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NEVEZETES BORVIDÉK ISMERT TELEPÜLÉSÉN, TOLCSVÁN AZ IDEI NYÁR 
DEREKÁN, AUGUSZTUS ELEJÉN RENDEZTÉK MEG A XIV. TOLCSVAI BOR-
FESZTIVÁLT. AZ ESEMÉNY REGIONÁLIS SZINTEN IS TÖMEGEKET VON-
ZÓ, UGYANAKKOR ALKALOM ARRA, HOGY HÁROM NAP SORÁN A 
HELYI ÉS TÉRSÉGI BORÁGAZAT KÉPVISELŐI MEGMUTATHASSÁK 
VENDÉGFOGADÓ HAJLAMAIKAT IS.

A rendezvény jelentőségét az is bizonyítja, hogy a nyi-
tónapon megjelent Dr. Kiss Eliza, a Földművelésügyi 
Minisztérium kiemelt borágazati feladatokért felelős 

miniszteri biztosa. Megnyitó beszédében egyebek mellett arra 
utalt, hogy adottságait tekintve  számos lehetősége megvan 
Tolcsvának ahhoz, hogy a tokaji borvidék egyik központja 
lehessen. Mindehhez a megnyitón ugyancsak jelen lévő 
Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője any-
nyit tett hozzá, hogy az értékteremtő munka, a fejlesztési 
folyamatok bizakodásra adhatnak okot a jövőt illetően. 
Véleménye szerint az ilyen  tömegrendezvények marke-
ting üzeneteket is tolmácsolnak az adott borvidék ka-
rakteres borairól éppúgy, mintegy város vagy település 
vendégfogadó kultúrájáról. 

És valóban, a borászatok az idén is jó szívvel és gaz-
dag kínálattal felvértezetten vállalkoztak arra, hogy 
három napon keresztül fogadják az érdeklődőket. 
Tagadhatatlan az is, hogy a helyi önkormányzat eb-
ben az esztendőben a korábbiaknál nagyobb anyagi 
terheket rótt ki a bemutatkozó vállalkozások számá-
ra. (Egészen pontosan a területfoglalási díj bizonyos 
emeléséről van szó.) Borkóstolásra Tolcsva több pont-
ján is adódott lehetőség, így a Kastélyparkban hét 
borászat kínálta nedűit, a Bormúzeum udvarán két 
pincészet jelent meg. Ez utóbbi helyszínen meghívott 
vendégként a villányi borvidékről a Maczkó Pincészet 
hozta el a déli országrész boros üzeneteit. A világörök-
ségi pincesoron pedig négy pincészet nyitott ki.

A Sajgó Pincészet saját telephelyén, annak udvarán 
és pincéjében kínálta, kóstoltatta borait. Sajgó Gáborné 
ezzel kapcsolatosan elmondta, hogy a hazai környezet még 
jobban sugallja a személyességet, oldottabb programokat 
tudnak szervezni, bevonva felnőtteket, kicsiket egyaránt. Arról 
nem is beszélve, hogy a finom borok mellé helyben készített népi 
ételeket is párosítottak, a hangulatot még élő zenével is fokozták.

Ilyenkor akarva-akaratlanul is összehasonlítja vendéglátóként az 
ember, hogyan illeszkedik  az éppen soros fesztivál a korábbiakhoz, már 
ami a sikereket illeti – fogalmazta meg gondolatait lapunknak Sajgó Gá-
bor, aki borait minden alkalommal, ha csak teheti, személyesen kóstoltatja 
vendégeivel. – Erről a majdnem másfél évtizedről amolyan konklúzióként az 
szűrhető le számunkra, hogy a családias vendéglátásnak mindig nagy a sikere. 
Igaz nagyobb erőket kell megmozgatni ennek érdekében, mint mondjuk egy fel-
állított borkóstoló pavilon környezetében. Mi úgy döntöttünk, hogy a már gyakran 
hangoztatott és őszintén felvállalt  családias jelleget közvetítjük vendégeink felé. Oldot-
tabban tudunk beszélgetni és nagy örömünkre sokan visszatérnek a korábbi esztendők 
jó tapasztalatai nyomán. Épp ez a vendégkör invitál újabb és újabb borszerető ismerősö-
ket, barátokat. Felvállalva pincészetünk jó hírének tolmácsolását. Családom minden tagja, 
pincészetünk munkatársai is végig jelen voltak a programokon. Tagadhatatlanul ünnepet 
jelent minden ilyen programsorozat számunkra még akkor is, ha minden energiánkat latba 
kell vetni. Ahogy közelednek a szüreti munkák, koncentrálni kell a „sűrűbb” időszakra, hogy 
azt követően újabb programra invitálhassuk az érdeklődőket a szintén hagyományos Szü-
reti Vigaszság napjaira. 

A XIV. Tolcsvai Borfesztivál arra is alkalmat kínált, hogy a Tolcsva-Erdőhorváti 
Hegyközség borversenyének eredményeit kihirdessék, a különböző díjakat pedig 
átadhassák.

MBÉ tudósítás
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BOROS  SZÍVESLÁTÁS – SAJGÓ MÓDRA

A megnyitón

Szép számú érdeklődő

Együtt a Sajgó család

Dr Hörcsik Richárd 
országgyűlési képviselő
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Ám fókuszáljunk a 
jelenre! Lapunk ked-
ves egyben meghitt 

ünnepségre kapott invitálást, 
amikor a Lorántffy Zsuzsanna Női 
Borrend július első napjára eső ren-
dezvényén ismételten rádöbbenhet-
tünk a bortörténeti tényre:  megkülönbözte-
tett helyszínen vagyunk, ahol a legfontosabb 
és egyben meghatározó fehérfajta az Olasz-
rizling. Miért is? Mert az időnként előforduló 
gyenge évjáratokban is képes biztonsággal 
teremni. Manapság már itthon sokkal több jó 
Olaszrizling kóstolható, mint Chardonnay. És 
mondjuk ki: igazi magyar fajtáról van szó. A 
mi lelkünket nemesíti, amikor isszuk! 

Minderről és sok minden másról esett 
szó még a Lorántffy Zsuzsanna egerszóláti 
rendezvényén, ahol Verebélyi György pol-
gármester még elmondta, hogy számukra 
most egyértelműen adott a küldetés. Vagyis 
annak a nimbusznak megfelelni jelenkor-
ban, amelyet már megalapozott a múlt. 
Ennek érdekében az úgynevezett település-
marketing minden erőt megmozgat, hogy 
Egerszóláton ismét a régi fényében ragyog-
jon az Olaszrizling. 

– Aranytőke Borszemle névvel rend-
szeresen megszervezzük Egerszóláton az 
Egri Borvidék első borversenyét-mondotta- 
Ez egyben viszi is a hírét törekvéseinknek. 
A szemlén versengő hazai kis és nagy bor-
termelők díjakat és diplomákat kapnak. De 
mindez inkább szakmai rendezvény. Öröm-
mel számolhatok be arról, hogy az Eger-
szóláti Olaszrizling Fesztivál – amely idén is 

szeptember első napjaiban került 
megrendezésre – valójában egy 
összetett célrendszert hivatott 
megvalósítani. A gasztronómi-

ai, borászati és kulturális hagyo-
mányőrzést! Az ilyenkor megszer-

vezett főzőversenyekre az országból 
sok település képviseletében neveznek be, 
de a helyi civil szervezetek is képviseltetik 
magukat. Gyönyörű, felemelő órák, amikor 
a szüreti felvonulás sereglete elindul, meg-
áldják a szőlőkoszorút, az események renge-
tegében kiemelkedő módon a borlovagren-
dünk új lovagokat avat.

Az Egerszóláti Olaszrizling Borlovag-
rend 2004-ben alakult, soraiba tömörítve 
a környék legjobb borászait. A 13 év során 
sikerült ebbe a kötelékbe bevonni orszá-
gosan ismert jeles színművészeket, ismert 
politikusokat. Miért? Mert a hagyományok 
újjáélesztésével segíteni kívánják Egerszólát 
községben és környékén gazdálkodó szőlő 
és bortermelő gazdákat. Boraikat a hazai és 
külföldi szakmai összejöveteleken, piacokon 
megismertetik. A Minőségi Borok Ételek – 
asztali örömök magazin (MBÉ) Tuza Ferenc 
borrendi nagymestert arról kérdezte, hogy 
miképpen látja szervezetük jövőjét?

– Néhány taggal alakultunk meg ,jelen-
leg 42 a taglétszám, ami azt mutatja, hogy 
talán életképesek vagyunk. Mindig is arra 
törekedtünk, hogy személyes példánkkal, 
civil szervezetünk veretes megjelenésével az 
egerszóláti Olaszrizling elsőszámú szószólói 
és hírvivői legyünk. Jelenleg nagy örömünk-
re kezd újra fontos lenni a térségben nem-

csak egyéni gazdálkodók, hanem a profi bo-
rászati vállalkozók számára is az Olaszrizling 
telepítése s egyben értékesítése. 40-45 hek-
táron ismét szüretelhetnek Olaszrizlinget tér-
ségünkben, amit jólesősen tehetek közhírré! 

Kriston István, az egerszóláti Hegy-
község elnöke a Lorántffy Zsuzsanna 
Borrend által szervezett programon 
ékesszólóan ismertette, milyen erők is 
mozdultak meg annak érdekében, hogy 
az Olaszrizlinget mindenek fölöttivé te-
gyék. Az elnök úgy fogalmazott, hogy jó 
úton járnak, mi több a térségen kívülről is 
jönnek befektetésre készen vállalkozók, 
ez pedig azt jelenti, hogy az egerszólá-
ti Olaszrizling megindult a reinkarnálás 
útján. Aktualitásként említette, hogy 
a szeptember legelején megrendezett 
Olaszrizling Fesztiválon két új tagot avat-
tak: Hajtó Gábort és Persányi Miklóst. 
Előbbi vállalkozó, utóbbi a Fővárosi Nö-
vény és Állatkert főigazgatója.

Verebélyi György polgármester összeg-
zésképpen annyit mondott: „Számunkra 
mindennél többet jelent, ha értékeinket 
megmutathatjuk, és rendezvényeinkre, 
borrendi programjainkra az ország számos 
szegletéből összesereglenek. Jó érzés ilyen 
alkalmakkor vendéglátónak lenni, legyen az 
borász, borlovag vagy éppenséggel polgár-
mester…”

K.D.P.

Avatás utánBodrogi Gyulával

EGERSZÓLÁTON AZ OLASZRIZLING 

ÉLT, ÉL ÉS ÉLNI FOG!
AZT IS MONDHATNÁNK, HOGY EBBEN MÁR EGYEZSÉG SZÜLETETT MINDEN 
ÉRINTETTEL, AKI A LEGENDÁS EGERSZÓLÁTI OLASZRIZLING KOROSZTÁLY 
SZERINTI ELŐZŐ ÉVTIZEDEK KEDVELŐJE, VAGY ÉPPENSÉGGEL A MOSTANI 
ÚJ KORSZAKBAN RÉSZESÍTI ELŐNYBE EZT A FINOM NEDŰT. EGERSZÓLÁT 
EGÉSZ TÖRTÉNETÉT MEGHATÁROZTA MINDIG IS A SZŐLŐTERMESZTÉS.
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Hamar elrepült a nyár, még-
pedig számos olyan tapasztala-
tot hozva, amit érdemes a jegy-
zetírónak összefoglalni az őszi 
lapszám indításaképpen. Először 
is ki kell jelentenünk: turisztikai, 
idegenforgalmi szempontból 
a 2017-es főszezon rekordokat 
hozott. Ez érvényes a hazai és 
külföldi turisták számarányára 
éppúgy, mint a vendéglátóhe-
lyek, éttermek forgalmára. A 
kormányzat és persze az adott 

területeket felügyelő szaktárcák 
képviselői többször is hangoz-
tatták, hogy a turizmust a ma-
gyar gazdaság húzóágazatává 
kívánják fejleszteni. Becsületes 
törekvés ez, miközben az adatok 
egyre biztatóbbak, ugyanakkor- 
bár meghatározóan gyönyörű, 
felhőtlen időjárás jellemezte a 
nyári hónapokat -, némi ború is 
vegyült e derűbe. Hosszantartó 
betegség sújtja ezt a feltörekvő 
iparágat, nevezetesen a sze-
mélyzeti válság. Úgyis fogalmaz-
hatunk, hogy a jó szakemberek 
hiánya! Így igaz, még most is so-
kan határokon túlra vándorolnak 
el munkavégzés, de még inkább 
pénzgyűjtés céljából. A hazai bé-
rek alacsonyak, de ezzel kapcso-
latosan a döntéshozók is riadót 
fújtak. Az egyik szakmai ágazat 
elnöke nyilatkozatban erősítette 
meg a tényt, hogy az idegen-
forgalomban, vendéglátásban 
dolgozók minimálbérét draszti-
kusan meg kell emelni, mi több 
, meg is emelik! A hír hallatán 
sokan felkapták a fejüket, előbb 
pozitív  fogadtatással. Emelke-

dik a fizetés, minden bizonnyal 
kevesebben vándorolnak majd 
külföldi országokba, megoldód-
ni látszik a probléma. Csakhogy 
számos vendéglátós vállalkozó 
úgy reagált mindezekre, hogy 
a terhek is növekedni fognak 
majd. Ahhoz pedig, hogy siker-
történetről legyen szó, bizony 
még sokat le kell ülni egy asztal-
hoz az érdekelt feleknek. Egy bi-
zonyos, hogy az irányok bíztató-
ak, más mértékadó körök pedig 
úgy vélekednek, további kitö-
rési pont lehet, hogy még több 
családi vállalkozás jelenik meg 
a versenypályán. Önmaguknak 
teremtenek munkahelyet és 
biztos egzisztenciát a feltörekvő 
nemzedékek. Lapszerkesztőként 
ezen a nyáron is tapasztalhattam 
országos barangolásaim során, 
hogy a dolgos családok össze-
fognak a turisztikailag látogatott 
üdülőhelyeken, új panziók épül-
nek, egyre több olyan szolgálta-
tás tarkítja a fürdőhelyek korzóit, 
sétáló utcáit, melyeket családok 
működtetnek, még ha szezonális 
jelleggel is.

A hazai borágazat ebben 
az esztendőben is felmutatott 
olyan sikereket, amelyek világra 
szólóak voltak. Nemzetközi ran-
gos eseményekről hoztak el fődí-
jakat, aranyérmeket. Gratulálunk 
minden egyes sikerkovácsnak! 
A gasztronómiai és borászati 
fesztiváloknak igazán nagy a 
keletje kis hazánkban. Találkoz-
tam olyan piciny település pol-
gármesterével, aki azt mondta, 
sikerült olyan nemzetközi fesz-
tivált szerveznie az alföldi tele-
pülésen, amely még a televíziós 
híradásokba is bekerült. Nosza, 
lapunkat is érdekelte a program, 
így örömmel ajánlhatom olvasó-
ink figyelmébe a tetétleni Nem-
zetközi Homoktövis Fesztiválról 
szóló tudósításunkat. Az újabb 
és újabb őszi fesztiválokra kívá-
nok sok-sok vendéget. Egyértel-
mű, hogy az idei szép újborok 
sikerében is bízhatunk.

főszerkesztő

SŰRŰ NAPOK
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      CÍMLAPBOR
Jubileumi Zengő zászlósbor 

2016
Csóbor Pincészet- Agárd

A Zászlós Bor 2017 Noé-hegyi Szent István 
Borlovagrend alapításának XV. évfordulója emléké-
re került sorszámozott palackozásra. E zászlós bor 
a Királyi Város boraként is fontos reprezentációs 
szerephez jut. Jellemzői: a karakteres és tüzes bor 
a nadapi Csúcsos- hegy déli lejtőjén termett zengő 
szőlőből, reduktív technológiával készült. Illatában 
mineralitás keveredik enyhén bodzás, citrusos, vi-
rágos jegyekkel. Ízvilága egyedi. Zamatos, frissessé-
géről kellemes, finom savak gondoskodnak. 

Alk: 15 %, fogyasztása 10-12 C o–on főleg szár-
nyasokból készült ételekhez ajánlott. 

Csóbor Pince – 2484 Gárdony, Balatoni út 92.       
Csóbor Jenő és Fia

mobil: +36 20 927 8742 
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HÚSOS TÖRTÉNET TÓALMÁSRÓL

MAGA A TÖRTÉNET KÖZEL 20 ESZTENDEJE ÍRÓDIK, TÖBB 
FEJEZETBEN, BIZONYOS TANULSÁGOKKAL IS SZOLGÁL-
HAT AZOK SZÁMÁRA, AKIK JÓ PÉLDÁT KERESNEK AZ 
ÜZLETI ÉLETBEN A CSALÁDI  ÖSSZEFOGÁSRA. KURUCZI 
JÁNOS A HÚSCSARNOK 2000 KFT. TULAJDONOSA ELJU-
TOTT MOSTANRA EGY NAGYON FONTOS PERIÓDUSHOZ: 
FIA, VIKTOR 23 ÉVESEN MONDHATNI ELSŐSZÁMÚ PART-
NERE, SEGÍTŐJE, ELKÉPZELÉSEINEK, GONDOLATAINAK 
TOVÁBBVIVŐJE. 

Ahogy mondani szokás: be-
érett a gyümölcs., és nem 
elkoptatott   rájuk illően a 

közmondás: az alma nem esett messze 
a fájától. Nos, Tóalmáson szembesülhe-
tünk a példával, hiszen az országosan is 
jól ismert húsfeldolgozó és forgalmazó 
cég alapítója valahol született peda-
gógus, mert mostani találkozásunk al-
kalmával elmesélte: sem fiát, Viktort, 
sem pedig lányát, Nikit nem szorította 
szigorú szavakkal és utasításokkal arra, 
hogy közvetlen környezetében keressék immár felnőve boldo-
gulásukat. Önállóan döntöttek, hogy a szülői példa számukra 
inspiráló erő és az értékekhez hozzáteszik a magukét is.

– Nem emlékszem valóban olyan momentumra felcsepere-
dő éveimben, amikor azt hallottam volna szüleimtől, hogy el-
várják a folytatást részemről – fogalmazott megismerkedésünk 

után őszintén Viktor, aki 23 évesen 
a tóalmási Húscsarnok Kft. Minta-
boltját vezeti, annak 5 fős csapatát 
irányítja az idei esztendő januárja óta. 
– Már nyolcadikos koromban önszán-
tamból arra kértem édesapámat, hogy 
a húsüzembe jöhessek nyári munkára. 
És milyen érdekes maga az élet, mos-
tanra több olyan dolgozóval, munka-
társsal is kapcsolatban vagyok- immá-
ron, mint édesapám „felcseperedett” 
segítője -, akik akkoriban bizony sok 

esetben kemény munkára fogtak. Az mondom megérte.Most 
mindkét fél tisztelheti egymást és ez jó érzés… 

Egyértelmű tehát, hogy egyenes út vezetett Viktor számára, 
hogy édesapjához és a vállalkozáshoz csatlakozzon. Az érettsé-
gi bekövetkeztéig, ahogyan átlépte a felnőttkor küszöbét ko-
moly elhatározásra jutott.Szülői segítséget is kérve egy osztrák 

Az édesapa egyik kitüntetése

Tóalmási árubőség

Kristóf, Viktor, Zoltán, Bettike, Szandika
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vágóhídra ment egy esztendőre dolgozni. 
Nemcsak nézelődni, érdeklődőn figyelni, 
hanem napi kemény 10-12 órát erős fizikai 
munkát végezni:

– Tudtam, hogy ez vár rám, a magam 
napirendjét is kialakítottam, jó döntés volt, 
hogy unokatestvéremmel, Dáviddal együtt 
vágtunk bele az expedíciónkba – mesél 
erről az egy esztendőről Viktor – A komoly 
fizikai igénybevétel után erőt gyűjtöttem a 
másnapra, hamar lefeküdtem, hogy reggel 
ismét el tudjam látni feladataimat. Akkor 
is, mostani életszakaszomban, de még fia-
talabb koromban is nagyon sokat segített 
nemcsak az állóképességemet „karban 
tartani” a sport, hanem a gondolkodáso-
mat is. Ezzel kapcsolatosan elmondhatom, 
hogy ebben a tekintetben is jó példát mu-
tatott fel számomra édesapám, aki szintén 
több sportot is űz. Gyakran járunk közösen 
teniszezni, síelni/meghatározóan az egész 
család/, jó magam pedig hosszú évek óta 
rendszeres erőnléti edzéseket folytatok. 

