
 M I N Ő S É G I   B O R O K   É T E L E K                   A Z  A S Z T A L I  Ö R Ö M Ö K  M A G A Z I N J A  2 017  T É L U T Ó  1

KI
TE

KI
NT

Ő 
KÉ

TS
ZA

VA
S

MBE
SZ AK MAI  PARTNERÜNK  A Z EL SŐ MAGYAR FEHÉR A SZ TAL LOVAGREND 
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ELSŐ HÉVÍZI  „ÖTCSILLAGOS”   

VINITALY VERONÁBAN     KANCELLÁR BOROK SOMLÓRÓL     GOMBÁS KRITIKA    PÁLINKÁS ROCK    VINCE-BORBÁL KENESÉN



 
Vinitaly / Nemzetközi Szakmai Borvásár és Kiállítás 

Enolitech / Szőlészeti és Borászati Eszközök, Berendezések, Segédanyagok és Technológiák 
Nemzetközi Szakkiállítása 

Verona, 2017. április 9-12. 
 

Csoportos Utazás 2017. április 7-11. 
 

A csoport szervezése MATHIÁSZ GÁBOR, a Hungarikum Szövetség alelnökének 
segítségével történik! 

 
Utazás:  49 fős komfortos, légkondicionált autóbusszal 
Elhelyezés:  2 éjszaka Reggelloban***szállodában 

Firenzétől kb. 30km-re található szálloda, mely étteremmel, bárral és medencével 
rendelkezik. Szobái zuhanyzóval, WC-vel, TV-vel és Wi-Fi-vel felszereltek.  
2 éjszaka Desenzano del Gardaban***szállodában. Veronától kb 40 km-re. A szálloda 
közvetlenül a Garda tó partján fekszik, mely kellemes kikapcsolódást kínál.  
A szobákban saját fürdőszoba, széf és Wi-Fi áll a vendégek rendelkezésére. 

Ellátás:  félpanzió (reggeli és vacsora italfogyasztás nélkül) 
 

Előzetes program: 
Április 7. / péntek Reggeli órákban indulás Budapestről 
 Esti órákban megérkezés, szálláshelyek elfoglalása, vacsora a szállodában 
Április 8. / szombat Reggeli  

Vonattal utazás Firenzébe 
3 órás magyar nyelvű idegenvezetés 
Szabadprogram vagy fakultatív jellegű látogatás az Uffizi képtárban magyar 
nyelvű idegenvezetéssel 
Vonattal visszautazás a szálláshelyre 
Borkóstolóval egybekötött vacsora egy közeli kastélyban 

Április 9. / vasárnap  Kora reggeli órákban indulás Veronába  
Egész napos vásárlátogatás – Napközben ebéd a vásárterületén, melyet a 
vásár díjmentesen szervez kizárólag csoportunk résztvevőinek  
 Esti órákban indulás a szállásunkra, szálláshelyek elfoglalása, vacsora a 
hotelben 

Április 10. / hétfő Reggeli   
Délelőtt magyar nyelvű városnézés Veronában, utána pedig szabad 
program  
Hazafelé rövid kitérő a Garda-tó gyöngyszemének tartott Sirmioneba 
(lehetőség motorcsónakkal körbejárni a félszigetet) 

Április 11. / kedd Reggeli  
Visszautazás Budapestre 
Érkezés a kiindulási helyre az esti órákban 

 

Részvételi díj: 123.900 Ft/fő kétágyas szobában félpanzióval 
Az ár tartalmazza autóbusz-, 4 éjszaka szállásköltségét félpanzióval (italfogyasztás nélkül), 
borkóstolóval egybekötött vacsora 1 estére, transzfert a programokra, vonatjegyet Firenzébe, a  
firenzei és veronai városnézést, csoportkísérőt az út folyamán. 
Egyágyas szoba felár: 22.900 Ft/fő; Utasbiztosítás: 2.500 Ft/fő/5 nap 
Uffizi Képtár látogatása: 9.200 Ft / fő (magyar idegenvezetővel, 15 fő jelentkezése esetén) 
Jelentős árfolyamváltozás (4%) esetén áraink változhatnak! Fenti árak minimum 30 fő jelentkezése esetén érvényesek! 

A vásár a csoport résztvevőinek a vásári belépőjegyet díjmentesen biztosítja! 
Az utazás a Veronai Vásár támogatásával történik! 

 
További információ és jelentkezés: 2017. február 17. 

Universal Travel  
9022 Győr Szent István út 43. Tel/Fax.: 96/310939  

Email: info@universaltravel.hu, Weboldal: www.universaltravel.hu 
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Az asztali örömök magazinja továbbra is a minőségi vendéglátást, borászatot, 
gasztronómiát mutatja be  hasábjain. Egy fontos gazdasági ágazat, 
amely nem csupán a hazai vállalkozások megélhetését biztosítja,

hanem hazánk idegenforgalmi vonzerejét is befolyásolja.

Egy magazin, amely a minőséget hírdeti!  
Megrendelése esetén kérjük a mellékelt postai csekket kitöltve feladni, 

illetve az alábbi bankszámlára átutalni sziveskedjen:

10918001-00000086-06180007
 Előfizetési díj egy évre: 5000 Ft

ELŐFIZETÉS 2017

Előfizetőink között egy hajdúszoboszlói wellness  szállodában  eltöltendő, 
két személyes, két éjszakás, félpanziós 

üdülést sorsolunk ki!
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2014 TéluTó •  890 FT

paradicsom erdőspusztán  borstratégia szeKszárdon  a baKsa család szíve  tavasz a lugasban  mohácsi örömhallé  hajósi jóslatoK

sertéssült gyógynövényes, fokhagyMás kéregben
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szaKmai  partnerÜnK  az első magyar fehérasztal lovagrend 
és a  magyar  vendéglátóK  régiós  szövetsége

a szaKma lapja
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MBE
Minőségi  borok  ételek

2014 ősz •  890 Ft

nagyKorú halfesztivál   európai-magyar borlovagrend   laosziaK vacsorája   gundel-díj utórezgés   pálinKás családtörténet   ludasszállás üzenete
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szaKmai  partnerünK  az első magyar fehérasztal lovagrend 
és a  magyar  vendéglátóK  régiós  szövetsége a szaKma lapja

nApi 300 AdAg A kisMéhecske kifőzdében
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Minőségi  borok  ételek

2014 nyárelő •  890 Ft

Borlovag polgármester   értéKőrző zila vendéglő KőBányán   elefántvadász szaKmárról   BorászoK szárszóról   a lángos Kézművesei   néró a silver majorBan
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szaKmai  partnerÜnK  az első magyar fehérasztal lovagrend 

és a  magyar  vendéglátóK  régiós  szövetsége

a szaKma lapja

nyárderű A dunA gArden AsztAlán
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MBE
Minőségi  borok  ételek2014 nyárutó •  890 Ft

stílusteremtő sport bisztro   megújult szélcsárda   ebéd a nádasban   finomságoK szarvason   Kézműves húsosoK   szaKács vb előtt
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szaKmai  partnerÜnK  az első magyar fehérasztal lovagrend 

és a  magyar  vendéglátóK  régiós  szövetsége

a szaKma lapja

Meglepetések Az ebesi ArAny oroszlánbAn
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SZ AK MAI  PARTNERÜNK  A Z EL SŐ MAGYAR FEHÉR A SZ TAL LOVAGREND 

É S A  MAGYAR  VENDÉGLÁTÓK  RÉGIÓS  SZÖVETSÉGE

A SZAKMA LAPJA

MINŐSÉGI  BOROK  ÉTELEK

A PUNK CSALÁD FERENC PINCE CSÁRDÁJA

SÉF ÚR A DRÓTBÓL     KORSZAKOS BORKÓSTOLÁS     TARPA TALPON MARAD     HAL – VÍZ – EMBER    HALFŐZŐ BAJNOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBŐL
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MBEMinőségi  borok  ételek

2014 ősz •  890 Ft

nagyKorú halfesztivál   európai-magyar borlovagrend   laosziaK vacsorája   gundel-díj utórezgés   pálinKás családtörténet   ludasszállás üzenete
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szaKmai  partnerünK  az első magyar fehérasztal lovagrend 

és a  magyar  vendéglátóK  régiós  szövetsége

a szaKma lapja
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Fizessen  elő  a Minőségi Borok Ételek 
/MBÉ/ magazinra!
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SZ AK MAI  PARTNERÜNK  A Z EL SŐ MAGYAR FEHÉR A SZ TAL LOVAGREND 

É S A  MAGYAR  VENDÉGLÁTÓK  RÉGIÓS  SZÖVETSÉGE

A SZAKMA LAPJA

MINŐSÉGI  BOROK  ÉTELEK
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VIDÁM SZÜRETEK    MOLDÁV BOROK     KECELI BORSTRATÉGA    KÖNYV LUKÁCS SÉFRŐL    HÚSZ ÉV – TÍZ ARANY

BARKLAND FURMINTOK A DRÓT BISZTRÓBAN
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TARTALOM • 2017 TÉLUTÓ

Európai borlovagok határmenti avató ünnepsége

Stílusvariációk a rozsnyói Három Rózsa Étteremben

Magtárból mesés rendezvénycentrum Szádalmáson

Borászunoka  esete a nagyapával

Fedezze fel a somlói Kancellária Borászatot!

Címlapon: Lothus Therme & Spa Hotel Hévízen

Gombás  András életmorzsái

Pálinkás rock – boros blues  

A Szőke unokák folytatják Gyöngyöstarjánban

Beszélgetés a Szekszárdi Borászok céhelnökével, Eszterbauer Jánossal 

Első Magyar Fehérasztal Lovagrend melléklete: gratuláció a magyar 

szakácsok világsikeréhez (Benke László jegyzete) nagy és kis közössé-

gekben gondolkodva (Tóth Kálmán jegyzete)

Horváth Dezső múltidézése 

Szigillum: a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének melléklete

Zsóka mennyei habosa

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

Szerkesztőség és hirdetésfelvétel:  1025 Budapest, 
Szépvölgyi út 92/F · Tel/Fax/Üz.: (1)359-2317
E-mail:  boroketelek@t-online.hu   kdp@t-online.hu
Mobil: 06/20/458-3002, 06/20/542-4159
Nyomda: Kapitális Nyomda
Terjesztés:  VIP-lista, Tourinform irodák, éttermek, 
szállodák, panziók, vinotékák, borfesztiválok, 
alternatív terjesztők, előfizetők. 

Előfizethető: a szerkesztőség címén
Címlapon:

Rozé kacsamell sütőtökös, almás rizottóval, 
kakukkfüves zsüvel (jus) 

– Tatár Attila séf /Lotus Therme Hotel and SPA/ 
alkotása – a Laposa  Birtok Szürkebarátjával
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ELSŐ HÉVÍZI  „ÖTCSILLAGOS”:   

VINITALY VERONÁBAN     KANCELLÁR BOROK SOMLÓRÓL     GOMBÁS KRITIKA    PÁLINKÁS ROCK    VINCE-BORBÁL KENESÉN

CÍMLAPBOR

Rovatcímünkhöz méltóan 
úgy sorjázom az idei esztendő 
első lapszámának első vezércik-
kének mondatait, hogy valóban 
amolyan startpisztoly dördülés 
szerű  jelzés legyen.. Tízedik 
esztendeje, hogy megjelen-
tetjük a Minőségi Borok Éte-
lek – asztali örömök magazin 
lapszámait, az utóbbi néhány 
esztendőben évente hatot. 
Az ember hajlamos egy újabb 
esztendő megkezdésének ap-

ropóján arra gondolni, hogy ez 
az egy évtized valami fontosat, 
érdemlegeset ölelt fel, már ami 
a kommunikációs igyekezetün-
ket illeti. Tudom én, nagyon is 
jól tudom, hogy elbizakodott-
ságra nem lehet okunk, hiszen 
miközben tesszük a dolgunkat, 
ebben a kommunikációs műfaj-
ban mások is ott vannak a ver-
senypályán. Lapszerkesztőként 
mindig is bennem mocorog 
a kétkedés, szükség van-e az 
elektromos média túlburjánzá-
sa közepette nyomtatott, azaz 
print médiára. Aztán amikor a 
különböző borvidékeken, tá-
jegységeken, városokban és 
kistelepüléseken rábukkanok 
egy-egy érdekes emberre, a 
helyszínen felkeresve részese 
lehetek egy-egy szakmai élet-
út megismerésének, azt mon-
dom, érdemes ezt a stílust, ha 
úgy tetszik műfajt továbbra is 
életben tartani. Korosztályok 
egymás mellett éléséről van 
szó, hiszen a hazai borásztár-
sadalomban, a vendéglátós 
ágazatban vagy szállodaipar-

ban, az ezekhez kapcsolódó 
kisebb vagy nagyobb léptékű 
vállalkozásoknál a különböző 
generációk együtt dolgoznak, 
gondolkodnak. Az olyannyira 
felgyorsult világ alig átlátható 
sűrűségében bizony nagyon 
nehéz pontos kapaszkodókat 
találni. Kikerülhetetlen a gyors, 
szinte pár órára vagy napra 
szóló hírek követése, figye-
lemmel kísérése.  Mégis, talán 
nem járok messze az igazság-
tól, ha azt mondom: bizonyos 
lenyomatokat hagynunk kell 
magunk mögött! A nyomtatott 
médiának pedig az a szere-
pe, hogy próbáljon elemzőbb 
lenni, feltáróbb módszerekkel 
dolgozzon, de legelsősorban is 
mutassa meg az alkotó embert, 
a maga egyediségével. Ehhez 
pedig műfajok szükségesek, 
legyen szó szakmai portréról, 
riportról, dokumentáló összeál-
lításokról és talán ne feledkez-
zünk meg arról a tényről sem, 
hogy a nyomtatott újságpéldá-
nyokat az utánunk jövők is elő-
vehetik, egy-egy híradás, riport 

elolvasása felidézheti a korábbi 
idők próbálkozásait, sikereit, 
eredményeit. Optimista vagyok 
tehát, a tekintetben, hogy érde-
mes elkötelezetten dolgozni az 
idén is fontos partnereinknek 
tekinthető különböző szakmai 
szervezetekkel. Gondolok itt az 
Első Magyar Fehérasztal Lovag-
rend tiszteletreméltó tagságá-
ra, a Magyarországi Borrendek 
Országos Szövetségének több 
ezer tagot tömörítő szervező-
désére vagy a szintén 10 esz-
tendeje alapított Magyar Ven-
déglátók Régiós Szövetségére. 
Soros lapszámunkban a hagyo-
mányainkat folytatjuk. Néhány 
családi vállalkozás bemutatása 
mellett nemzetközi és országos 
rendezvények jelentőségére 
hívjuk fel a figyelmet és szeret-
nénk – mintegy újításképpen – 
gyors információs szolgálatun-
kat megerősíteni. 

Főszerkesztő

Badacsonyi Szürkebarát (2015)
Laposa Birtok

Azt mondják, hogy Franciaország után a Szürkeba-
rát Badacsonyban második hazájára talált.  Kedvelik is so-

kan, és ez a bor a Lotus Therme Hotel & Spa közel 300 té-
teles ajánlati listáján igen népszerű a vendégek körében! 

A megszokott könnyedség és elegancia házassága ez a 
bor. Fehér virágok és enyhén fűszeres illat jellemzi. Iga-
zi hercegnő, remek bor! Zamatában telt és vastag fajta.
Jellege száraz, űrtartalom 75 cl, alkoholtartalom 12,5 %
13-14 0C-on ajánlatos fogyasztani. Natúr sajtokhoz, 
könnyed zöldséges ételekhez, tésztákhoz jól illik. Rozé 
kacsamellhez párosítva izgalmas íz kaland! 

Laposa Birtok
8261 Badacsonytomaj, Római út 197.

e-mail: iroda@bazaltbor.hu
Vendéglátás, borpince: 

8261 Badacsony, Bodai Lajos u. 1.
e-mail: birtok@bazaltbor.hu

Tel: +36-20/7777-133

KAPASZKODÓK

ISSN: 2060-646
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Gombás András

TUDATOSAN, S MINDENNEK KÖ-
VETKEZMÉNYEKÉNT HATÉKONYAN 
NÖVEKSZIK AZ EURÓPAI BORLO-
VAGREND MAGYARORSZÁGI KON-
ZULÁTUSÁNAK HATÁROKON TÚLRA 
IS ÁTÍVELŐ SZERVEZŐ, KÖZÖSSÉG-
TEREMTŐ EREJE. 

A dinamika mögött átgondolt 
szervező munka van, hiszen a 
sorra alakuló regionális legátu-
sok önmagukban is megszer-

vezik a maguk kiemelkedő rendezvényeit, 
eseményeit. 

Február közepén a felvidéki Szádalmás 
(Jablonov nad Turnou) községben avatási és 
előléptetési ünnepséget tartottak, amelyre 
elsősorban az anyaország északi régiókból 
érkeztek tagtársak, de amikor a magasztos 
hangulatú ünnepséget záró gálavacsorán 
sorra bemutatkoztak a jelenlévők, bizony 
kiderült: nagyszabású találkozó kerekedett 
ezen a szép szombaton a festői fekvésű 
kicsiny faluban. Az egykori uradalmi mag-
tárból kialakított panzióban és annak nagy 

befogadó képességű csupa ablak fogadóter-
meiben, valamint pincéjében ezernyi élmény 
várta a vendégeket. (A Granárium régiós 
vonzásban is kiemelkedő szolgáltató kultú-
rájáról, a vendéglátó centrumot működető 
házaspárról külön riportban számolunk be 
további hasábjainkon.) 

