehet-
nek, természetesen a mi szervezésünkben. 
Minek tagadjuk, a móri borvidék korábbi jó 
híre meglehetősen megkopott, fakóbbá vált. 
Ha már ekkora fába vágtam bele a fejszémet, 
nem szeretnék fél munkát végezni. 

Molnár Pál beszélgetésünk elején el-
mondta, hogy svájci kötődését megtartja, de 
a móri gyökereket sem tudja kitörölni hátra-
lévő életéből. A Bormúzeum bejáratától pár 
méterre elsétálva a szemközti szőlőhegy felé 
mutat. Valójában az egykoron egyházi tulaj-
donban lévő rész ez, amelyet a móri Ezerjó 
fajta bölcsőjének is tartanak. Mór legújabb 
boros gazdájának lelkét- nagyon is érthető-
en- megérintette a hely szelleme.  Ötven év 
után újra hazaérkezett... 

Kiss Dezső Péter
Fotó: Forschner Rudolf

EZERJÓ ember

Paulus Molnár Borház
8060 Mór, Csókakői út 1.

Tel: + 36-22/400-755
e-mail: info@molnarborhaz.hu
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A kifejezés, hogy tradicionális 
ez a hely, talán szegényes is, 
hiszen úgy maradt életben 
mind a mai napig, hogy a tör-

ténelem viszontagságait is maga alá gyűrte. 
Ismerjük meg Mery néni valós legendáját!

Délidőre érkezünk a Vértes Étterem bejá-
ratához, a kocsik láttán nem nehéz következ-
tetni arra, hogy ebédelni tértek be számosan. 
Hogy kik valójában, arról már a népes Zim-
mermann család egyik tagja, Imre mesél.

– Igazi vendéglős családként éljük hét-
köznapjainkat, kétségkívül tiszteletremél-
tó történelmi háttérrel – mondja. – Tavaly 
ünnepeltük alapításunk centenáriumát, így 
idén ráfordultunk a következő százasra… 
Családunknak megélhetését már a dédszüle-
ink megteremtették, ugyanis Schweighardt 
Mihály és Mihályné tette le munkálkodásá-
val az alapokat. Nagymamám, akit a vendé-
gek csak Mery néninek szólítottak továbbvit-
te a hivatást és a nagy örömünkre mind a mai 
napig velünk együtt dolgozó édesanyánk, 
Zimmermann Piroska – aki nemcsak kép-
zett szakács és kiváló cukrász, hanem üzlet-
vezető is – a legnehezebb időkben, az 50-es 

és 60-as években is talpon tudott maradni. 
Előbb elvették az éttermünket, majd iskolá-
nak, tápszerraktárnak használták, de végül 
is a megyei vendéglátó vállalat kötelékében, 
állami tulajdonban lévő üzletként édes-
anyánk tovább dolgozhatott itt vezetőként. 
Az új fordulat pedig 1990-től íródik, amikor 
is családunk visszakapta saját tulajdonba a 
vendéglőt. 

Látni a mesterszakács képesítést is meg-
szerző, 40-es évei elején járó Imre arcán, 
hogy nem először meséli ezt a történetet, 
de minden részletet nem is lehet elmonda-
ni. Fontos, hogy egy család számára tették 
le az elődök a fundamentumot. Ennek a csa-
ládnak pedig – ahogy szélesedett, gazdago-
dott, mondhatni teljes körűen megteremti a 
kenyerét mind a mai napig! Ez pedig nem kis 
dolog a mai világban! Hogy mi kellett még 
mindehhez? Legelőször is, hogy az utódok 
- Piroska fiai -, nevezetesen Imre, Róbert 
és Miklós, ne csábuljon el a vendéglátás-
tól. A szülői példa és igyekezet, magas fokú 
szakmaiság és elkötelezettség nem eredmé-
nyezhetett mást, hogy jó sorsukba belenyu-
godva, maguk is csatasorba álljanak. Róbert 