Közbe megérkezik a cég mintaboltjába János is, hogy közös be-
szélgetés során taglaljuk, milyen terveket szőnek ők közösen, hogy 
a cég még biztosabb piaci pozíciókat szerezzen és biztosított legyen 
a fejlődés. Hamar kiderül, hogy e tekintetben is komoly, felelősség-
teljes szerepkör vár Viktorra, közel egy esztendő elmúltával:

– Az osztrák vágóhídon olyan tapasztalatokat szerzett a fiam, 
hogy mindenképpen hasznosítanunk kell az ottani szellemi és gya-
korlati erőgyűjtést is – fogalmaz a jövőre utalóan az édesapa, aki az 
Első Magyar Fehérasztal Lovagrend tagsága mellett a Szabadtűzi 
Lovagrendnek is tagja, tulajdonosa a Magyar Nemzeti Gasztronómi-
ai Szövetség „Gasztronómiáért” elnevezésű szakmai díjnak, a szak-
tárcától pedig átvehette kiemelkedő húsipari teljesítményéért az 
Újhelyi Imre Díjat. – Elérkezett az ideje annak, hogy továbblépjünk 
egy új vágóhíd megépítésével, ahol napi 100 sertés vágására 
lesz leshetőség. A pályázat beadásán sikeresen túljutva, a tervezés 
utolsó fázisainál tartva, hamarosan elkezdődhet a munka, lehetőleg 
már az idei esztendőben. Terveink szerint jövő ősz kezdetre már 
megindulhat a termelés. Meghoztuk a döntést is ezzel kapcsolato-
san: Viktor lesz ennek a vágóhídnak, illetve a hozzákapcsolódó 
új vállalkozásunknak az elsőszámú felelős vezetője!

Mi tagadás,  több,mint biztató perspektíva mindez fiatal barátunk 
számára,ugyanis -ha minden jól halad- 24 évesen elmondhatja, élet-
korához képest nagy utat tett meg, percnyi időt sem elpazarolva!  

– Úgy gondolom, megérdemli ezt Viktor, mert tudatosan ké-
szült arra, hogy a húsipari szakmát a maga teljességében szeret-
né megtanulni és ezért, mondhatni tizenéves kora óta mindent 
meg is tesz – ismeri el fia előtt mindezeket édesapja. – Január 

óta vezeti például a mintaboltunkat, amely 
nemcsak a helyben történő értékesítést 
bonyolítja, hanem a külső kereskedelmi 
partnerekkel való kapcsolatokért is felelős. 
Új piacokat kell mindig keresnünk és ta-
lálnunk. Viktor pedig alig valamivel több, 
mint fél esztendő múltán már pénzügyi-
leg is olyan mutatókat produkált, amely 
több mint bizakodásra adhat okot. 

Érthetően azonban Viktor a már emlí-
tett és nagyon fontos mérföldkőnek számí-
tó új korszakra készül. Azt mondja, a vágó-
híd több sávon is képes lesz az eddigieknél 
nagyobb volumenekre. Mindenekelőtt 
a saját húsfeldolgozót látja el termékkel, 
jobban szélesíthető a mintabolt és ezzel a 
kereskedelmi-értékesítési ágazat kínálata 
és mennyisége, arról nem is beszélve, hogy 
új piacokat is kereshetnek, nemcsak hatá-
rainkon innen, hanem túl is. Abból pedig 
nem engedhetnek, hogy a legjobb minő-
ségű tőkehúst biztosítsák partnereiknek!

A közös ebéd után a húsfeldolgozó üzem irodájában még foly-
tatódik a beszélgetés, valamint a közös fotózás, de újabb érdeklő-
dők” kopogtatnak”: megérkezett az egyik vezető kereskedelmi te-
levízió  forgató stábja.   Érdeklődésben nincs hiány, bizonnyal nem 
ok nélkül. János és Viktor egyeztet, melyek a következő feladatok, 
aztán ki-ki megy a maga dolga után...

Kiss Dezső Péter
Fotó : Forschner Rudolf

Mivel külön-külön is volt alkalmunk beszélgetni az apával és fiá-
val, előbb Viktort kérdeztük, milyennek látja édesapját? Irányító tí-
pus, izgatják az új felfedezések, magabiztos, energiáiból sok minden-
re áldoz, legyen az karitatív tevékenység, más közösségi munka, sport 
szponzoráció, szakmai szervezetekben való részvétel. Maga pedig úgy 
gondolja, hogy ő ennyi mindenre  nem szeretne koncentrálni. Teljes 
erővel csakis a    cégre koncentrál majd!  János fiával kapcsolatban 
azt mondja, nem szeretne túlzásokba esni, de szerencsésnek tartja 
magát, hogy Viktor önszántából állt mellé! Ezt elmondhatja lányáról, 
Nikiről is, aki kis unokája, Dorka nem régi megszületéséig a cég mar-
keting munkáját    segítette nagy hozzáértéssel. Remélhetően később 
visszatér ebbe a kötelékbe, de e tekintetben sem próbál „nyomást” 
gyakorolni rá. Viktor nagyon is tudja, milyen célokat kell maga elé tűz-
ni, mely időtávokban, mire juthat. Ehhez egyfajta született bölcsesség 
és ütemérzék is kell.Úgy látom, ezek is a tarsolyában vannak.

Mit válasszak?

Üzemi szemlén A manufaktúra jövője biztosított
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Az idei nyárra egy fejezet 
lezáródott, hogy meg-
fontoltan  tovább halad-

hassanak. Erről szól riportunk. 
Mielőtt azonban a részletek-

ről szólnánk, ismételten le kell 
szögeznünk, hogy az autópá-
lyák mentén képviselt vendég-
látós műfaj külön fejezetnek te-
kinthető  még a szakmán belül 
is! Állandóan változó, sokszínű, 
sokigényű, soknemzetiségű 
vendégkör, egyetlen percre 
sem lankadó dinamizmus, ami     
sűrítve megtestesül a nonstop 
nyitvatartási módban. Ahogy 
az autósnak meg kell állni pi-
henni, úgy –  példánknál ma-
radva a Szél Csárdánál és a hoz-

zá szervesen kapcsolódó Mizse 
Motel esetében – a működtető 
körnek  nincs megállás, lazítás. 

Ezt  diktálja a tempó és még va-
lami: az üzletemberi és szakmai 
felfogásmód. Ismételten visz-
szautalva korábbi riportunkra: a 
Szél Csárda három esztendővel 
ezelőtt történt hathatós kor-
szerűsítése azt eredményezte, 
hogy a vállalkozáshoz tartozó 
másik vendéglátóbázis  - ame-
lyet 2008-ban vettek át üzemel-
tetésre – színvonalát tekintve 
bizonyos hátrányokat képviselt. 
Nos, nem átütő különbségek-
ről van itt szó, hiszen az elmúlt 
9 esztendőben is történtek   ki-
kerülhetetlen aktuális finomí-
tások, átalakítások, korszerű-
sítések.  Más motivációkról is 
beszélt  nyár végi látogatásunk 
alkalmával a tulajdonos páros 
„szóvivője”, Szabó Géza:

– Úgyis tekinthetünk a 
Mizse Motel másfél hónap 
alatt lebonyolított felújítási 
munkálataira, annak indokaira, 
hogy szerettünk volna minő-
ségét tekintve egységességet 
képviselni szolgáltató centru-
munkban – mondotta. – A Szél 

Csárdát 27 éve működtetjük, 
és amikor a motelt érdekelt-
ségi körünkbe vontuk, tudtuk, 
hogy az autópályák menti ven-
déglátás stílusrendszerét még 
komplexebbé tettük. Valójában 
két egységként kezeljük és a 
mostani beruházás során sike-
rült küllemében, tartalmában, 
minőségében és szolgáltatásait 
tekintve is egymás mellé zár-
kóztatni a csárdát és a hotelt. 
Szeretünk megbízható partne-
rekkel dolgozni a fejlesztése-
ket tekintve is, ezért a mostani 

munkálatokat ugyanaz a szak-
mai csapat végezte, amelyik a 
Szél Csárdáét. Teljes körűen, va-
donatúj és korszerű technikával 
átalakítottuk a konyhát, az elő-
teret (amely majd télikertként 
is működhet), a  toalet- blokkot, 
a bútorzatot és nem utolsósor-
ban a gazdálkodást jelentősen 
befolyásoló energetikai rend-
szerünket. Amikor a felújítás 
különböző lépéseiben gondol-
kodunk, mindig figyelembe 
kell vennünk a nálunk meg-
forduló vendégkör igényeit. A 
csárdaműfajnak képviselni kell 
a maga autentikusságát külle-
mében és ételkínálatában egy-
aránt. A Mizse Motel szálloda-
ként és éteremként működik, 
nagyon is figyelve arra, hogy 
az ide betérők, mit igényelnek. 
Ételeket tekintve ez utóbbinál 
jobban a nemzetközi jelleget, 
persze nem elhanyagolva a ma-
gyar stílusjegyeket sem. A szál-
lodavendégek számára pedig 
sikerült megteremteni a külön-
böző felújítási szakaszok nyo-

mán, hogy az egységes megje-
lenést tapasztalhassák. Legyen 
az bútorzat, recepciós fogadó-
tér és más egyéb szolgáltatási 
forma. A szálloda befogadó ka-
pacitását is sikerült növelnünk, 
jelenleg 25 szobával rendelke-
zünk, mindebből következően 
az egyéni, átutazó vendéget 
éppúgy tudjuk a legteljesebb 
komforttal kiszolgálni, mint a 
csoportokat vagy éppenséggel 
a térségben működő nagyvál-
lalatoknál dolgozó üzletembe-
reket. 
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A SZÉL CSÁRDA  ÉS A MIZSE MOTEL SZIMBIÓZISA
KEREK HÁROM ESZTENDEJE, HOGY HÍRT ADTUNK A 
M 5-ÖS AUTÓPÁLYA 67. KILOMÉTER SZELVÉNYÉBEN 
TALÁLHATÓ SZÉL CSÁRDA ÁTFOGÓ FELÚJÍTÁSÁ-
RÓL,  VENDÉGLÁTÓS SZOLGÁLTATÁSAIRÓL. MEGIS-
MERHETTÜK A TULAJDONOSPÁROS KISS ÁRPÁD ÉS 
SZABÓ GÉZA  FELFOGÁSMÓDJÁT, INNOVATÍV GON-
DOLKODÁS MÓDJÁT.

Télikerttel gazdagított főbejárat

Színvonalas, kényelmes szállodai kínálat

Új színek, terek...
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Minek tagadjuk, kicsit kulisszabeszélge-
tés is ez Szabó Gézával, aki igazi vendéglátós 
szakember és Budapesten kezdte pályáját, 
majd jól menő térségi csárdákban, étter-
mekben dolgozott, mígnem megtalálta Kiss 
Árpáddal együtt saját útját. Egyszerre kell 
figyelni a visszajáró vendégre és az újon-
nan érkezőre.” A folyamatos „üzemmód” 
eleve feltételezi, hogy megkülönböztetett 
figyelemmel legyünk nemcsak a vendég, ha-
nem a munkatársi gárda iránt is-fogalmaz. 
Mindkettőnk meggyőződése, hogy egymás 
oda-vissza értékelése és az egymás iránti 
bizalom lehet csakis a siker kovácsa.  A mi 
stratégiánk röviden úgy fogalmazható meg, 
hogy átgondoltan és tudatosan fejlesztünk, 
jót akarunk adni. Ezért  fontos  a tanulókép-
zésre is. Szakácsaink, felszolgálóink is   jól 
képzettek. Arra pedig büszke vagyok, hogy 
Szűcs Zoltán séfünket ausztriai vendégmun-
káról csaltuk vissza, úgy  tapasztaljuk tartós 
időre… Kulisszaként még hozzátehetem: 
mesterfelszolgálónk Pétervári György 
édesapaként felügyeli tanuló fiát, 
Milánt, aki a kecskeméti ven-
déglátós szakközépiskola 
tanulója.Nálunk nincs sze-
mélyzeti válság… 

A különbségek 
harmóniája

Kíváncsi az ember egy ilyen szakmai 
beszélgetés alkalmával arra is, hogyan tud 
együtt dolgozni hosszabb távon  két szak-
ember (miközben az is kiderül, hogy ez va-
lójában két házaspár) a külső szemlélő szá-
mára azt üzenve,hogy  sikerrel? Két teljesen 
különböző habitusú egyéniségről van szó. 
Géza társa Árpád szangvinikusabb, szeret 
gyors döntéseket meghozni,  szókimondó, 

dinamikus egyéniség. 
Társa viszont megfon-
toltabb, összegző, az 
átgondoltsága mögött 
persze ott van a töprengés. 
Amikor pedig valamiben 
döntést kell hozni, ezek az 
erők valamilyen sajátos ren-
dezőelv alapján megtalálják a 
közös nevezőket. A két frontem-
bert említettük, de szólni kell ar-
ról is, hogy valójában igazi családi 
vállalkozás jelenti a teljes hátteret. 
Árpád fia, Bence jelenleg is itt dolgo-
zik, de Géza is mindent megmutatott, 
feltárt gyermekeinek, akik bármikor 
képesek lennének a közös munkára, de 
most más pályán mozognak. A két fele-
ség pedig szintén napi társ a munkában 
is. Ez érvényes a magánéletre is? Mosoly-
lyal kísért válaszból tudjuk meg, hogy 
elég mindez napközben…

Sokféle summázat kívánkozik a 
lajosmizsei 67. kilométer szelvénynél 
található vendéglátós oázis tartós 
életben maradásának okait kutatva. 
Legyen annyi elegendő: megtanul-
tak saját példájukon egy korszerű, 
igazán nemzetközi vendéglátós 
stílust. Tartósan életben tudják tar-
tani, mindig képesek válaszolni a 
kihívásokra. Saját erőből   léptek 
tovább, amire joggal lehetnek 
büszkék. Nem mellékesen pedig 
adhatják át majd a stafétabotot 
gyermekeiknek. Emberi oldal-
ról korrektség, becsületesség, 
üzleti szempontból pedig a 
nagyvonalúság jelenti az ő 
igazi  és megérdemelt élet-
ben mradásukat.

Kiss Dezső Péter
fotó: 

Forschner Rudolf

A séf visszatalált
Mesterfelszolgáló, aki fiát tanítja

A konyhában minden új

Kommentár nélkül...

Hangulat belső

Dinamizmus – autopálya vendéglátás
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MERÉSZ,  ÚGY IS MONDHATJUK, HOGY BÁTOR EM-
BEREK KÖZÖSSÉGE TETÉTLEN TELEPÜLÉS, HISZEN 
ALIG FÉL EZRES LÉLEKSZÁMUKKAL MINDIG SZE-
RETNEK VALAMI ÚJAT, ÉRDEKESET, LEGUTÓBB PE-
DIG EGYSZERRE LÁTVÁNYOSAT ÉS MEGHÖKKENTŐT 
PRODUKÁLNI. VALÓ IGAZ: TETÉTLENEN MINDIG 
TÖRTÉNIK VALAMI…

Nyár elején érkezett a meghívó, hogy Tetétlen – 
hajdúsági kistelepülés Kaba, Földes és Báránd 
közelségében – megrendezi első alkalommal a 
Nemzetközi Homoktövis Fesztivált. Mindjárt 

adódik a kérdés, miért ilyen névvel léptek a nagyvilág pódiu-
mára e jóravaló dolgos, és mint most is kiderült, vendégsze-
rető emberek? Azért lett főszereplője a homoktövis ennek a 
fesztiválnak, mert korunk egyik legértékesebb gyógynövényét 
termesztik itt, amelyről méltán emlékeznek meg szakmai mél-
tatások úgy, hogy az „egészség tára”. Mi több a fantasztikus 
növény tökéletes eleme kedvenc ételeinknek és italainknak. Ez 
a csodaszer talán önmagában is elegendő lenne ahhoz, hogy 
nagyszabású programon mutassák be értékeiket, ám a tetétle-
niek – akik sosem tétlenek – úgy gondolták, nemcsak mernek, 
hanem képesek is nagyot álmodni! Ilyen motivációs háttérrel 
tehát egész napos programra invitálták nemcsak a környező te-
lepülések lakóit, hanem az ország más  vidékeiről is az érdeklő-
dőket. A tetétleni polgárok és maga az önkormányzat külö-
nösen becsüli az innen elszármazottakat, ezért a számukra 
rendszeresen, kétévente megtartott találkozót is erre az 
eseményre időzítették. A Faluházba szép számmal összegyűl-
tek, ahol persze mindenki tetétleni volt, így együtt   hallgatták 
meg a település polgármester asszonyának, Borbélyné Fülöp 
Hajnalkának  összefoglalóját arról, mit cselekedtek, mire jutot-
tak, mit terveznek a jövőt illetően. 

VILÁGRASZÓLÓ FESZTIVÁL  TETÉTLENEN

Homoktövis – töltött káposzta – strucc-burger

Rekord kísérlet a sportpályán
Miközben a Faluházban a meghívott vendégek jó szívvel és érzésekkel hall-

gatták az említett összefoglalót – amelyről még külön is szólunk – a szomszédos 
sportpályán, a fesztivál helyszínén fontos események zajlottak. Mi több a szombat 
délelőtti eseményeket megelőzően már az előző nap délutánján és hajnalán is! 
Történt ugyanis, hogy itt, a homoktövis picinyke hazájában élő és dolgozó emberek 
elhatározták, hogy valami világraszóló eseménnyel is kirukkolnak! A gasztronómia 
csodálatos világából merítkeztek bizonyos előzményeket is figyelembe véve. Ösz-
szetartó és egymásra odafigyelő emberekről lévén szó nyitottak a kötöttségek nél-
küli szórakozásra, kikapcsolódásra is. A tavalyi évben arra az elhatározásra jutottak, 
hogy kísérletet tesznek, saját köreikben egy rekord megdöntésére. A közös tűznél 
történő szalonnasütés korábban 120 fő részvételével már önmagában is szép telje-
sítménynek bizonyult, de ezt akkor várakozáson felül 226 főre módosították, ezzel 
is bizonyítván önmaguknak mire képes a hit, a kitartás és akarat. Ez tehát amolyan 
felvezető edzés volt ahhoz, hogy elhatározzák: fesztiválhoz kapcsolódóan szeretnék 
sikeresen megdönteni az egyszerre (egy hőforrásnál) megfőzött legtöbb töltött ká-
poszta fennálló mennyiségi rekordját. 2016-ban Bükkszentkereszten 7000 db töltött 
káposzta megfőzésével állították fel az utolsó rekorderedményt. És elérkezett az I. 
Nemzetközi Homoktövis Fesztivál, amely világraszóló eredményt hozott. A tetétle-
niek 7379 db töltött káposzta elkészítésével,  megfőzésével immáron Guinness re-
kordot értek el. A sportpályán felállított hatalmas, fémből és lecsukható fedelekből 
álló „edényzet” színültig megtelt töltött káposztával. Dolgos asszonykezek hosszú 
órákon át helyezték és göngyölték a tölteléket a káposztába. 531 kg hús (az 531 kg 
húsból 150 kg hús érkezett Debrecenből, a többit a saját gazdaságban felnevelt serté-
sekből biztosította az önkormányzat) Debrecenből érkezett, a töltelék összsúlya 900 
kg volt, apró káposztából szintén hatalmas mennyiséget használtak fel.

A siker fázisai

Kóstol a polgármester asszony és a képviselő úr
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A polgármester értékelő beszédéből néhány fontos mo-
mentumot emelünk ki, főképpen arra figyelemmel, hogyan 
keresték boldogulásukat az elmúlt néhány esztendőben az it-
teniek. Több innovációs elemet is tartalmazó programjuk révén 
valódi értékeket teremtő és gazdálkodó településsé váltak. 
Márkát  alkottak, „Tetétlen Kincsei” néven, amely több mint 20 
féle terméket jelent és ezek a termékek országos hálózatukon 
keresztül jutnak el a vásárlókhoz. A helyi bolton kívül saját web 
-áruházat működtetnek, megjelennek a környező települések 
piacain, más fesztiválokon, mi több vásárokon és nemzetközi 
értékesítési frontokon. Már évekkel ezelőtt megfogalmazódott, 
hogy a homoktövis termesztéséhez és az általuk forgalmazott 
több mint 7 féle Homoktövis termékhez kapcsolódóan szervez-

zenek Homoktövis Fesztivált. A gondolatot tettek követték és 
2017 nyárkezdetén megmutathatták, mire képesek a tetétleniek 
egy ilyen fesztivál keretén belül. a Homoktövis Fesztivált meg-
határozóan a gasztronómia jegyében tervezték és szervezték 
is meg. Homoktövis receptek címmel kis füzetet adtak ki, 
rendkívül fantáziadúsan megjelenítve a homoktövist főételek-
ben, előételekként, desszertekként, gyümölcsök kíséretében, 
reformpalacsintában, paleo röszti formájában, vitaminsalátá-
ban, turmix italban, szinte sorolni is lehetetlen milyen szerte-
ágazó módon! És minő figyelem, aprólékosságra való hajlam a 
házigazdák részéről! A homoktövis népszerűsítése érdekében a 
Tetétlenről elszármazott, szakmájában hazai és nemzetközi el-
ismerést szerzett Rábai Gábor pékmester erre az alkalomra 
készítette el és ajánlotta fel a nagy közös ebéd mellé ho-
moktövis húsliszttel készített kenyeret. 