Az avatás napján – az európai borlova-
gok jó szokásához híven - már a kezdeti órák 
is meglepetéssel fűszerezettek voltak. Haj-
nalban ugyanis a ház hatalmas (majd két mé-
teres) ura Pápai Lóránt és kiképzett női-férfi 
csapata közel két mázsás disznót segített a 
túlvilágra, hogy aztán a szakszerűen feldol-
gozott termékekből már reggelire finomsá-
gokat varázsoljanak a vendégek asztalára. 
Lóránt egyébként „többpályás” életet él: fele-
ségével, Szilviával viszik a házat, ugyanakkor 
a borászkodásra is szakít időt, a vadászatnak 
is hódol, de elsősorban hentes és mészáros 
ő, aki több éven át Németországban is ka-
matoztatta szaktudását.  Szóval jöttek sorba 
a szokásos disznótoros falatok, hagymásvér, 
tojásos velő, délutánra már a tepertő is kisült, 
a szakértelem és a gyors kezek eredménye-
ként pedig elkészültek a hurkák, bélbe teke-
redtek a kolbászok. Ahogy érkeztek a ven-
dégek sorba Szombathelytől Budapesten át 
Kazincbarcikáról, Ózdról, Miskolcról és szá-
mos más helyről, picike jókedv fokozóként 
a házigazdák saját boraikkal kedveskedtek. 
Persze ne gondolja senki, hogy hosszas po-
harazgatásról van szó, hiszen az ünnepélyes 
avatási ceremónia valójában délután kezdő-
dött, így a mérsékletességet természetesnek 
vették a borlovagok. 

Szádalmás település közel 800 lelket szá-
mol, nem először kerül sor a februári lovaga-
vatóra, hiszen már jártak itt európai borlova-

gok más alkalommal is hasonló programon. 
Mi tagadás visszahúzott a szívük, amikor ér-
kezett a jelzés a szádalmási legátus elnökétől, 
Voda Lászlótól, hogy új tagok felvétele érle-
lődött ki, mindehhez pedig ismételten méltó 
keretek biztosít a falu közössége, a jelenlévő 
egyházak és nem utolsósorban a Granárium 
vendégfogadó centrum szakavatott ven-
dégfogadói háttere. A marsall vezetésével a 
megszokott lovagrendi alakzatban vonultak 
fel a szádalmási Református templomhoz, az 
Istentisztelet helyszínéhez, ahol az avatási és 
előléptetési szertartás a hagyományok sze-
rint történt meg. Meg kell jegyeznünk, hogy 
az Európai Borlovagrend Magyarországi Kon-
zulátusa minden avatási ünnepsége pontos 
forgatókönyv szerint zajlik, az avatási szertar-
tás begyakorlott, gördülékeny. Az ökomenia 
jegyében három egyház képviselője  , Tóth 
Melinda evangélikus lelkész, Varga Zoltán 
református lelkész,  Bize Norbert  katolikus 
lelkész üdvözölte a jelenlévőket, elsősorban 
arra utalva, hogy a borlovagrend minden 
egyes tagja nemes szándéktól vezérelve 
éli meg mindennapi életét, önzetlen segítő 
adományozó cselekedeteit és a bor iránti fel-
tétlen tiszteletét, melyet jelszavuk szerint az 
„Isten és a Bor dicsőségére!” teszik. 

EURÓPAI BORLOVAGOK NEMES   GYÜLEKEZETE FELVIDÉKEN...

Tisztelgés

Kehely a  kézben, kóstolásra
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Pammer István az Európai Borlovagrend 
Magyarországi Konzulátusának elnök-nagy-
mestere avatás előtti rövid beszédében utalt 
a hely szellemére, hiszen jó szívvel, örömmel 
sereglettek ide Szádalmásra a lovagtársak, 
mert biztosak voltak abban, hogy az itt eltöl-
tött egy-két nap a szeretet és az egymás irán-
ti kölcsönös tisztelet jegyében telik el. Fontos 
a lovagrend eszmeiségében az adományo-
zás, de legalább ennyire fontos, hogy külön-
böző szakmai konferenciákon, tudományos 
programokon taglalják egyebek mellett az 
egészséges életmód és italfogyasztás fon-
tosságát, más egyéb, életünket jó irányban 
befolyásolható morális kérdéseket, de min-
denekelőtt saját példájukkal járuljanak hozzá 
a rend képviselői az önbecsüléstől is áthatva 
a közösségben gondolkodás fontosságához. 

A ceremónia alkalmával az új tagok esküt 
tettek, majd a nagymesteri kar érintése után 
magukra ölthették a rend ruháját. A kehely-
ből kortyolt bor után együtt mondhatták jel-
szavukat: „Isten és a Bor dicsőségére!”. 

Az avatási ünnepség után, immáron 
oldott formában sikerült néhány olyan bor-
rendi taggal néhány szót váltani, aki távo-
labbról jött az eseményre, nem tagadottan 
várakozásteli érzésekkel. Ilyen volt például 
Kovács István, aki „becsületes” mesterségét 
tekintve húsipari kereskedelmi szakember, 

de az utóbbi egy-ként esztendőben már fon-
tos, életének szerves része az Európai Borlo-
vagrend mozgalmi életében való részvétel: 
„A budapesti régió képviseletében hárman 
érkeztünk Dr. Németh Attila régióelnök és 
felesége társaságában, hogy átélhessük, 
megélhessük az egymáshoz tartozás érzését. 
A felvidéki magyarok házigazdáink önzetlen 
szeretete minden pillanatban megnyilvánul 
ezekben az órákban. Ahogy mondani szo-
kás „kiteszik a lelküket”, minden szavunkat 
lesik és bizony a vendéglátás magas iskoláját 
produkálják. Ez pedig nem más, mint a házias 

ízek képviselete, a boraik pedig őszintén szól-
va számunkra újszerűen hatnak, sajátos az 
ízviláguk, hiszen a település éghajlata és ta-
lajviszonya, a zárt hegyláncok egyedi klímát 
teremtenek. Könnyű, száraz fehérboraik a jó 
vendéglátást, szélesebb kínálatot segítik elő.” 

Csubák József hercegkúti borász, aki Eri-
ka feleségével érkezett a lovagrend képvise-
letében arra hívta fel a figyelmet, hogy bár 
Tokaj ide 150 km, de mégis úgy érzik, a szom-
széd várból érkeztek, mi több az itteni borok 
kóstolása után joggal érezhetik, vannak ben-
nük tokaji „motívumok”. A helyi boros gaz-
dák egyikétől felkínált Rajnai Rizling, de még 
inkább a furmintos jegyeket közvetítő fajta 
kellemes meglepetést okozott a szőlész-bo-
rász házaspár számára. 

Az avatási programhoz kapcsolódó záró 
vacsora a házigazdák gondos felvezetésében 
egyszerre volt szakmai és oldott kulináris 
program. A felkínált ételsorhoz külön-külön 
is ajánlottak borokat. Fogyasztásuk előtt be-
mutatták az adott, éppen soros bort, mindig 
más és más borász felvezetésében. 

A találkozó záró programján, a vacso-
rán Pammer István a köszöntő és köszönő 
szavak után rövid összefoglalójában jelezte, 
hogy az Európai Borlovagrend Magyaror-
szági Konzulátusa eseményekben igencsak 
gazdag tavasz elé néz.  Tokajban, ugyancsak 
a borsodi régióban, de már annak magyaror-
szági részén szerveznek nagyszabású avatási 
ünnepséget, borkóstolást, nyárindításkor pe-
dig Hajdúszoboszlóra invitálják szép számú 
seregletük tagságát. 

Szádalmáson szlovák és magyar borrendi 
tagnak felemelő érzés volt! 

MBÉ tudósítás
fotó: Forschner Rudolf

A Szádalmáson 2017. február 18-án az Európai 
Borlovagrend Magyarországi Konzulátusának Borsodi 
Régiója által megtartott avatási és előléptetési ünnep-
ségen a következők ölthették magukra a rend veretes 
öltözetét rendes tagként: Hanesz Ottó, Nagy László, Pápai 
Szilvia. Tiszteletbeli tagként élheti a jövőben rendi életét 
Szénási Lajos. Bornagymester lett: Kovács József, Somor-
jai Simon, illetve borbíró Pápai Lóránt és Voda László. 

EURÓPAI BORLOVAGOK NEMES   GYÜLEKEZETE FELVIDÉKEN...

Avatottak, eskütevők

Pammer István kardérintése
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A SAJÁTOS ATMOSZFÉRÁJÚ KIS FELVIDÉKI VÁROS, 
ROZSNYÓ KELLŐS KÖZEPÉBEN, MONDHATJUK A 
SZÍVÉBEN TALÁLHATÓ A HÁROM RÓZSA ÉTTEREM, 
AMELYNEK VENDÉGSZERETETÉT  CSAKNEM EGY 
EGÉSZ DÉLELŐTTÖN ÁT ÉLVEZHETTÜK FEBRUÁRI 
LÁTOGATÁSUNK ALKALMÁVAL. 

Házigazdánk, Legnár Péter kedves lányával, Nikolettel fo-
gadja riporter párosunkat és a több órás beszélgetésből egyér-
telműen kikerekedik: igazi, magyar érzelmű, 
több műfajban is gondolkodó vállalkozóval 
találkozhattunk. 

Az óvárosban vagyunk, történelmi 
helyszínen, hiszen az Ónodi Országgyűlést 
II. Rákóczi Ferenc itt készítette elő.  Visz-
szacseppenve a jelenbe, előttünk ül az 
étterem tulajdonosa, aki valójában mű-
szaki ember és pályafutását a húsiparban 
kezdte . A Fülek melletti picinyke faluból, 
Soregről elindulva, parasztgyermekként 
elsőnek kitörve családjából,hogy  meg-

hódítsa a világot. Előbb még a műszaki énje volt a meghatá-
rozó, de ama húsipari munkakörben nemcsak a számok és a 
technika világa érdekelte, hanem az anyag, termék is, amit a 
gépek segítségével készítenek.  A férfiemberré, majd családa-
pává váló Péter egyszer csak éles kanyart véve, más irányba for-
dította életét, ezzel együtt pályafutását:

– Igen, mondhatom, a húsipari ténykedésem után „átszálló” 
jegyet váltottam a söriparba – mondja mosolyogva. – Mégpe-
dig belevetettem magam a kézműves sörök készítésének vilá-
gába, létrehoztam a Kaltenecker márkát Szlovákiában, amely 
ma is jól ismert , nemcsak Szlovákiában, hanem még Budapes-
ten is, illetve más országokban. Két felnőtt gyermekünk van 
feleségemmel, Nikolett és Péter, de a sört is „saját gyermekem-
nek” tartom. Érdekes felfedezés, kaland volt ez számomra, mi-
közben kezdett kibontakozni egy másik énem. Ez pedig nem 
más, mint a gasztronómia iránti fogékonyság, már-már szere-
lem. Meg is lett az eredménye, hiszen vállalkozói útkeresésem, 
nyughatatlanságom azt eredményezte, hogy Rozsnyó törté-
nelmi helyszínén  üzemeltethetem  a Városháza részét alkotó 
Három Rózsa Éttermet. 

Ha óriás léptekben is, de eljutottunk a mába, ide a jelenbe, 
hogy az étterem boltíves különtermében beszélgessünk: ho-
gyan is képzeli Legnár Péter és családja a vendéglátást. Nyom-
ban fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy ezt sem egyetlen 
pályán teszik. A melegkonyhás étterem meghatározóan gömö-
ri ízekre alapozza kínálatát, például palócleves, gömöri golyók, 
gömöri töltött káposzta, hogy csak néhány példát említsünk. 
Felépítette annak technikai és személyzeti hátterét, hogy 
nagyszabású kitelepüléseken is megmutathassa szolgáltatá-

sait a Három Rózsa Étterem. Nem kis büsz-
keséggel említi: csapata már lebonyolított 
2300 fős giga- programot is, a megrendelők 
nem kis megelégedésére. 

– A tradicionális és nemzetközi gasztro 
kultúra képviselete mellett van azonban 
a Három Rózsa Étteremnek egy aktuális, 
rendkívül fontos küldetése is – fordítja más 
irányba tájékoztató gondolatait vendég-
látónk, aki ezer szállal kötődik Magyaror-
szághoz, imádja Budapestet, anyaorszá-
gának fővárosában gyakran megfordul, 

SÖRÖK, BOROK, NATÚR ÉTKEK
Legnár Péter a Három Rózsa Étteremből

Apa - lánya közös kóstolása
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gasztronómiai, kulturális programokon. – Nagyszabású, egész 
Szlovákiára kiterjedő jelenlétet maga mögött tudó vállalkozás 
részese lehetek, őszinte örömömre a fő tulajdonos, Németh Ró-
bert barátom mellett. Az Agro Trade Group egy olyan agrár- és 
élelmiszeripari vállalkozás, amely gazdálkodásához hatalmas 
földterületekkel, állatállománnyal és korszerű húsfeldolgozó 
üzemmel rendelkezik. Az Agro Trade Group több mint 20 éves 
sikeres tevékenysége és előmenetele nyomán most minden ed-
digi dinamikánkat felülmúló „nagy dobásra” készül! Farmoods 
névvel szerte az országban és persze itt Rozsnyón is  körülbe-
lül 80 helyszínen fogjuk kínálni saját húskészítményenket,tej-
termékeinket, tésztáinkat és egyéb 
adalékmentes élelmiszereket. Szá-
razárúink mellett, ezt mondhatom 
nyugodtan, exkluzív delicatesse üzle-
teknek is nevezhetjük. De mindennek 
az alapja, alfája és omegája – takar-
mánytól egészen a késztermékig – a 
szigorú adalékmentesség. Gondol-
kodásmódunk gyakorlatban történő 
feltétlen képviselete így foglalható 
össze: „egészséges termőföld, egész-
séges növények és állatok, egészsé-
ges emberek”. Mi magunk ezt „pilóta” 
projektként is megfogalmazzuk,ugyanis európai viszonylatban 
is szeretnénk példát mutatni az egészséges életmódra való 
ilyen jellegű termelői magatartással. Lehetetlen részletesen 
felsorolni termékeink listáját, pástétomoktól a különböző íze-
sítésű kolbászokon át a boltjainkban kapható kacsa, csirke, bá-
rány, marha és sertéshúshús/mangadurka/, a legapróbb termék 
és készítmény is adalékmentes. A Három Rózsa pedig  előretört 
bástyaként szeretné képviseli alapanyagaival ezt a  törekvést! 

Mindez a szigorúság persze közös érdek, de Legnár Péter 
barátunk szerint hatékony.  Közben, kellemes meglepetésünkre 
a húsfeldolgozó üzemük egyik munkatársa zsugorfóliába cso-
magolt virslivel érkezik. Premierkóstolás ez ,  tudjuk meg, hiszen 
Péter is először haraphat bele a hosszú hónapok óta kikísérle-
tezett, remélhetően hamarosan fogyasztók számára is elérhető 
új virsli termékükbe. Ránézésre sem szokvány, nem rózsaszín, 

még csak nem is a bécsi vagy a frankfurti virslire emlékeztet 
külső megjelenése. Picit olyan árnyaltan világosbarnának tűnik. 
Nem véletlenül, hiszen – mint kiderült ízlelése után – 65 %-ban 
juhhúst tartalmaz, mégpedig oly módon, hogy a jellegzetes il-
lat és ízvilágát a legmegfelelőbben közvetíti.  

Közben Niki sorra elénk varázsolja a már említett palóclevest, 
gömöri golyót, a ház  néhány jellegzetességét jellegzetességét 
.  Jól „vizsgáznak” , számunkra pedig azt üzenik: elkötelezett 
gasztronómus vendégszeretetét élvezhetjük. Megtudhatjuk, 
hogy a Farmfoods hálózatban kiemelt, karakteres termékként 
megjelennek majd, folyamatos bevezetés nyomán a legfelsőbb 
fokozatú steakhúsok, kifejezetten a profi vendéglátás mező-
nyének kínálva. De ragozzuk tovább ezt a műfajt, visszatérve a 
Legnár család példájára. Kiderült, hogy egy korszerű borászati 
üzem működtetésében is érdekelt a családfő, mégpedig a Ter-
ra Wylak márkanéven futó borok nagyüzemi készítésében és 
értékesítésében. A közeli Krasznahorkán pedig, közvetlenül a 
történelmi vár  közelében található a Három Rózsa Panzió, ame-
lyet felesége vezet - nem kis energiával és elkötelezettséggel. 
Az ide érkező a múltba más módon is visszarepítheti magát.  
Szervezésükben kerül sor már hosszú évek óta a Krasznahorkai 
Várjátékokra, ahol korhű ruhába öltözötten és fegyverekkel kö-
zel 300 fellépő jeleníti meg a harci játékokat. Ebben a műfajban  

Szlovákia legnagyobb középkori fesz-
tiváljáról beszélhetünk. 

– Fontos szakasza ez az életem-
nek, hiszen meg kell nyernünk a csa-
tát az új élelmiszertermékek széleskö-
rű megismertetésével – fogalmazza 
meg önmagának is soros feladatát. – 
Komoly marketing munkába fogtunk, 
adott a termékháttér, a technika, ha-
gyományos régiós konyhánk mellett 
korszerűséget is fel kell mutatni a 
napi fogyasztónak, de a Három Rózsa 
Étterembe betérő vendégnek is. Most 

például a szuvidolás technológiával ismerkedünk és egy új ét-
lappal készülünk.  A nagyüzemünkben dolgozó szakemberek 
számára pedig folyamatos tréningeket szervezünk.  