vendéglátós, kiváló felszolgáló, akárcsak 
Miklós, aki megszerezte a vendéglős mes-
teri fokozatot is, Imre pedig a konyhafronton 
végzi a dolgát. De jönnek sorba az utódok, 
a következő generáció képviseletében. Ró-
bertnek például négy gyermekéből Márk 
már a családi szakmai köteléket erősíti a fel-
szolgálás frontján, önmagának megtalálva 
egy külön területet, nevezetesen a borkultú-
ra szakszerű képviseletét. Sommelier tanfo-
lyamot végzett, jelenleg a hivatásos borbírá-
ló cím megszerzése a cél. Erzsébet tanul, de 
gyakran besegít a munkába, akárcsak Kitti, 
illetve Róbert, akinek nagybátyja szakmája 
tetszett meg és szakácsként dolgozik a sike-
res előmenetel érdekében. 

– Valójában öt generáció jelenti a múl-
tunkat és jelenünket, és nagy örömünkre 
már a mi korosztályunk azt láthatja, hogy 
talán a jövővel sem lesz gondja a Zimmer-
mann családnak – adja meg kicsit filozofikus 
megközelítésben a gondolati ívet Imre, aki 
egyszerre híve a tradicionális, családi kony-
hának éppúgy, mint a különböző nemzetkö-
zi trendeknek. – Fontosnak tartjuk, hogy az 
étlap egyszerre tükrözze mintegy állandóság 
zálogaként a törzsvendégek kedvenceit, né-
hány ajánlatával üzenje a korszerűséget és 
legyen tekintettel az átutazó forgalomra. A 
törzsvendégkör bizalmát egyetlen pillanatra 
sem szabad elveszíteni. Az életben maradás 

MERY NÉNI ÉS A VÉRTES ÉTTEREM

KI TUDJA HÁNY ÉS HÁNY ÉHES VÁNDOR VAGY ÉPP ITT ÉLŐ CSILLAPÍTHATTA ÉH-
SÉGÉT AZ ELMÚLT TÖBB MINT 100 ESZTENDŐBEN – A BÁNYÁJÁRÓL HÍRES GÁNT 
TELEPÜLÉSEN – A VÉRTES ÉTTEREMBEN? 

Édesanya a két fiával Két nemzedék (Imre, Róbert és Márk) koccint
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talán egyik legfőbb forrása ez! 1990 után 
előbb rendbe kellett hozzuk magát az épít-
ményt, ki kellett alakítanunk saját vendég-
látós stílusunkat, azt is üzenve, hogy fontos 
erő a történelmi háttér, de még fontosabb, 
hogy a mindennapok során tudjuk meg-
nyerni vendégeinket. Beleszülettünk ebbe a 
világba, kevéske időt magam is dolgoztam 
pár évet beosztottként, de most mindent a 
magunk felelősségére cselekedhetünk. 
Mindent megbeszélünk, mindenki tudja mi a 
feladata, nagyobb dolgokban közösen dön-
tünk. Büszkén vállaljuk a konyha svábos jelle-
gét, az itteni tájjellegű ételek képviseletét, de 
a mai trendek kihívásaival is szembenézünk. 
Figyelünk a szezonális jellegre, most például 
a tavasz nyújtotta nyersanyag gazdagságnak 
köszönhetően új ételek jelennek meg étla-
punkon, de nem hiányozhat a vadétel sem, 
hiszen a Vértes e tekintetben gazdag nyers-
anyag hátteret jelent. Szakácsként számom-
ra az is jóleső kihívás, hogy egyszerre kell 
megfelelnünk a bakancsos turistának, az 
iskolai kirándulás alkalmával hozzánk beté-
rő fiataloknak éppúgy, mint az igényes tör-
zsvendégkörnek, nem mellékesen pedig a 
nálunk megforduló, üzleti világot képviselő 
menedzsereknek. 