A tudósító számára már az sem lenne meglepő, ha a tetét-
leniek valami az eddigieknél is extrább cselekedetre szánnák el 
magukat. Mondjuk, a népszerű Tövismadarak című olasz filmso-
rozat mintájára megalkotnák a „Homoktövis emberei” címmel 
egy  igazi magyar sorozatot. Rendezők, figyelem! Itt a nagy al-
kalom!

Kiss Dezső Péter
fotó: Uyanaev  Artur

Oscar-díjas szakács véleménye
A világraszóló eseményre meghívását követően örömmel érkezett szakava-

tott kóstolóként Lukács István háromszoros Oscar-díjas séf, valamint Kutasi András 
a budapesti négycsillagos Soffitel Hotel séf helyettese, hogy véleményt mondjanak 
a végeredményről, már ami annak íz élményét illeti. A délelőtti trópusi melegben 
– miután az éjszaka folyamán hivatalosan is rögzítették a rekordot – hosszú sorok 
kígyóztak, hogy kóstolhassák, illetve különböző edényzetekben elvihessék ezt az 
igazi magyaros ételt. Amelyről Lukács István a következőképpen vélekedett:” Leg-
nehezebb talán az volt a minden tiszteletet megérdemlő főzőasszonyok számára, 
hogy a mennyiség ne menjen az íz rovására. Hihetetlen arányérzék szükséges egy 
ilyen produkciónál, hogy siker koronázza a végeredményt. Külön is megízleltem a 
tölteléket, ezt követően a káposztát, legvégén pedig együttesen egy teljes adagot, 
hogy tetten érhessem az íz harmóniát. Csakis gratulálni tudok, mert adagonként is 
„piacképes” ez a káposzta, akármelyik szállodában vagy étteremben feltálalható!” 

A népes főzőcsapatból ezúttal csak néhány „frontasszonyt” emelhetünk ki, 
akik a siker kovácsai voltak. Nevezetesen Nagyné Mocsári Irén, Telekiné Karasz 
Edit, Varga Lajosné, Vasváriné Faragó Mónika, Zsófi Béláné Joli, Rábai Károlyné 
Marika, Nagy Renáta. Ezzel persze még nem ért véget a kulináris csúcstalálko-
zó, hiszen a Homoktövis mellett a tetétleniek strucc tenyészettel és termékek 
forgalmazásával is foglalkoznak. Ebből következően a strucc hús gasztronómiai 
felhasználását tekintve is nagy tapasztalatokat szereztek. Hogy ennek is látvá-
nyos formában reflektorfényt adjanak, a Nemzetközi Homoktövis Fesztivál egyik 
kuriózuma volt a strucc- burger, amelyet szintén sokan megkóstoltak a fesztivál-
látogatók közül. 

Precíz hitelesítés

Strucc burger

Lukács István séf és Kutasi András mesterszakács
konzultációja

Vendéglátók és vendégek, középen Borbélyné 
Fülöp Hajnalka, mellette segítője, Mikó Zoltán 
polgármester és Lukács István társaságában
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NEMZETKÖZI MESTERKURZUS  HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN

A hódmezővásárhelyi Rózsa 
Rendezvénycsárdában ren-
dezett séfszóló alkalmával 
nemzetközi etűdök „szólal-

tak” meg és megvillantak a magyar konyha 
aranyat érő alapértékei is…

Bizony egy ilyen szakmai eseményt, 
amit Mesterkurzusként aposztrofálnak a há-
zigazdák, vagyis a rendezők, de maga a fel-
kért mesterszakács is, komoly előkészületek 
jellemzik. Ez a mostani szakmai programhoz 
kapcsolódóan egészen pontosan azt jelen-
tette, hogy Rózsa Róbert, az Első Magyar 
Fehérasztal Lovagrend tagja, a Csongrád 
Megyei Vállalkozók Országos Szövetsé-
ge által Év Vendéglőse cím birtokosa ön-
maga számára is magasra tette a mércét. Az 
ételek kiválasztásával éppúgy, mint a szak-
mai találkozót, kurzust levezető szakember 
kiválasztásánál. Lukács István háromszo-
ros Oscar-díjas séf nemcsak a világot járta 
be, hanem számos budapesti luxus szálloda 
konyhacsapatának a vezetését is rábízták, 
mi több,  évtizedeken át nemzetközi ver-
senyporondokon szerzett aranyérmeket, ért 
el világsikereket. Éveken át pedig szövetségi 
kapitányként irányította a magyar olimpiai 
szakácsválogatottat.

Most, erre a felkérésre azért mondott 
igent, mert meggyőződése, hogy az újra 
nyitott szakembereket, a friss generációkat 
érdemes  felfedezni való irányzatok felé te-
relni. A napi vendéglátós „robotmunkában” 
meg kell villantani számukra a sokszínű-
séget, mellyel a világkonyha rendelkezik, 
mintegy hatalmas értéktárként. Hódmező-
vásárhely egyáltalán nincs a világ végén, 
egy itt működő vendéglátós vállalkozás 
számára szinte kötelesség, hogy elkerül-
je a monotonságot, egysíkúságot. 

– Azért örültem Rózsa Robert jelent-
kezésének, mert becsülendő az a hajlam, 
hogy úgy teremtsen értéket konyhájában 
és falai között, hogy a vendégei számára 
meglepetésekkel is tudjon szolgálni – mon-
dotta a Minőségi Borok Ételek (MBÉ) maga-

zin előzetes kérdésére a nagy gasztro kar-
mester, aki – nem tagadottan – a szakmai 
program menü sorát alaposan átgondolta. 
– Fontosnak tartom, hogy a mesterkurzus 
programjában mintegy pillér szerepet kap-
jon a magyar konyha értékeinek felmuta-
tása, persze csakis jelzésszerűen. Amikor 
tájékoztatást kaptam a házigazda részéről 
a meghívott közönség összetételét illető-
en, külön inspirációt is kaptam. Elmondta 
kedves kollegám, hogy térségi vendéglő-
söket invitált meg, üzletembereket, helyi 
vállalkozókat, és az invitálást a város önkor-
mányzati vezetője, Almási István polgár-
mester is elfogadta. Olyan körről van szó, 
amely értékelni tudja az értékeket! 

Az előkészületekre visszatérve tehát ki-
emelendő, hogy a siker egyik legfontosabb 
tényezője – a felsőfokú szakmai tudás mel-
lett – a minőségi alapanyag! Lukács István 
feladta leckét Rózsa Róbert számára, hi-
szen például friss libamáj, libacomb és mell 
még ebben a jellegzetesen alföldi környe-
zetben is hosszabb utánjárást igényelt. A 
madárinfluenza megjelenése miatt ugyan-
is számos feldolgozó felfüggesztette vagy 
csökkentette kapacitását, minek tagadjuk, 
nem kis energiájába került a kurzusveze-
tőnek, hogy sikerrel teljesítse feladatát. 
A végeredmény mindennél fontosabb: 
csúcsminőség került a konyhába. Olyan 
partnert kellett keresnie Hódmezővásár-
helyen és térségében, amely húsfeldolgo-
zó az angol steak-hez szintén a legfelsőbb 

Lukács István Oscar-díjas szakácstól 
nem volt szégyen tanulni…

LEGYEN SZÓ BÁRMILYEN SZAKMÁRÓL, HIVATÁSRÓL, A FOLYAMATOS ISME-
RETBŐVÍTÉS, INNOVÁCIÓRA VALÓ HAJLAM LEHET CSAKIS A TOVÁBBLÉPÉS 
ÉS A TARTÓS SIKER ZÁLOGA. A GASZTRONÓMIA EZERFELÉ ÁGAZÓ STÍLUSVI-
LÁGÁBAN BIZONY NAGYON FONTOS A MŰFAJISMERET, ELKÉSZÍTÉSI MÓDOK 
PRECÍZ TUDÁSA, NEM UTOLSÓSORBAN PEDIG AZ AUTENTIKUSSÁG.

 Tanrendünk
a Mesterkurzus menü sora, ha úgy tetszik mű-

sorszámai a következők voltak a Rózsa Rendezvény-
csárda exkluzív kulináris gáláján. Spanyol gazpacho, 
nizzai (mediterrán) ráksaláta, görög sajtsaláta, török 
töltött paprika, angol steak, mexikói chili, magyaros 
motívumokként káposztával töltött malacsült, liba-
májjal töltött fürj, zsírjában sült libamáj, parázsbur-
gonya, fóliában sült burgonya, káposztás répasaláta, 
magyaros salátamix, zárásképpen tiramisu. 
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Sört a malacra!

Rózsa Lilla és Senon

A házigazda,legkedvesebb 
vendégével: Benedekffy Katalin 
világhírű énekessel
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fokú minőséget tudja biztosítani. Itt is 5-ös 
osztályzatot kapott a szólistától, mert már 
ránézésre is egyértelmű volt: a nyersanyag 
minőségén nem múlik a szép végkifejlet. 
Malacsülthez is kifogástalan alapanyag állt 
rendelkezésre, manapság már sehol sem 
okozhat gondot a rák beszerzése, de nem 
jelentett problémát extra fűszerek előte-
remtése sem. 

A Mesterkurzus következő fázisa – mi-
után a legapróbb részletekig górcső alá 
vették az alapanyagokat, őrölt paprikától 
egészen a zöldség kavalkádig mindent – a 
konyhai munka megszervezése volt. Ehhez 
a fázishoz köthető a technikai és eszközhát-
tér előkészítése és a segítő, kiszolgáló sze-
mélyzet megszervezése. Erre is felkészült 
Lukács István és partnere, Rózsa Róbert. A 
mester meginvitálta szakmai partnernek 
tanítványát, aktív pályafutásának hosszú 
időszakában séf -helyettesét, Kutasi And-
rás mesterszakácsot, aki a hidegkonyha 
nemzetközi szaktekintélye is egyben. 
Hogy az új nemzedék is képviseltesse ma-
gát, a kitűnő séf unokáját, Somodi Danit 
is csatasorba állította, fontos segítőként a 
főbb munkafázisoknál, de kiemelten  a tira-
misu elkészítéséhez. (A húszas éveinek 
kezdeteinél járó fiatalember a BGF-en 
tanul,  vendéglátós szakon, emellett 
a Vígszínház művészbüféjét is vezeti, 
egyszerre próbál helytállni a gyakorlat 
síkján és ismereteket szerezni az elmé-
let frontján.) Aztán rendelkezésre állnak a 
nagy közös munkához helyi erők is: az üz-
let konyhájában tevékenykedő szakács, az 
előkészítő, mosogató személyzet. 

Délután 5 órától jönnek is mosolygó-
san, várakozás teli érzésekkel az igazi fősze-
replők, a csupa nagybetűvel írt VENDÉGEK! 
A Kalocsa melletti Szakmárból Tóth Kál-
mán, aki az Első Magyar Fehérasztal Lo-
vagrend tagja, ismert korábbi budapesti 
nagyvendéglős, a szomszédos Makóról az 
Autóscsárda tulajdonosai, a Szabó há-
zaspár, Ribizsár Péter a Vállalkozók Or-
szágos Szövetségének Csongrád Megyei 
alelnöke, a makói Váll-Ker Kft. tulajdono-
sa Tóth István, főkönyvelője Kozák Erika, 
akik a gasztronómiában Vulcanus grillsütő 
és mobil kerti kemence gyártásával és for-
galmazásával szeretnének jó előmenetelt 
kivívni. (500 főt foglalkoztató vállalkozásuk 
kandallók gyártásával az európai, főként a 
német piacon is sikereket ért el.) És kedves 
családja, felesége, lánya, unokája kísé-
retében Almási István  fő fővárosgazda 
is „feláldozza” magát, hogy a nemzetközi 
Mesterkurzus produkcióit ízvilága számára 
felfedeztesse…

Kiss Dezső Péter
fotó: Forschner Rudolf
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ANEMZETKÖZI MESTERKURZUS  HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN

Sistergés a konyhában
Az előző délután és estén előkészített alap és nyersanyagok másnap kora reggel arra várnak, hogy mesteri 

kezek nyomán kitűnő étkekké varázsolódjanak! Belelendül a csapat a munkába, közben kiderül, hogy a még oly 
aprólékos nyersanyag felmérő akció után is akad néhány hiányosság. Nosza, hirtelen 5. sebességbe kapcsol Rózsa 
Róbert, akiről közismert város szerte, hogy a tettek és a megoldások embere. Óriási szervezőkészsége és helyisme-
rete révén bármit meg tud szerezni, szinte lehetetlen nincs számára. Irány a Tesco, egy minőségi zöldséges és húsos, 
40 percen belül minden kérés, óhaj teljesíttetik!  Délelőtt 10 órára már sisteregnek az ételek és persze a levegő, a 
sürgés-forgás olyan, mintha egy óriási szálloda konyhakomplexumában lennénk. A séf és munkatársai akár egy 
zenekar játék közben, úgy „játsszák le” lépésről-lépésre a különböző futamokat, hogy  közben jusson idő  a részér-
tékelésre, a folyamatok elemzésére. Rózsa Róbert szeme akár egy kamera, filmfelvevő, mindent rögzít. És jönnek 
sorba az étel remekek. A spanyol gazpachonak úgy kell hűtőbe kerülnie, hogy tálaláskor a megfelelő fokon kóstol-
hassák a vendégek. Az angol steak és a töltött malac „több emberes”, sütésük közben ütemesen kell forgatni, sörrel, 
illetve borral öntözi egyiket és másikat. A libamájjal töltött fürj rendkívül kényes, sütése nagy odafigyelést igényel. 
A végeredmény azonban fenséges. A török töltött paprika még a jelenlévő szakszemélyzet számára is kellemes 
meglepetés, ezzel kapcsolatosan meg is jegyzi Lukács séf, hogy vannak hasonlatosságok elkészítésekor a magyaros 
változathoz, de ne feledjük, a paprika eleve Törökországból származik.  Kutasi András műhelyében a precizitás, az 
aprólékosság és az akrobatika veszi át a főszerepet. A saláták keverésénél, a különböző díszítéseknél van szükség 
erre a kitüntetett képességre. És mint mindenütt, kiemelten fontos a tökéletes munkaeszköz. Ez értendő késekre, a 
kiszolgáló technikára éppúgy, mint az edényzetre és a kisegítő személyzet jó ütemben végzett együttdolgozására. 
Ezt a nagy csapatot irányítja a séf, aki az egyes kollegákra bízott munkafázisokat külön-külön és nagy egészében is 
figyelemmel tudja kísérni. Egyszerre szellemi és fizikai igénybevétel ez –  turbó fokozatban! 

három a séf

Mester étkek arzenálja
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ÍGY RÖPÜL AZ IDŐ! XXVIII. ALKALOMMAL RENDEZTE 
MEG BUDAFOK-TÉTÉNY ÖNKORMÁNYZATA ÉS SZÁMOS 
MÁS SZAKMAI CIVIL SZERVEZET A PEZSGŐ ÉS BOR-
FESZTIVÁLT. EGYÉRTELMŰ SIKERTÖRTÉNETRŐL VAN 
SZÓ, HISZEN A FŐVÁROSNAK EGY OLYAN TÉRSÉGÉRŐL 
VAN SZÓ, AHOL A METROPOLIS EGYETLEN SZŐLŐS-
KERTJE VIRUL S REMÉLHETŐEN VIRUL SOKÁIG! 

Persze a mércét is magasra tették a budafokiak, hi-
szen már esztendők óta erőt gyűjtenek ahhoz, hogy 
egyértelműen kijelenthető legyen, minőségében 
és nagyságrendjében is megkaphassa ez a kerület a 

„Bornegyed” megtisztelő pozícióját. Erre mindenképpen jogosul-
tak, hiszen rendelkeznek olyan értékekkel, amelyek a borkultúra 
itteni múltjára alapozva a jövőt is meghatározhatják. A Minőségi 
Borok Ételek (MBÉ) – asztali örömök magazin a Promontorium 
Borlovagrendtől kapott meghívást a szeptember 2-án sorra ke-
rülő nagyszabású program kavalkádra, amelynek az ünnepélyes 
megnyitó csak a felvezetését jelentette, a nap során megszervez-
ték a látványos Szüreti- felvonulást, szintén nagy érdeklődéstől 
kísérten bonyolíthatta le a borrend – közösen az ugyancsak Bu-
dafokon működő Chevaliers Törley Pezsgőrenddel- az avatási 
ceremóniákat.  Mindez ahhoz is kitűnő alkalmat teremtett, hogy 
az eseményre a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségé-
nek kötelékéből 25 borrend is képviseltesse magát. 

Haladjunk azonban a sorrendiség igényével, ugyanis a XXVI-
II. Budafoki Pezsgő és Borfesztivál eddigi közel három évtizedes 
történetében mindig meg tudta határozni az adott esztendő 
fesztivál üzenetét. Ezúttal sem volt ez másképpen, hiszen Karsay 
Ferenc, a kerület polgármestere mindjárt megnyitó beszédének 
legelején leszögezte, hogy a 2017-es fesztivál a kultúra jegyé-
ben szerveződik, mégpedig azzal a szellemi töltettel, hogy a bor 
egyenrangú kulturális üzeneteket közvetít a zenével, képzőművé-
szettel, előadó művészettel, vagyis a kultúra szerves része – sajá-
tos      formában közvetítve élményeket. Jó úton járnak ezzel a gon-
dolattal, ugyanis önmagában bort kóstolni kellemes időtöltés, de 

finom kíséretekkel még nagyobb élvezeti fokozatokat lehet elérni. 
Ebből következően a tíznél is több helyszínen különböző zenei, 
képzőművészeti programokra invitálták az érdeklődőket, a kerület 
borászai pedig ilyenkor igazi boros kirakatot varázsolnak nemcsak 
a kerület sétáló utcáján, hanem szerte a különböző látványpincé-
szetekben. Nagy volt a sürgés-forgás, hiszen azzal is tudták még 
szélesebbre tárni a kínálatot és vendégfogadó hajlamot, hogy első 
alkalommal invitálták meg a házigazdák Budafok-Téténybe igen 
nagy számban a Kárpát-medencei borászatokat. 