Kiss Dezső Péter
fotó: Forschner Rudolf

HÁROM RÓZSA ÉTTEREM
Restauracia Tri Ruze Roznava/Rozsnyó/

Námestie banikov 32 Roznava
Tel:+421-910-947-902

 e-mail: info@triruze.sk

Felfedezők
Mint jeleztük, Péter lánya, Niki jelen pillanatban elsőszámú segítő az itteni mun-

kában. Eredetileg jogász diplomával rendelkezik, tervei szerint hamarosan meg is ta-
lálja helyét ezen a szakterületen, most azonban közösen kóstolnak új ételkreációkat, 
a borokhoz is kitűnő érzéke van és abban is társ, hogy – számos alkalommal bevonva 
testvérét, Pétert és persze édesanyját – együtt fedezzenek fel új éttermeket. Ha csak 
tehetik a budapesti gasztronómiai, boros és kulturális eseményekre is elutaznak. 
Péter legutóbb a világ egyik legnagyobb szakkiállításán szerezhetett autentikus be-
nyomásokat Párizsban, a SIAL-on.Ottlétünkkor egy elcsípett telefonbeszélgetésből 
tudhattuk meg, hogy nagyobb társasággal a riportkészítésünk délutánján Miskolcra 
mennek, a Kocsonya Fesztiválra. A borokra térve pedig szóba került az is, hogy az 
említett Terra Wylak márka megismertetése  feladja a leckét számukra. Ehhez Péter 
mosolyogva fűzi hozzá: „hálás feladat ez, kitűnő ételeinkhez párosítjuk majd gondos 
ízlelgetések és próbafőzések nyomán…” 

 M I N Ő S É G I   B O R O K   É T E L E K                   A Z  A S Z T A L I  Ö R Ö M Ö K  M A G A Z I N J A  2 017  T É L U T Ó  9

Gömöri golyók

A Farmfoods termékeinek egy része

Rákóczi torony – az egyik kedvenc
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HALLOTT MÁR A MEGEJTŐ TÁJ-
RÓL DÉLKELET-SZLOVÁKIÁBAN? 
A SZLOVÁK-KARSZTRÓL, AMELY 
KEZDŐDIK SZEPSI VÁROSÁNÁL 
ÉS VÉGZŐDIK ROZSNYÓ VÁROSÁN 
TÚL? VAN ITT BARLANG, NAPSÜ-
TÖTTE VIRÁGOS RÉT, MADARAK-
TÓL, ŐZEKTŐL ZAJOS ERDŐ, MA-
GAS FENNSÍK, FOLYÓK ÉS TAVAK. 
DE – TUDJA MEG KEDVES VÁN-
DOR! – VAN ITT MÉG VALAMI. 

Mégpedig Kraszko csi-
gácska Mesebeli Király-
sága, amely valójában 
nem más, mint az egy-

kori Eszterházy uradalom  magtára, Gra-
náriuma, ahol az új idők mai új gazdái 
csodát tettek.

Rozsnyótól 20 percnyi autózás után 
érkezünk a főúti elágazáshoz, hogy el-
forduljunk jobbra Szádalmás (Jablonov 
nad Turnou) község felé. A XVII. századtól 
egészen a XIX. századig uralta a falu ha-
tárában található domboldalt ez az épít-
mény uradalmi magtárként, tizedbeszedő 
helyszínként. A történelem viharában az-
tán Harsányi grófhoz került, majd hosszú  
idők csendessége után 2007-ben leheltek 
bele új életet törekvő, szorgalmas értékte-

remtők. Nevezetesen Pápai Lóránt és fele-
sége, Pápai Szilvia, akik 22 esztendeje ró-
ják közös útjukat, keresik boldogulásukat  
megújult erővel, hittel és elszántsággal. 

Az Európai Borlovagrend Magyar-
országi Konzultusának felvidéki avató 
programjára érkező vendégek szembesül-
hettek azzal, miképpen is sikerült életet 
lehelni a régi falak közé a Pápai házaspár-
nak kerek tíz esztendő alatt. Aki ide ér-
kezik, jó tudnia, egyszerre kap itt nyáron 
hűvös, télen kellemesen fűtött szobákat, 
puha ágyakkal/22 főre/, kóstolhat kitűnő 
borokat a felújított műemlék épület alatti 
pincében, ahol bizony mostanság egyre 
többen megfordulnak. Csoportok, egyéni 
látogatók, és íme, magyarországi borlo-
vagok, akik olyan vendégszeretetben ré-
szesülnek, amit érdemes közhírré tenni 
mások számára is. 

Ennyi felvezetés után illik megmagyaráz-
ni miért is beszélünk mesebeli királyságról 
e tájékon? Valójában egy olyan történet ez, 
amelyben Kraszko csigácska , mint mesehős, 
a szellem szülötte. Történetét külön könyv-
ből tudhatják meg az ideérkezők, színes rajz 
illusztrációkkal. Ha úgy tetszik, az ő mítosza, 
nimbusza   egyszerre vonzza a gyermeket 

URADALMI MAGTÁRBÓL 
MESEBELI SZERETETVÁR

Szilvia, Lóránt, Frederik Filip

Kezdjük az utóbbival, hiszen az előb-
biek utódja ő, Pápai Frederik Filip, aki 17 
éves és Rozsnyón tanul közgazdasági 
szakközépiskolában, hogy közben a tanu-
lás mellett kivegye a részét minden mun-
kafázisból, ami csak ezen udvarház körül 
előadódik. Dolgos legény, aki az eredeti 
szakmáját tekintve kitűnő hentes és mé-
száros édesapjától csakis azt a példát 

látta, hogy dolgozni érdemes. És ez az ősi 
mesterség  a mindennapi gyakorlati élet 
megélésében, szervezésében nagy segít-
ség egy családnál. Akárcsak az édesanyja, 
Pápai Szilvia missziója, aki előbb úgy gon-
dolta, hogy szállodás turisztikai szakem-
berként idegenvezetőként járja majd Eu-
rópát és a világot, de jó sorsa úgy hozta, 
hogy mesebeli vendéglátó birodalmat 
megteremtve, immáron megmásíthatat-
lanul a falusi turizmus képviseletében  - 
itthon marad… 

Hátul, megbújva a Csigaház
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felnőttet egyaránt. A Granárium vendéglátós 
stílusjegyeiben ugyanis kiemelt szerepet kap 
az óvodás és iskoláskorú gyermekek fogadá-
sa. Szilvia, aki férje mellé példásan felzárkóz-
va, február hónaptól szintén tagja az Európai 
Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa 
borsodi régiójának, elmesélte, hogy tema-
tikus programokat állítottak össze általános 
iskolásoknak és óvodásoknak. Céljuk, hogy 
a gyerekek minél több időt töltsenek friss 
levegőn, és hogy játszva sajátítsák el az alma 
feldolgozásának fortélyait. (Kitűnő almater-
mő vidékről van szó.) Itt sütik meg első ke-
nyerüket , ki mással, mint Kraszko csigácská-
val, aki végig is kalauzolja királyságába őket. 
A lányok eljárhatják a tündérek táncát, amiért 
megkapják a „Granárium tündére” címet. A 
fiúk pedig a Csillagkapu segítségével bátor 
lovagokká válhatnak, s erről tanúsítványt is 
kapnak. Felépült tavalyra az önálló csigaház 
a Kemencés kertben (ki gondolná, szerte a 
birtokon összesen 12 kemencében ropoghat 
a tűz!). Négy, tartalmában más és más élmé-
nyeket kínáló programból válogathatnak az 
érdeklődők és nem véletlen, hogy Magyar-
országon is híre ment ennek a szeretet- ven-
déglátásnak: a székesfehérvári Csillagösvény  
Utazási Iroda rendszeresen küld ide iskolai 
csoportokat már hosszú évek óta. 

– ALEADER Szövetség helyi menedzsere-
ként arra gondoltam, hogy férjemmel közö-
sen megvalósítunk itt egy olyan vendéglátó 
bázist, amely „több funkciós” és az értékmeg-
őrzés az elsődleges cél. Miközben új attrakci-
ókkal kell megnyerni új vendégkört. Ezért is 
kezdtünk el szervezni „Tizedbeszedő Feszti-
vál” néven kézműves termékeket kínáló pi-
acot, faházakkal, ahol borászok is megjelen-
hetnek termékeikkel. De ennél is fontosabb, 
hogy szeretnénk fórumot adni a térségi, job-
bára amatőr borászok számára, hogy bemu-

tatkozhassanak, borkóstoló 
programokat szervezhes-
senek. Minden esztendő 
tavaszán megrendezünk 
számukra borversenyt, 
ahol értékelik a kóstolásra 
szánt tételeket, hasznos 
tanácsokat adhatnak egy-
másnak. Hangsúlyozom, 
hogy csakis úgy tudunk 
vendégeket fogadni, ha 
előzetesen bejelentkeznek 
és egyeztethetünk külön-
böző szolgáltatásainkról. 
Tőlünk távol esnek a turis-
ták által nagy számban látogatott barlangok, 
bár a Karszt térségében helyezkedünk el, de 
nekünk a vendéget ide kell csábítani. No és itt 
is marasztalni!

Ebben a mesebirodalomban bizony 
kiemelt szolgáltatás a jó házi konyha, ame-
lyet szintén átgondoltan alakított ki a Pápai 
házaspár. Hat-nyolc olyan falubeli asszony 
alkotja az ő gasztro- csapatukat, akik nem 
képzett szakácsok ugyan, de igazi mesterei 
a házi ízeknek. A konyha korszerűen felsze-
relt, a legmaximálisabb profi szakácsigé-
nyeket is kielégíthetné, de ők ezzel együtt is 
ragaszkodnak ehhez a családias jelleghez. 
Jó úton járnak, mert a míves és gazdagon 
díszített tortáktól kezdve az apró sütemé-
nyeken át szinte minden „húron” játszanak 
ezek az asszonyok, már ami a népi konyhát, 
sütést főzést illeti. A 12 kemence pedig ma-
gáért beszél, a kemencés ételek nagyon 
népszerűek, fűszerezésük tájjellegű, még 
pontosabban „asszonyfüggő” vagyis ki ho-
gyan tanulta meg édesanyjától…

– Mielőtt belevágtunk a mi sajátos kül-
detésünkbe, férjemmel Németországban 
dolgozhattunk pár esztendőt, ő szakmá-

jában egy nagy húsfeldolgozó 
üzemben, én pedig tolmács-
ként. Ezzel is bizonyos anyagi 
alapokat szerezve  hazatértünk 
utáni továbblépéshez – meséli 
Szilvia. – Láttuk,  legyen az csa-
ládi vállalkozás, vagy nagyobb 
léptékű üzletmenet – legfonto-
sabb a minőség, az egyéniség 
és a pozitív hozzáállás, de még 
fontosabb a tradicionalitás. A 
férjem családjában a nagypapa 
volt hentes, s egyben minta-
adó, hogy az unoka folytassa. 

Édesapja borász volt, elismert szőlész, 
vincellér. Ezért a profi borászkodáson is 
gondolkodott Lóránt, de arra jó volt ez 
a vonzalom, hogy most saját borunkból 
is tudjunk kínálni egy-egy ebéd vagy 
vacsora alkalmával. Mindent egyezte-
tünk, megbeszélünk, közösen tervezünk. 
Nagy örömünkre fiunk is aktívan mellénk 
áll, szereti ezt a világot. A múltkor látta, 
ahogy édesapja hentesekre jellemző ak-
robatikus kézmozdulatokkal fente a kést. 
Mosolygott és csillogott a szeme, büszke 
volt apjára. Úgy gondolom ő lesz a mi 
marketingesünk és mindenesünk, ötvöz-
heti és továbbviheti elképzeléseinket. 

Minek tagadjuk, a Pápai családnak 
van még ideje, hogy tovább csiszolják, 
alakítsák a hamvaiból feltámasztott Gra-
nárium körüli életet. Más módon is közös-
ségteremtők, hiszen fontos szerepük volt 
abban, hogy létrehozzák Szádalmáson 
a Szent Orbán Borlovagrendet. Ez is egy  
olyan fórum, amely mérték és értékadó-
an fogja össze a helyi borászokat, hirdet-
heti a település borkultúráját. 

Kemencékről beszéltünk, amelyből 
kéttucatnyi van  Kraszko  Csigácska  Me-
sebeli Királyságában. Meleget, vendég-
szeretetet árasztanak. Akik megépítették, 
emberként maguk is ilyenek. Élvezzék a 
Pápai család  őszintén sugárzó melegét!

www.granarium.sk
Szádalmás-Jablonov nad Turnou

Tel: 00421-905-981-918
Pápai Szilvia

e-mail: papai.lorant@stonline.sk

KDP
Fotó: Forschner Rudolf

Kötözött karaj – sütés előtt

Kemencés sültek Frissen illatozó kolbászok Egy kemence a tizenkettőből...

Apa és fia feldolgoz
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PATRIK ESETE IGNÁC NAGYAPÁVAL
ITT VAGYUNK A GRANÁRI-
UMBAN, SZÁDALMÁSON, A 
FELVIDÉK MAGYARLAKTA TE-
RÜLETÉNEK EGY PICINYKE 
SZEGLETÉBEN. A SZOMSZÉDOS 
FALVAK, GÖRGŐ, KÖRTVÉLYES, 
JABLONCA MINTEGY VÉDŐER-
NYŐ ÖLELI KÖRBE. 

Ő az Ukrán határról,a Latorca 
partjáról érkezett, míg felesége 
Anicska a Nyitra és Vág folyók 

nagyon termő sík vidékéről származik. 
Mind ketten mérnöki diplomával ren-
delkeznek és 5 évet a szőlő nemesítése 
körüli munkának szentelték. De miért is 
keressük annak lehetőségét, hogy ezzel 
a kiváló emberrel elbeszélgessünk bor, 
táj,agrokultúra és család szeretetéről? 
Egyszerű a válasz: Szádalmáson hosszú 
évtizedek óta,mint képzett agrár szak-
ember és borhoz értő polgár, mindig is 
kíváncsiak voltak a véleményére. Helyi 
borászok, ide érkező vendégek, akik a te-
lepülés messze földön híres vendéglátós 
bázisán, a Granáriumban (magtár) meg-
hallgatják földrajzi, talajtani, meteoroló-

giai, borászati értő felvezetéseit. 
Mégsem elég érv mindez ahhoz, 

hogy Ignác István sok évet megélt ta-
pasztalatairól beszéljünk hasábjainkon! 
Íme a  vegytiszta valóság! Itt ül mellette 
négy unokájából az egyik, nem akárki:, 
Voda Patrik (24 éves), a rangidős. Déle-
lőtt érkezett haza munkahelyéről, Brec-
lávból, ahol egy piacvezetőnek számító 
(140 ezer palackot kibocsájtó) borászat-
nál „második” ember. Igen, az unoka 
szőlész-borász szakon végzett a Mendel 

Egyetemen, ahol az alapképzés három 
évét még két esztendővel megtoldotta, 
hogy megszerezze a mérnöki képesítést. 
Mindez nem volt elég számára! Most 
szerzi doktorátusát… 

Ennyi kellett mindahhoz felvezetés-
képpen, hogy eljussunk odáig írásunk-
ban: a nagyapa és az unoka érdekes kö-
zös életszakaszt mondhat a magáénak.   
Erről Ignác István így beszélt: 

– Mindig mellettem sürgölődött, 
forgolódott ez a gyerek – mondja. – Én 

Patrik nagyapja pincéjében koccint a jövőre
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pedig mindig is borászkodtam, agrári-
ummal, környezetem természeti világá-
val foglalkoztam. Ahogy nőtt, és járta 
iskoláit, lányom, az ő édesanyja,  Marian-
na és vejem, Voda Lászl/aki  az Európai 
Borlovagrendek Magyarországi    Kon-
zulátusának  szádalmási  elnöke/ hozta a 
híreket. Kitűnő tanuló a gyerek! Én pedig 
terveztem – milyen érdekes, a 
szülők helyett is – az ő jövőjét! 
A csupa ötös bizonyítvány,  ki-
tűnő érettségi! Azt mondtam 
, legyen ebből a gyerekből 
kitűnő jogász, közgazdász, 
matematikus,  bevallom, or-
vosnak is elképzeltem…

A nagyapa, Ignác István, 
annak érdekében, hogy az 
unoka mindezeket , illetve 
valamelyiket is  megvalósítsa 
, praktikumokhoz is folyamo-
dott! Miképpen? Nagyon jól 
ismert agrárszakemberként 
sok-sok borász barátja van 
a térségben. Ahogy a pálya-
választás közeledett és ezen 
közben azt látta, hogy Patrik 
neki köszönhetően belesze-
relmesedik a borba (nem fizi-
kai, hanem alkotó értelemben 
/, döntött. Elvitte  olyan kol-
legákhoz, borosokhoz, akiket 
arra kért előzetesen, hogy 
beszéljék le a gyereket arról, 
hogy a borászatot főhivatás-
ként űzze. 

– A „manőver” nem sike-
rült – hajtja le fejét István a 
szádalmási Granárium pincé-
szetében tartott nagysikerű 
borbemutatója után. – Amikor 
döntenie kellett, azt mondta, 
csakis a borászat érdekli!Igazi, 
görög dráma volt ez , egyben 

pedig beismerése annak, a megmásítha-
tatlannak úgy kell lennie! 