Bár nem szereti a feltűnést, szereplést 
a jelen korszak családi derékhadát jelentő 
három fiú édesanyja, Piroska, de nagy örö-
münkre mégiscsak leül mellénk néhány 
szóra. Visszaidézi, hogy ama „szocialista” 

időkben is meg lehetett keresni és találni a 
színvonalas vendéglátós munkához vezető 
utakat. Amikor a korábban saját családi tulaj-
donában lévő üzletet úgymond „bérbe ad-
ták” neki, önbecsülésből is azon fáradozott, 
hogy a jobbára üzemi étkeztetésre szolgáló 
konyha jó ételekkel szolgáljon a bányászati 
dolgozóknak. Ha tehette versenyekre is 
eljárt, legyen az megyei vagy éppenséggel 
országos. Ahogy pedig fordult a kocka, és kí-
nálkozott a lehetőség a piacgazdaságba való 
belépésre, egyértelművé vált a tradíció mellé 
meg kell találni az egyéni arculatot! Ebben 
már segítségére voltak fiai és annak pedig 
külön örül, hogy az unokái munka mellett 
tanulnak, tisztában vannak azzal, hogy folya-
matosan kell gyarapítani az ismereteket. 

– A családon belül mindnyájan tisztában 
vagyunk azzal, hogy a vendéglátós munka 
egy sajátos életformát jelent – veszi át ismét 
a szót Imre, aki a riporthoz illusztrációul szol-
gáló ételként a burgonyafánkkal tálalt szar-
vas gerincet javasolta. – A szabadidő igen-
csak kevés, de nagy érték, hogy egymás közt 
mindent meg tudunk oldani. Nekem például 
külön kikapcsolódást és szakmai kihívást 
jelent, hogy alkalmanként megpróbálok új 
ételeket megkomponálni. De mondhatok 
egy nagyon friss példát erre vonatkozóan! 
A Csákváron működő és országosan is jól 
ismert Csuta Cukrászda tulajdonosa, Zsolt 
kiváló barátom és az elmúlt hónapokban el-
határoztuk, hogy közösen alkotjuk meg az 

országos „Év tortája” elnevezésű versenyre 
pályamunkánkat. A móri Ezerjó felhasználá-
sával boros tortánk remélhetően akár még a 
csúcsra is feljuthat. Szakmabeliek jól tudják, 
hogy a különböző komponensek, alapanya-
gok harmonizálásán sok minden múlik, nem 
kevésbé a technológián, amit ha kell hetekig, 
hónapokig lehet csiszolni, javítani. 

Közben asztalunkhoz érkezik egy kedves 
és aranyos szemüveges fiúcska, Zimmer-
mann Dávid, a fia, aki Imre ölébe bújik, mert 
egy-két napja picit betegeskedik. Aztán, 
hogy itt erőt gyűjtött, hírtelen visszamegy a 
konyhába. Hosszú évek múlva már ő is erő-
síti majd a Zimmermann családi köteléket, ki 
tudja melyik szakmai fronton. Teheti ezt jó 
sorsának köszönhetően, hiszen a Zimmer-
mann házaspár alig fél éve örökbe fogadta…

A Zimmermann család, a maga öt gene-
rációjával pedig mindezt már több mint 100 
éve következetesen teszi is…

KVI
fotó: Forschner Rudolf

Borok a Vértesben
A Vértes Étterem működtetői, a Zimmermann 

család a maga teljességében fontosnak tartja a térsé-
gi borkultúra képviseletét. Márk ezzel kapcsolatosan 
külön is felhívta a figyelmünket arra, hogy rendszere-
sen és őszinte érdeklődésből fakadóan időt szán arra, 
hogy megismerje a móri borászatok és pincészetek 
kínálatát. Bár területét tekintve piciny borvidékről 
van szó, de megérdemli, hogy egyre nagyobb figyel-
met kapjon a szélesebb nyilvánosság előtt is. Néhány 
pincészet kínálata fontos helyet foglal el a borlapon, 
hiszen a helyiek ezt igénylik is. Az átutazók – amely-
ből szép számmal megfordulnak e falak között – szá-
mára pedig jó bemutatkozási, felvezetési lehetőség 
mindezeket kínálni. Ezzel együtt persze egy jó som-
melier tudja, hogy ugyanez az átutazó csalódna, ha 
kérésére nem ajánlanának mondjuk egy szekszárdi, 
villányi vagy éppenséggel egri bort. A Vértes Étterem 
ilyen alapon pedig a magyar borkultúra egyik térsé-
gi centruma is. Azt gondoljuk, nem véletlenül, mert 
ahol elkötelezett, jó szakemberek dolgoznak, azzal is 
tisztában vannak, hogy a gasztronómia csakis a maga 
teljességében képviselhető hitelesen. 