Hogy mennyire átgondolt és komoly ama Bornegyeddé avanz-
sálás,  több beszéd is utalt a megnyitó alkalmával. Így Szalay-Bob-
rovniczky Alexandra Budapest főpolgármester-helyettese, vala-
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BUDAFOK: 
BORKULTÚRÁLIS FELSŐFOK- PARTNEREK A BORRENDEK

Borrendek ünnepe
A Törley Gyűjtemény és Látogatóközpont látványos és tágas szabadtéri terü-

letén szombat délután nagyszámú érdeklő kíséretében szervezhette meg a Pro-
montórium Borlovagrend és a Chevaliers Törley Pezsgőrend az évenkénti szokásos 
avatási ceremóniáját. Előbbinek Szűcs Zoltán, utóbbinak pedig Karkó János tölti 
be a nagymesteri  címét. Még az avatási programpont előtt, a meghívott borren-
dekkel tartott közös kóstolásokon és a Borkatakombában megrendezett rendkí-
vül színvonalas ebéd során a következőket jegyezték meg, megbeszélés nélkül is 
egyetértő módon:

„Jóleső látni, hogy a budafoki Pezsgő és Borfesztivál a hazai borrendi mozga-
lom több ezres tagsága körében is népszerű tömeg s egyben szakmai esemény is. 
Nagy a felelőssége mindkét borrendünknek, hiszen egyszerre kell képviselni a ke-
rületi vendéglátás magas színvonalát, de legalább ilyen indíttatással a hagyomá-
nyos és jelenkori szőlő és borkultúrát. A kerületben működő borrendi szervezetek 
felelősen képviselik mindezeket és nagyon átgondoltan kell dönteni arról is, kiket 
sikerül évről-évre soraink közé invitálni – immáron új tagokként. Ebben az eszten-
dőben a Promontórium Borlovagrend jeles gyülekezetét a következő személyek 
gazdagították, ünnepi esküjükkel és sikeres próbatételük nyomán:  Karsay Ferenc, 
Németh Zsolt, Nyúlné Dr. Pühra Beáta, Bibok Zoltán, Bitai Gergely. A Chevaliers 
Törley Pezsgőrend szintén  tiszteletre méltó egyéniségeket nyert meg a kulturált 
borfogyasztás képviselőinek. Nevezetesen: Abramowsky Bélát, Blazsovsky Pétert, 
Hága Pétert, Szekula Lászlót, Szepesfalvi Annát. Hagyomány még Budafokon, 
hogy nagyközönség előtt, a fesztiválszínpadon külön is felavat a   Pezsgőrend egy 
ismert személyiséget. Ebben az esztendőben Mező Mihály, a Magnacum Laude  
népszerű énekese ölthette magára a  veretes ruhát.„

Polgármesteri köszöntő

Borbarátok koccintanak: 
jobbról Szűcs Zoltán nagymester
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mint Németh Zsolt az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke 
egymásra rímelő gondolatokat fejtett ki. Azt tudniillik, hogy a bu-
dapesti turisztikai kínálatban egyre nagyobb és markánsabb sze-
rep jut a boros vendégfogadásnak. Ennek egyebek mellett az is az 
oka, hogy Magyarország az elmúlt 10-15 esztendőben borágaza-
tát tekintve óriási fejlődést mutatott fel, ez a dinamizmus és a vele 
járó széles kínálat a fővárosba érkező turisták számára is megmu-
tatható, felmutatható. Vagyis felelős vendégfogadói szerep ez, ko-
moly háttér szervező munkával, infrastruktúrával, amelyre képes a 
kerület önkormányzata, szolgáltató ágazatai, de elsősorban is az 
adott borászatok. Közülük is kiemelten a Törley Pezsgőpincészet. 
A külügyi bizottság elnöke pedig arra utalt, hogy ez a helyszín arra 
is alkalmas – íme, az aktuális jó példa -, hogy határainkon túl minő-
ségi szolgáltatást nyújtó borászatok is felvonuljanak Budapesten. 
(Itt jegyezzük meg, hogy a Pezsgő és Borfesztivál kedves meghí-
vott vendégei voltak a testvérvárosok képviselői, nevezetesen 
Bonnból, Mezőkaszanyból, Tusnádfürdőről.) 

Az ebéd befejeztével kérdezte lapunk Szűcs Zoltán nagymes-
tert arról: milyennek ítéli a vendéglátók részéről az esemény hangu-
latát, fogadtatását? 

– Talán az esik a legjobban, amikor kitűnő borászoktól, borrendi 
kollegáktól azt hallom vissza, Budafokra jönni minden esztendőben 
igazi nagyszabású, s egyben felszabadult, mégis ünnepi órákat je-

lent. Itt köszönthettük a Szent István Egyetem Borászati és Sző-
lészeti Tanszékének teljes tanári karát, nagy erőket mozgat meg a 
siker érdekében Budafok-Tétény XXII. kerületének önkormányzata, 
személyesen is Karsay Ferenc polgármester, aki saját felavatását 
őszinte sikerélményként éli meg és büszke arra, hogy csapatunkat 
erősíti. Mi hasonlóképpen büszkék vagyunk arra, hogy személyé-
ben a kerületvezetés legmagasabb fokon képviselteti magát! Ez fő-
ként a jövőre nézve bíztató, ugyanis nekünk, budafoki borászoknak, 
borlovagoknak, városgazdáknak és persze az itt lakóknak  közös 
érdeke, hogy egy virágzó, minden ízében, porcikájában boros  
város negyed virulhasson hosszú időkre szólóan. 

 MBÉ   tudósítás
Fotó: Szőcs László

Borrendi elnök és a tarhonya 
Budafok-Tétény – ahogy már a fentiekben próbáltuk taglalni és tényszerűen is 

bizonyítani- nem véletlenül pályázik a főváros Bornegyede címre. A remek borok mel-
lett ugyanis kitűnő pincészetek fognak össze a magas szintű vendéglátás biztosítása 
érdekében. Ám más módon is szolgáltatni kíván ez a kerület, amely a vendégek jobb 
kiszolgálása érdekében partnerséget keresett és talált Budapest Főváros Önkormány-
zatával. Az idei esztendő tavaszától ugyanis pincejáratok indulnak meghatározott 
napokon és időtávokban, hogy a helyszínekre szállíthassák a borturizmus szereplő-
it. Az egyik ilyen helyszín a Borkatakomba, amely valójában egy olyan vendéglátó 
centrum, ahol a legavatottabb szakemberek dédelgetik a vendéget. A vendéglátó két 
borrend a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének több mint 100 fős meg-
hívott delegáltjait ez utóbbi helyszínen magas fokú ellátásban részesítettek! Békési 
Imre  tulajdonos, jeles vendéglátós és csapata emlékezetes ebédet produkált, Révész 
József mesterszakács vezetésével. A kitűnő ízvarázsló  gazdag menüsorát egy sajátos 
látványelemmel színesítette. Nyílt színen felkérte Koczor Kálmánt, a Magyarországi 
Borrendek Országos Szövetségének elnökét, hogy a főétel mellé közös rögtönzéssel a 
vendégtérben felállított főzőalkalmatosságon készítsenek el egy tarhonyás köretet. 
A felkérésnek örömmel tett eleget a hazai egyesített borrendek fő-főparancsnoka, hi-
szen eredetileg borászképesítéssel rendelkezik, de Balatonfüreden jó nevű éttermet 
is működtet nagy befogadóképességű vendégfogadó bázisán. 
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Borlovagi díszsorfal köszöntötte a fesztivált

A Promontorium Borrend friss avatottjai

Vak kóstoló

Figyelem, szép bor, bájos kínáló...
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mmár 21. alkalommal rendezték 
meg szeptember első hétvégé-
jén, Szegeden Magyarország 
egyik legnagyobb, legrango-
sabb, vendégek tízezreit vonzó 

gasztronómiai és kulturális rendezvé-
nyét, a Nemzetközi Tiszai Halfesztivált. A 
három nap alatt a Huszár Mátyás rakpart 
és az újszegedi Partfürdő idén is bené-
pesült a halfőzőkkel és a halkülönleges-
ségeket és egyéb ínyenc falatokat kínáló 
sátrakkal. Az idén is felvonultak az ország 
minden részéből a magyar kézműves ter-
mékek színe-javát kínáló mesterek, ezzel 
is emelve a rendezvény hangulatát és kí-
nálatát. A rendezvényt pénteken délután 
a főszervező Frank Sándor Venesz-díjas 
mesterszakács, a szegedi halászlé „apos-
tola” nyitotta meg, aki nem mellesleg 
ezen a héten vehette át Az Első Magyar 
Fehérasztal Lovagrend „Nagy Aranyke-
reszt” kitüntetését is. Az első nap kulturá-
lis programjának főszereplői a Fioma és a 
Skilful táncstúdiók, az Irigy Hónaljmirigy 
és a Zsomboys együttes voltak. A szom-
bati nap az immár több mint két évtize-
des hagyományok szerint zajlott. Már 8 
órakor megkezdődött a Szegedi Sárkány-
hajó Fesztivál, miközben Frank Sándor 
elindította Újszeged-Partfürdőn a halfő-
ző versenyt. Pontban 11 órakor „menet-
rendszerűen” megérkezett ejtőernyővel 
a paprikát hozó „szegedi boszorkány” is, 
aki pontosan a 14 ezer(!) halászlét főző 
óriásbogrács előtt ért földet. A meghívot-
takat és a zsűritagokat a már megszokott 
helyen, a Stefánia-Várkert-ben fogadta 
Frank Sándor és Nacsa József, a Turiszti-
kai és Vendéglátós Szakosztály elnöke, 
ahol a Fehértói Halászcsárda és Panzió 
kedvenc ételeiből kaptak válogatást. Az 
már a fogadás kezdetén kiderült, hogy 
kik érkeztek kocsival és kik gyalogosan – 
előbbiek ugyanis csak a gyümölcsleveket 
kóstolgathatták Frank Sándor kiváló bo-
rai és pálinkája helyett. Eközben a több 
tízezres tömeg megtekinthette a Tiszán 
rendezett Rotary Gumikacsa Versenyt és 
vásárolhatott a kézművesek bódéinál. A 
halfőző verseny területén ez alatt ismét 
nagy sikere volt a Magyar- Honvédség 
Csongrád megyei katonai szervezetének 
és a Szegedi Hadipark bemutatójának, 
ahonnan a fiatalabb korosztályt alig le-
hetett „elvonszolni” a 21. századi katonai 
felszerelésektől és technikáktól. Délután 

a csapatok és a nézőközönség izgatot-
tan várta az Első Magyar Fehérasztal 
Lovagrend tagjaiból összeállt zsűri ered-
ményhirdetését. Először a Frank Sándor 
alapította Örökös Halfőző Érdemrend 
különböző fokozatait vehették át az arra 
érdemesek, akiknek tíz vas, négy réz, egy 
bronz, öt ezüst és egy aranybogrács ér-
demrendet osztottak ki. Örökös Halfőző 
érdemrendet Nagy Kornél kapott, aki az 
Unilever Magyarország Kft. csapatában 

versenyzett és velük együtt megkapta a 
legegységesebb megjelenés és finom ha-
lászlé különdíját is. A legvendégszeretőbb 
csapat díjának a Szerencsejáték Zrt. mel-
lett Dénes Ferenc és Lajos Zsuzsanna is 
tulajdonosa lehetett. A legkülönlegesebb 
étel különdíjasa Fabio Londini lett, aki egy 
olasz tengeri hallevessel lepte meg a zsűrit. 
A legtürelmesebb társulat Nemes Gábor 
EKSZ csapata lett, míg a legvidámabb tár-
saság címet Andó Tiborék nyerték. Végül 
a zsűri döntése alapján a legízletesebb 
halászlé díja a Krener Attila vezette Príma-
energia Zrt. csapatának jutott. Az érte járó 
különdíjat a felajánló,  Czupper András, az 

István Nádor Borlovagrend elnök-nagy-
mestere, az Első Magyar Fehérasztal Lo-
vagrend tagja adta át a győztesnek. Szom-
bat délután és este a Csiga Duó és a Tápai 
Citera és Hagyományőrzők szórakoztatták 
a közönséget, de a vasárnap sem maradt 
műsor nélkül. Fellépett a Storyville Jazz 
Band, a Disco Express és az est fénypontja-
ként az újvidéki 3+2 zenekar retrókoncertje 
zárta a fesztivált – na és az elmaradhatatlan 
tűzijáték. 

Ui: A Halfesztivál rangját, jelentő-

ségét tovább növelte, hogy a halászlé 

immár „kétszeres” hungarikum lett, a 

bajai után a „tiszai” is megkapta a ki-

tüntető jelzőt. Nem ünneprontásként, 

de mivel tömegek nehezményezték, 

én is újfent megkérdezem: Ha a bajai 

nem „dunai”, akkor a szegediből ho-

gyan lett „tiszai” – ugyanis Varga Mi-

hály miniszter úr aláírásával szegedi-

ként került az értéktárba!

Horváth Dezső tudósítása
Fotó: Forschner Rudolf

Prímaenergiás győztes halászlé – Frank borok 
és a nagybogrács – Fehérasztal lovagok döntöttek

MINDENKI NYERT 
A XXI. SZEGEDI NEMZETKÖZI 
TISZAI HALFESZTIVÁLON!

Tisza-parton felsorakozva...
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Minden a halról szólt, a versenyműveket tiszteletreméló
fehérasztal lovagok bírálták el
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SZÉKESFEHÉRVÁR – TELE ÉLETTEL! 
Székesfehérvár, hazánk történelmi fővárosa egész évben érdekes programokat kínál a látogatóknak. A hazai gazdaság 

egyik fontos központjává vált, múltbeli gyökereit értékként őrző város folyamatosan fejlődik. Szent István városaként 
az augusztus 20-a köré szerveződő Székesfehérvári Királyi Napok a legkiemeltebb időszak, a tíz napon át tartó igazi 

összművészeti fesztivál megtölti a Belvárost. Most éppen Lecsófőző Vigasságra készülnek, de az adventi időszakban is igazi 
mesevárossá varázsolják a történelmi falak közötti utcácskákat. A magyarországi borrendek is minden évben elzarándokolnak 
Székesfehérvárra, valamint külön fesztiváljuk van a gyermekeknek, a kortárs művészeknek – és még folytathatnánk a sort. Me-
séljenek most a képek, és ha tehetik, látogassanak el személyesen az ország szívében fekvő városba, ahol az asztali örömök, a 
zenei fesztiválok, a történelmi teraszok, vagy éppen a csendes séták kedvelői is barátsá-
gos fogadtatásra találnak.

Koronázási Ünnepi Játékok és 
Koronázási Szertartásjáték 

Augusztusban Székesfehérváron törvény-
látó napokat volt köteles tartani Magyarország 
királya. Ezt a hagyományt felelevenítve min-
den évben egy hétvégére középkori arcát 
idézi meg a város. Színes életképek, jósok és 
hős lovagok, egykori fehérvári polgárok töltik meg a 
Belvárost, hogy estére elcsendesedjen a zajos 
kompánia és sor kerülhessen a Koronázási 
Szertartásjátékra. A Szent István egykori bazili-
kája helyére augusztusban felépülő szabadtéri 
színpadon minden esztendőben királylegendák 
elevenednek meg, felélesztve a hagyományt, 
hogy évszázadokon át csak az lehetett király 
Pannóniában, akinek fejére Székesfehérváron ke-
rült korona. 

Borlovagrendek országos 
találkozója 

Nemcsak egykori uralkodóink, 
hanem a magyarországi és Kár-

pát-medencei borlovagrendek 
tagjai is a Fő utcán sétálnak au-

gusztusban. A fehérvári találkozó az 
egyik legjelentősebb az éves programnap-

tárban – idén csaknem 40 borlovagrend jött el a 
programra. A 15 éves fennállását ünneplő Noé-hegyi Szent 

István Borlovagrend augusztus 19-én a szőlészhagyományait máig őrző Öreghegyen 
is felvonult. Igazi, tradicionális pincéből indultak, hogy megmutassák magukat a fehérváriaknak és 
részt vegyenek a hagyományos boráldáson. 

Fehérvári királyok menete

Immár tizenhét történelmi óriásbáb 
készült el, amelyek egykori uralkodóink 

és családtagjaik alakját keltik életre. Aki 
a város ünnepi időszakában érkezik Székesfehérvárra, az ne 

csodálkozzon, ha a Fő utcán Szent István, vagy Szent László kirá-
lyunk sétál vele szemben, ötméteres magasságával 

is kitűnve a népes forgatagból. 

Noé-
Hegy

i  

Szen
t Is

tván
 Borlo

vag
rend

alapításának  

15 éves 

évfordulójára palackozott 

Nadapi Zengő 

JUBILEUMI ZÁSZLÓSBOR 

A „Királyi Város Bora“

A
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A világ Székesfehérváron 
táncol

Több mint két évtizede szervez nem-
zetközi néptáncfesztivált az Alba Regia 

Táncegyüttes a város önkormányzatának támogatásával. Minden kontinens képvi-
seltette már magát a színes találkozón, több mint négyszáz együttes kápráztatta el a kö-
zönséget. 

Fehérvári Lecsófőző Vigasság: 2017. szeptember 16-án 
több mint 500 bográcsban fő majd a finomság 

Hetedhét Játékmúzeum – 
gyermekbirodalom a város szívében

Mesés gyermekbirodalommá válik május 
utolsó hétvégéjén a város, azonban nem-
csak a Játékfesztivál miatt érdemes idejönni. 
Székesfehérváron egész évben nyitva tart a 
Hetedhét Játékmúzeum, amelyet egyetlen 
gyermekes család sem hagyhat ki. Hadiha-
jók, vasutak, babák, miniporcelánok és játé-

kok sokasága szobáról-szobára – még a fel-
nőtteket is elvarázsolja a többszáz évet 

átfogó, egykori Moskovszky-gyűjtemény. 

CÍ
M

LA
PU

NK

Advent – karácsonyváró hetek 
Az adventi időszakban teljesen átalakul 

Székesfehérvár Belvárosa. Ünnepi díszek, hangulatos fotósarkok, 
igazi csodavilág kel életre. Miközben a Hiemer-házban mé-
zeskalács sül, a Városház téri faházakból pedig a forralt 
bor illata csalogat mindenkit. 

FEZEN – amit még Alice Cooper 
és a Halott Pénz sem hagyott ki!

A Fehérvári Zenei Napok helyi kezdemé-
nyezésként indult, ma azonban már elvitathatat-
lanul a legnevesebb hazai zenei fesztiválok között 
jegyzik. Az idén húszéves FEZEN sztárvendége Alice 
Cooper és a Scooter volt, de nincs az augusztusi 
koncertsorozat Tankcsapda nélkül 
sem. 

Egy több mint ezer éve hazánk szívében élő, 
történelmi és mégis modern város várja 
a látogatókat. Teszteljék személyesen is 

élménybeszámolónkat, Székesfehérvárt! 

Hasznos információk: 
www.szekesfehervar.hu
 facebook.com/Fehervar 

Úti tippek, csomagajánlatok, látnivalók 
és eseménynaptár:

Tourinform Székesfehérvár 
(8000 Székesfehérvár, Oskola utca 2-4.)

Telefon: +36 22 537 261
Honlap: turizmus.szekesfehervar.hu

E-mail: szekesfehervar@tourinfrom.hu
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Ebéd a kastélyban – 
avatás a templomban

A MEGALAKULÁSAKOR MÉG ELSŐ MAGYAR BOR-
BARÁT HÖLGYEK EGYESÜLETE NEVET VISELŐ, MAJD 
2009 MÁJUSÁTÓL LORÁNTFFY ZSUZSANNA BOR-
RENDDÉ ÁTALAKULT CIVIL SZERVEZET AZ IDEI NYÁ-
RON IS MEGMUTATTA ORSZÁG-VILÁG ELŐTT, MIKÉP-
PEN IS HIRDETI ÉS KÉPVISELI VÁLLALT KÜLDETÉSÉT. 

A borrendi mozgalmon belül már jó 
ideje úgy készülnek a meghí-
vott borrendek a Lorántffy 

Zsuzsanna Borrend eseményeire, 
hogy biztosak lehetnek a sike-
res együttlétben, emlékezetes 
órákban. Mi lehet minden-
nek a háttere és mozgató-
ja? Talán a nőkre jellemző 
alaposság, precizitás, fi-
gyelmesség és az őszinte 
vendégszeretet. Július 
első napján a Brezovay 
kastélyban, az Olasz-
rizling hazájának is 
nevezett Egerszóláton 
randevúzott több mint 20 
borrend képviselője, hogy 
a regisztráció és vendégfo-
gadás után a borrendi avatás 
helyszínére, a helyi katolikus 
templomba vonuljanak. A ven-
déglátó Zagyva Erzsébet, - aki ala-
pítója a Lorántffy Zsuzsanna Borrend-
nek – igazi háziasszonyként foglalkozott a 
vendégekkel gondoskodva arról, hogy az egész 
napos program során egyszerre részesülhessenek kulináris 
és kulturális élményekben a meghívottak, de még külön kirán-
dulással is tarkítsák az összejövetelt. De haladjunk sorrendben! A 
kastélyból átvonulva magasztos percek tanúi lehettek a templom 
padsoraiban ülő borrendi meghívottak és érdeklődők. Látványos 
ceremónia keretében – a megfelelő próbatételen túljutva - rendes 
tagként erősíti a hölgyek szép gyülekezetét Dr. László Márta, Dr. 
Szigethyné Fekete Andrea, pártoló tagként pedig Garamvári 
Judit. Sajgó Gáborné, a Lorántffy Zsuzsanna Borrend nagy-
mestere, valamint Tutor Éva kancellárkülön is ismertették a jelöl-
tek pályafutását, akiknek rendes tagságát és pártoló tagságát már 
megelőzte egy előzetes próbatétel, borrendjük korábbi rendez-
vényén. Ez a momentum is arra utal, hogy e borrend háza táján 
valóban az alaposságra törekednek és olyan, a rendiségre méltó új 
tagokat avatnak fel, akik emberi, szakmai magatartásukkal mások 
számára is jó példákkal szolgálhatnak. 