Mindezt a beszélgetésünket végig-
hallgatta az „érdekelt”, maga a közel 190 
cm-es magasságra megnövő unoka, aki 
hozzáfűzésképpen ennyit mondott: 

– Ahogy el akarták tőlem venni a bo-
rászatot és a borászkodást, annál jobban 

akartam! – mondja finom mosoly kísére-
tében. – a kertészeti egyetemen rendkí-
vül jól éreztem magam és  24 éves életem-
re azt mondhatom, minden porcikámmal 
a borra koncentrálok. Készülök a dokto-
rátusra, most például munkahelyemen, 
egy igen komoly borászatnál még az al-
bérletemet is úgy választottam ki, hogy 
egy Vinotéka tulajdonosának a házában  
lakhassak. Minden óráimat, minden per-
cemet szeretném a borok közelében 
tölteni. Remek döntés volt! Borászként 
azt szeretném elérni, hogy minél job-
ban elmélyedjek a lokális és nemzetközi 
borkésztési folyamatokban. Megadatott, 
hogy az egyetemen kialakítottunk, talán 
az én generálásommal is egy olyan ifjú 
nemzedéket, amely szeretné megújítani 
a szlovák, és térségünk borkultúráját. Már 
hallgatóként is belevetettem magam a 
szervező munkába: havonta szerveztünk 
közös borkóstolásokat évfolyamtársaim-
mal, megfelelő tematika alapján. Mind-
ezt az iskolai gyakorlatok mellett. Mégis 
azt mondom, hogy a nagyapám által 
megkapott elméleti és gyakorlati örök-
ség „megfertőzött”. Szeretek együtt élni 

a borral, és érzem, hogy a jövőm 
úgy teljesedik ki, hogy a szőlővel 
is eggyé válok. 

Patrik néhány palackkal lep 
meg bennünket, amely tartalmá-
ban az ő esze, keze munkája is 
benne van. Még nem kóstoltuk 
meg, írásunk pillanataiban, de vár-
juk az üzenetet… Mindenesetre 
kíváncsiak vagyunk, miképpen is 
látja önmaga jövőjét:

– Haza fogok térni, nagyapám, 
szüleim földjére, mert oda vá-
gyom – mondja mosolyogva a az 
Európai Borlovagrendek Magyar-
országi Konzulátusának szádal-
mási gálavacsoráján. – Keresem az 
új ötleteket, módszereket! Lehe-
tőségem adódott Németország-
ban dolgozni, pár hónapot, de az 
Egyesült Államokba is elvetett jó 
sorsom. Nézem ezt a csodás vilá-
got és úgy gondolom a legjobb 
döntés volt ez, hogy egy életen át 
borban, szőlőben utazhatom. 

A nagypapa mindezen mon-
datok után, miképpen is vonhatná 
meg közös beszélgetésünk tanul-
ságát: „Életem végéig tudunk vi-
tatkozni, egyeztetni, közös sikere-
ket megélni! Nem akartam ezt, de  
örülök, máshogy teljesedett be 
unokám akarata…”

Kiss Dezső Péter
Fotó: Forschner Rudolf
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híres, kézműves 
termékeket készít

Ezeket a borokat Patrik  is alkotta...
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Haladjunk azonban szép sor-
jában, hiszen a Kancellár  
Birtokról  legutóbb egy ja-
nuár elején megrendezett 

borrendi program apropóján hallottunk. 
A Kelet-balatoni Borlovagrend hagyomá-
nyos, Vince-napon megrendezett Borbál-
jának boros kínálatát „vendégfellépőként” 
kiemelten ez a pincészet vállalta fel jó 
szívvel. Itt ismerkedtünk meg a borászat 
bájos, fiatal „szóvivőjével”, Horváth Krisz-
tinával, akit a nívós és látványos borrendi 
programon a rend tiszteletbeli tagjává  fo-

gadott! Az oldott hangulatú rendezvény 
szünetében, a Kancellár Pincészet kóstoló 
pultjánál volt alkalmunk arra, hogy elbe-
szélgethessünk céljaikról, terveikről, érté-
kesítési stratégiájukról, nem mellékesen 
pedig kínálatukról és a már többször is em-
lített családi motivációikról.

– Édesapámnak sokat jelent Som-
ló – mondja, kedves mosoly kíséretében 
miközben finom Juhfarkkal kínálja a Ke-
let-balatoni Borlovagrend ezen az estén 
megválasztott új borkirálynőjét – Bánfalvi 
Kiss Editet. – Tagja a Somló és Környéke 
Borút Egyesületnek, szabadidejét mindig 
is szívesen töltötte korábban is a hegyen 
barátai, borlovag társai körében. Az egye-
sületben kancellári tisztséget is ellát, 
innen jött a borászat névválasztása is. Ha 
jól belegondolok, valóban avatott és értő 
főtisztviselője a somlói boroknak… 

– Milyen az „örökség”, mit szeretnének ah-
hoz hozzátenni?

– Már egy működő pincészetet vásá-
roltunk meg, de a jónak mondható alapok 
mellett szeretnénk fejleszteni a vállalko-
zást. 2014-ben gépeket vásároltunk, az idei 
esztendő fontos feladata, hogy bővítsük a 
fogadó helyiséget, ennek következménye-
képpen remélhetően a vendéglátást is ma-
gasabb fokon lesz módunk képviselni. 
– Mely piacot célozták meg és a helyben 
értékesítésnek milyen szerepet szánnak?

– Célunk, hogy minden korosztály meg-
találja a neki való bort a választékunkban. 
Fontosnak tartjuk a fiatalabb generációk 
megjelenését, olyan borkedvelőket, akik 
most ismerkednek e fogyasztási kultúrával, 
de örömmel várjuk és fogadjuk az időseb-
beket is. Számukra – legyen az  ország bár-
mely pontja is – ismerősen cseng a somlói 
név. Ez utóbbiak számára az erősebb, ka-
rakteresebb borokat ajánljuk, a fiataloknak 
pedig – a fokozatosság elvét is figyelembe 
véve – a könnyebben értelmezhető fajtákat, 
borokat kínáljuk. A profi gasztronómia kép-
viselete teljes körűen még nem lehet valós 

MIT TUDNAK A SOMLÓI

ELŐSZÖR IS AVATOTTAN ÜZENIK SOMLÓ BOR-
FAJTÁKBAN FELLELHETŐ KINCSEIT! A SZÓ – 
KANCELLÁR – EREDETI JELENTÉSÉRE UTALÓAN, 
ELKÖTELEZETT „FŐTISZTVISELŐKÉNT” MEG-
JELENÍTENI EZT A MINŐSÉGET, MELYET VALÓ-
JÁBAN A HORVÁTH CSALÁD KÉPVISEL PIACRA 
LÉPÉSÜK ELMÚLT NÉGY ÉVE ÓTA... 

Pillanatkép a pincéről Szép hölgyek – együtt a borral
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célunk, de 2017 és 2018-ban az újonnan el-
készült fogadó helyiségben már étkeket is 
kínálunk, borkorcsolyák formájában. 
– Hogyan jellemezné a családjukon belüli 
munkamegosztást?

– Édesapám a stratégiáért felel, édes-
anyám a vendéglátás részével foglalkozik, 
párom és testvérem a marketinggel, érté-
kesítéssel, én a pénzügyekkel és a papír-
munka bizonyos részeivel 
– sorjázza a teendőket. 
– Mindnyájan, egyenlő 
mértékben és szavazati 
joggal veszünk részt a 
házi és külső kóstolta-
tásokon, különböző 
eseményeken. Az 
tapasztalatainkat is 
közösen értékeljük. 
Borászunk, László 
Zsolt és családja 
nálunk dolgozik, 
ők foglalkoznak a 
szőlővel, annak mű-
velésével, a borok 
készítésével, pa-
lackozásával, címké-
zésével. 

– A somlói boros közeg, magasztosabban 
szólva „borásztársadalom” hogyan fogadta 
megjelenésüket?

– Örömmel mondhatom igen pozití-
van, hogy mivel édesapámat már régebb 
óta ismerik a hegyen – emiatt eleve nem 
érkezhetett ide „idegenként”. A Somlói 
Borok Boltja által rendezett, több közös 
eseményen is részt vettünk már, többek 

között az éjszakai pin-
cetúrán, a Somló a Gel-
lértben eseményen, 
hogy csak néhány pél-
dát mondjak. 

A magyar borren-
dek országos moz-

galmát értékes 
s z e r v e z ő d é s n e k 
tartom, ezért a 
köreikből érkező 
bármilyen meghí-
vásoknak örömmel 
teszünk eleget, or-
szágos kitekintés-
ben is. 

K.D.P.
Fotó: 

Forschner Rudolf

KANCELLÁR BIRTOK BORAI?

Hosszabb távban gondolkodnak!

Krisztina – immáron a báli díszvacsora 
asztalánál ülve a jövőről is megfogalmazott 
néhány fontos tényt és gondolatot. A Kancel-
lár Birtok tulajdonosai kétségkívül hosszabb 
távban gondolkodnak. Jelenleg 20 hektáron 
gazdálkodnak és meghatározóan Olaszriz-
linget, Juhfarkat, Hárslevelűt és Furmintot 
szüretelnek. A kapacitásukat Írsaival bővítik, 
ennek is meg van a pontos ütemezése: 2018-
ban fognak telepítésébe.

Kapcsolat: 
Horváth Krisztina
Borkóstolók, vendéglátás

horvath.krisztina@
kancellarbirtok.hu

06 30 642 5528
Horváth Áron

Egyéb ügyek

horvath.aron@kancellar-
birtok.hu

06 30 941 8399
Boda Gábor

Egyéb ügyek
boda.gabor@kancellar-

birtok.hu
06 30 953 4556

Dr. Bisztray György professzor koccint Horváth Krisztinával
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A dolgok rendje és módja szerint azonban 
menni kell tovább, hiszen az örökség 
kötelez.A tény pedig üzen: 1996-ban a 

régió és talán az ország első igazi wellness szál-
lodája nyitotta meg kapuit - akkor   még  4 csil-
laggal. 

Riporteri szerencse, hogy a m ost igazgatói te-
endőket ellátó Fülöp Attila már a startnál Assistant 
Front Office Managerként az indító csapat tagja 
lehetett. Persze ezt megelőzően megfelelő mu-
níciót kapott a Danubius szállodaláncnál eltöltött 
idő során, hogy aztán az akkor még Rogner néven 
szereplő luxushotelben ezeket a tapasztalatokat, a 
vendégekkel szembeni alázatot és a magyaros ven-
dégszeretetet ötvözhessék az akkor még újszerű-
nek ható „nyugati szemlélettel”. 

– Valójában nem másról volt szó, mint szá-
munkra is friss gondolatokról, új típusú szállodai 
szolgáltatások ötvözetéről – kezdi beszélgetésün-
ket a szálloda elsőszámú vezetője, akinek dokumentáló képességeit 
igencsak jó néven vesszük a további beszélgetési szakaszban is. – Így 
alakulhatott ki az évek alatt a szállodánkat ma is jellemző, a nálunk 
pihenők „testi és lelki” kényeztetését szem előtt tartó családias légkör 
a mostanra már többezres törzsvendég állományunk számára.  Két-
ség kívül több fejezetet kell  megkülönböztetnünk a hévízi „Rogner”- 
sztoriban, nem is érdemes mindegyik momentumról külön szólnunk, 
legyen elég annyi, hogy voltak zivataros, rossz szándékú befektetői 
periódusok, a mostanit megelőző öt esztendőt pedig, mialatt az 
Accent Hotel Management  üzemeltette a szállodát, egyértelmű-
en vérprofi és dinamikus  szakasznak ítélem.  Pályafutásom ezen 

szakaszában üzemeltetési igazgatóként  tevékeny-
kedtem, majd rövidke szakmai kitérő után – a büki 
Greenfield Hotelban dolgozhattam igazgatóként – 
hasonló felkérést kapva tértem vissza a Lotus Ther-
me Hotel & Spa kötelékébe. 

Azt gondoljuk, nem mellékes visszaidézni a 
múltat, hiszen közben Hévíz, mint országosan is ki-
emelkedő turisztikai centrum újabb és újabb szállo-
dákkal gazdagodott, ha úgy tetszik a térségi kínálat 
– ebben a szállodai fokozatban is – megháromszo-
rozódott. Azonban a jó alapok, az elkötelezett szak-
maiság mindig is meghozza a maga gyümölcsét. 
Így volt ez 2015. májusában is, amikor a hotelt egy 
nem szakmai orosz befektető vette meg, aki – és ez 
nagyon fontos momentum a jövőt illetően – úgy 
döntött, hogy bizalmat szavaz a szálloda gárdájá-
nak, saját üzemeltetéssel a Management Fee-t ez-
által is megspórolva kívánja befektető céljait elérni. 
Kézenfekvő, hogy a szállodaigazgatót az elmúlt 

másfél év tapasztalatairól kérdeztük a továbbiakban: 
– Nagy erő és érték, hogy az alapcsapat 20 év alatt összekovácso-

lódott és a szállodát magáénak érző dolgozókból áll – folytatja ösz-
szefoglalóját Fülöp Attila. – Valamelyest könnyebb így összetartani 
egy ilyen kollektívát, mint egy nyitó vagy pár éves ház munkatársi 
gárdáját. A piacon talpon maradni és ebben a szegmensben igazán 
színvonalat felmutatni csakis az tud, aki képes olyan munkaerőt felvo-
nultatni, amely szakmailag képzett, szemléletét pedig egyértelműen 
áthatja a vendég óhajainak keresése és feltétlen kiszolgálása. Sajátos 
és egyedi ritmusú működési rendben éljük életünket. A vendé-
gek 4,3 napos átlagos tartózkodási ideje a konyha szerepét még job-
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ELSŐ HÉVÍZI „ÖTCSILLAGOS” – 20 ÉV TÁVLATÁBÓL

A HÉVÍZI MINŐSÉGI TURIZMUS 
ÉS SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÓ 
KULTÚRA OLYAN HELYSZÍNÉN 
TEHETTÜNK AKTUÁLIS LÁTO-
GATÁST, AHOL IMMÁRON 21 
ESZTENDEJE AZON FÁRADOZIK 
ELKÖTELEZETTEN A SZEMÉLY-
ZET, HOGY A LEGFELSŐBB FOKÚ 
VENDÉGLÁTÁST TARTÓSAN KÉP-
VISELJÉK. A 20 ÉVES JUBILEUM 
PERSZE CSAK RÖVID IDŐRE SZÓ-
LÓ VISSZATEKINTÉST JELENTETT 
TAVALY A JELES HÁZ ÉLETÉBEN.

Műszakban a konyhai csapat harmada
Sommelier – 
séf egyeztetés

Fülöp Attila 
a kezdetektől itt dolgozik
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ban kiemeli abban, hogy a nap kezdése és zárása is emlékezetes és 
változatos kulináris élményt nyújtson. Fontos, hogy a szervizdíj adta 
lehetőségek maximális kihasználásával meg tudjuk tartani dolgozó-
inkat és egyben további motivációkra serkentsük. Szakács, cukrász és 
felszolgáló mestereinknek köszönhetően pedig mindig tudunk tanu-
lókat is bevonni a napi munkába. Az öt csillag nyújtotta komplex szol-
gáltatói arzenál, a korszerű technológiák és szerviz kultúrák alkalma-
zása, az új és korszerű konyhai alapanyagok megismerése a szakma 
jövendő nemzedékének remek „gyakorlópályát” jelent.

A január hónap – a két évtizedes tapasztalatokat is figyelembe 
véve – amolyan „félgőzzel” működő üzemmenetet jelent a Lotus 
Therme Hotel & Spa életében is. Kevesebb a vendég, ilyenkor töb-
ben mehetnek a munkatársak közül szabadságra is, és persze a kö-
vetkező hónapokra szóló tervezés, fejlesztő és korrekció munka is 
ezekre a hetekre esik. Amikor a 34 fős munkatársi gárdát tömörítő 
konyha séfjét, Tatár Attilát arra kértük, hogy mutassa be „birodal-
mát”, sietett elöljáróban leszögezni: az első két évtizedből az utóbbi 
másfelet töltheti e falak között, ha úgy tetszik, ebből következően 
ezzel is szeretné kifejezni hűségét munkahelye iránt. Adódik is a kér-
dés: mi vonzotta, hogy itt próbálkozzon? A negyvenes éveinek 
elején járó ambiciózus szakember azt mondja, mindig is presztízs 
volt ilyen magas minőségi fokozatú szállodában dolgozni és ideke-
rülése nyomán sikerült is minden részleget kipróbálnia, olyannyira, 
hogy ha jól számolja eddig öt séf mellett végezhette szolgálatát. A 
türelem és ama bizonyos hűség pedig azt eredményezte, hogy im-
máron a konyhai hajó fő kormányosa lehet. 

– Itt ismertem meg a szintén szakács szakmával rendelkező 
feleségemet is, ma már három gyermeket nevelünk és elmondha-
tom, hogy egyszerre vagyok önépítkező és a közös gondolkodás-
ban bízó munkahelyi vezető. – Bár sok a papír munka, de lehetőség 
szerint magam is főzök rendszeresen, hogy edzésben maradhas-
sak. Számomra mind a mai napig szakmai kihívást jelent ebben a 
pozícióban dolgozni. Hogy egy friss példát említsek: séf beosztá-
somban jobban oda kell figyeljek szakmailag is a cukrászatra, bár 
ezzel a szakmával nem rendelkezem, de igyekszem elmélyülni e 
terület részleteiben is. Ha pedig a szakácsság szigorúbban vett 
területeit vesszük, a melegkonyha közelebb áll hozzám, ebben a 
műfajban – jobbára csapattagként – korábban versenyeken is részt 
vettem. Most azonban min-
den erőmmel az elképzelt 
alapkoncepcióm megvalósí-
tásán fáradozom.