Szarvasgerinc burgonyafánkkal
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MINDJÁRT HOZZÁTESSZÜK, CSAKIS OLYAN MÉRTÉKBEN, 
AHOGY AZ KOROSZTÁLYÁRA JELLEMZŐ. HOLCZHEIM 
ANNA A NOÉ-HEGYI SZENT ISTVÁN BORREND NEMRÉGI-
BEN MEGVÁLASZTOTT BORKIRÁLYNŐJE – LENDÜLETES, 
FIATALHOZ MÉLTÓAN SŰRŰ IDŐKET ÉL. 

Most készül megszerezni a sző-
lész-borász diplomáját a 
keszthelyi Georgikon 

Egyetemen, szeretné ősztől pályáját  
számára megfelelő munkahelyen 
indítani. Nem mellékesen pedig a 
családi gazdaságukban  továbbra  
is folyamatosan kiveszi részét a 
munkából.

Még tavaszkezdetkor, március 
legelején találkoztunk a szlovákiai 
Léván megrendezett Vince Pince 
borversenyen és bálon, ahol né-
hány hazai borkirálynő társaságá-
ban maga is felelősen – és persze 
felkészülten – részt vett a borok el-
bírálásában. Kedves,bájos, mosolygós 
huszonéves lány, aki – ezt már ott beval-
lotta – örömmel és ehhez kapcsolódóan 
becsvággyal fogadta, hogy borkirálynőként 
a székesfehérvári borrend szószólója lehet. Ezál-
tal is hirdetheti az itteni borkultúrát – picit bordiplomá-
ciai küldetésként  is ! 

A szlovákiai találkozás után kedves meghívást kaptam a Holczhe-
im családtól, hogy egy oldott beszélgetés keretében jobban megis-
merhessem Anna  mindennapjait és a számára nagyon fontos családi 
hátteret. A nagyszülők családi házában jöttünk össze, nem véletlenül, 
hiszen a nagypapa, Montskó  Lajos földmérő (geodéta) mérnök, aki-
nek szüleitől örökölten a szőlőhöz és borhoz  mind a mai napig/ be-
csülendő 80 évével  a hátamögött/ tartó személyes kötődése van. Az 
öt unoka közül Anna is az ő környezetében és   Székesfehárvár családi 
házas övezetében található kicsiny szőlőterületen csodálkozhatott 
rá, milyen csodás dolog is a természet - hogyan készül a szőlőből a 
bor. Amikor pedig elkövetkezett a pályaválasztása – rangos egyházi 
iskolában végezvén – a szőlészet-borászatot jelölte meg szakágként 
Keszthelyen. S íme így elröppent az idő, hamarosan kezében a dip-
loma!

– Kicsit túlzóan Öreghegynek neveztük el azt a területet, ahol 
a helybeliek szőlővel foglalkoznak – mondja a nagypapa, aki tágas 
pincéjében most is tart jófajta borokat,olaszrizlinget,rajnai rizlinget, 
cserszegi fűszerest, meghatározóan családi, baráti kóstolásokra. 
– Persze ez a terület, ahol a mi házunk is található, a mai időkre tel-
jesen beépült, az egykori szőlőkultúra  már inkább csak emlék. Így 
igaz, Anna mellettem ismerkedett a szőlők és a borok világával és úgy 
gondolom, felelősen hozta meg a döntését, hogy hivatásként is ezt  
szeretné majd gyakorolni. Lendületes, talpraesett lány, aki örömmel 
képviseli borkirálynőként borrendjét és a várost. Büszkék vagyunk rá: 
mivel imád autót vezetni, Lévára is egyedül ment a kocsijával. 