Az avatási ünnepséget követő ebéd alkalmával megint csak 
megmutatták kitűnő vendégfogadói hajlamukat a házigazdák, 
azaz háziasszonyok! A remek falatok mellé a térség jellemző bo-
rait szolgálták fel, mégpedig ismert pincészetek kiválóságainak 
felvonultatásával. Így a Tolcsva Bor Kft. képviseletében maga 
a nagykövet asszony ajánlotta kóstolásra pincészetük remekeit. 
Elfoglaltsága miatt sajnos nem lehetett jelen a rend tagja, Gálné 
Dignisz Éva, a 2013-as év Bortermelője cím tulajdonosa Szi-
getcsépről, de boraival szép üzeneteket tolmácsolt a jelenlévők 
számára. Remekül harmonizáltak a felkínált falatokhoz a Garam-
vári Szőlőbirtok és Pincészet pezsgői, Budafok borkultúráját 
képviselve, a szomszédos Egerszalókról pedig a kiváló borász, 
Hangácsi Csaba kínálta szép borait. 

Talán mindez önmagában is elé lenne egy sikeres rendezvény-
hez, de a programszervezők a teljes siker érdekében, ahogy mon-
dani szokás még egy „lapáttal” rátettek erre a szíveslátásra. Féló-

rás buszos utazás után exkluzív pincelátogatáson 
vehetett részt a vendégsereglet, mégpedig 

Verpeléten a Varsányi Pincészetben. 
Varsányi Judit, mint a családi 

vállalkozás újgenerációs képvi-
selője, s egyben a Lorántffy 

Zsuzsanna Borrend tagja 
végigkalauzolta a ven-

dégeket az országosan 
is jól ismert pincészet 
feldolgozó üzemé-
ben, hogy aztán egy 
nagy ívű borkóstoló 
programmal tegye-
nek koronát az itt tar-
tózkodásra. Farkas 
Gedeon, a pincészet 

ügyvezetője összesen 
nyolcfajta bort muta-

tott be, kóstolásuk ma-
gas fokú kulináris élményt 

okozott, bizonyítván, hogy 
a Varsányi Pincészet egyszerre 

„Rozé nagyhatalom” egyben pe-
dig a borvidék jellegzetes fajtáinak 

avatott tolmácsolója. 
Végzetül két rövid vélemény a program-

ról. Enese Beáta a Balaton Borrégió Gizella Király-
né nagymester asszonya amolyan tapasztalatszerzés okán is 
szívesen jött Egerszólátra, mint a magyarországi borrendi moz-
galom egyik legújabb szerveződése szintén alapelvként rögzítet-
te megalakuláskor, hogy csakis női tagok lehetnek ebben a civil 
szerveződésben. A jó példa pedig adott volt számukra, hiszen a 
Lorántffy Zsuzsanna Borrend nagy tapasztalatokat szerzett az el-
múlt évek során, tőlük tanulni megtiszteltetés! Dr. Hajdú Frigyes 
a velencei Szent Benedictus Borrend nagymestere pedig arra 
hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen alkalmak lehetőséget kínálnak 
arra is, hogy akár több napra is szervezzenek programot az ide 
érkező társ borrendek tagjai. Főként azt figyelembe véve, hogy 
önmagában az esemény nagy élmény és lélekemelő, de egy-két 
napos plusz programmal egy csodálatos borvidék is felfedezhető!

K.D.P.
fotó: Csuták János



A SZÉKESFEHÉRVÁRI XXI. KIRÁLYI NAPOK RENDEZ-
VÉNYSOROZAT LÁTVÁNYOS, MAGASZTOS ZÁRÓ 
ESEMÉNYE VOLT A NOÉ-HEGYI SZENT ISTVÁN 
BORLOVAGREND 15 ÉVES JUBILEUMI KÖZGYŰLÉSE. 

Ehhez kapcsolódott a lovagrend által szervezett Szakmai 
Nap és Országos Borrendi Találkozó. Történelmi lépté-
kekben mérve másfél évtized nem nagy időtáv, de a hazai 

borrendi mozgalomban – amely tavaly ünnepelte létrehozásának 
40. évfordulóját – fontos momentumnak számít, ha egy tag borrend 
azzal bizonyítja „életképességét”, hogy folyamatosan, megújulásra 
képesen működik, képviselve a honi borrendi mozgalom eszmei-
ségét és annak gyakorlatát. A székesfehérvári esemény ünnepnek 
szóló figyelmet kapott a városvezetéstől éppúgy, mint a helyi ér-
deklődők nagyszámú seregletétől. Való igaz, hogy a most jubiláló 
borrend évenkénti avató ünnepségét minden alkalommal 
a Királyi Napok fontos részeként jelenítik meg a 
rendezők. A vasárnapi gálanap jubileumi köz-
gyűléssel kezdődött, az eseménynek helyt 
adó Best Western Lakeside Hotel 
konferencia termében 40 borrend 
képviseltette küldöttével az adott 
szervezetét. (Tudósítóként meg 
kell jegyeznem, hogy ekkora 
érdeklődés nagyon ritka a 
mozgalmon belül egy-egy 
esemény iránt!) Bognár Zol-
tán nagymester köszöntője 
után számos meghívott külön 
is köszöntötte a jelenlévőket 
így fővédnökként Dr. Szabó 
Balázs, az FM főosztályvezető-
je beszédében nemcsak a jeles 
eseményhez gratulált, hanem szo-
kásához híven a szőlő és borágazat 
aktualitásairól is összefoglalót adott – 
tényszerűen, információ gazdagon.  Róth 
Péter Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának alpolgármestere, úgyis, 
mint a rendezvény védnöke, kvázi házigazdája – aki maga 
is tagja a borrendnek – arra utalt, hogy fontos civil szerveződésről 
van szó, amely nemcsak látványos programokat, hanem szakmai 
találkozókat is szervezett az elmúlt másfél évtized során. Az év-
fordulóhoz méltó szakmai nap megszervezését vállalták felelő-
sen, ugyanakkor a lovagrend „Szőlőhegyi rendszabályok” című 
1882-es, még fellelhető egy eredeti példányát hasonmás for-
mában kiadta. Országos borpremier keretében pedig sor került a 

Jubileumi Zászlós Emlékbor bemutatására, mely a Királyi Város bo-
raként fontos reprezentációs és városmarketing eszközként – aján-
dékként a testvérvárosi kapcsolatok révén Európa szerte népsze-
rűsíti a Koronázó várost és annak borkultúráját. Az alpolgármester 
külön is büszkén említette, hogy városuk nagy szőlő és borkulturális 
hagyományokkal rendelkezik, ennek ápolása közös ügy Székesfe-
hérvár városában. 

Nagy taps kísérte Bognár Zoltán nagymester előadása után a 
Pro Vino Érdemérem kitüntetés átadását. Ezúttal ........ részesült az 
elismerésben.

A délután derekán került sor a borrendi eseményhez kap-
csolódó közönségprogramra. A Fő utca végén felállított Zichy 
színpadon és előtt. A borrendek felvonulása a színpadig látvá-

nyos, színes, sokakat tapsra ingerlő mozzanata volt. 
A díszes ruhák és zászlók azt hirdették, hogy 

a Székesfehérváron széleskörű kedvelt-
ségnek örvend a borrendi mozgalom! 

A színpadi programon látványos 
borrendi avatási ceremónia kere-

tében két új tagot avattak, de 
ezt megelőzően a köszöntők 

és boráldás után külön-kü-
lön is bemutatkoztak a 
megjelent borrendek. 
Ebben az esztendőben a 
Noé-hegyi Szent István 
Borlovagrend két új tagot 

fogadott sorai közé:címze-
tes borlovagként  Tornyai 

Gábor rk plébánost, nagy-
követ borlovagként Kocsis 

Balázs szobrász-restaurátor 
képzőművészt.

Az esemény végén – immá-
ron a kötetlen jubileumi zászlós bor 

bemutatása alkalmából Bognár Zoltán 
nagymester így összegzett: „Koronázó város 

borrendjének sokrétű a feladata s egyben küldetése. 
A borrendi mozgalomban példaértékűen helytállni, ugyanakkor 
pedig városunk történetiségét hirdetni, amely egyszerre felelős és 
magasztos. A mostani jubileumi zászlós emlékbor borpremier és 
vertikális évjárat kóstoló szép zárása volt a jubileumi programnak, 
az elmúlt másfél évtizedből számos eseményt idéztünk fel és jó 
érzésekkel búcsúztunk el egymástól az esti órákban.”

K.D.P.
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Koronázóvároshoz méltó,
nagyszabású borrendi 

program

15 éves a Noé-hegyi Szent István Borlovagrend

Bor és szellemiség
A kora délután megtartott Szakmai Nap felvezetése egyfajta alaphangot adott 

ennek a programpontnak, hiszen a MusiColore énekegyüttes műsorában reneszánsz 
bordal – acapella hangzott el. Ezt követően prof. Dr. Bisztray György az MBOSZ alel-
nöke, s egyben az esemény szakmai fővédnöke külön is előadást tartott, mégpedig 
fejezeteket villantott fel a szőlőtermesztés történetéből, Géza fejedelem időszakát 
érintve, külön is tudományos elemzését adta Szent István és a magyar királyok szőlő 
és borkultúrájának. A hallgatóság számára valóban olyan információkkal szolgált, 
amelyek szélesebb körben kevésbé ismertek. De legalább ilyen sikere volt Berze 
János református lelkész előadásának, amely „Frissítő forrás – reformáció 500 és a 
bor szakralitása” címet viselte. Mindkét szellemi felvezetés a distancia, azaz felülről 
nézés módszerét éppúgy alkalmazta, mint a részletes, elemző megközelítéseket. 

A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének lapmelléklete
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Falatozunk
az utcán

KITÜNTETETT LOVAGOK
CSALÁDI KÖRBEN

Jegyzet

Legyek nemzetközi? Most éppenséggel a street- food műfajról 
szeretnék szerény véleményt mondani, így a magam szakmai múltjá-
val és teljes „súlycsoportommal”. Miért gondoltam arra, hogy erről be-
szélnünk kell? Mert a mindennapok részévé vált ez a stílusirányzat. A 
magam korosztálya bizony átélt már hosszú évtizedekkel ezelőtt ilyen 
élményeket az „utcán,” ahol például vásárok alkalmával, akár egy kis-
városban vagy faluban jó szívvel osztogatták a perecet, törökmézet, 
pattogatott kukoricát, lángost. Ahogy felcseperedtünk és beindult 
az „újhullám”, már jöttek a vattacukrok, eljutottunk szép csendesen , 
nemzetközi   reklámkampányok agymosásának köszönhetően a ham-
burgerekig. De ez nagyon nagy időfutam, amiről most beszélek. In-
kább a jelenre koncentrálok soraim írása közepette. Valójában „gyor-
skajáról” van szó és ez a fogalom és ételkínálati kultúra – továbbra is 
visszatérve életem nyitó időszakaira – strandok mentén honosodott 
meg és olyan helyszíneken, ahol valóban sokan mozgolódtak az éhes 
emberek. Mostanra azonban azt kell, őszintén szólva tapasztalnom, 
hogy a street food, /utcai étkek/ kínálata óriási arzenált mutat fel szerte 
az országban és persze a világban. Mondom én mindezt úgy, hogy a 
magyaros ételek, pusztai, ősi gasztronómia feltétlen híve és szószólója 
vagyok! A gasztronómiának és benne a szakácsoknak nem szabad nem 
szembenézni a kihívásként megjelenő új stílusjegyekkel. Ahogy járom 
a világot és persze itthon is nagyon sokat forgolódom fesztiválokon, 
rendezvényeken, kisebb és nagyobb városokban, azt vettem észre, 
hogy színes kavalkád fogad az utcán. Hasonlítsam össze azt a pilla-
natképet, amikor a karcagi Birkafőző versenyeken, - ahol kezdetek óta 
segíthetem a házigazdákat zsűri elnökként – micsoda csodálatos birka-
pörkölt kompozíciókat kóstolhatok? Bizony, le kell szögeznem: ahogy 
a kor vágtás gyorsasággal fejlődik, a vendéglátás és gasztronómiai 
kultúra is ezerfelé polarizálódik! Azt is látom, hogy nagyon jól megfér 
ez a stílusjegy a másikkal, amit nevezzünk, csupa nagybetűs  MAGYAR 
KONYHÁNAK. Ugyanis a sokszínűség egyben azt is mutatja, hogy meg-
jelenik a nemzetközi street food kultúra egyes nemzeti jellegzetessége, 
s ettől válik az utcai étkezési kavalkád nagyon érdekessé. Mégis: végig-
sétálva egy fesztivál vagy nagyváros utcáján – megnyugszom. Azt látom 
ugyanis, hogy új nemzedékeket képvise-
lő szakácsaink, vendéglátósaink ötvözni 
tudják a nemzetközi konyhát, a magyar 
konyha remekeivel! Lehet ennél jobb és 
őszintébb következtetés a részemről?  
Menjen csak minden nemzedék- diákok, 
fiatal szerelmespárok, családok, uno-
kákat sétáltató nagypapák és nagyma-
mák- az ízfelhőktől körbelengett utcákra!  
Bevallom: magam sem tudom, mit is kós-
tolnék egy ilyen séta alkalmával…

Benke László

NÉPES EZ A CSALÁD, EGYRE TEREBÉLYESEDŐ, 
HISZEN AZ ELSŐ MAGYAR FEHÉRASZTAL LOVAG-
REND AUGUSZTUS UTOLSÓ NAPJAIBAN MEGREN-
DEZETT CSALÁDI NAPJÁN AZ ELŐZŐ ÉVI HASON-
LÓ PROGRAMHOZ KÉPEST JÓVAL TÖBBEN ÜLTÉK 
KÖRBE A SZÉPEN TERÍTETT ASZTALOKAT. 

Ez az oldott rendezvény – bizony eltelt már 12 
esztendő az alapítás óta – mindig nagy érdek-
lődéstől kísért. A fehér  asztalokon finom étkek 
és italok tündököltek, de körülöttük még inkább 

kellemes beszélgetések alakultak ki…
A megszokottól is ünnepibb volt a hangulat a lajosmizsei Új 
Tanyacsárdában, hiszen az összejövetel fényét és rangját az 
adta, hogy a renden belül odaítélhető legmagasabb kitün-
tetéseket – Nagy  Arany-, Nagy Ezüstkeresztet – adhatta át 
Benke László nagymester, Szabó Pál főkancellár és Németh 
József ceremóniamester. (A kitüntetettekről szóló külön 
összeállításunkat 24-25. oldalainkon olvashatják!)

Elso Magyar Fehérasztal lovagrend

Apraja-nagyja kocsira szállt

Lajosmizseiek Mindenki kedvére 
válogathatott a bőségből
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A felvezetés ezúttal is kulináris csúcsokat hozott, a kora délelőtti 
órákban. Az Új Tanyacsárda „jó szokásának” köszönhetően gazdag 
volt a teríték, hiszen a messziről jött lovagoknak ideérkezvén járnak 
a finom falatok, hűsítő italok, hogy az egész napos programot meg-
felelő „kondícióban” tudják aktívan teljesíteni. Nagymesterhez méltó 
felvezető szavak jelentették a köszöntést, arra utalva, hogy az ener-
giapótlás után ebben az esztendőben is gazdag lovas program várja a 
megjelenteket, köszönhetően Terenyi István és csapata  autentikus 
produkciójának. A kocsikázás és a lovasbemutató sok lovagot elcsá-
bított a terített asztalok mellől, ami érthető: a magyar lovas nemzet, 
olyan emberek nemes gyülekezete, akik  legalább annyira a hasukat 
is szeretik. Benke László nagymester erre vonatkozó 
idézete: „korgó gyomorral mit sem ér a magyar!” 
Szóval jól komponált, megszervezett minden eszten-

dőben ez a hangulatos 
együttlét, a lovagrend 
nagytanácsának köszön-
hetően pedig események-
ben sűrű! 
Az idei Családi Napon a 
tudósító számára lénye-
ges momentum volt, 
hogy megjelentek olyan 
lovagtársak is, akik az előző években még egyedül vagy éppenséggel 
feleségeikkel, párjaikkal jöttek – ám most, mintha többen elhozták 
volna gyermekeiket, unokáikat. De hiszen ez is volt a cél! Úgy üljük 

körbe az asztalokat, hogy büszkék vagyunk hitünkre, szakmánkra, be-
csületünkre és legközelebbi szeretteinkre! Garaczi János alapító lo-
vagrendi tag, mint a Tanyacsárda egyik tulajdonosa úgy fogalmazott 
egy oldott percében, hogy ilyenkor a legszélesebbre szeretné tárni 
a szívét munkatársaival együtt, mert ezt a közösséget ellátni egyben 
felelősség, de nagyon nagy megtiszteltetés is. A 12 esztendő során 
megismerte a jeles vendéglátós – aki tavaly megkapta a Gundel-díjat 
is – a felcseperedő kisfiút, aki mára már édesapja mellett a szakma 
folytatója végzős vendéglátós tanulóként, de azt is jólesett látnia a há-

zigazdának, hogy az eredetileg 
meghirdetett programzáráskor 
még szép számmal maradtak 
az asztalok mellett…  Érthető: 
jól érezték magukat. 

Kellemes színfoltja volt a 
a lajosmizsei oldott találko-
zónak, hogy az Első Magyar 
Fehérasztal Lovagrend erdé-
lyi szekciójából szép számú 
küldöttség érkezett, számuk-
ra Benke László nagymester 
jó szívvel adta át a Magyarok 

Asztalánál című veretes könyv kicsinyített mását.. 
MBÉ tudósítás

Fotó: Forschner Rudolf

Elso Magyar Fehérasztal lovagrend Elso Magyar Fehérasztal lovagrend

A Himnuszt hallgatva ...minek nevezzelek?

Két barát, Punk Ferenc 
és Végh Endre késztetés...

Szép pár a pázsiton...

A jövő 
letéteményese
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AKIKET BECSÜLÜNK ÉS TISZTELÜNK...
NAGY ARANY- ÉS EZÜSTKERESZTEK ÁTADÁSA LAJOSMIZSÉN

BASKY ANDRÁS 

Lajosmizsén született 1959. április 25-
én. Jelenleg is itt lakik feleségével, Sárközi 

Zsuzsannával, aki 
a helyi általános 
iskolában tanító-
nőként dolgozik. 
Két felnőtt gyer-
mekük van.András 
27 éves. Főiskolai 
tanulmányait a 
Budapesti Gaz-
dasági Főiskolán 

végezte. 2012-től Londonban a Ham Yarde 
szállodában dolgozik étterem igazgató-he-
lyettesként.

Balázs 25 éves. Főiskolai tanulmányait 
a Budapesti Gazdasági Főiskolán végezte. A 
Generali Biztosító leányvállalatánál a  Roar 
By Generalinál dolgozik értékesítési  mana-
gerként.

1983-ban szerezte meg tanítói diplo-
máját az Esztergomi Tanítóképző Főisko-
lán,mint képesítés nélküli  nevelő. Második 
diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetem 
közoktatási vezető szakán szerezte 1999-
ben.

2002-ben nevezték ki a Lajosmizsei Ál-
talános Iskolai Kollégium igazgatójává, me-
lyet 2006. október 1-ig igazgatott. Ettől az 
időponttól a harmadik ciklusban Lajosmizse 
város polgármestere a lakosság bizalmából.

Ezen idő alatt a településen jelentős 
fejlesztések történtek, hiszen 104 sikeres 
pályázat valósulhatott meg az önkormány-
zati és a gazdasági szférában mintegy 6,5 
milliárd forint értékben, és jelenleg 2 milliárd 
forint fölött van a folyamatban lévő fejlesz-
tések értéke.

Basky András az önkormányzatiság 
egészét is képviseli, hiszen 2010 óta a TÖOSZ 
Elnökségének tagja, a szövetség Bács-Kis-
kun megyei tagozatának vezetője.  Ezen a 
területen végzett kiemelkedő tevékenysé-
géért 2017 májusában a TÖOSZ elnöksége 
„Tűzzománc Emlékplakett” kitüntetésben 
részesítette. Ezen kívül támogatja a helyi ci-
vil kezdeményezéseket, a kistérségi, megyei 
és országos programokat, rendezvényeket. 
Számos társadalmi és civil szervezetben töl-
tött és tölt be ma is vezető tisztséget.