Alapos, precíz ember Ta-
tár Attila, ugyanis készülvén 
az interjúra, címszavakban 
előzetesen össze is foglal-
ta, mely területeken milyen 
szakmai protokollt alakított 
ki a konyha számára. Sze-
mezgessünk néhányat. Ki-
sebb adagokban is kell gon-
dolkodni a frissen készítés 
elvét magasan szem előtt 
tartva. Több kézművesség, 
teljesen új ízek felfedez-
tetése, ami érvényes a for-
mákra és a látványra is. Házi 
készítésű bonbonok jelen-
jenek meg folyamatosan, 
este legyen látványosabb a 
cukrászati kínálat. Hideg-
konyhánál a saját készí-
tésű termékekre felhívni 
a vendég figyelmét, nem 
nélkülözve az ötletességet és 
látványosságot sem. A vacso-
ráknál a vendégektől jó visszajelzést kapnak a napi ajánlatok, a me-
legkonyhánál pedig összességében is teljesen új koncepció, hogy 
minden napra új ajánlattal kell kellemes meglepetést okozni a 
vendégnek. Az à la carte ételeknél a munkatársak számára szent-

írás a receptúrák betartása, valamint, hogy mindenkinek egyfor-
mán kell elkészítenie ugyanazt az ételt. 

 A konyha kapitányával folytatott elemző beszélgetésünket 
követően újabb kedves riportalany érkezik, hogy beszámolhas-
son a Lotus Therme Hotel & Spa sajátos, egyben gazdag kínálatot 
felmutató borkulturális missziójáról. László Erika öt esztendeje 
dolgozik F & B manager asszisztens és részlegvezető helyettes-
ként, feltétlen és elkötelezett felelőseként a borral kapcso-
latos szolgáltatásoknak. (Vendéglátós családból származik, 
édesapja Olaszrizlingje kedvelt régiós szinten is, ő maga ka-
maszlány kora óta benne él a vendéglátás színes, sűrű világában.)

– Kibővített borászati képzésben részesülhettem a Kodolányi 
Főiskola vendéglátós szakán, jó pár esztendőt a Balatoni Borok 
Házában dolgozhattam, többször megfordulhattam külföldön 
munkavállalóként, hogy az így szerzett tapasztalatok nyomán itt 
kamatoztathassam borral kapcsolatos ismereteimet.-fogalmaz.- 
Jellegzetességünk, hogy nálunk igen széles a borkínálat, igyek-
szünk ha nem is az összes borvidék minőségi kínálatát felvonul-

tatni, de régiós lebontásban  
gazdag a merítésünk. Stan-
dard borlapunk megközelí-
tően 300 tételt tartalmaz, 
ezen kívül a napi ajánlatra 
rendkívül nagy hangsúlyt 
fektetünk és még valamire: 
szeretünk felfedezni a Bala-
ton és a hozzátartozó régiók-
ból újabb pincészeteket! Ezek 
kiválasztásában pedig a saját 
berkeinken belül működő 
Borklubunk ad segítséget. 
Arról van szó, hogy a felszol-
gáló kollegák és persze a szál-
loda vezetése közös kóstolás 
nyomán dönti el, kik kapnak 
bizalmat tőlünk az említett 
új pincészetek közül. Éven-
te minimum két pincészetet 
külön is felkeresünk a kolle-
gákkal, rendezünk ezenkívül 
tematikus étkes-boros este-
ket, ugyanakkor az exkluzív 
igényekre is figyelnünk kell, 
ezért nívós külföldi borokból 
is igen gazdag a választé-
kunk. A Borlapot egyébként 

évente 3-4 alkalommal is frissítjük, korrigáljuk.Az ötcsillag tartal-
mi kisugárzása boros arculatunkat is kell, hogy fényesítse…

MBÉ
fotók: Forschner Rudolf

Rosé kacsamell itt rosé kisérettel

Séf  1x1: koncepciózusan

A legfontosabb motívum, amely végig-
kíséri a konyha tevékenységét a frissesség! Ez 
érvényes a reggeli konyhára, ahol a friss pék-
sütemények mellett a naprakészségre és vál-
tozatosságra kell figyelni, nem kevésbé pedig 
a regionalitásra. Ez konkrétan azt jelenti, 
hogy régiós termékek kerülnek terítékre, 
sajtok, szárazáru, zöldségek. Összesen 36 be-
szállítóval van kapcsolata a szállodának, eb-

ből 6 őstermelő és kistermelő, számuk a nyári 
időszakban ennél több. A tőkehúsok 80 %-a 
magyar alapanyag. Megjelenik a nemzetközi 
konyhastílus éppúgy, mint az úgynevezett 
témaestek szervezése. (Például spárgából, 
eperből vagy sütőtökből ilyen alkalmakkor 
egész menüsor készül, bizonyítván a konyhai 
csapat kreatívitását., hogy példákat is em-
lítsünk.) A magyar alapanyagok használata 
elsőrendű kritérium és nagyon fontos a napi 
ajánlatokra való fokozott figyelem. Tatár At-
tila szakmai fegyvertárában néhány nagyon 
fontos gyakorlati újítás is szerepel a jövőre 
vonatkozóan. Még több ételt szeretnének a 
vendég előtt elkészíteni, úgy, hogy maga a 
vendég jelenti a partnerséget, amikor ösz-
szeállítanak egy-egy kívánt  formációt. Ki-
emelkedően új irányt jelöl a frissen készülő 
tészta ételek, saláták és húsok kínálata. A 
séf a kommunikáció szerepét egyre fonto-
sabbnak tartja, ugyanis a személyesség a 
vendég és a szakács között megalapozhatja 
a családias jelleget. Ahogy fogalmaz: „Min-
den vendég tesztvendég!”. Azt sem tagadja, 
hogy vezetői módszerében a közös, őszinte 
és korrekt megbeszélést tartja hatékonynak 
és sikeresnek. 

Precízen...
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MENTSÜK MEG A HÁZIASSZONYOKAT!

A LÁNCHÍD RÁDIÓ MIKROFONJA 
ELÉ INVITÁLTA BALLA GYÖRGYI 
SZERKESZTŐ-RIPORTER GOMBÁS 
ANDRÁS BUDAPESTI VENDÉG-
LŐST, AKI 2016. DECEMBERÉBEN 
A MAGYAR VÁLLALKOZÓK ORSZÁ-
GOS SZÖVETSÉGÉTŐL ÁTVEHETTE 
AZ „ÉV VÁLLALKOZÓJA” CÍMŰ 
DÍJAT. TÖBB MINT 50 ESZTENDŐS 
PÁLYAÍV, ESEMÉNYEKBEN, SOK-
SZOR „ÉLES KANYAROKAT” SEM 
NÉLKÜLÖZŐ FORDULATOK,  EGY-
SZER TUDATOS, MÁSKOR ÖSZTÖ-
NÖS ÉPÍTKEZÉS, SIKER, BENNE 
RENDSZERVÁLTÁS ELŐTTI ÉS UTÁ-
NI MOMENTUMOKKAL. 

Alkalmasint zuhanórepülés, 
majd újabb felívelés. Egy, talán 
mások számára is tanulságos 
életút, amelyről őszintén és ol-

dottan beszélt riportalany és riporter. Alábbi 
összefoglalónk megkísérli témakörökben 
felvillantani a párbeszéd legfőbb gondolatait 
és tanulságait.

Mit jelent ez a rangos elismerés a dí-
jazott számára? Bevallottan fontos, hiszen  
Gombás András  szeret első lenni. A VOSZ 
elnöke, Demján Sándor a díjátadáson 
felvezetésképpen kinyilvánította, hogy a 
díjazottak példaképek. Ezt valójában 
csakis egy életművel lehet kiérdemelni. 
A riportalany szerint persze nem biztos, 
hogy ő volt 2016-ban szakterületének leg-
jobb vállalkozója, de a javaslattevők az 
elmúlt 50 esztendőt tették mérlegre és 
hozták meg a döntést. 

a
Gombás András – számos pályatársa 

mellett - a rendszerváltás előtt szerző-
déses vállalkozó volt és ez bizony nagyon 
fontos tapasztalatokat hozott számára: 
gondolkodásmódjában, de szélesebb kite-
kintésben is. Egy kerületi vendéglátós vál-
lalathoz tartozóan ugyan nem sajátja volt 
az adott bolt, bérleményként üzemeltette, 
de már megcsillant a siker, az esetleges 
meggazdagodás lehetősége. A Gombás 
sztoriban ez a szakasz úgy jelölhető, hogy 
egy rosszul működő üzletet vehetett át, 
amit gondos igyekezettel jóra formált át 
és ez pedig alapot teremtett ahhoz, hogy 
sajátos vendéglős egyéniségét felmutassa. 
A pesterzsébeti Kakukk Vendéglőben 
nem kellett csodát tenni. Viszont teli korsó 
sört kötelesség volt adni, az üveges sört el 
lehetett vinni, mi több máshonnan kitiltott 
vendégeket is fogadhatott. Futott a sze-
kér. És az élet mégis úgy hozta, hogy örült 
a sikernek, még dicsekedett is. Mi lett az 
eredmény? Szépen megemelték a bérleti 
díjat, de egy életre megtanulta, hogyan kell 
bánni az információkkal, kiszivárogtatással. 

a
A beszélgetés következő perceiben 

Gombás András azt fejtette ki, hogy 
épp az információszerzés és a kom-
munikáció a legfontosabb egy adott 
vállalkozó életében. Fontos intézkedé-
seket, törvényeket előre meg lehetett 
„szimatolni”. Úgyis lehet fogalmazni, 
amikor életbe lép egy törvény már arra 
felkészülhet az ember, ha jók az előze-
tes hírcsatornái. Ennek köszönheti pél-
dául azt is, hogy tudomására jutott: a 
vendéglátó vállalatokat holdingok fog-
ják működtetni, ebből következően pe-
dig az is evidens lehetőségként csillant 
meg, hogy saját éttermet kell a lehető 
leghamarabb nyitni. Ezt meg is tette és 
1990-ben megnyitotta a Gombás Ét-
termet. A  generációja az úgynevezett 
„Ratkó” korszakhoz köthető és az ezzel 
kapcsolatosan a beszélgetés során úgy 
fogalmazott, hogy szorgalmas, törekvő 

emberek csoportja ez. Pályára kerülvén   
első perctől kezdve egyértelmű volt: 
a vendég szent! Levették a kabátját, 
foglalkoztak vele és ha mindezt jól 
csinálták, hamar főpincér pozícióban 
találhatták magukat. Akárcsak Gombás 
András, aki persze a vendéglős pályára  
kis vidéki parasztgyerekként egy családi 
példa nyomán került. 

a 
A győri rokonok közül az egyik a Gun-

del főpincére volt, a másik Gombás ágról 
a lányok szintén vendéglátósnak álltak 
és már a háború előtt szép előmenetelt 
mondhattak a magukénak, három ven-
déglőt, éttermet is vittek. Ott volt tehát a 
példa és a  Gombás legényke beállt pincér-
tanulónak és mind a mai napig úgy érzi, jó 
döntést hozott! Szereti az embereket maga 
köré gyűjteni és ehhez egy étterem kitűnő 
helyszín. Fontos beszélgetni az emberek-
kel nemcsak az adott vendéglőben, hanem 
más helyszíneken is. Vidéki éttermekben, 
szállodákban egyaránt fel lehet fedezni 
tiszteletreméltó kollegát, egy-egy kitű-
nő ételt, szakmai fogást. 

Sikersztori címmel beszélgetés a Lánchíd Rádióban
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a 
Ahogy elindult a Gombás Étterem si-

kertörténete, azonnal azt tapasztalta, csakis 
egyedi karakterrel lehet állva maradni a me-
zőnyben. Ezért is alakította úgy a kínálatot, 
hogy olyan ételeket varázsolt vendégei 
elé, amelyeket csakis nála kóstolhatták. 
Vagyis nem volt összehasonlítási alapjuk 
más éttermek ajánlataival. 

a 
Merészség is kellett a startnál. Például az 

Intercontinental séfjét sikerült elcsábítania, 
aki partner volt ebben az újszerűségben. 
Példát is említett: ananász, őszibarack, kol-
bász, lecsóalap összekeverésével egy olyan 
különleges köretet alkotott, amit első perc-
től elfogadtak a vendégek! 

a
A lendület nem hagyott alább, országos 

hírű lett a Gombás, majd sorra megmutatta 
stílusjegyeit külföldön, elsősorban Német-
országban. Egyesítéskor például felké-
rést kapott több hétre szólóan, hogy 
mutassa be a magyar konyhát, később 
pedig egészen odáig jutott a határon túli 
előmenetelben, hogy Drezdában a buda-
pesti Szeged Éttermet alakította ki, hogy   
ezáltal is folytathassa külhoni karrierjét. Ez 
a lépése az első időszakban átütő sikert ho-
zott, azonban hirtelen nehézségek támad-
tak, a továbblépéshez nem kapott megfe-
lelő hátszelet a szakminisztériumtól és 
az idegenforgalmi felsőbb szervektől. 
Összesen 200 milliónyi volt a vesztesége.

a
Azonban  talpra állt! Véleménye szerint 

30-40 % a szerencsefaktor, de számára a 
legfőbb előrelendítő eszköz a marketing 
tudatos alkalmazása volt. Úgy kell odavin-

ni a vendéget az asztalhoz, hogy előre fel 
kell kelteni az érdeklődését jól elhelyezett 
sajtónyilatkozatokkal, a már többször han-
goztatott vonzó, karakteres ételkínálattal és 
semmiképpen nem direkt reklámmal. 

a
A Gombás Étteremben 25 esztendeje 

látja el a feladatát ugyanaz a séf. Az ő szaktu-
dása és véleménye sokat jelent a gazda szá-
mára és bizony egyet kell érteni vele, amikor 
azt mondja „nézd meg főnök, a gazdagon 
megrakott tányérok üresen jönnek visz-
sza a mosogatóba”. A vélemény nyilvání-
tás iskolapéldája!

a
Új téma kerül terítékre a beszélgetés 

során, ez pedig a mai fiatal szakemberek 
külföldre vándorlása. Bizony égető ez a 
probléma, de a riportalany gondolati meg-
közelítésében mindezt csak akkor lehet-
ne megállítani, vagy visszafordítani, ha az 
oly sokat emlegetett béreket végre már 
rendbe tenné a kormányzat. Ezzel együtt 
sem sikerül mindenkinek a külföldi kaland, 
számosan csalódottan térnek vissza. De 
nemcsak a vendéglátós szakemberek béré-
vel van itt gond, hanem a vendég fizetőké-
pességével is! A fél évszázadot vendéglátós 
pályán eltöltő vendéglős azt mondja, az 
étterembe járást csak nagyon kis száza-
léka engedheti meg az embereknek. Egy 
négytagú család vasárnapi ebédje legalább 
húszezer forintba kerül – ezt pedig csak ke-
vesen tudják kigazdálkodni. 

a
De más, emberi, érzelmi megközelítést 

is felvet e tekintetben riportalanyunk. Kifejti 
a háziasszonyokra, családanyákra utalóan, 
hogy talán a legtöbbet ők dolgoznak. Ha 
sikerülne a vendéglőbe járást még széle-
sebb körben, életmódszerűen elterjeszteni, 
a drága háziasszonyokat menthetnék 
meg a vendéglátósok! 

a
A beszélgetés fonala hirtelen fordulatot 

vesz, amikor kritikai hangot megütve erő-
sen bírálja  azt az országos kamarai vezetőt, 
aki nemrégiben kifejtette: az online pénz-
tárgépek kötelező alkalmazása mellett 
a beszerzést is online formában kellene 
kontrolálni.  Ez a kijelentés enyhén szólva 
is butaságnak minősíthető! 

a
A Gombás sikersztoriban fontos szere-

pet töltött be hosszú éveken át a különböző 
szakmai szervezetekhez való tartozás, ha 
úgy tetszik a szakmáért végzett társadal-
mi munka. Szeretett ebben tevékenykedni 
ipartestületi vezetőként is, gyakorta kérték 
véleményét, szakmai fórumokon, televíziós 
riportok alkalmával, hiszen az elsők között 
kapta meg az „Év Vendéglőse” címet. 

a
A Magyar Vendéglátók Ipartestüle-

ténél betöltött régiós elnöki pozíciója után 
egy sajátos szakmai szervezetet, a Magyar 

Vendéglátók Régiós Szövetségét hozta 
létre, országos lefedettséggel. Ennek kere-
tében mind a mai napig járja az országot, 
felkeres vendéglős kollegákat, akiket jó 
hírűk nyomán látogat meg. Munkájukról 
épp a Minőségi Borok Ételek – asztali örö-
mök magazin hasábjain számol be önálló 
rovatában, amelynek immár tiz esztendeje 
„Gombás barangolás” a címe. 

a
Ha már kollegákról, pályatársakról 

esik szó, utalnunk kell a rádióriport azon 
szakaszára, amikor a budapesti Gundel 
Étteremmel való szakmai kapcsolatáról 
beszélt. Önálló vendéglősként több alka-
lommal is közös rendezvényeket bonyo-
lítottak le a nagyhírű étteremmel, annak 
korábbi szakmai igazgatóját, Kozma Kál-
mánt főpincér kora óta ismeri, amikor még 
gyakornokként dolgozott mellette a Sza-
badság Szállóban. Később Kalla Kálmán 
séffel is rendszeres szakmai és baráti kap-
csolatot alakított ki, a közös rendezvények 
mellett a Gombás Étterem szakácsai kü-
lön exkluzív tanfolyamon vettek részt a 
neves házban. 

a
Néhány aktualitást sem kerülhetett el 

ez a beszélgetés, utalva a mostani  Bochuse 
D’or   lyoni magyar világsikerére és persze a 
televízióban futó különböző főzőműsorok-
ra. Széll Tamás higgadtságát, hatalmas 
szakmai tudását nagyon nagyra értéke-
li, valójában a magyar alapanyagoknak 
is a világsikere a magyar csapat kitűnő 
szereplése. A mindennapi kínálatban ezt 
a felső fokozatokban mérhető stílust nem 
lehet elterjeszteni. A maga részéről a ver-
senyt végigizgulta feleségével és a szintén 
vendéglátós fiával. Minden kollegának 
csak gratulálni tudnak! A  főzőműsoro-
kat is nézi, de véleménye szerint nem mind 
színvonalas, az viszont tény, a televíziózás-
nak ez kedvelt műfajává vált.  