Anna édesapja, Holczheim Gábor mosolyogva hallgatja  apósát, 
akivel – mert így hozta a véletlen – szakmabeliek, hiszen ő maga is 
geodéta, jó pár esztendeje pedig felelős beosztást tölt be a megyei 

Földhivatalnál. Meséli, hogy nagyfia vidékfejlesztés-
sel foglalkozik, Anna húga, Kata pedig gimnazista. Ő 

maga is kötődik a szőlészet, borászat 
világához, persze  amatőr fo-

kon, kóstolást tekintve pe-
dig az igényességre tö-

rekedve. A napi munka 
mellett vállalkozóként 
a Holczheim család 
gazdaságot működ-

tet: diós és mandulás 
ültetvényük van és a 

gyerekek az itteni munká-
latokban is sokat segítenek 

szüretek alkalmával.  Kiderül, hogy 
Anna – úgyis, mint „Fiatal gazda” minősítéssel rendel-

kező vállalkozó” felelősen belevágott, ugyancsak szüleivel közösen 
Balatonberényen 15 hektáros szőlőterület művelésébe. Két éve kerül-
tek földbe a tőkék, Kékfrankos Merlot, Olaszrizling, Chardonnay, Irsai 
Olivér fajtákat meghonosítva. Kell ennél jobb gyakorlóterep egy friss 
szőlész-borász diplomásnak? 

– Nem lehet okom panaszra, hiszen itt megmutathatom, mire 
leszek majd képes, ha csak tehetem megyek is erre a gyönyörű fek-
vésű ültetvényre figyelni, követni a folyamatokat, munkálatokat – ve-
szi át a szó Anna, akiről megtudjuk, hogy spanyol és angol nyelvből 
már középfokú nyelvvizsgával rendelkezik és hamarosan megszerzi 
olaszból is. – Erre az esztendőre sok minden összejött az életemben 
és a borkirálynőség még színesebbé, tartalmasabbá teszi az éle-
temet. A gyakorlatot két országosan ismert pincészetnél ,a Sauska 
Birtokon Villányban és a badacsonyi Varga Pincészetnél töltöttem. 
Szeretnék külföldön gyakorlatot szerezni, ha sikerül Új-Zélandon.  Az 
ott szerzett tapasztalatokat  szeretném majd a balatoni birtokunkon  
haszmosítani. Egyébként a diplomamunkámat borexport témakör-
ben írtam , érdekel a magyar mellett a világ borkultúrája és kereske-
delme is. 

Anna a lévai „vendégszereplésen”kívül” már képviselte borrend-
jét a tavalyi Szent János- napi borszentelésen, rangosnak számító 
városi Bormustrán. A nyári-őszi program  városi kavalkádban több 
boros rendezvényen is meg kell jelennie. Regnálása két évre szó. Kö-
zelebbről megismerve őt –nyugodtan kijelenthetjük- megválasztása  
telitalálatnak  bizonyult... 

Elérhetőség: 30-2448943
e-mail: an1995a@gmail.com

VÉGH

ANNA PÖRÖG Húgával, Katával

Nagyszüleit kínálja

Királynő – borral
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Móri találkozásunk alkalmával terveiről, elképzeléseiről 
méltó környezetben, az országosan is jól ismert Miklós 
Csabi Pincéjében beszélgetünk. Nem véletlenül…

A királynő –  ez hamar kiderül – remek kommunikátor, a marke-
ting fontosságát megfelelően értő és közvetítő, ugye mondanunk 
sem kell, rendkívül bájos személyiség. Aki nyomban be is 
mutatja vőlegényét, Eisenberger Zsolt borászt, aki-
vel hamarosan egybe is kelnek. A helyszín –mint 
jeleztük- kiválasztása tudatos: jövendőbelije 
e pincészet kötelékén belül végzi képzett 
móri, fiatal, tehetséges borászként teen-
dőit. Mindenekelőtt, itt az Ezerjó földjén 
arra vagyunk kíváncsiak, miképpen is látja 
Marcella saját szerepét, hogyan képzeli el 
„regnálásának” két évében (legutóbb hoz-
tak döntést e tekintetben Móron, hogy 
a korábbi egy év helyett duplázzák 
meg az éppen soros borkirálynők 
„uralkodását”), a számára mega-
dott lehetőségek valóra váltását.