BODROGI ISTVÁN

1951-ben, munkáscsalád sarjaként született 
Jászberényben. Általános iskoláit Pásztón vé-

gezte, majd Szécsényben 
tanult, ahol mezőgazda-
sági technikumi képesí-
tést szerzett. Az iskola 
elvégzése után három évig 
a mezőgazdaságban dol-
gozott. A katonaság után 
elvégezte a Rendőrtiszti 
Főiskolát, és 36 év szolgá-
lat után, 2006-ban, rendőr 

ezredesként vonult nyugdíjba. Édesanyja keresett 
lakodalmas főzőasszony volt, ezért a gasztronómi-
ával kapcsolatos alapismeretek korán megfogták. 
Amatőr módon, baráti társaságban mind gyakrab-
ban készített ételeket, majd az évek során meg-
szerezte a gyümölcspálinka gyártó és a szakács 
végzettséget is.

1997-ben – családi vállalkozásként – létre-
hozta a Rézkatlan Szeszipari Kft-t, mely rövid idő 
alatt ismert lett termékeiről. 1998 áprilisában fel-
vételt nyert a Magyar Pálinka Lovagrend Egyesület 
tagjai közé. 

Az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend és a 
keceli T.G.-Pince Lovagrend Egyesületének alapító 
tagja.

Gyakran főz a Magyar Pálinka Lovagrend ren-
dezvényein, és többnyire jó eredménnyel szerepel 
különböző főzőversenyeken. Az Országos Vadé-
telfőző Fesztiválon egy harmadik, illetve egy első 
helyezést nyert. 

Rendszeresen rész vesz kistérségi és telepü-
lési gasztronómiai fesztiválokon, több száz fős 
rendezvényeken főz, főzőversenyeken zsűriz. Nagy 
hangsúlyt helyez arra, hogy a főzés szakmai, higi-
éniai követelményeinek betartásán túl a tálalási 
kultúra is megvalósuljon. 

A főzésekhez szükséges alapanyagok előállí-
tása céljából több mint 10 évig foglalkozott szürke 
marha-, mangalica- és birkatenyésztéssel.

Több éven keresztül végzett gasztronómia-
történeti kutatást, korhű ételek receptjeit keresve. 
Lakóhelyén, Pásztón különböző korok szokásait, 
ételeit hívták életre: honfoglalás-kori, Zsigmond 
király-kori, Mátyás király (reneszánsz)-kori, török 
hódoltság-kori, Rákóczi-kori ételeket készítettek.

Munkásságának elismeréseként az Első Ma-
gyar Fehér Asztal Lovagrend a Lovagrend Nagy 
Aranykeresztje kitüntetésben részesíti.

FRANK SÁNDOR

Frank Sándor 1967-ben tett szakács 
szakmunkásvizsgát és már 1969-ben 

konyhafőnökként 
dolgozott. Munka 
mellett végezte 
el a Vendéglátó 
Szakközépiskolát, 
majd leérettségi-
zett. 1980-ban az 
ország legfiata-
labb mesterszaká-

csa lett. A rendszerváltásig több étterem 
konyhafőnökeként dolgozott, majd 1992-
ben tulajdonosa lett az Európa-hírű Fe-
hértói Halászcsárdának, ami a felújítás óta 
panzióként is működik. 1997-től szintén 
tulajdonosként üzemelteti a szegedi Roo-
sewelt – téri Halászcsárdát. Ugyanebben 
az évben rendezte meg először az azóta is 
tartó Nemzetközi Tiszai Halfesztivált, ami 
mára az ország legnagyobb gasztronómi-
ai fesztiválja lett. 1990-ben tizenhárom 
vendéglátós kollégájával megalapították 
a Hansági Ferenc Vendéglátós Szakiskolát, 
aminek 800 fős nappali tagozatos diákja 
van. Regionális elnöke a Magyar Nemze-
ti Gasztronómiai Szövetségnek, tagja a 
Szegedi Városi Önkormányzat Turisztikai 
Tanácsadó testületének, alapító tagja az 
első Magyar Fehérasztal Lovagrendnek. 
2005-ben Venesz-díjat kapott. Céljai kö-
zött ma is fontos helyet foglal el a jövő 
nemzedékének oktatása és nevelése.

Munkásságának elismeréseként az 
Első Magyar Fehér Asztal Lovagrend a 
Lovagrend Nagy Aranykeresztje kitünte-
tésben részesíti.

HORVÁTH DEZSŐ

Horváth Dezső az érettségi után 
a Pénzügyi Számviteli Főiskolán szer-

zett közgazdász 
diplomát. A 
vendé glát ás s al 
való kapcsolata 
1970-ben kezdő-
dött, 1970-1972 
között két évig 
volt a tihanyi 
K e c s k e k ö r ö m 

étterem üzletvezető helyettese. A 
későbbiekben közgazdászként dolgo-
zott, mellette 1988-tól folyamatosan 
ír gasztronómiai lapokban, 1999-ben a 
Magyar Turizmus Rt. pályázatán cikk-
sorozatával első díjat nyert. Az 1990-es 
évek közepén Klapka György árverési 
csarnokának beszerzési igazgatója volt, 
majd igazgatója lett a Margit-szigeti 
Honvéd Szálló-étteremnek. 2000 óta 
munkatársa a Műértő című művésze-
ti folyóiratnak. Több gasztronómiai 
tárgyú könyv szerzője és társszerzője, 
2012-ben jelentette meg a Magyar 
gasztronómiai és borászati irodalom 
bibliográfiáját. 1986-tól tagja a Magyar 
Nemzeti Gasztronómiai Szövetségnek, 
a Szövetség lapjának megszűnéséig a 
Média-bizottság elnöke volt, 2011-ben 
életmű díjat kapott a Szövetségtől. 
Alapító tagja és sajtóügyekért felelős 
kancellárja az Első Magyar Fehérasztal 
Lovagrendnek. Munkásságának elisme-
réseként az Első Magyar Fehér Asztal 
Lovagrend a Lovagrend Nagy Aranyke-
resztje kitüntetésben részesíti.
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PUNK FERENC
Felszolgáló tanulmányait a Hévízi Vendéglá-

tóipari Technikum és Szakmunkásképző Iskolában 
végezte. 

1968-tól a balaton-
füredi Annabella szálló 
éttermében felszolgáló-
ként, később brigádve-
zetőként, majd üzletve-
zetőként dolgozott.

1972-73-ban a 
Belügyminisztérium ba-
latonfüredi éttermének 
beüzemelési feladatait 
látta el, 1973-74-ben a 
Magyar Államvasutak 

balatonfüredi szanatóriumának beüzemelését 
irányította.

A hetvenes évek második felében a bala-
tonfüredi Marina Hotelben, majd a tihanyi Sport 
étteremben volt brigádvezető.

1980-ban – Veszprém megyében a vendég-
látó szakmában elsőként –  magánvállalkozói  
igazolványt kapott és bátyjával, Punk György 
cukrászmesterrel cukrászdát nyitottak. 

1986. óta üzemelteti a tihanyi Ferenc Pince 
Csárdát – Bormúzeumot –  Ferenc Pincészetet.

A rendszerváltás első éveiben telente 
Ausztriában dolgozott konyhafőnökként. 1999-
ben szakmai bemutatókat tartott Franciaország-
ban és Írországban. 

2001. óta foglalkozik tanulóképzéssel és 
részt vesz a diákok országos tanuló versenyekre 
való felkészítésében.

A Veszprémi Kereskedelmi és Iparkamara és 
a Veszprém megyei KISOSZ Szervezet vizsgázta-
tásokra kérte fel. Részt vett a szintvizsga rend-
szer előkészítésében is.

Pályafutása során számos versenyen szer-
zett rangos elismeréseket.

Tagja a Magyar Nemzeti Gasztronómiai szö-
vetségnek, a Balatonwin Borlovagrendnek, vala-
mint a Winitores Tyhonienses Borlovagrendnek.

Alapítója a tihanyi Garda Fesztiválnak. A 
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Sch-
nitta Éttermi Kultúráért Egyesületének alapító 
tagja, alelnöke, a Magyar nemzeti Gasztronómiai 
Szövetség zsűri tagja. 2011. és 2016. között a 
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Som-
melier Bizottságának elnöke.

Rangos szakmai elismeréseket szerzett, 
többek között: Gasztronómiáért Aranyplakett, 
Schnitta Sámuel díj, életműdíj, éttermi mesteri 
cím, Klauzál Gábor díj, Gasztro Akadémia Gyémánt 
diploma és Pro Winum érdemérem birtokosa.

Munkásságának elismeréseként az Első Ma-
gyar Fehér Asztal Lovagrend a Lovagrend Nagy 
Ezüstkeresztje kitüntetésben részesíti.

KÖVESDI ISTVÁN

Szikvízkészítő mester. 
Nagyvenyimen született, a mai 

napig ott él és 
ott dolgozik 
családi vállal-
kozásában, ahol 
fiával közösen 
végzi szikvíz-
gyártó tevé-
kenységét. A 
térség kiemel-
kedően megbe-
csült iparosa. 
Tanult mester-

sége asztalos, szikvízgyártással 1985. 
óta foglalkozik.

2005-ben szikvízkészítő szak-
munkás bizonyítványt szerzett és vál-
lalva az uniós csatlakozás kihívásait, 
a huszonegyedik századi követelmé-
nyeknek megfelelő üzemet alakított 
ki telephelyén, amelyet folyamatosan 
fejleszt azóta is.

Szakmájának minden csínját-bín-
ját ismeri, tudását szívesen megosztja 
gyermekével és munkatársaival.

Kiváló termékeivel ellátja a Du-
naújvárosi Papírgyárat, a Vasművet, a 
Coop számtalan üzletét és nem utolsó-
sorban a lakosság részére is szállít.

Évtizedek óta támogatja a helyi 
intézményeket, sportköröket, támo-
gatója az elesetteknek és a rászoru-
lóknak határainkon innen és túl.

Alapítója a Jedlik Ányos Lovag-
rendnek ahol 2010. óta „Tiszti foko-
zatú” elismerés birtokosa. Közremű-
ködött a szimői Jedlik Ányos Múzeum, 
valamint a szikvízüzem létrejöttében, 
az ottani rendezvények nagy segítője. 
Igazi közösségi ember, kolléga, barát.

Az Első Magyar Fehérasztal Lo-
vagrendnek alakulása óta aktív tagja, 
rendszeresen részt vesz a Lovagrend 
rendezvényein.

Munkásságának elismeréseként 
az Első Magyar Fehér Asztal Lovagrend 
a Lovagrend Nagy Ezüstkeresztje ki-
tüntetésben részesíti.

MATUSZ BALÁZS
Szakmai pályafutását 1985-ben a Kuckó 

étteremben kezdte Győrött, ahol Pető István 
keze alatt tanulta meg 
a szakács szakma alap-
fortélyait és a szakma 
szeretetét. Kisgyerek kora 
óta szakácsnak készült, 
imádott enni, főzni és 
másoknak örömet szerez-
ni a fehér asztalnál. Ekkor 
döntötte el, hogy egyszer 
vendéglős mester lesz. A 
munkájáért kapott kevés 
pénzt mindig a szom-
szédos régiségboltban 

költötte el, összevásárolt egy sor konyhai régisé-
get azzal a céllal, hogy majd azzal fogja egyszer 
dekorálni az éttermét.

1988-ban a Hotel Club Tihanyban helyez-
kedett el, ahol Balázs Kálmán majd Csiba Zsig-
mond séfurak mélyítették szakmaszeretetét és 
fejlesztették tovább tudását. Hamarosan bevitték 
katonának, ahol ambiciózus szakmai hozzáállása 
miatt a Győri Határőr Laktanya tiszti klubjának 
lett a konyhafőnöke. Főzött az akkori miniszter-
elnöknek, Antall Józsefnek és nagyon sok híres 
közszereplőnek. Katonaság után folytatta mun-
káját a Club Tihanyban, ahol egyre több sikert ért 
el és rendkívül motiválta az akkor jellemző, magas 
szakmaiságot megkövetelő környezet. Számos 
fogadást és érdekes eseményt dolgozott végig.

1991-ben felkérték a győri Tio Pepe spanyol 
étterem konyhafőnökének, majd egy évvel ké-
sőbb megnyitotta saját üzletét, a Piero francia ét-
termet. Régi álma vált ezzel valóra és Balázs ren-
geteg energiát beletéve Győr egyik legsikeresebb 
éttermévé varázsolta a helyet. Erősebb napokon 
sorba álltak a vendégek a bejárati ajtó előtt.

1994-ben– látva a vendéglátás ellátásának 
akkori alacsony szervezettségét és a folyamatos 
vadhús alapanyag hiányt – úgy döntött, hogy be-
levág egy húsfeldolgozó cég alapításába, szögre 
téve a szakácskabátot. Vállalkozása igazi sikertör-
ténet: napjainkra 200 alkalmazottal és több mint 
12 milliárd forintos árbevétellel a Matusz-Vad 
Zrt. piacvezetővé vált az éttermi vendéglátást 
ellátó cégek között. Munkásságát számos díjjal 
és kitüntetéssel ismerték el. Az Ernst and Young 
által odaítélt Merész Újító díj tulajdonosa, amit 
az indoklás szerint azért kapott, mert iparágat te-
remtett. Megkapta a VOSZ Év Vállalkozója díját, a 
Príma díjat és a Presztízs díjat. A Magyar Nemzeti 
Gasztronómiai Szövetség Mesterszakács címet 
adományozott részére.

Munkásságának elismeréseként az Első Ma-
gyar Fehér Asztal Lovagrend a Lovagrend Nagy 
Ezüstkeresztje kitüntetésben részesíti.

TÓTH KÁLMÁN

1946-ban született Körösladányban, hár-
man voltak testvérek. Az 1956-os események 

következményeként 
édesapja emigráció-
ba került, édesanyja 
egyedül nevelte a 
három gyermeket.

Kálmán igen 
„csínytevő” gyerek 
hírében állt, vélet-
len szerencse, hogy 
az általános iskola 
elvégzése után fel-

vették a Corvin Áruház éttermébe felszolgáló 
tanoncnak. Tanuló éveit a Corvin áruház 
éttermében és a Duna Szállóban töltötte. Ki-
váló mesterektől tanulta a szakmát: Réder Úr, 
Keszei Úr, Fickó Úr, a Corvin Étteremben pedig 
Szakasics Árpádné volt a főnökasszonya.

Katonaság után – ahol tüzérezred fősza-
kács volt – a Berlin étterembe került felszol-
gálónak, később a Vörös Rák étteremben lett 
üzletvezető: „Gebines”. A szakmáját szerető, a 
vendégeket megbecsülő személy vált belőle, 
munkáját számos kitüntetéssel és elismeréssel 
díjazták.

Pályafutása során több híres éttermet is 
vezetett, többek között a bécsi Mátyás Pincét, 
a Belvárosi Kávéház – Lidót, a Margit-szigeti 
Kaszinót, az Aranybárány és a Fesztivál étter-
meket.

Korát lényegesen megelőzve, felfedezte 
a házon kívüli rendezvényekben rejlő üzleti 
lehetőségeket, országszerte sikeres sör- és 
borfesztiválokat rendezett, amelyekről egy-
szer sem hiányozhatott specialitása, a nyársra 
húzott ökör. A Parlament hivatalos szállítója-
ként 12 éven keresztül vett részt a parlamenti 
fogadások lebonyolításában, 6 európai királyt 
és két alkalommal II. János Pál pápát is vendé-
gül látta.

45 sikerekben gazdag munkás évet köve-
tően 2005-ben nyugdíjba ment. 

Két fiú – Kálmán és Krisztián – büszke 
édesapja, négy unoka nagypapája. Az Első 
Magyar Fehér Asztal Lovagrend alapító tagja.  
Munkásságának elismeréseként az Első Ma-
gyar Fehér Asztal Lovagrend a Lovagrend Nagy 
Aranykeresztje kitüntetésben részesíti.

ZEIDLER SÁNDOR
1946. április 27-én született Budapesten értelmiségi családban. A Petrik 

Lajos Vegyipari Technikumba járt, majd cinkográfus szakképesítést szerzett. 
Sorkatonai szolgálata után műszaki szerkesztőként dolgozott.

Gyermekkora, egészen pontosan 1958. óta kutatja a kitüntetések és az 
egyenruhák történetét. 1965-ben kapcsolatba került a filmgyártással, azóta fil-
mek, színházak állandó szakértőjeként, tervezőjeként működik. Munkái alapján 
1986-ban felvették a Művészeti Alapba jelmeztervezőnek, azóta is ezen a terü-

leten dolgozik szabadúszó iparművészként.
1990. és 1994. között a Honvédelmi Minisztérium Egyenruházati Bizottságának tagja, a Tárcaközi 

Egyenruha Bizottság elnöke és tagja volt. Több jelenlegi kitüntetés, jelvény, dísztőr tervezője és jelentős 
része volt az új egyenruhák kialakításában.

Az Első Magyar Fehér Asztal Lovagrend tagjai az általa készített lovagi érmet viselik és az évről évre 
kiosztott lovagrendi kitüntetések is az ő keze alól kerülnek ki. Több magyar és külföldi szaklapban pub-
likált, 1995-ben jelent meg „Kitüntetések a Magyar Köztársaságban” című könyve. E témában számos 
kiállítást szervezett határon innen és túl.

Tógyer Gyula
A tiszaújvárosi Sziget Csárda ügyvezető igazgatója, 1950-

ben, Tiszadadán született. Általános iskolai tanulmányait 
követően Ózdon, a Gábor Áron Szakmunkásképző Intézetben 
felszolgálói képesítést, majd Miskolcon szakács és üzletvezetői 
képesítéseket szerzett. Szakmai pályafutását az ózdi Kék Acél ét-
teremben kezdte, majd a lillafüredi Palotaszállóban teremfőnöki 
és főpincéri posztot töltött be.

1983-ban elnyerte a Magyar Felszolgálók bajnoki címét. 
1985-ben a leninvárosi Hotel Olefinben helyezkedett el, ahol 

1997-ig teremfőnöki beosztásban dolgozott. 
Ezt követően családi vállalkozásba kezdett és a Tisza-szigeten felépítette a Sziget 

Csárda éttermet, melyet a mai napig is nagy sikerrel üzemeltet. Az étterem évről évre 
bővült: először elkészült a Matyó-terem, majd 2002-ben a világhírű Kalocsa-terem is. 
Kínálatukkal a magyar konyha hagyományait kívánják ápolni, megőrizni. Arra töreked-
nek, hogy a vendégek elégedettek legyenek mind az ételekkel mind a kiszolgálással és 
éttermükbe igazi barátként, családtagként léphessenek be újra és újra. 

Pályafutása során számos elismerésben részesült. 1998-ban elnyerte a Magyar 
Királyi Szakácsok Kamarása adománylevelet a Magyar Gasztronómiai Szövetségtől. 
2002-ben az Év Vendéglátósa lett. Tiszaújvárosért végzett tevékenységéért Pro Urbe 
Életműdíjjal jutalmazták. A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség zsűri tagja, az Első 
Magyar Fehér Asztal Lovagrend tagja. Bekerült a Magyarok Asztala című kódexbe, Ma-
gyarország séfdiplomatája. Munkásságának elismeréseként az Első Magyar Fehér Asztal 
Lovagrend a Lovagrend Nagy Ezüstkeresztje kitüntetésben részesíti.
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ÉTEL ÉS IRODALOM
Irodalmunk nagyjai és a gasztronómia (2. rész)

Sorozatunk folytatása előtt néhány olvasói reklamációt 
kell megválaszolnom. Többen hiányolták, hogy a cikkben 
„szereplők” születési és halálozási évszáma nincs feltüntet-
ve. Teljesítve! Azt is kérdezték, hogy mikor jön a többször 
emlegetett Krúdy Gyula? Türelem – jönni fog! 