A rádióadás nyomán 
összeállította: 

Kiss Dezső Péter
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Ha pedig a zenét említjük, 
azt is el kell árulnunk ri-
portalanyunkról, hogy 
fiatalkorában a régió 

egyik kedvelt diszkósaként járta a kör-
nyező városokat, településeket…

Eltelt az idő, ötvenes éveinek kö-
zepe után röviden így fogalmazhatjuk 
meg jelenét és múltját. 1993-óta dol-
gozik egyéni vállalkozóként. Eredetileg 
műszaki emberként, alapvégzettségét 
tekintve mezőgazdasági gépésztechni-
kumot végzett, később mint autósze-
relő mester, mellé megszerezve a nö-
vény és szőlőtermesztéshez szükséges 
ismereteket. Nem véletlenül. A Sendu-
la-elődök földdel rendelkeztek, sző-
lőjük mindig is volt, az 1900-as évek 
elejéig visszavezethetően. Mindez tehát 
fontos motiváló erő volt ahhoz, hogy 
egyszer csak kibújjon énjéből a földmű-
velési hajlam.

– Semmi nem véletlen, hiszen már a 
műszaki orientálódásom is a mezőgaz-
dasághoz köthető – meséli találkozásunk 
legelején keceli bor és pálinka feldolgo-
zó üzemében, ahol egyben az autószer-
vize is működik. – A szülői háttér, a gyer-
mekkori emlékek arra ösztönöztek, hogy 
magam is folytassam a tradíciókat, családi földterületeinken. Előbb 
közösen, majd egyedül, saját családommal. Jelenleg 25 hektár szán-
tóval, 20 hektár szőlővel rendelkezünk és – lévén mindig is családban 
gondolkodtam – a feladatokat megosztottuk. Az említett szőlőterü-
let Anita és Tímea lányaimé, a szőlőtermesztés felelőse feleségem, 

Ilona. Nekem pedig ama „mindenes” 
szerep jutott, ami a gépi művelést, a nö-
vényvédelmet és betakarítást, valamint a 
feldolgozást foglalja magába. 

Mindez így elmondva is soknak tű-
nik, ha még hozzáadjuk a továbbiakat. 
Boros és pálinkás fronton Sendula Zol-
tán nagyon fontos, már-már hivatásának 
tartja a helyszínen történő kóstoltatást, 
értékesítést, az egyes fesztiválokon való 
személyes jelenlétet. Nyugodtan úgy is 
fogalmazhatunk: ő cégének „az arca”. 

– Menjünk szép sorjában, hiszen a 
borral már a 80-as évektől foglalkozom, 
palackozva pedig egy esztendeje érté-
kesítem, alkalmazkodva az új trendekhez 
és kihívásokhoz. Kistermelőként jelen-
tem meg, ahogy mondottam, elődeim 
örökségét folytatva. Fajtákat illetően 
említhetem a Generosát, a Rajnai Riz-
linget, a Cserszegi Fűszerest, a Kék-
frankost, a Zweigeltet, Irsai Olivért és 
a Kadarkát, amely, ahogy mondani szok-
ták a „szívem csücske”. Nagyapám 1951 
táján telepített félhektárnyi területen 
Kadarkát, én azt felújítottam, amit ez a 
kitűnő ősi fajta meg is hálált. A minőségi 
borok palackozását pedig szintén a kor 
igénye követelte meg tőlünk.

Körbesétálunk a „több funkciós”, szépen rendezett telephelyen, 
közben hallhatjuk további fejtegetéseit házigazdánk különböző 
rendű és rangú fejlesztéseiről, továbblépéseiről. A szőlőt előbb tel-
jes körűen értékesítette, majd úgy gondolta, a sajátjából saját bort is 
készít. Ehhez persze nemcsak szakmai tudás kellett, hanem intenzív 

PÁLINKÁS ROCK – BOROS BLUES

BIZONY PÁLINKÁKHOZ, BOROKHOZ, SAJÁTOS 
HANGULATFOKOZÓKÉNT REMEKÜL PÁROSUL 
A ZENE. NEM VÉLETLEN, HOGY SENDULA ZOL-
TÁN KECELI BORÁSZ ÉS PÁLINKAMESTERNEK 
KITERJEDT BARÁTI KÖRÉHEZ TARTOZÓ ZE-
NÉSZEK MEGÍRTÁK – ROCK MŰFAJBAN – AZ 
IVÁSRA BUZDÍTÓ ZENÉT, AMELY KLIP FOR-
MÁJÁBAN CÉGÉNEK HONLAPJÁN IS LÁTHATÓ. 
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va – beleszerelmesedett. Ehhez nagyon fontos háttértudás kell, 
új technológiák megismerése. A pálinkához is nagy törődés kell, 
a különböző ízekből pedig létre kell hozni egy olyan szortimentet, 
amelyre a fogyasztó nyitott. 

– Jelenleg 31 féle ízben kínáljuk pálinkáinkat, igyekszem 
kuriózumokkal is megjelenni. Ehhez pedig a régi gyümölcsök fel-
fedezésére’ van szükség. Például Kiffer körte vagy Pipacs meggy! 
Az itteni éghajlattal, a homokköves alaptalajon csodálatos gyü-
mölcsök teremnek, a belőlük készített pálinka és bor alkalmas arra, 
hogy új irányokat mutassunk meg a hozzánk érkező vendégeknek 
vagy fesztivál látogatóknak.

Mondta az okleveles bor és pálinkabíráló mester…
A Sendula birodalom fontos helyszíne a pálinkás kóstoltató 

helyiség és az emeleti  50-60 fős rendezvényterem. Az utóbbi idő-
ben egyre népszerűbbek a gasztronómiai programok, családi-baráti 
események szervezése, mert első kézből kóstolhatják meg a vendé-
gek a Sendula borokat és pálinkákat. Meséli, hogy a kóstoltatások-
nál nagyon fontos, hogy folyamatosan bővüljön az ismeretségi kör. 
Jönnek ide egyesületektől, nyugdíjas klubok mellett üzleti körökből 
is. Például eredeti szakmáját illetően mind a mai napig kiemelt part-
nere kenőanyagokat illetően a Shell világcég. Nem véletlen, hogy 
nemcsak régiós, hanem országos lazító tréningekre is jönnek ide 
piacvezető cégektől. 

Sendula Zoltán a hazai borrendi mozgalomban idejéhez mér-
ten megpróbál jelen lenni. A keceli TG. Pince Lovagrend tagja, de a 
Magyar Pálinkagyártók Egyesületében is tevékenykedik, mivel úgy 
vélekedik: a jeles szakemberektől sokat tanulhat, véleménye szerint a 
pálinkaágazat az elmúlt 10 esztendőben egyértelműen a minőség le-
téteményese.

– Ha a magam és a családom életét, ha úgy tetszik életvezetésére 
tekintek vissza, azt mondhatom, megpróbáltunk valóban nem tétlen-
kedni, hanem cselekedni – mondja. – Továbbvisszük elődeink hajlamait, 
tapasztalatait, hozzátesszük a magunkét. Említhetem feleségem pél-
dáját, aki eredetileg egészségügyes volt, majd ahogy elindítottuk bo-
rászati tevékenységünket képezte magát szőlőtermelőként, részt 
vett vincellér szaktanfolyamon, felelősen gazdálkodik területeinken. 
Anita lányom egyszerre próbál hasznos tagja lenni vállalkozásunknak, 

miközben komoly pályázatírói tervező munkát 
fejt ki. Tímea lányom pedig a vállalkozásunk 
teljes adminisztrációját vitte és remélem, viszi 
is a jövőben, de most kis unokám nevelésével fog-
lalkozik, ami talán mindennél fontosabb! 

Erőmhöz mérten támogatom a Keceli Tűzol-
tó Egyesületet, a Keceli Polgárőr Egyesületet és 
a Kiskőrösi Mentőalapítványt.

A legelején világgá kürtöltük, hogy érdemes 
meghallgatni a Sendula pálinkák kóstolása köz-
ben ihletődött zenész barátok rockos indulóját. 
Zárásképpen csakis azt tudjuk javasolni kedves 

házigazdánknak, hogy inspirálja a cimborákat egy újabb produkcióra, 
amelyhez inspirációs erőt, gondolatokat a Sendula borok adhatnak. Így 
megszülethet az első tavaszi fesztiválokra Sendula Zoltánt éltető boros 
blues… Az első lépés már meg is történt. A helyszínen február 10-én 
nyílt meg a ’Sendula Jazz Club’ a Timeless Jazz Band fellépésével.

Sendula pálinkák és borok
Sendula pálinka manufaktúra
H-6237 Kecel, Vágóhíd u. 17.

Tel: +36-20/92-10-665
e-mail: sendula@sendula.hu   ·   www.sendula.hu

K.D.P.
fotó: Forschner Rudolf

A Sendula pálinkákat és borokat egyre jobban kezdik felfedezni a profi 
gasztronómia köreiből is. A „Szabadtűzi Lovagrend”, majd az „Első Magyar Fe-
hérasztal Lovagrend” legutóbbi évadzáró vacsoráján kellemes meglepetésre 
az országos hírű szakácsok, vendéglátósok, pálinkás szakemberek – akiket e 
szervezetek tömörítenek – jó szívvel kóstolták és 
dicsérték Sendula mester produktumait. Egyre 
jobban szeretne koncentrálni a minőségi borok 
és pálinkák piacán előbb a régiós éttermekre, 
szállodákra, egészséges önbizalommal pedig 
a fővárosiakra is a keceli szakember. Termékeik 
egy részével legutóbb a Séf Bálon, a Hotel Aréná-
ban találkozhattak a magyar gasztronómia leg-
nagyobbjai. Pálinkafronton kialakult minőségi 
gyümölcsöket beszállítók köre, hiszen jó pálinkát 
csak nyomonkövethető, egészséges érett gyü-
mölcsből lehet készíteni. Zoltán szeret új ízeket 
felfedezni, kísérletezni, de őszintén bevallja: amikor úgy döntött, hogy ebben 
a műfajban is megmutatja magát, nem gondolta, hogy a siker ilyen nehezen 
érhető el. A jelentős anyagi befektetés mellett nagy erőket kell összpontosítani 
a termékkör megismertetésére. Ez önmagában is teljes embert igényelne, de ő 
szereti a kihívásokat! Ezért aztán nagy versenyfutásban van az idővel. Napi 14-
16 órát dolgozik, nagy adomány az élettől, hogy minden családtag a segítője! 
Amikor érzi, hogy „összecsapnak a hullámok a feje felett” és ki kell engednie 
a gőzt, este bekapcsolja valamelyik zenetechnikáját és különböző korszakokból 
különböző műfajokból visszaidéz hazai és külföldi világsztárokat, kedvenceket.  
Ezzel kapcsolatosan azt mondta, ha már nem tanult meg becsületesen játszani 
egyetlen hangszeren sem, hát így lubickolhasson a zene tengerében.

Sendula Zoltán – főzőmesterével degusztál

Feleségével és Anita lányával
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BÖLCS STAFÉTAVÁLTÁS
A SZŐKE UNOKÁK FOLYTATJÁK

Itt vagyunk Szőke Mátyás és Zol-
tán Pincészetének néhány esz-
tendővel ezelőtt elkészült elegáns 
kóstoló termében, ahová belépve 

azonnal szembetaláljuk magunkat a bo-
rászatot alapító Szőke Mátyás, sajátos 
karakterű borásszal. Kezében hatalmas 
öblözetű vörösboros pohárral, benne a 
megcsillanó csodás nedűvel…

Már jó pár éve, hogy hírét vettük, a Sző-
ke családban az alapítók példája igencsak 
ragadós, már ami a legifjabb nemzedéke-
ket illeti. 27 évvel ezelőtt vágott neki Sző-
ke Mátyás, hogy gépész szakemberként 
szülei álmát megvalósítsa. Még 50 éves 
sem volt, amikor éles kanyart vett az éle-
te: feleségével létrehozták borászatukat. 
Hogy mire jutott, arról díjak, eredmények, 
sok-sok újságcikk, nyilatkozat dokumen-
táló értékeket mutat fel. A hazai borász 
közéletben pedig sajátos egyénisége 
megkülönböztetett tiszteletet, figyelmet 
váltott ki a kollegák körében. Tudatosan 
építkező ember, aki Zoltán fiát is a borá-
szat felé terelte és jelenleg is elsőszámú 
társa a mindennapi alkotó munkában. De 
nézzünk csak körbe, kik fogadtak még 
bennünket mostani látogatásunk alkal-
mával? Kezet fogunk Zoltánnal, aki a mel-
lette álló Katalin lányát mutatja be, majd 

unokaöccsét, a „kis” Szőke Mátyást, aki 
bátyjának, a Veszprémben élő Józsefnek 
az első gyermeke, ha úgy tetszik, ő a leg-
idősebb unoka a Szőke családban. Mielőtt 
persze tovább beszélgetnénk, illik teljessé 
tenni a Szőke családot. Mátyás és Katalin 
a borászhivatást választotta, mindketten 
a Szent István Egyetem hallgatói, per-
sze más-más évfolyamokon. Előbbinek fi-
útestvére, András – milyen érdekes, hogy 
a múlt visszaköszön – gépésznek tanul 
Veszprémben, utóbbinak húga, Zsófia 
pedig Debrecenben népegészségügyi- 
gyógytornász szakon készül diplomát 
szerezni. 

– Nagy ünnepeken, fontosabb családi 
eseményeken jobbára nálunk jön össze 
a teljes család, nagy örömünkre szívesen 
jönnek is – indítja őszinte szálon beszél-
getésünket a legfőbb családfő, aki éle-
tének mostani periódusára elégedetten 
könyvelheti el, vállalkozásának jövője 
minden bizonnyal biztosított. – Ahogy fel-
nőttek az unokák, minden erősebb ráha-
tás nélkül azt kellett tapasztalnunk, hogy 
Mátyás határozottan a borászatban látja 
a jövőjét, Katalin előbb tett ugyan egy kis 
kitérőt, hiszen ő maga is egészségügyben 
szerzett első diplomát. Majd úgy döntött: 
elvégzi a szőlész-borász szakot is. 

A két borászelkötelezett unokatestvér 
egymás mellett ül. Katalin a délutáni busszal 
jött haza, hogy találkozhassunk és elmond-
hassa véleményét, érzéseit sajátos pálya-
módosításáról. Mátyás tavaly szeptember 
óta levelezős hallgatónak „igazolt át” még-
pedig azért, hogy főállásban dolgozhasson 
nagyapja és nagybátyja mellett. Mondja is: 

– Úgy érzem, jó döntést hoztunk, hogy 
egy kerek-egész borászati üzemben vé-
gezhetem mindennapi teendőimet, bete-
kintve mindenegyes munkafázisba, átélve 
a folyamatokat. Nagy adomány ez nekem, 
hiszen korszerű a feldolgozónk, gyönyörű-
ek ültetvényeink, a piaci értékesítő munka 
is olajozottan működik. Nekem az a dol-
gom, hogy minél több gyakorlatot szerez-
zek a lexikális ismeretek mellett. Rendes fi-
zetést kapok, feladatokat, amelyek mindig 
más és más területet érintenek. Holnapra 
például nagypapám arra kért, hogy készít-
sünk elő kóstolásra három bort, felelősen, 
átgondoltan, hogy közösen megvitathas-
suk, milyen kvalitásokat mutat meg, mit 
kell korrigálni, hogy sikeresen juttathassuk 
a piacra. 

Hallgatja jó beszédű, felelősen nyi-
latkozó unokáját Szőke Mátyás, aki kicsit 
távolabbról merít, amikor a stafétaváltás 
momentumait feszegetjük:

A „CSODÁRA” MI SEM VAGYUNK 
KÉPESEK, HISZEN A GYÖNGYÖS-
TARJÁNI SZŐKE CSALÁD TELJES 
LÉTSZÁMBAN NEM SZEREPELHET 
MELLÉKELT FOTÓNKON. AZ IDŐ ÉS 
A TÁVOLSÁG MIATT A VESZPRÉMI 
ÁGRÓL MÉG HÁROM, ITTHONRÓL 
PEDIG EGY UTÓD  HIÁNYZIK, DE BO-
RÁSZ TÖRTÉNETÜNK SORÁN ERRŐL 
MÉG KÜLÖN IS SZÓLUNK. 

Az alapító nagy pohárral, további tervekkel
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– Amikor megszületett a döntés, 
hogy létrehozom a saját pincészetemet, 
végiggondoltam, láttam szüleim példá-
ját, akiktől mindent elvettek, a történe-
lem az életüket kettétörte. Azt mondtam, 
amikor a 90-es évek legelején startoltam 
a borász pályán, mindent megteszek 
azért, hogy sikeres legyek! Aztán ahogy 
fejlődtünk, úgy nőttek a gyermekeim. Jó-
zsef kitűnő vegyészmérnök lett, külön-
leges borkóstolói adottságokkal, Zoltán 
pedig a legendás „Soós”-ban szerzett 
technikusi diplomát, nyomban be is 
adtam egy akkor országos és világhírű 
nagyrédei borászati nagyüzembe, hogy 
tapasztalatokat szerezzen Bárdos Béni 
kitűnő borász barátom útmutatásai alap-
ján. Tehát megcsillant a folytatás lehető-
sége az ő személyében és mostanra pe-
dig csak köszönhetem jó sorsomnak, két 
unokám tovább mehet az úton…

A Szőke-családban a nemzedékek 
egymás mellett élése szépen harmoni-
zált. Úgy alakult, hogy a már kenyérkereső 
ifjabb Mátyás Gyöngyösön alakított ki ön-
álló életet, Katalin budapesti albérletben 
lakik, szintén felelős, önálló életet élve. 
Tanul, ahogy teheti, hazajár, másodéves 
hallgatóként még sok a feladata.