– Pusztavámról szárma-
zom, jelenleg is közös hegy-
község Mórral, Csókakővel, 
de véleményem szerint eleve 
nem is csak Mórban kell gon-
dolkodnom – indítja gondo-
latait a nővérével együtt saját 
szőlőterülettel is rendelkező, 
a borral már korábbi években 
többszörösen is szoros barátsá-
got kötő királynő. – Eredeti vég-
zettségemet, munkámat tekintve 
nemzetiségi ügyekkel foglalkozom, 
de tanulmányaim után dolgoztam a 
vendéglátás berkein belül, számos borkóstol- tatást szervez-
tem, nagyszüleimnek kocsmája volt és bort is termeltek.  Úgy 
gondolom, a motivációval nincs különösebb problémám, de ez 
a megtiszteltetés, mondhatni a móri borvidék felemelését segí-
tő misszió újabb energiák feltárását igényli tőlem. Készen állok a 
feladatra. Mindenekelőtt jó hagyományokat folytathatok, hiszen 
1998-ban választottak először borkirálynőt Móron, az ötletgazda 
és a jelöléssel kapcsolatos szervező munka kezdetektől számítva 
példaképem, Möllmann Erzsébet kútfőjéből született. A jelöl-
teknek egyszerre kell megfelelni elméleti kérdésekre, ugyanakkor 
gyakorlati feladatokat is kapnak. 

Vajon mitől lehet egy borkirálynő igazán sikeres? Magunk is 
feltettük a kérdést és le kell szögeznünk, hogy fontos az esztétikus 
megjelenés, de legalább annyira szükség van sajátos egyéni-
ségre, jó kommunikációs készségre, nem mellékesen nyelv-
ismeretre is. Még ennél is többre, mint kiderül Marcella további 
fejtegetéseiből, messze nem   szépségkirálynőkről van szó:

– Elképzeléseim szerint hatékonyan tehetek borvidékünkért 
úgy, hogy napi kapcsolatot alakítok ki Mór Város Önkormány-
zatával, ha kell, rugalmas polgármesterével, a Turisztikai Iro-
dával, és a Móron működő borászatok mindegyikével. Nem 

tehetek kivételt, mert a maga egészében képviselem 
a móri bort! Már ott lehettem a legutóbbi Utazás Tu-
risztikai Szakkiállításon, az idei Szent György-napi 
rendezvényeinken és személyesen népszerűsítettem 

régiós borkultúránkat. Móron szervezik 
meg továbbá augusztus 18-20-a kö-

zött a Fröccs Fesztivált, október 
első hétvégéjén pedig a Móri 

Bornapokat, amely tisztelet-
reméltó tradícióval rendelke-
zik: 83. alkalommal ünnepel-
hetünk ilyen látványos, egész 
városra kiterjedő keretek 

között. 
Hihető és jogos önbiza-

lommal fogalmazza meg, hogy 
borkirálynőként a móri borvi-

dék nagykövete, egészen pontosan 
nagykövet asszonya kíván lenni. A szomszédos 

Csókakőn hasonló elképzelésekkel és energiatartalékokkal  rendelke-
ző  társra talált Szatzger Cecíliában, akit a csókakői borrendesek vá-
lasztottak borkirálynővé. Merész, de országos figyelmet kiváltó ese-
ményt is megszerveznek, mégpedig a borkirálynők Kárpát-medencei 
találkozóját. És hogy ki ne hagyjuk a sorból szülőhelyét, érdemes ellá-
togatni június 16-18. között Pusztavámra, amikor is a Kvircedli Fesz-
tiválra invitálják a vendégeket.Az csak természetes, hogy  a sokadal-
mat jó szívvel köszönti majd borkirálynőnk, Grósz Marcella Mária.

– Fokozatosan szeretném megvalósítani céljaimat, de azt sem 
titkolom, hogy az országos borkirálynői cím megszerzése is a 
terveim között szerepel – közli nyílt őszinteséggel további ter-
veit. – Véleményem szerint a helyi bort ,Mór sajátos adottságait az 
önkormányzattal, a borászati vállalkozókkal és a turisztika helyi fe-
lelőseivel közösen felvirágoztathatjuk. Korszellemű hangütésre van 
szükség, hiszen új generációk, még nálamnál fiatalabbak is megje-
lentek a kulturált borfogyasztók sorában. Nagy a verseny a borvidé-
kek között és nekem, szerény lehetőségeim szerint most olyan két 
esztendőt adott az élet, amire  később is szeretnék büszke lenni. 