Móra Ferenc (1879-1934) – József Attilához hasonlóan – szin-
tén nem volt egy gourmet, de a gasztronómiához való kötő-
dése vitathatatlan. Törzsvendég volt Szegeden Gedó Márton 
nyári vendéglőjében, ahová leggyakrabban közeli barátjával, 
Tömörkény István íróval tért be, akinek apja korábban ennek 
a vendéglőnek a bérlője volt. Közeli barátságukat az irodalom 
mellett a régészet hozta össze, Tömörkény Móra segítségével 
komoly néprajzi és archeológiai anyagot gyűjtött össze. A 
vendéglőben asztaltársaságuk is volt, amit „Vasárnapi társaság”-
nak neveztek, a mai is híres Virág cukrászdában pedig 1918-ban 
barátaikkal megalakították asztaluknál a „Császári és királyi köz-
társaság”-ot. Társasága sűrűn látogatta a mai Korányi – rakpart 
helyén Ónozó Poldiné halászcsárdáját is, amiről több írásában is 
megemlékezett. Felesége, Walleshausen Ilona kiváló háziasszony 
volt, szakácskönyve 1928 és 1949 között hat kiadást ért meg. Erre 
Móra így emlékezett egy levelében: „Megirigyelte tudniillik irodal-
mi sikereimet, s most ő is ír. Természetesen szakácskönyvet: állító-
lag több haszon lesz rajta, mint az én összes irodalmi remekeimen”. 
Barátai szerint mindent megevett, amit elé tettek, de a kedvencét 
a fokhagymás rostélyost törzshelyein az ízlése szerint készítették. 
Ő maga – nem kis iróniával – ezt írta gasztronómiai önvallomásá-
ban: „Kenyerem javát megettem. Attól tartok, ez esetben ez több 
a szokásmondásnál. Nem sokat, de legalább igazi magyar kenye-
ret, hol selyemcipót, zsíros, piros lébe mártogatva, hol friss, barna 
rozskenyeret szalonnával. Se sok gondot, se sok gyönyörűséget az 
evés nekem soha nem okozott. Amit elém raktak, azt leginkább 
csak azért igazgattam a gallér mögé, hogy fölkelhessek az asztal, 
vagy a kazal mellől, és rágyújthassak”. 

Móricz Zsigmond (1879-1942) számtalan írásában találha-
tunk gasztronómiai vonatkozásokat,írt ugyanis nagyevők, jó 
étvágyú hősök társaságában mennyei ízű csigatésztás tyúk-
húslevesről, túró-kapros bélesről, tökkáposztáról, málépitéről, 
borlevesről, görhéről, stb., de vendéglátóhelyi gourmandnak 
nem volt nevezhető. Egyik legjobb barátja, az író, konferanszié, 
Nagy Endre róla írt portréja rendkívül beszédes: „Vendégsze-
rető, de nem tüntetően. Ha beállítasz hozzá, ehetsz-ihatsz asz-
talánál, elszállásolhatod magad házában. Nem kínál, de nem is 
kérdezi, hogy kerültél ide… Dohánnyal, szesszel nem él, tehát 
jóétvágyú. De egyáltalán nem ínyenc. A cifra francia étel-köl-
temények iránt nincs érzéke. Szereti a babot, lencsét, füstölt 
oldalast. Kedvenc étele a felesége főztje. Ha az ivótársaság csú-
folódik vele, szürcsölés nélkül nyeli a bort és leissza az egész 
társaságot. Nem szereti a kávéházat.” A fentieket érdekesen 
egészíti ki, ahogy leánya, Virág láttatja őt. „Apám regénye” 
című könyvében: „Apám nagyon szeretett a konyhában katus-
kodni. Nem segíteni, de heccelődni s hallgatózni, bele-belefalni 
a készülő ételbe. Szerette a frissen főtt krumplit sóval, az elsza-
kadt palacsintát, kenyeret mártani a sült pecsenye zsírjába – s 
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élvezettel kacagott, hogy a nők ezért haragudtak.” Móricz az 
„Életem regényé”-ben vallotta be, hogy nem szerette Gambri-
nus italát sem, amit egy kocsmában ivott először: „Itt kóstoltam 
meg a sört először, s csodálkoztam miért isszák? Meleg volt, ke-
serű és vastag””. Mindezek ellenére többször megfordult jobb 
vendéglátóhelyeken és tagja volt néhány asztaltársaságnak is. 
A mai Gundel elődjének, a Wampeticsnek leghíresebb kompá-
niája volt Ujházy Ede színészkirály és baráti köre, akik szívesen 
fogadták és várták jelentkezését. A velük való kvaterkázások 
közepette ismerte meg Ujházy elhíresült levesének „hőseit”, 
a valódi alapanyagokat és összetevőket, amit „beledolgozott” 
közismert „Ebéd” című elbeszélésébe. Novellája asztaltársa-
ságának egyike, az esperes szájába adta Ujházy szentenciáit: 
„Ejha, micsoda leves ez. Ilyen levest barátom, nem lehet kap-
ni semmiféle helyen ez világon, csak éppen itt, ahol vagyunk. 
Mert a levesnek úgy kell készülnie, hogy abban legyen marha-
hús is, meg szárnyas is. Lehetőleg kacsa. Azt azután együtt főzik 
annyi ideig – legalább huszonnégy óráig -, hogy az úgy elfő, 
mint a homok. Még a tehén csontjának is puhára kell abban 
főni. De ha kakas  van benne, akkor az még jobb. Nagy kakas. 
Öreg kakas. Nagy taréjú, fekete lábú kakas, amelyik már évek 
óta gyakorolja a szerelem művészetét. Annak minden részében 
benne kell lenni a levesben, szétfőve és legkisebb alkateleme-
ire bomolva. Egy tányér ilyen leves a beteget talpra állítja, s az 
egészségest viruló ifjúvá teszi.” A novella menüsorában szere-
pel míg marhahús ribizlimártással, kacsasült befőttel és ludas-
kása, a tetején libamájjal, paprikás csirke, rántott harcsa stb. A 
róla alkotott gasztronómiai „körkép” nem lenne teljes Móricz 
Virág apjáról szóló idézete nélkül: „Az édességekkel sem volt 
igazán közvetlen viszonyban, csak a Hauert látogatta, őt tartot-
ta kora legjobb cukrászának”.

Fiatal korában volt lakatos, kifutófiú és könyvügynök is. 
Mindössze négy elemit végzett, Újpest volt az élettere. Első ver-
seihez Krúdy Gyula írt előszót, jó barátja volt József Attilának, 
de baráti köréhez tartozott Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, 
Illyés Gyula, Szőnyi István, Borsos Miklós és Kodály Zoltán is. Ha 
a fentiekből nem találták ki, hogy kiről szól a felsorolás eláru-
lom: Berda Józsefről (1902-1966), a hedonizmus (életélvezet ) 
költőjéről, aki az evésben, ivásban és a nőkben talált örömöt és 
témát. Élete végéig az emberi test fiziológiai gyönyöreit állította 
költészetének középpontjába, az étel- italoknak Krúdy Gyula 
óta nem volt nála hivatottabb szakértője. A pesti Villonnak 
elnevezett Berda szabályos ódákat írt a jó falatoktól roskado-
zó asztalokról. Nyálcsorgató természetességgel verselte meg 

a meleg disznótöpörtyű illatát, a pirospaprikával, hagymával 
megszórt zsíroskenyeret. Ódákat zengett a csülökpörköltről, az 
aranysárgán csillogó húslevesről, hálát rebeg, amikor elé teszik 
a pecsenyekacsát, a szentségek közé sorolja a kunsági birkapör-
költet, minden étkek legkedvesebbikét:

Kunságiak büszke eledele, vastag-sűrű
vörösborral ízesített csodálatosság,
csak csettintve illik ízlelni – enni téged!
Úgy böffenünk élvezésed által,
mintha túlvilági kedves bégetést hallanánk!

Megfordult Pest és Buda számtalan vendéglátóhelyén, de 
állandó törzshelye az újpesti Vágner Vendéglő és a Rétesi Ven-
déglő volt, ahol naponta fél bort kapott grátisz. Erre szüksége 
is volt, mert mint Szunyogh András újpesti képzőművész írta: 
„Amikor ihletet gyűjtött, bizony jókora mennyiségű bor csú-
szott le a torkán. Népes slepp kísérte haza esténként a költőt a 
vendéglőből”. Egy szintén Szunyogh Andrástól származó törté-
net szerint a kissé illuminált költőt rendőrök vitték el az újpesti 
utcáról. Az eljárás ellen persze tiltakozott: mondván ne csinál-
ják ezt vele, mert este Kodályékhoz vacsorára hivatalos. „Még 
félre is beszél az öreg” – legyintettek az egyenruhások. Reggel a 
fogdában ébredve is zsörtölődött Berda,így kénytelenek voltak 
felhívni azt adott telefonszámot. A Kodály – lakás volt a vonal 
végén. Amikor megmondták, hogy egy Berda József nevű férfi 
hivatkozik rájuk, a vonal végén csak annyit kérdeztek: hol van? 
Máris indulunk érte. Gyéren csurgó honoráriumait nyíltan vállalt 
tarhálásaival pótolta. Kosztolányi Dezső, ha Berda megjelent a 
lakásán, már nyúlt is a pénztárcája után. Újpesten is támogat-
ták élete végéig, egyetlen kivétellel minden verses – kötetét 
ott adták ki. Élete végén már csak egy dolog háborította fel: 
a szocialista konyha. Többször fellázadt a becsületes magyar 
gyomos nevében. „Gyötrődés” című versében avas, hullaszínű 
töpörtyűkről ír, amelyek étvágytalanná, gyomorbeteggé teszik 
az embert. Az „Átkozódás” című versben így kesereg: „Sehol 
egy jó falat. Még imitt-amott sem”. Majd kifakad: „A dögvész 
egyen meg titeket szívtelennél szívtelenebb szakácsok, hanyag 
hentesek, kik életünket, munkánkat keserítik meg! Ki rontott, ki 
züllesztett el titeket? Kórházba veletek, operálják ki a beleteket, 
a torkotokat a tömény sok bűnért, mit a haza éléskamrája ellen 
elkövettetek!

Horváth Dezső
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Bizony jó ideig „csipkerózsika 
álmát” aludta ez a kedves 
hangulatú vendégfogadó 
hely, mígnem az elmúlt esz-

tendőben új gazda, a Filotás-család tu-
lajdonába került. Minden valamirevaló 
szakmabeli tudja, hogy újra versenypályá-
ra lépni ebben az igencsak sűrű szolgál-
tató mezőnyben nagy felelősség, kihívás 
és nem kevés anyagi áldozatot jelent. A 
vendég már az első benyománál sem csa-
lódhat. E tekintetben nem lehet panasza 
senkinek, mert a Fehér Fregatt valójában 
olyan Agárdon, mintegy picinyke üveg-
kalitka, ezzel is megmutatva minden arra 
járónak: nincs titkolnivalójuk, a nyitottság 
üzenetével fogadnak mindenkit. /Körbe 

TERMÉSZETES KÖRNYEZETBEN A 
SAJÁTOS HANGULATÚ VENDÉG-
LŐRE AGÁRD DÉLEBBI RÉSZÉN, 
KÖZVETLENÜL A VELENCEI TÓ 
PARTJÁNÁL LEHET RÁTALÁLNI. 
A KEDVES VENDÉGFOGADÓK 
ÍGY FOGALMAZTÁK MEG RÖVI-
DEN ARS POETICAJUKAT: "HA 
JÓL AKAR ÉTKEZNI, A FEHÉR 
FREGATTBA KELL ÉRKEZNI."

Elkötelezett vendéglátók: Heni és Gyula

Hangulatos fogadtatás
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mindenütt üvegablakokon árad be a fény/ 
Ahogy körbejárjuk belépés után a belső 
teret, egyértelmű a fa dominanciája, ami 
önmagában is meleg hangulatot áraszt, 
a közel 60 fős vendégkör számára egy-
ben az otthonosságot is jelenti. A Fregatt 
vendégmarasztaló  másik  része a terasz, 
ahol hangulatos ernyők alatt töltheti kel-
lemesen idejét az ide betérő. E rövidke 
hangulati felvezetés után érdemes rész-
letesebben is górcső alá venni s egyben 
visszapörgetni az idő kerekét: milyen út is 
vezetett a jelenbe? A tulajdonos házaspár, 
Filotás Gyula és neje Tolnai Henrietta 
már szép szakmai pályafutást mondhat a 
magáénak, hiszen jeles családi vendég-
lőben éppúgy dolgoztak, mint más pro-
fesszionális vendéglátó egységekben. 
Egyebek mellett ilyen volt az egykoron 
népszerű Pokol Pince. 

– Volt kitől tanulnunk, örökölnünk a 
szakmát, mégis sokat kellett gondolkod-
nunk és cselekednünk annak érdekében, 
hogy meghozzuk az elhatározást: az önál-
lóság útjára lépünk – mondotta Henrietta 
találkozásunk utáni beszélgetés nyitása-
képpen. – A felelősséggel is tisztában vol-
tunk, de azt is kitűzhettük célként, hogy 
a siker érdekében mindent megteszünk. 
Vendéglátós szüleim szakmai tanácsára 
továbbra is odafigyelek, odafigyelünk és 
az építő kritikákat pedig beépítjük min-
dennapi munkánkba. De hadd legyek 
büszke, ugyanis már megjelent a „po-
rondon” fiúnk, akinek figyelme egyre 
jobban a vendéglátás felé irá-
nyul, Dani már felszolgáló ta-
nulóként dolgozik! 

Ahogy körbenézünk és 
látjuk a figyelmességet, a kör-
nyezeti kultúrára való igényes-
séget, egyértelművé válik, 
hogy a családias jelleg átütő-
en sugárzódik a vendég felé. A 
dolgos házaspár munkameg-
osztása szerint Heni vezeti a 
konyhát, alakítja annak kíná-
latát, Gyula pedig az éttermi 
munka felelőse és üzletveze-
tőként a nem kevés adminiszt-

rációs munkát is elvégzi. Mesélik, hogy a 
tavalyi újranyitást követően első felada-
tuknak – divatos szóval élve – a piacfelmé-
résre s egyben a marketing munkára való 
koncentrálás határozta meg, elsősorban is 
az, milyen étel- és italkultúrát honosítsa-
nak meg. Népszerű fürdőhelyről van szó, a 
vendégkör is szerteágazó, de az is tisztán 
kirajzolódott, a hazai érdeklődőkre szá-
míthatnak leginkább:

– Nem kellett sokáig töprengenünk 
azon, hogy a hagyományos magyar kony-
hát érdemes képviselnünk – mondta Gyu-
la. – Rövid időn belül szép számú vissza-
térő vendégkörre tehettünk szert és arra 
is figyelnünk kellett, hogy milyen indokok 
alapján. A vendéget, ha kérdezik, őszin-
tén válaszol, főként, ha az érdeklődés is 
őszintén nyilvánul meg. Kiderült, élen a 

májgombóc leves, a csülkös pacal, a 
sült kacsacomb, a harcsapaprikás túros 
csuszával, a sajttal, sonkával töltött 
sertésszelet és még valami visz el a pál-
mát… Érdekes módon – itt a Velencei tó 
partján – az egészben sült hekkel is si-
került nagyszámú híveket toborozni. Mit 
mondjak? Sokan „lebecsülik a hekket”, 
pedig mi közkívánatra emeltük be az ét-
lapunkba, ha pedig a vendég valamit kér, 
azt teljesíteni kell! Figyelnünk kellett még 
az ifjabb korosztályra, a korszerű, sportos 
életmódot folytató vendégkörre. Nem 
mellékesen pedig a borkínálatunkra is, 
amelynek kialakításakor a jó ár és értéka-
rány mellett arra is  gondoltunk, hogy a 
térségi borászoknak adjunk méltó bemu-
tatkozási lehetőséget. 

Mi lehet a célja egy dolgos házaspár-
nak, túl jutva az első, sikerrel 
megvívott erőpróbákon? Friss, 
megfizethető nyersanyag-
ból legmagasabb minőségű 
ételeket készíteni, betartva a 
szakszerűséget és az őszinte 
érzelmi nyitottságot.  Kell en-
nél jobb motiváló erő?  Mindez 
csakis akkor valósulhat meg, ha a 
közönség által képviselt „szíves-
látás” érzete és annak kisugárzá-
sa kiapadhatatlan marad…

Szöveg és fotó: 
Forschner Rudolf
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Sajttal, sonkával töltött sertésszelet

Sült kacsacomb – finom, boros kisérettel

Harcsapaprikás túróscsuszával

Ebédre készülve
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A házigazdák számára már az előzmények is azt 
jelezték, hogy az elmúlt közel egy évtized leg-
népesebb mezőnye verbuválódik össze majd 
erre a verőfényes szombati gasztronómiai nagy 
találkozóra. A számok, adatok ezt alá is támasz-

tották, hiszen 40 csapat ne-
vezett be, hogy lecsófőző 
tudományát megmutathas-
sa a nagyközönség számára, 
nem utolsósorban pedig a 
jeles zsűri elé tálalhassa éte-
lét bírálatra. Mint jeleztük, a 
verseny zsűrijének szakmai 
elnöke Lukács István jeles, 
nemzetközi hírű gasztronó-
musunk volt, társelnökként, 
fővédnökként pedig – immár 

hagyományos módon – Csukás István mondhatott véleményt 
a maga sajátos módján az egyes produkciókról. Itt jegyezzük 
meg, hogy egyedüli bírálási szempontot honosított meg az ön-
kormányzat, Csukás István inspirációjára azzal, hogy mindenkit 
díjaznak egy szép oklevéllel, nem is akármilyen formában. Az 
írói nyelvi leleménynek köszönhetően rövid minősítéseket kap-
nak a versenyzők,  szellemes megfogalmazásban. (Ördögi lecsó, 
lecsómánia, tündéri lecsó, de hosszasan sorolhatnánk, mi min-
den jelzős szerkezet tarkította az okleveleket.) A rendezvény zsű-
rije tehát az említett két jeles személyiség mellett kiegészült Dr. 
Garamvölgyi László rendőrtábornok, kommunikációs igazgató 
személyével, valamint e sorok tudósítója a Minőségi Borok Ételek 
– asztali örömök magazin (MBÉ) főszerkesztőjeként bírálhatott. 
Nyugodtan kijelenthető a zsűri munkájáról amolyan summázat-
ként: elsődleges szempont az volt, hogy a népszerű lecsó elké-
szítésénél az egyes versenyzők mennyire tartották be az alap-
normákat. Ahogy Lukács István séf fogalmazott, nincs szükség 
semmilyen leleményre, „Oscar-díjas” ötletre, eljárásmódra 

egy lecsó elkészítésénél. A zsiradék mellett hagyma, paprika, 
paradicsom és persze különböző alapízesítők szükségesek. Le-
het persze cifrázni néhány betéttel, ilyen például a rizs vagy to-
jás, de a különböző alapanyagok arányának meghatározásán is 
nagyon sok múlik. 

MESEÍRÓ ÉS A  SZAKÁCS OSCAR - DÍJAS  NAGY TALÁLKOZÁSA

TÖRTÉNELMI PILLANATNAK IS MONDHATÓ, AMIKOR AZ IDEI BALATONSZÁRSZÓI LECSÓFESZTIVÁLON A ZSŰ-
RI ASZTALÁNÁL KÉT JELES SZEMÉLYISÉG IS EGYÜTT BÍRÁLHATOTT. A VÁROS DÍSZPOLGÁRA, CSUKÁS IST-
VÁN KOSSUTH-DÍJAS ÍRÓ JÓLESŐEN FOGOTT KEZET LUKÁCS ISTVÁN HÁROMSZOROS OSCAR-DÍJAS SÉFFEL.   
MONDTÁK IS SOKON: ILYEN IS CSAK A MESÉKBEN VAN…

Strand ízfelhőben 
Nem lehetett panasz az időjárásra, hiszen felettünk az ég ragyogó 

kék volt, a nap pedig szikrázóan sütött. A strand nagy füves területén 
kavargó ízfelhő pedig messziről idecsalogatta az érdeklődőket, akik jöt-
tek is délidőben tömött sorokban. A szárszói Lecsófesztiválnak az elmúlt 
csaknem egy évtizedben már országosan is megérdemelt jó hírneve van, 
jönnek is az ország számos pontjáról megmérkőzni ízvarázslók a népszerű 
Balaton-parti település önkormányzatának felkérésére. Kialakult annak a 
hagyománya, hogy népes létszámban érkeznek a csapatok, nem egy-
szer 10-15 fővel, így aztán közös produkcióról van szó, főzés köz-
ben oldott, jó hangulat alakul ki,  kiváncsian szomszédolnak 
az egyes csapatok. Ha úgy tetszik, hatalmas közösség ver-
buválódik ezáltal erre a napra. Érdemes szemezgetni, 
milyen névvel jelentek meg az egyes csapatok, hogy 
megpályázzák a különböző díjakat. Macsó Lecsó 
néven külön női és külön férficsapat érkezett, az 
idén is megjelent a Lecsó Mánia Team, a Postás 
Piknik nevezetű közösség, briliánsan főztek a 
Lecsó Falók, akárcsak a helyi Szárszói Rongylá-
búak. A népszerű sorozatot idézte fel a jelenlé-
vők számára a szárszói Baywatch csapata, az Íz-
varázs teamja, vagy éppenséggel a Migránsok. 
Önmagukat „Tüzes Kanálként” aposztrofálták 
az ugyancsak távolról érkezett aspiránsok, de 
felkerekedtek még Hódmezővásárhelyről, Új-
hartyánról – akárcsak minden évben – ezúttal is 
eljöttek a Bicskásegylet legényei. Balatonszárszó 
testvértelepüléséről, a lengyelországi Lapanovból 
népes delegáció érkezett, bemutatták a lengyel kony-
ha néhány érdekes népi ételét, természetesen benevez-
tek a lecsókészítési versenybe, mi több, a színpadon színvo-
nalas kulturális produkcióval rukkoltak ki.