– Az egyetemi lét izgalmas számom-
ra, az a véleményem, hogy ezen a felső-
fokú szinten a gyakorlati oktatás még 
mindig háttérbe szorul az elméleti 
ismeretek mellett. Ezért is érzem szeren-
csésnek magam, hogy szinte „megte-
rítve” előttem van, minden részletével 
a nagyszüleim által megteremtett bo-
rászati vállalkozás. Unokatestvérem, 
Mátyás elsők között mondta el nekem, 
hogy nemrégiben fontos küldetést vállalt 
mindennapos munkája közepette. Egy-
negyed hektárnyi területet kapott arra, 
hogy teljesen önállóan alakítson ki egy 
vertikumot. Telepítéstől egészen a vég-
kifejletig. 

– Így igaz! – veszi át a szót az érintett. 
– Négyéves folyamat kezdődik el és én 
úgy döntöttem, hogy a Pinot Noir fajta 
pezsdíti meg gondolati és alkotó világo-
mat, hogy aztán terveimet sikeresen meg 
is tudjam valósítani. 

– Csakis így van értelme az együtt-
dolgozásnak és gondolkodásnak! – veszi 
vissza a szót az idősebb Mátyás. – Azt 
látom, hogy a mai fiatalok, szerte más 
borászatoknál is félnek a papírmunkától, 
a sok adminisztrációtól. Pedig egyszerre 
kell minden területre rálátnia a jó borász-
nak. Kihagyhatatlan a személyes értékesí-
tő munka, a piaci jelenlét. Ezért is örülök, 
ha eljönnek velem egy-egy kóstolásra 
borász aspiráns unokáim, mindketten jó 
kapcsolatteremtők, szakmailag is autenti-
kusan tudnak fogalmazni. Nagyon lénye-
ges, hogy a magamnak megfogalmazott 
stratégiát továbbvigyék. Mindvégig azon 
munkálkodtam és munkálkodom jelen-
leg is, hogy a minőség határozza meg a 
pincészetünk karakterét, nem pedig a 

mennyiségre való törek-
vés. Tudjuk, hol vannak 
a határaink. Véleményem 
szerint a magyar borásza-
ti ágazatban egyik sajátos, 
szerintem negatív folyamat 
a fajta túlburjánzás. Vala-
hogy a szocialista idők után 
úgy érezték a kollegák, hogy 
bőséget kell teremteni e tekin-
tetben. A túlkínálat pedig azt 
eredményezi, hogy a fogyasztó is 
elbizonytalanodik a nagy sűrűben. 
Unokáimnak hangsúlyozom is, a 
további jövő zenéje is az, hogy el-
kerüljük a tucat jelleget, a karak-
ternélküliséget. 

A beszélgetés kötetlenebb for-
mában zajlik, kellemes borkóstolás 
közepette. Felidézi az alapító, hogy 
a mostani „Év Borásza” Gálaebéden 
két fiatal családtag is mellette ült, kez-
dik „megízlelni” a társasági létforma 
jelentőségét. "Ahogy a szőlő és a bor 
megérik, úgy látom az a folyamat is el-
indult nálunk, hogy előbb vagy utóbb 
teljesen átadom a karmesteri pálcát, 
Nem olyan egyszerű ez, mert egy rossz 
időzítés, rossz következményekkel jár-
hat, a túlságosan hosszú kivárás pedig 
türelmetlenné teszi az utódokat. A dön-
téshozatalhoz kétségkívül jó ritmusér-
zék kell. Úgyis fogalmazhatnék, korral 
bölcsesség. Remélem, tudom, mit mikor 
lépjek. "

Katalin édesapja Zoltán, és édes-
anyja Erika egyetértően bólintanak e 
mondatok hallatán, hiszen tudják mi 
vár rájuk. Ők maguk is betagozódtak a 
folyamatokba, gyermekük pedig szá-
mukra lesz majd a felelős utód. A Szőke 
családban pedig megadatott annak a 
lehetősége, hogy mindkét ágon ott van 
ez a folytató erő. 

Közben arra is fény derül, hogy Ka-
talin az inkább férfiasnak mondott bo-
rász szakma képviselete mellett finom 
női egyéniség, aki korábban népi 
tánccsoportba járt, zongorázni is 
tanult. Persze nem árt, ha valaki-
ben megvan ilyen jellegű adottság 
is, hiszen a borkészítés egyben egy 
nagyon bonyolult, ám rendkívül 
nagyon szép alkotó munka is.

Látogatásunk zárásakép-
pen kóstolt utolsó kortyok után 
megbizonyosodhattunk arról, 
az élet nagy folyamatai nagyon 
is harmonizálnak egymással. A 
megteremtett értékek, jó csa-
ládvezetés nyomán a továb-
bi jövőt alapozhatják meg. 
Gyöngyöstarjáni példánk 
mindezt többszörösen is 
üzenheti olvasóinknak.

Kiss Dezső Péter
Fotó: 

Forschner Rudolf

Katalin és Mátyás 
derülátása

Pincerészlet

Katalin szülei: Erika és Zoltán

A Szőke család boros különítménye

Szép borok fényben

Szőke minőség:
hármas tételben
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EGÉSZEN PONTOSAN A MÁR HAGYOMÁNYOSNAK 
MONDHATÓ EGER-SZEKSZÁRD BIKAVÉR PÁRBAJ 
IGEN RANGOS BORÁSZATI ESEMÉNYRŐL VAN SZÓ, 
AMELY MINDEN ESZTENDŐ TAVASZNYITÁNYÁN 
VONZZA BUDAPESTRE A KÉT BOROS FELLEGVÁR 
BORÁSZATAIT, PINCÉSZETEIT. NEM MELLÉKESEN 
PEDIG AZ ÉRTŐ ÉS BORKEDVELŐ KÖZÖNSÉGET. 

Eszterbauer János, a Szekszárdi Borászok Céhe elnö-
kével készített interjúnknak persze más aktualitása is 
van: 2016-ban az „Év Bortermelője” címet Mészáros 
Pál szekszárdi borász nyerte el. Erről a borvidékről im-

már ötödik szakemberként! A díj létrehozása óta – a statisztikai 
számszerűséget tekintve – ezzel a szekszárdiak állnak az élen, 
ami azért önmagában is jelzésértékű. 
– Mi lehet az oka ennek a láthatóan markáns fejlődésnek? Miképpen 
sikerült összefogni a térség borászait a Szekszárdi Borászok Céhének? 

– 2006-ban úgy láttuk, hogy szükség van egy olyan szakmai 
és érdekképviseleti szervezetre, mely a borvidék élvonalát, azon 
árutermelő borászokat tömöríti, akik palackos borokkal vannak 
jelen az áruházláncok, borüzletek polcain és az éttermek borlap-
jain – fogalmazza meg indító gondolatát az elnök. – A hegyköz-
ség elsősorban hatósági feladatokat hajt vére, tagja minden ezer 
négyzetméternél nagyobb szőlőterülettel rendelkező gazda – 
szám szerint ez borvidékünkön 1200 főt jelent -, akiknek egyben 
az érdekképviseletét is ellátja ez a szervezet. 
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CÉ
HE BIKAVÉR A GYŐZTES!

Beszélgetés Eszterbauer János borász- céhelnökkel

Két borvidék,
31 borászat,
az ország legjobb bikavérei.

Helyszín: Corinthia Hotel Budapest, Bálterem
Budapest, Erzsébet körút 43-49.

Időpont: 2017. március 3., péntek

Szakmai program: 13.30 – 16.30 óráig
13.30 – 14.30:  szakmai beszélgetés  

„Merre tart a bikavér?” címmel
14.30 – 16.30: kóstoló

Információ és regisztráció:
+36 74/673-709 és +36 30/2355-160
szekszardborvidek@tolna.net
facebook.com/bikaverparbaj

A szakmai vendégek részére előzetes regisztráció alapján 
ingyenes belépést biztosítunk.  
Kérjük jelezze részvételi szándékát 2017. március 1-ig!

MEGHÍVÓ

EGER – SZEKSZÁRD 
BIKAVÉR PÁRBAJ

Elnök – díszben

Szekszárdi borászok felvonulása
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– Az Önök Céhe milyen lefedettségű az egész borvidéket tekintve, 
illetve miképpen növekedhet ez a tagság?

– A tagság ma 71 fővel rendelkezik, amely 35 pincé-
szetet jelent. Egy borászattól akár több taggal is. A pince 
tulajdonosa, vezető borásza, vagy a pincészetben dolgozó 
családtagok is felvételt nyerhetnek. Mindennek szakmai 
és erkölcsi feltételei vannak, melyeket alapszabályzatunk-
ban rögzítettünk. 
– Milyennek ítéli a különböző pincészetek, borászatok egymás-
sal való szakmai kapcsolatát, miközben a piacon egészséges 
versenyszellem uralkodik?

– Versenytársak vagyunk, de közben jól tudjuk, 
a borvidék felemelkedése érdekében együtt ered-
ményesebbek és hatékonyabbak vagyunk, mint 
külön-külön. A szakmai programjaink kőbe véset-
tek, egy évre előre megtervezzük a fajtakóstolók 
időpontjait és azok helyszíneit. A kóstolók meg-
határozott tematika szerint zajlanak, a nyilvános-
ság kizárásával, magunk között, az őszinteség 
jegyében. Évi 8 alkalommal és már 11 éve folyik 
ez a munka – rengeteget tanultunk egymástól! 
Meggyőződésem, hogy az utóbbi évtizedben a 
borvidékünkön végbement látványos fejlődés 
részben ennek is köszönhető. Véleményem sze-
rint minőség, stílus, jövőkép szempontjából ma 
Szekszárd a legegységesebb borvidék hazánk-
ban. 
– Az Ön által elnökölt szervezet hogyan tudja a 
minőség érdekében érdekvédő szerepét karakteresen 
megtartani? Továbbá milyen kapcsolatot sikerült kial-
akítani a borvidéki marketing sikeressége érdekében 
Szekszárd Város Önkormányzatával? 

– Több közös projektünk is fut, ilyen a Fuxli, 
az Etalon, a Szekszárd Palack és a most kibon-
takozó Grand Vin (ez még nem a végleges elne-

vezés) megszületésük a minőség garanciája és egyben mindezek 
kontrolja is. Ide sorolom rendezvényeinket, mindenekelőtt a rend-
kívül színvonalas Szekszárdi Szüreti Napokat, a Pünkösdi Nyitott 
Pincéket, a Budavári Borfesztivál Szekszárdi Utcát, az évente is-
métlődő Borok és Borászok Szekszárdról, vagy a Bikavér Párbaj 
budapesti rendezvényeit.  Mindez operatív feladatokkal is jár, 
melynek végrehajtására az Önkormányzat és a Céhtagok üzletré-
szeivel megalapítottuk a Borvidék Kft-t, ahol 2 alkalmazottal fo-
lyik a színvonalas munka. Az Önkormányzat tudja, hogy Szekszárd 
kétezer éves szőlészeti és borászati hagyományai, a jelen és jövő 

borászati sikerei teszik a megyeszékhelyet különlegessé, érde-
kessé, szerethetővé. Talán a legjobb ajánlólevél minden városi 
projekt kapcsán, úgyis mondhatnám, a jó bor előtt minden 
ajtó megnyílik… Ebből következően jó szívvel mondhatom: 
támogatottságunk példaértékű! 
– A tudatosság jellemzi tehát a borászati marketinget Szekszárdon. 
Miben látja a fejlődés igazi motiváló erőit?

– Gyakran elhangzott már, Villány jó példával 
járt előttünk és lemaradásunk egy idő után elszánt-

ságot, motivációt szült. Be akartuk hozni a hátrányt, 
ami úgy érzem sikerült. A tudatosság talán mindenkinél megvolt 
régen is, de ezt Heimann Zoltánnak sikerült először egy zászló alá 
terelni. Büszke vagyok rá, hogy ebben a munkában mások mellett 
én is társa lehettem. 
– Az Ön pincészete is részt vesz a március elején soros budapesti Bikavér 
Párbajon. Szakmai szempontból mit tart a rendezvény legfontosabb 
üzenetének?

– Gál Lajos mondta egyszer találóan, a Bikavér Párbaj győztese 
nem Eger vagy Szekszárd, hanem maga a Bikavér! Kell ennél töb-
bet mondani a rendezvény szakmaiságáról? A Bikavért ezer prob-
léma veszi körül. Egernek és Szekszárdnak szívügye, hogy ezeket 
leküzdjük és a termék ismét elismert márkanévvé váljon.

K. D. P.

Eszterbauer János – kicsit közelebbről

– A szőlész-borász szakmát gyermekkorában kezdte, amikor 
nagyapja befogta kapálni, permetezni, bort fejteni. Ám akkoriban, fia-

talemberként a műszaki pályán képzelte el a jövőjét. Olyannyira, hogy 
a szocializmus után megmaradt kis szőlője és présháza, amolyan púp 

volt a hátán, különösen, miután a 80-as évek végétől műszaki vál-
lalkozásba kezdett. Aztán telt-múlt az idő és szerencsére megjött 

az elhivatottság érzése és persze a borászkodáshoz szükséges 
pénz is, amit épp a műszaki vállalkozásából teremtett elő. 

– Újrakezdés volt ez – fogalmaz mosolyogva. - Így ma ket-
tős életet élhetek, az ipari automatizálás és a borászat között, 
szerencsémre mindkét fronton nagyon jó kollegákkal vagyok 
körülvéve. Arról nem is beszélve, hogy 4 gyermekemből 2 és a 
feleségem is a vállalkozásokban dolgozik. Ildikó lányom a bo-
rász várományos, így nekem majdnem mindenre marad egy 
kis időm. Hogy milyen a „borász közérzetem”? Mint bármely 
magyar vállalkozóé, sok szempontból lehet akár bizakodó is, 
de minden eredmény elhalványul, ha egy hordót áthelyezek 
a pincén belül, akkor 12, azaz (12!) oldalas jelentést – pince-
térkép melléklettel – kell elküldenem a hatóságnak megha-
tározott határidőn belül. Fékevesztett a bürokrácia minden 
szinten és ez csak a jéghegy csúcsa! Felsorolásukra nem lenne 
elegendő ez a magazin, annak ellenére beállítottságomnál 
fogva bizakodó, pozitívan gondolkodó ember vagyok. S mint 
ilyen, többnyire a közérzetem is kiváló.

Ünnepi  ülés, kóstolásra váró borokkal

Rendezett sorokban...
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ELSŐ MAGYAR FEHÉRASZTAL LOVAGREND

Megemelem
a séf sapkám

Jegyzet

Meg bizony! Amint hírül vettem, hogy a világban kiemelkedően 
rangosnak számító, Lyonban megrendezett Bochuse d’Or döntő-
jén csodálatos magyar siker született, való igaz,  kerestem a séf sap-
kám… Persze mindez csak képletes reakció részemről, s egyben az 
Első Magyar Fehérasztal Lovagrend több mint 120 fős tagságától.  
Mindenképpen le kell szögeznünk: gaszt-
rotörténeti diadal részesei lehettünk 
január legvégén! A gasztronómia, a maga 
szerteágazó, színes világával – meggyő-
ződésem – egyértelműen kreatív, számos 
olyan tulajdonságot igénylő hivatás, ami-
re születni kell. „Taposva”, de még el nem 
érve a 70. életévemet, azt mondhatom, 
hogy nagy szerencse a jó sorsomtól, hogy 
erre a pályára kerültem. Most nem az a cél, 
hogy saját pályafutásomról szóljak, hanem 
néhány olyan gondolat kifejtése, ami kap-
csolódik egy nemzet gasztronómiájához, 
érinti a világ gasztronómiai trendek, folya-
matok mindenkori alakulását. Mielőtt bár-
milyen minősítő jelzőket fogalmaznék meg, szeretném határozottan 
leszögezni: jó úton halad a magyar gasztronómia világban történő 
megítélése, mert olyan elkötelezett kollegák jelentek meg a világ 
versenyszínpadán, akik egy folyamat folytatói…

Mire is gondolok valójában? A legnehezebbnek mondott „átkos” 
szocialista időkben a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség, 
mint a legnagyobb hazai szakmai szervezet mindig megtalálta annak 
módját, hogy a legrangosabb világversenyekre megfelelő kvalitású 

versenyző csapatot állítson össze. A legrangosabb világeseménynek 
számított akkor is és számít jelenleg is a korábban Frankfurtban, majd 
később más német városokban megrendezendő Szakács Olimpia, 
a Luxemburgban sorra kerülő Világkupa, de sorolhatnék még szá-
mos más világ vagy európai rangú szakmai erőpróbát. Ha pontosan 
dokumentálni kellene, ezeken a versenyeken hány és hány arany, 
ezüst, bronzérem született, bizony az archívumokban található anya-
gokban kellene elmélyedni  Százas nagyságrendekről van szó! 
Talán sokan nem is tudják, hosszú éveken át ezeken a versenyeken 
Oscar-díjakat is átadtak, mintegy a kiemelkedő eredmények plusz 
elismeréseképpen. Ahogyan visszapörgetem az időt, előbukkannak 
a nevek, tiszteletreméltó kollegák, akik megszerezték ezeket az érme-
ket, sajnos sokan közülük már nem érhették meg az újabb és újabb 
sikereket, ám tagadhatatlan: ők is azon alapozók közé tartoztak, akik 
a magyar gasztronómia világhírnevét a maguk idején előbbre vitték!  
A kommunikáció akkoriban nem volt olyan átütő és hatékony, hogy 
egy egész ország ezekről az eredményekről beszéljen. Most más idő-
ket élünk,  ezerféle hírportál, blogger, televíziós  és rádióscsatorna,  
elektromos média  ontja, kürtöli világgá a  diadalt. Szóval az a meg-
nyugtató számomra, hogy a korábbi sikerek folytatói is közöttünk 

vannak, képviselve az ifjabb nemzedékeket. 
És itt egy pillanatra szeretnék kitérni arra, 
hogy a szakma különböző rendű és rangú 
képviselői, hivatásos és civil szervezetei rossz 
úton járnának, ha oda és vissza bizonygatnák, 
mely időszak és korosztály volt a sikeresebb 
a világraszóló eredmények kovácsolásában.  
Csendesen javaslom: tartózkodjunk a túlzó 
jelzőktől, mert esetleg a jelent értékeljük 
felül, a múltat pedig alul. 