Sikereket és további lendületet, kreativitást kívánunk Mar-
cellának, aki végezetül elárulta, természetesen a minőségi borok 
kedvelője, de mindenekfölött a fehérborokra esküszik. Az Ezerjó 
zamatossága, frissessége pedig szépen harmonizál egy borkirály-
nő stílusjegyeivel.

Ő
Fotó : Forschner Rudolf

ELKÖTELEZETTEN, TUDATOSAN 
KÉPVISELI BORVIDÉKÉT

EGYÉRTELMŰEN JÓ DÖNTÉS SZÜLETETT LEGUTÓBB 
MÓRON, AMIKOR A SOROS BORKIRÁLYNŐ VÁLASZ-
TÁS DÖNTŐS MEZŐNYÉBŐL GRÓSZ MARCELLA MÁ-
RIÁT TARTOTTÁK LEGJOBBNAK A DÖNTNÖKÖK E 
LÁTVÁNYOS,  MÉGIS FELELŐS CÍM VISELÉSÉRE.

Turisztikai kiállításon,  
Fenyves Péter (jobbróla második)

polgármesterrel

Egybekelnek

Szépség – 
Ezerjóval

Hintón...
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Ars poeticám: A lekvár nem csak íz és öröm, de egy hangulat, 
egy régi emlék és egy meghitt pillanat az ízek Mennyországában! 

Etelka kézzel-szívvel készíti Egerben

Aranyat érô lekvárok, 
chutneyk, zakuszkák       



Néhány gondolat magamról: Egerben szü-
lettem és itt is élek a férjemmel. Szüleim-
től örököltem szőlőt (Egerben mit is örö-

kölhet az ember?) és gyümölcsöst, amit szép lassan 
művelgetünk, műveltetünk. Odáig jutottunk, hogy 
jelenleg több száz gyümölcsfánk, több fajta borunk, 
több pincénk van. Először csak a saját kedvtelésemre 
és a családom örömére készítettem különböző íze-
sítésű különleges lekvárokat. Miután ezeknek elég 
szép sikere volt, az unszolásukra a barátainknak, 
férjem üzleti partnereinek is ajándékoztunk. Mígnem 

eljutottam oda, hogy megkerestek egri sajtkészítő 
mesterek, hogy kínálnák a portékámat. Jelenleg több 
neves szállodában, étteremben, is étlapon vannak a 
termékeim.

 Imádom a gasztronómiát, a borokat. Végeztem 
különböző szakirányú iskolákat és ma már sommelier 
is vagyok. Járok tanfolyamokra, külföldre, különböző 
kiállításokra, megmérettetésekre. Termékeimmel  
kuriózumokat szeretnék készíteni és nem az átlag 
fogyasztó közönséget megcélozni. Mint ahogyan a 
barátaim is felfigyeltek a különleges ízek világára, így 
ezt teszi más is. 

A termékeimről

Már negyedik éve kistermelőként 
készítem termékeimet kis családommal 
együtt. Ezek a lekvárok, dzsemek külön-
legességek, szörpök valóban kézműves, 
házi termékek. Nem gépsoron készül-
nek, nem targoncával rakodunk. Nincse-
nek alkalmazottaink. A mi kis családunk 
együtt gyűjti, szedi a gyümölcsöket a 
család kertjeiből. Kézzel mossuk, hámoz-
zuk, daraboljuk, passzírozzuk, töltjük, és 
címkézzük. Mintha magunknak készíte-
nénk. Amit mi nem ennénk szívesen, azt 
másnak sem adjuk!