Kedélyes köszöntők

Dorogi Sándor 
polgármester 
lengyel hölgyek 
társaságában Remekmű!!!

Történelmi kézfogás
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MESEÍRÓ ÉS A  SZAKÁCS OSCAR - DÍJAS  NAGY TALÁLKOZÁSA

Bizony ez kiderült, ahogy sorba érkezetek a különböző ver-
senyművek a zsűri asztalához. Volt ahol túlzottan dominált a pa-
radicsom, háttérbe szorult a paprika, már, mint a friss zöldpapri-
ka, pedig ez utóbbiból kell többet felhasználni. Aztán néhányan 
meglendítették fantáziájukat oly módon is, hogy betétként főtt 
tésztát, tarhonyát alkalmaztak, „kisegítő alapanyagként”. Má-
sok túlfőzték az ételt, de összességében jó szívvel és érzésekkel 
állapíthatta meg a zsűri: a magyar ember nem felejtette el az igazi 
lecsó készítésének tudományát!

A zsűri asztalánál érthető módon szintén jó hangulat kere-
kedett a kóstolgatás közepette. Kiderült, hogy a Lukács-Csukás 
páros találkozása az érintettek számára is emlékezetes marad, 

hiszen mindeddig még nem sikerült megismerkedniük egymás-
sal! Csukás István elmesélte kitűnő zsűri tag társának, hogy ar-
ról értesülvén, hogy közösen fognak majd  bírálni, számos he-
lyen és alkalommal elmondta, hogy Oscar-díjas szakember lesz 
a partnere. Többen azt gondolták e kijelentések hallatán, hogy 
kicsit túloz a jeles író, hiszen szakácsok körében nem osztogat-

tak Oscar-díjakat. Ezen jót nevetett maga az érintett, Lu-
kács mester, aki tájékoztatásul elmondta a Süsü a 

sárkány  című  sorozat és  könyv szerzőjének, 
hogy a négyévente megrendezett Sza-

kácsolimpiákon kaphattak ilyen ma-
gas elismerést a 80-as évek végéig 

olyan versenyzők, akik egy-egy al-
kalommal több aranyérmet is ösz-

szegyűjtöttek. Az ő szakmaisága 
és éremhalmozása   azt ered-
ményezte, hogy három ilyen 
érmet is kapott. Féltve is őrzi 
mindhármat az otthoni vitri-
nében. Ha pedig létrejött ez 
a történelmi találkozás, nem 

mulasztotta el az ízek világ-
hírű mestere, hogy unokái-

nak néhány soros dedikációt 
kérjen a meseírótól. De marad-

junk csak az ízek világánál, a lecsó 
bírálatánál, kóstolásánál. Sokan úgy 

vélekednek, hogy ezt a népszerű ételt 
nem lehet elrontani, de a még oly egyszerű-

nek hitt produkcióknál is megcsúszhat az ember. 

Az egyik ilyen produkciónál az volt a baj, hogy a korszerűséget 
túlméretezte készítője azzal, hogy vegetával erősítette fel  éte-
lét.. Ez pedig tévútra vitte  az ízeket. 

– Az idei idegenforgalmi főszezonban lehetőség adódott szá-
momra, hogy kétszer is jelen lehettem Balatonszárszón, gasztronómi-
ai fesztiválprogramon – fogalmazta meg tapasztalatait Lukács István 
két étel kóstolása között. – A júniusban megrendezett Halfőző Verse-
nyen meghatározóan halászleveket bíráltunk, nagy örömömre jöttek 
erre a programra nemcsak a Balaton partjáról, hanem más folyók és 
tavak partjairól is. Az önkormányzat jó úton jár, amikor ilyen gaszt-
ronómiai programokra invitálja az érdeklődőket. A szószok, mártá-
sok, levesek világa közösségteremtő, békés társasági forma, az 

emberek pedig szeretik megmutatni főzőtudományukat. Jó magam 
bejártam a világ legrangosabb gasztronómiai versenyeit, számos 
olimpiát, világbajnokságot, világkupát. Ez a profik világa, ahol óriási 
szaktekintélyek zsűriznek és díjakat megszerezni csakis hosszas gya-
korlás, felkészülés után lehet. Aki ezekről a versenyekről aranyérem-
mel megy haza saját nemzetét képviseli, szakmai előmeneteléhez 
pedig jó alapokat szerez. Külön is köszönöm Csukás István újdonsült 
barátomnak az ötletet, hogy ezen a Lecsófesztiválon mindenki része-
süljön elismerésben. Való igaz, a részvétel a fontos, lehetnek különb-
ségek ízekben, tónusokban, de az együttlét mindennél fontosabb.

kdp
Fotó: Daria Narbutt

A Lecsófesztivál nyertesei
A legmagasabb rangú elismerést, a „Lecsókirály” titulust a Lecsó 

Mánia team  kapta meg, Csépa-Kunszentmártont képviselve. A díjat Witz-
mann Mihály országgyűlési képviselő ajánlotta és adta át a remek ver-
senyzőknek. Első helyezést a balatonszárszói Lecsóval elnevezésű csapat 
vehette át, Streifer András által készített dísztárgy külön felajánlásával. 
Második helyezést a szigethalmi Macsó Lecsó csapata érdemelte ki, kiegé-
szítve a balatonszárszói Turisztikai Egyesület különdíjával. Bronzérmet 
pedig a Lengyelországból érkezett Lapanov csapata vehette át, Mónus 
Anita által felajánlott különdíjjal együtt. Különdíjban részesült még a 
szárszói Suli néven megjelent csapat, Harangozó Gábor országgyűlési kép-
viselő felajánlása nyomán. Tóth Imre, az Első Magyar Fehérasztal Lovag-
rend tagja külön veretes kupát ajánlott fel, amelyet a Csalóközi Vegyesvá-
gott elnevezésű csapat érdemelt ki Dunaszerdahelyről. A Léda Cukrászda 
felajánlását Múzsla csapata, valamint a balatonszárszói Ízvarázs és az 
ugyancsak balatonszárszói Baywatch  közössége érdemelte ki.

Övék a pálma! Különdíjasok
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A Váll-Ker Kft. makói gyárában 
néhány esztendeje fejlesz-
tették ki a Vulcanus grillsütő 

és a mobil kerti kemence termékek pro-
totípusait, amelyek elindultak szép foko-
zatosan, átgondolt marketinggel a maguk 
hódító útjukra. A Minőségi Borok Ételek 
– asztali örömök magazin (MBÉ) nyári szá-
mában már beszámolt a két csúcstermék 
kiváló „képességeiről”.Gyakorta emlegetik, 
hogy hobbivá vált a grillezés társaságok, 
baráti összejövetelek alkalmával, de nyu-
godtan kijelenthető: a megfelelő körül-
ményekkel rendelkező éttermek előszere-
tettel alkalmazzák ezt a hagyományos, ám 
mégis fantáziadús technológiát. 

A Váll-Ker Kft. keresi a kapcsolatokat 
és meg is találja partnereit legyen szó Ma-
kóhoz közeli térségi vendéglátóhelyekről 
vagy éppenséggel a fővárosról. Ez utóbbi-
ra szeretnénk jó példával szolgálni, mi-
kor is bemutatjuk a Corner 35 Étterem 
és annak szakmai csapatának „ismerke-

dését” a mobil kerti kemencével. Az in-
novatív, magas minőségi terméket előállító 
vállalkozás úgy döntött, referencia helyszín-
re kéri fel a vállalkozás tulajdonosát, Siket 
Miklóst, illetve az itt gasztronómiai tanács-
adóként és egyes rendezvények séfjeként 
dolgozó Kutasi András mesterszakácsot. 
A feladat egyszerre könnyű és mégis fele-
lősségteljes. A kemencét úgy kell használni, 
hogy megfelelő gyakorlatot szerezve a napi 
vendéglátás háttereként kell igénybe venni. 
Erről az első hetek tapasztalatait is figyelem-
be véve Siket Miklós így beszélt: 

– Megtisztelő, hogy ezt a makói csúcs-
terméket, a mobil kerti kemencét használ-
hatjuk, de mindehhez pontosan fel kell 
mérni a vendégkört, ki kell alakítani azokat 
az ételvariációkat, amelyekkel e technika 
segítségével brillírozhatunk vendégeink 
előtt. Ez a vendéglátás látványműfaja! Ku-
tasi András barátom, de jó magam is a nyár 
arra alkalmas időszakában többször is be-
vetettük, meghatározóan 30-40 fős külön 
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MOBIL ÉTTEREM – MOBIL KEMENCÉVEL – A CORNER 35 

ÉS A MAKÓIAK EGYMÁSRA TALÁLÁSA

Mutassuk be a Corner 35 Éttermet
Valójában egy olyan étteremről van szó, amely ezer szállal kötődik a sporthoz. 

Tudjuk, hogy a legmobilabb, legaktívabb cselekvési formáról van szó, ily módon az 
ELTE sporttelepén (régen Gamma Sporttelepként ismerték) a vendéglátásnak is mo-
bilnak kell lennie. Ez ugyanis egy picinyke gasztro- centrum, ahol naponta 150-200 
ebédet szolgálnak fel, nem véletlenül, hiszen itt mindig jelen van több sportág spor-
toló csoportja (teniszezők, focisták, tollaslabdázók, röplabdázók, pingpongosok), 
akik energiaégetésük után éhesek! Maga a tulajdonos, Siket Miklós 40 éves pálya-
futást mondhat a magáénak, dolgozott négycsillagos szállodákban éppúgy, mint 
minőségi éttermekben, véleménye szerint nagyon jól használható a kerti kemence 
például a vasárnapi büféebédeknél, ahogy említettük 30-40 fős csoportok kiszolgá-
lásánál. Lényeg, hogy egymásra találjon a jó technika és technológia a hozzáilleszt-
hető ételek kiválasztásával és azok profi elkészítésével. Csapatunk ezen dolgozik!

MI KELL AHHOZ, HOGY EGY PROFI MÓDON MEGTERVEZETT ÉS 
KIVITELEZETT GRILLSÜTŐ, VALAMINT MOBIL KERTI KEMENCE 
MEGHÓDÍTSA A PROFI GASZTRONÓMIA MEGLEHETŐSEN HA-
TALMAS TÁBORÁT? EGYSZERŰ A VÁLASZ. INNOVÁCIÓ, AZAZ 
OLYAN TERVEZÉS, AMELY FIGYELEMBE VESZI A PIACI, AZAZ A 
HIVATÁSOS VENDÉGLÁTÁS IGÉNYEIT, A MEGSZOKOTTNÁL SZO-
KATLANABB, S EGYBEN PRAKTIKUS KEZELÉSI TECHNIKÁKKAL!

Otthonra talált...
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rendezvényeinken. A kertünk, teraszunk 
kiválóan alkalmas arra, hogy a vendég bár-
merre is forgolódik, láthassa ezt a hagyo-
mányos technológiát, amely persze a tech-
nológiai praktikáknak köszönhetően 
rendkívül korszerű, mondhatni attraktív 
végeredményekre képes. 

A mobil kerti kemence tudományát 
fogta vallatóra Kutasi András az MBÉ ma-
gazin felkérésére, amikor is három ételt 
készített el. Nevezetesen: csontján sült 
tarját, marha rostélyost fóliában sült bur-
gonyával, csirkecombot és mellet grillzöld-
ségekkel (sült paprika és paradicsom domi-
nanciájával). És a vélemény? „Néhány kiló 
akácfából gerjesztett tűzzel, a kitűnő és jól 
kezelhető tűztérnek köszönhetően hamar 
eljutunk a parazsas s egyben legintezívebb 

sütési időszakhoz. A gyakorlati kezelése 
ennek a technikának jól megtanulha-
tó, ám hozzáteszem, hogy mielőtt egy 
vendégcsoportnak egy étterem ezzel 
a módszerrel készít menüsort, előgya-
korlatokat kell folytatni! Mi ezt a Corner 
35 Étteremben Siket Miklós tulajdonos 
barátommal megtettük.” 

Váll-Ker Kft.
6900 Makó, Nábai Lajos tér 8.

Tel: +36-62/212-806
központi e-mail: 

vall-ker@vall-ker. hu
Telefonok: 

+36-62/219-448, 
+36-30/375-7434

e-mail: 
bemutatoterem@vall-ker.hu

KDP
Fotó: Forschner Rudolf

Alex Urugvayból
Alexnek a legjobb férfi korában lévő Urugvayi-

ból származó, de Magyarországon új otthonra találó 
vállalkozónak – számos hobbija mellett- a grillezés je-
lenti a legnagyobb szerelmet. Lapunknak Siket Miklós 
elárulta, hogy gourmand barátunk minden vasárnap 
visszatér törzsvendégként a Corner 35 taraszára (ha 
lehet a legzordabb télkezdetéig), hogy kedves csa-
ládját és baráti társaságát a saját maga által készített 
grillételekkel kápráztassa el. Nem kis mennyiségről 
van szó: Dél-Amerika ezen országa is jeleskedik és 
élen jár a húsevés világranglistáján, persze így aztán 
Alex egy-egy vasárnapon megsüt hátszínből 2-3 kilót, 
hazájából hozatott kolbász specialitásokból szintén 
nagy mennyiséget, egész bélszín a kulináris ünnep 
csúcsa. Bizony ez a mennyiség késő délutánra az 
utolsó falatig elfogy. A nagy húsevő arca felragyogott, 
amikor megtudta, majd meglátta, hogy új kerti grill-
kemencét kapott a kedvenc étterme! 

Kutasi mester szép pályaíve
Két esztendő híján 50 esztendeje, hogy a pályán 

dolgozik, mindvégig a legjelesebb fővárosi szállodákban 
Kutasi András, akinek szakmai tanácsait a jövőben is igé-
nye fogjuk venni a kerti kemence használatánál. Konyhai 
segédmunkásként kezdte és elszántságának, szakmai 
alázatának köszönhetően már ott lehetett a legendás 
Budapest Szálloda, Hilton Hotel és az Atrium Hyatt Szál-
loda megnyitásánál. Ez utóbbi szálloda – amely most 
Sofitel néven ismert- hidegkonyháját vezette az elmúlt 
esztendő őszéig. Hűséges ember, hiszen 1982-től egy he-
lyen töltött el felelős beosztásban összesen 34 évet. 20 
éven keresztül a hidegkonyha műfajában járta a világot 
szakmai versenyeken, szép sikerekkel. Élete nagy aján-
déka, hogy már tanuló éveiben megismerkedett Lukács 
István séffel, aki mellett mindvégig kitartott s jelenleg 
is tiszteli tudását, emberi, szakmai példaadását. Úgy 
vélekedik, hogy bárhol is járt a világba – szinte minden 
földrészen megfordult – lehetett tanulni valamit ebben 
a csodálatos szakmában, más kultúrát megismerni any-
nyit jelent, hogy az ottani értékeket kitűnően lehet alkal-
mazni az adott nemzetek konyhakultúrájában is. Igazi 
halszakértőként tartják számon a szakmában, brillíro-
zott a különböző szakmai bemutatókon és versenyeken 
halízelítőivel. Nagy örömére a grillezés tudományát is 
elsajátíthatta mesterétől, Lukács Istvántól.

Kemencemester:
látványosan, gyorsan, mesterien

Kutasi András séf, 
Siket Miklós vendéglős

Mindhárom étel kemencében készült
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Somlói Juhfark Ünnep – másodszor

A reprezentatív sétáló kóstolón az 
érdeklődők megismerhetik az elmúlt 

10 év legjobb évjáratainak legkülön-
bözőbb stílusban elkészített juhfarkjait. 

Az eseményen – szeptember 23-án – 14 
borászat vesz részt, szigorú szakmai bí-

rálaton kiválasztott boraival.

Borrendi gratuláció a ProUrbe-díjas Paskó atyának

Szabadka város ünnepén de-
legációnk képviselte az István 
Nádor Borlovagrendet. Nagy büsz-
keség számunkra, hogy borlovag-
társunk, Paskó Csaba atya a bor-
rend francia vállpántjában vette át 
a városi kitüntetést, a Pro Urbe díjat. 
A hálaadó misén nagymesterünk, 
Czupper András méltatta a Délvidék 
és borrendünk barátságát. 

– tudósítónktól –

Szent előnevű borrendek 
első Kárpát-medencei találkozója 
a Budai Várban

 Ágazati minisztériumi pályázati segítséggel és 
önerőből elsőként szervezi meg a Buda-
vári Szent György 

Borrend a Szent előnevű Borrendek Kárpát-medencei 
találkozóját, történelmi helyszínen, a   Budai Várban. 
Dr. Bisztray György nagymester előzetesen elmondta:  
határokon innen és túlról összesen 18 borrend dele-
gációját várják. Az egynapos program során a Mátyás 
Templomban főpapi köszöntőre kerül sor, a borrendek 
gyülekezetét és zászlós borait megáldják. Rö-
vid felvonulást követően a Szent György Hotel 
műemlék termeiben és 700 éves pincéjében 
konferencia kezdődik, a meghívott borrendek 
képviselői közös nyilatkozatot írnak alá. Zárás-
képpen a vendéglátó borrend látványos cere-
mónia keretében új tagokat avat fel. 

Magyar Termék Nagydíj  
a  Váll- Ker Kft.-nek

A   Parlamentben 54 cég, vállalkozás, szol-
gáltató  egység és rendezvényszervező vehette 
át ünnepélyes keretek között a Magyar Termék 
Nagydíjat. A bírálók pályázatok nyomán hozták 
meg felelős  döntéseiket. A  sokrétűséget tük-
rözi, hogy nagy hatású rendezvényeket, ese-
ményeket is díjaztak. A parlamenti eredmény 
hirdetésre volt hivatalos a Váll-Ker Kft. tulajdo-
nosa, Tóth István és szűkebb 
munkatársi csapata. A 
kandallókat, kerti ke-
mencéket és grillsü-
tőket gyártó makói 
cég hagyományo-
san, jó színvonalon, 
nagy tömegek érdek-
lődését is felkeltve rendezi 
meg évente Makón a Kemencés és Hagymás 
Grillfesztivált. Legközelebb már a    Magyar Ter-

mék Nagydíj jogos birtokosaiként invitálhat-
ják városukba a vendégeket.
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Gyógy-és beauty masszázs  
Nyitvatartás: 

H-P: 9.oo-19.oo, Sz: 10.00-19.oo
tel:212-37-16, mobil:06-70/366-11-50
e-mail:beautysalonanna@gmail.com

Új szolgáltatásaink:

Az Ön szépségéért 
és  fiatalságáért!

BEAUTY SALON 
ANNA

Budapest Hilton 
1014 Budapest, 

Hess András tér 1-3.

Szeretettel várjuk!
Ungai Anna 

és szakképzett munkatársai

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

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 (500 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 • www.facebook.com/hunguesthotels

185x130aquasol.indd   1 2017. 08. 14.   13:09
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VULCANUS GRILLSÜTŐ

MOBIL KERTI KEMENCE

Műszaki adatok:  Szélesség: 545 mm
  Magasság: 1040 mm
  Mélység: 595 mm
  Súly: 30 kg

Műszaki adatok:  Szélesség: 800 mm
  Magasság:1500 mm 
  (kémény nélkül), 
  2400 mm (kéménnyel)
  Mélység: 600 mm
  Súly: 70 kg

Váll-Ker Kft.
6900 Makó, Návay Lajos tér 8.

Tel: +36-62/212-806
Központi e-mail: vall-ker@vall-ker.hu

Bemutatóterem telefonszáma: +36-62/219-448, +36-30/375-7434
Bemutatóterem e-mail: bemutatoterem@vall-ker.hu

Varázsolja nyarát ízesebbé – a szabadban!

Ebben segít a 