Egészséges és 
a mai kritériumoknak meg-

felelő anyagokat 
igyekszem használni

Termékeim sok törődéssel, magas gyü-
mölcstartalommal, kevés cukorral készül-
nek, mindenféle mesterséges hozzávaló 
nélkül.  Édesítőszerként – mivel nagyon 
sok a cukorbeteg és a diétázó –, készítünk 
xilittel, stevia-eritrit keverékkel. A tartósítás 
hőkezeléssel történik (ezért is kell felbontás 
után hűtőben tárolni),  ill. szükség esetén 
szorbinsavat vagy kálium szorbátot hasz-
nálok (ami nem halmozódik fel a szerve-
zetben). A főzési idő minimális, így mind 

a gyümölcs üde színe, mind a benne lévő 
hasznos anyagok megmaradnak. Elég nagy 
az érdeklődés e termékek iránt, mertmin-
denki törekszik az egészsége megóvására 
A házi lekvárokat, szörpöket engedéllyel 
készítem. Tiszta, higiénikus környezetben, 
originál üvegekbe töltöm, miden esetben 
új kupakkal, lapkával zárom azokat.

Ajánlom a termékeimet lekvárnak, de 
különleges kiegészítője a kéksajtoknak, 
az érettebb keménysajtoknak (kékszőlő; 
zöldparadicsom). Vadhúsok, vöröshúsok 
mellé (kékszőlő), grillhúsok mellé (zakusz-
ka), fagylaltok tetejére, palacsintába és po-
hárkrémekre (narancsos- eper; eper-mál-
na-szeder-áfonya), joghurtokba reggelire.

Ízelítő a termékeimből:
Kékszőlőlekvár, zöldparadicsomlekvár; 

zölddió lekvár, zölddió befőtt, sültalmás 
almalekvár, szeder dzsem, quattro dzsem 
(eper+szeder+málna+áfonya), csipke-
lekvár, mentás eperdzsem, akácvirágos 
eperlekvár, egres-cseresznyelekvár, sárga-
dinnyés kajszibarack lekvár, pálinkás-sár-
gadinnyés baracklekvár, birsalmasajt, 
különböző chutneyk, zöldséglekvárok, 
zakuszkák.

 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  2 017  TAVA S Z  3 5

EG
RI

 M
AN

UF
AK

TÚ
RA

Az elérhetőségem: 
madakneetelka@gmail.com 

+36/20 9361088
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Június 19-24. között kerül megrendezésre Bogácson a 
Bükkaljai Borfesztivál és Nemzetközi Borverseny. Az 
egyhetes rendezvénysorozat alkalmából színes kulturális 
és szórakoztató programokon vehetnek részt az érdek-
lődők. Fellép többek között a Csordás Tibi, a Mystery 
Gang, a Desperado, Kovács Kati, valamint Zoltán Erika. 
A borkedvelők zenés bortúrán vehetnek részt a Cserépi 
úti pincesoron. A szakmai nap alkalmával pedig külön-
böző előadások lesznek elérhetőek szőlészeti, borászati 
témában a Közösségi Házban. A június 23-i borverseny-
re a szervezők várják magyarországi és határon túli borok 
nevezését is, melyeket nívós bírálóbizottság értékel majd. 
A részletes program, valamint a borverseny tájékoztatója 
hamarosan elérhető lesz a www.bogacs.hu oldalon.

Egy kellemes hetet kínálunk Bogácson 
szórakoztató programokkal, jó hangulattal, 

gyönyörű természeti környezetben!

XXV. Bükkaljai Borfesztivál 
és Nemzetközi Borverseny 

BOGÁCSON

TALÁN SOKAKNAK MÁR NEM IS KELL BEMUTATNI BOGÁCSOT, EZT A FOLYAMATOSAN FEJLŐDŐ BÜKKALJAI 
GYÖNGYSZEMET, AHOL MINDIG TÖRTÉNIK VALAMI… NEM LESZ EZ MÁSKÉPP 2017- BEN SEM, HISZEN RENGETEG 

PROGRAMMAL VÁRUNK MINDEN KEDVES VENDÉGET, MELYEKET IGYEKSZÜNK ÚGY ÖSSZEÁLLÍTANI, 
HOGY MINDEN KOROSZTÁLY MEGTALÁLJA A SZÁMÁRA ÉRDEKES ÉS ÉRTÉKES IDŐTÖLTÉST.

www.bogacs.hu  
TELEFON: +36-49 534- 011