Az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend 
több tagozata – mint jeleztem – jeles szak-
mai csapatot, képviseletet tudhat maga mö-
gött. Ebben éppúgy megtalálható a szakács, 
a cukrász, a felszolgáló, a borász, a szódás, de 

sorolhatnám tovább, ki mindenki még. Januári nagytanácsi ülésün-
kön egyöntetű volt a vélemény: ama említett séf sapkát mindnyájan 
megemeljük a mostani világraszóló sikert elérő kollegáink, pályatár-
saink előtt.  Bízunk a jövőben s abban: a múlt maradandó értékeit, 
sikereit sem feledjük nemzet tudatukban!

Benke László
nagymester

A magyar csapat tányérja 
a Bocuse d’Or nemzetközi szakácsverseny

lyoni világdöntőjén 
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Világsiker
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ELSŐ MAGYAR FEHÉRASZTAL LOVAGREND

AHOGY FORDULNAK AZ ESZTENDŐK, AZ EMBER ÉV 
ELEJÉN SZÁMOS ESEMÉNYT VISSZAPÖRGET AZ EL-
MÚLT IDŐSZAKBÓL ÉS BIZONYOS FOLYAMATOKRÓL 
ELGONDOLKODIK. FÉL ÉVSZÁZADA, HOGY A VENDÉG-
LÁTÁS HIVATÁSÁT GYAKORLOM. IFJONC PÁLYAKEZ-
DŐKÉNT, MAJD A SZAKMA SŰRŰJÉBEN, MEGHATÁ-
ROZÓAN A FŐVÁROSBAN. MOST PEDIG – MÁSFAJTA 
FOKOZATBAN – NÉHÁNY SZÍVEMHEZ KÖZELÁLLÓ, 
SAJÁT MAGAM ÁLTAL FINANSZÍROZOTT ESEMÉNY, 
SZAKMAI PROGRAM MEGSZERVEZÉSÉBEN. 

Mindig is közösségben 
gondolkodó és dolgozó 
ember voltam. A mikro-
környezet, maga a család 

jó útravalóul szolgált, amikor nekivágtam 
a nagy rengetegnek, hogy meghódítsam 
a világot. Jó muníció volt ez ahhoz, hogy 
amikor bekerültem a szakmai iskola közös-
ségébe, majd első munkahelyem dolgozói 
csapatába, rá kellett jönnöm: semmi nem 
megy egyedül, az élet rendje szerint – bár 
ki-ki maga teljesíti feladatát -, egy-egy si-
kerhez mindig kellett erőket egyesíteni. 
Szóval most, ahogy nekivágunk ennek az 
esztendőnek, kicsit sorjázom is magamban, mit gondolok én ki-
csiben és nagyban a közösség értékteremtő erejéről. Maradjunk 
szűkebb és imádott hivatásomnál, a vendéglátásnál.  Bizony szá-
mos olyan szakmát egyesít, amely csakis együttes képviseletben 
tudja jól képviselni ezt a szolgálatot. Szakács, cukrász, felszol-
gáló, árubeszerző, konyhai segéderő, kézilány, mosogató, hogy 
ne is soroljam tovább. Mindig  arra törekedtem, hogy az egyes 
szakterületek képviselői azt érezzék, hogy mindenkire szükség 
van. Nem különböztetném meg a szakács jelentőségét, mond-
juk a felszolgálóétól. Az egyik nélkül nincs a másik, hozzáteszem 
ezt nem mindenütt így gondolják a szakma napi gyakorlatában, 
azt képviselve vagy gondolván, hogy valamelyik is előbbre való a 
másiknál.. Azt is tapasztaltam pályafutásom során, hogy bár egy 

hivatás elkötelezett gyakorlása teljes embert kíván, de a családi 
és munkahelyi közösségek mellett teljesebbé teszi a mindenna-
pokat, a minőségibb élet megélését bizonyos civil szervezetek-
hez való tartozás. Arra törekedtem tehát, hogy ilyen közösségek-
re is rátaláljak.

Mondhatom, ha e tekintetben leltárt vonhatok: nagy ado-
mány számomra, hogy az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend 
közösségéhez tartozhatom, olyan kollegákat, barátokat tisztel-
hetek, akik a vendéglátós szakma felső fokozatait képviselik, a 
fiatal generáció számára is példát mutathatnak. Egy ilyen közös-
ségben nagy érték még, hogy sikerül – ha nem is mindig „ötö-
dik sebességben” – érdekes és értékes programokkal elűzni az 
érdektelenséget, díszöltözetünkben való megjelenés különböző 
fórumokon pedig azt üzenheti, szükség van a példamutatásra a 
következő nemzedékek számára. Bevallom, mint "fehérasztalos" 

lovag, a magam részéről kicsit nehezmé-
nyezem, hogy tagozataink sorában nin-
csenek külön megjelölve a felszolgálók, 
ugyanis ez a csodálatos hivatás megérde-
melné ezt a szervezeten belüli kiemelést. 
Tudom, hogy a vendéglősi tagozatban szá-
mos kitűnő, a felszolgáló szakmát képviselő 
lovagtárs tömörült, de ezt valójában gyűjtő 
fogalomnak tekintem, ami már egy komp-
lex vendéglátói tevékenységet jelöl. Aztán 
itt van egy másik, hatalmas közösség, a va-
dászok honi társadalma! Itt is tevékenyen 
lehetek jelen a mindennapok gyakorlatá-
ban, szervező munkájában. Ez a közösség 

más kvalitásokat, szemléletmódot igényel, mint a vendéglátás 
világa, de egyben azonos az értékrend: egymás tisztelete és 
becsülete, a természetre való felelős figyelem, ami önmagá-
ban is rendkívül fontos ökológiai küldetés. 

Végezetül, de talán mindennél fontosabb momentumként 
említeném az egyén nemzethez tartozó voltát. Mindenféle 
politikai színezettől mentesen  azt tudom mondani, hogy csakis 
akkor lehet hasznos, dolgos, becsületes polgára egy országnak, 
ha a kisebb és nagyobb közösségekben egyaránt megtalálja a 
helyét. Magam részéről pedig jó szívvel csakis ezt kívánhatom 
mindenkinek. 

Tóth Kálmán
lovag

KÖZÖSSÉGEK – KICSIBEN ÉS NAGYBAN

A közösségteremtő Tóth Kálmán

Vadász ceremónia: bika a ravatalon
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A 2. században élt görög vándorszó-
nok, Lukianosz nevéhez fűződik az a híres 
megállapítás, hogy a tánc olyan régi, mint 
a szerelem. Kétségtelen, hogy már az ókor-
ban kötetlenül, évszaktól függetlenül hó-
doltak a kilenc múzsa egyikének, a kezé-
ben lanttal ábrázolt Terpszikhoré-nak, a 
tánc istennőjének. A későbbi századokban 
is egymást érték az alkalmi táncrendezvé-
nyek, de bálként először IV. Károly és Bajor 
Gizella nászünnepélyét titulálták 1385-
ben, a Francia Amiens-ben. A táncos álar-
cos mulatságok első hazai nyoma Temes-
vári Pelbárt 15. századi prédikációs 
gyűjteményében lelhető fel, de ez az 1480-
as esemény inkább nevezhető álarcos, tán-
cos parádénak, mint bálnak. A későbbiek-
ben a farsangi táncos mulatságok bohém 
és önfeledt, „laza erkölcsű” szórakozássá 
váltak, ami sok helyen nem tetszett a kora-
beli törvényhozóknak. Debrecen város ma-
gisztrátusa például 1575-ben korlátozó 
rendelettel próbálta a résztvevőket illő vi-
selkedésre fogni: „A farsangból este 10 óra-
kor minden teremtett lélek hazatakarod-
jék. Ami pedig a magaviseletet illeti, 
főszabályként tekintse a város minden pol-
gára, hogy ott keresztényhez illően visel-
kedjék.” A rendeletnek nem igazán lehe-
tett visszatartó hatása, így a törvényhozó 
urak azt is kidoboltatták, hogy „aki este 10 
után zajosan mulat, és becstelen beszéde-
ket konstruál, azt tizenöt nap áristomba 
tétetik, vagy pedig, ha vagyon tehetsége, 
úgy fizessen a város kasszájába tíz forinto-
kat”. A törvény urai még a táncmulatságok 

betiltását is fontolgatták, de a 
farsangi „őrületet” nem lehe-
tett megállítani, folyamato-
san bővült az a lista, ami okot 
adott a bálrendezésre. Lassan 
kialakultak az arisztokrácia 
báljai, és mellettük a foglalko-
zás szerinti táncos összejöve-
telek, amibe a cselédbáltól 
kezdve a újságíró bálig min-
den foglalkozás belefért. Eze-
ken kívül volt gyermekbál, 
serdülőbál, agglegénybál, 
menyecskebál, házasok bálja, 
a bevonuló katonáknak pedig 
regrutabálokat rendeztek. Kis 
hazánk vidékein ismert for-
máció lett a batyubál, ahol a 
résztvevők batyukba kötött 
élelemmel jelentek meg, 
amiket az éjféli táncszünetben 
együttesen fogyasztottak el. 
Az idők folyamán kialakult a 
báli rendezvények protokollja, 
ami XIV. Lajos (1643-1715) ud-
varában teljesedett ki, és in-
nen számítják a mai értelem-
be vett bálozás kezdetét. A 
francia udvartól idővel az 
egész monarchia területén átvették az eti-
kett szerinti bálok rendezését, és a bécsi 
udvar a 18. század közepe táján nálunk is 
bevezette a farsangi nyilvános bálozást. Az 
első bálokat a pesti oldalon a Hétválasztó 
Fejedelem Vendégfogadó rendezte, egé-
szen a Pesti Vigadó 1834-es felépüléséig. 

Kedvenc helyszín volt 
még a Fehér Hajó fo-
gadója is. A budai ol-
dal legfelkapottabb 
bálterme a Fehér Ke-
reszt Fogadó és Szál-
lodá-ban volt, a ki-
sebb rendezvényeket 
pedig a Fáczán Foga-
dó rendezte, egészen 
a Budai Vigadó 1900-
as megnyitásáig. A 
„bálőrület” olyan 
mérteket öltött, hogy 
a főúri paloták szalon-
jait is báltermekké 
alakították, a 18-19. 
század fordulójára 
már 800 körül volt a 
táncos, álarcos ren-

dezvények helyszíne Pesten és Budán. Ér-
dekesség, hogy a táncok közül hosszú ide-
ig a bécsi valcer, a cseh polka, a keringő, és 
a lengyelke volt a kedvenc, amihez 1834-
ben csatlakozott a francia négyes. A csár-
dást először egy Liszt Ferenc tiszteletére 
rendezett bálon táncolták 1840. január 
9-én. De az 1840-es év más meglepetést is 
hozott. 1840 február 4-én tartották meg a 
pesti törvényhallgató ifjúság bálját, amire a 
D’Artagnan álnéven író Vay Sarolta így em-
lékezik vissza Régi Magyar társas élet című 
(1900) könyvében: „Erre a bálra minden 
rendbéli vendégek köre metszett, magyar 
jegyek által hívattak meg. Ezeket minden 
részvényes ifju osztá el azoknak, kiket 
megtisztelni óhajtott. E mulatságot való-
ban magyar nemes bálnak lehetne monda-
ni. Az ajtóknál szokott őrök helyett nem 
katonák, de vármegyei hajdúk állottak; a 
bebocsátó jegyeket maguk az erre kiren-
delt nemes ifjak vevék által a jött vendé-
gektől; kiknek mindegyike magyarul nyo-
mott tánczrendet s minden dáma a terem 
ajtaja előtt egy illatos természeti bokrétát 
kapott”. A finom papírra nyomtatott nyolc 
levelű könyvecske, borítékba zárva és irón-
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A farsangi bálok, a táncrendek 
és az operabálok története

A Tiszti Bál táncrendje 1936
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nal ellátva a hölgyek kedvence lett, és fé-
nyes karriert futott be. A későbbiekben a 
papír háttérbe szorult, ékszerszerűen 
díszítet, ötvös és zománc díszítésű 
táncrendek készültek bársonyból, bőrből, 
fából és selyemből. Elkészítésükön ötvö-
sök, díszalbum és jelvénykészítők, nyom-
dászok és könyvkötők versengtek egy-
mással, merész ötleteikből remekművek 
születtek. Kialakításában minden tánc-
rend utalt a bált rendező társaság foglal-
kozására, tevékenységére. A hölgyek ami-
kor megkapták a díszes kis műtárgyat. 
beírták annak a nevét, akinek ígérték az 
adott táncot. Érdekesség, hogy a fennma-
radt táncrendek többsége „posta tiszta” 
maradt – a hölgyek valószínűleg sajnálták 
„összefirkálni” a becses ereklyét. A tánc-
rendek virágkora az Osztrák-Magyar Mo-
narchia idejében volt, de – de kevésbé dí-
szes kivitelben – egészen az 1940-es évek 
végéig készítették. A „gulyáskommuniz-
mus” idején a táncrend szinte teljesen el-
tűnt a ritkán rendezett bálokról, igazi „fel-
támadására 1996-ig kellett várni, ekkor 
rendezték meg ugyanis az első újkori ope-
rabált, aminek története a 19. századig 
nyúlik vissza.  Az első budapesti operabált 
az Ybl Miklós tervezte Operaházban 1886 
farsangján rendezték. A bál fővédnöke 
Podmaniczky Frigyes (1824-1907) báró volt, 
aki akkor a Fővárosi Közmunkák Tanácsá-
nak elnökeként sokat tett Budapest fejlesz-
téséért, el is nevezték „Budapest vőlegé-
nyé”-nek. Nem mellesleg 1875-85 között az 
Operaház és a Nemzeti Színház intendánsi 
székét is betöltötte. Így nem okozott meg-
lepetést, hogy már a bál szervezésekor be-
jelentette, hogy a pompás társasági ese-
mény célja a jótékonyság, vagy valamely 
nemes ügy szolgálata legyen – az első ope-
rabál magának az Operaháznak és művé-
szeinek támogatását szolgálta. Ezután min-
den évben egymást követték az 
operabálok, amik többnyire álarcos ren-
dezvények voltak: „A hölgyek báli toalet-
tekben, kis álarcokban. Uralkodó volt a 
dominó, s ezek mellett néhány exotikus 
jelmez: sarkvidéki hölgy kondorfekete 

hajjal, és keleti jelmez mellett szőke se-
lyem haj s több ily ethnográfiai csoda” – 
olvashatjuk az egyik báli beszámolóban. 
Az első világháború kitörésekor megsza-
kadt az operabálok sora, hosszú szünet 
után rendezték meg újra. Az előkészítést 
egy bálbizottság végezte a Magyar Ope-
rabarátok Egyesületének közreműködésé-
vel. A művészi műsort Schumann Carne-
váljának táncjelenetei nyitották meg, 
majd első táncként csárdás következett. 
Éjfél után szenzációs művészi eseménnyel 
folytatódott a program: Lehár Ferenc el-
vezényelte új művének, a Giudittának nyi-
tányát. Ezután az Operaház különböző 
termeiben cigány- és tánczenekarok mu-
zsikáltak, és a „nagyérdemű” vacsorázott, 
pezsgőzött, hajnalig táncot kitűnő hangu-
latban. Az első világháborút követő utolsó 
Operabált 1934 farsangján tartották, majd 
61 év után 1996 február 17-án az Operaba-
rátok Egyesületének hathatós közreműkö-
désével rendezték meg újra. A szervezőbi-
zottság olyan eseményt kívánt, amely 
nagystílű, elegáns, szórakoztató, ugyan-

akkor felejthetetlen gasztro-
nómiai élvezeteket is nyújt a 
vendégeknek, akik a világ 
számos országából jönnek 
Budapestre, hogy az Opera-
bálon részt vegyenek. Ha-
gyományaihoz híven a bál 
ezúttal is nemes célt szol-
gált, az Operaház technikai 
céljainak megvalósítása mel-
lett jutott pénz a fiatal művé-
szek pályakezdésére, és az 
idős művészek támogatásá-
ra is. A bál estélyére átalakí-

tották a színpadot, hogy helyet teremt-
senek az asztaloknak, amelyek körül a 
„fővendégek” vacsoráztak. A páholyo-
kat is vacsorázó helynek rendezték be, 
mindegyikben külön-külön pincér szol-
gálta fel a fogásokat. Még a díszletfestők 
műhelye is a 19-20. század fordulójának 
hangulatát idéző „művészkávéház” lett. 
A színvonalas műsor kezdeteként Mo-
zart Don Giovannijának nyitányára tán-
coltak az Operaház balett művészei. Az 
est csúcspontjaként Roberto Alagna – 
akit sokan Pavarotti méltó utódjának te-
kintenek – lépett színre mantuai herceg-
ként. A vacsorára váró ínyencek sem 
csalódtak. Előételnek Gundel libamájat 
adtak szarvasgombával. Főételnek tész-
tába sütve szarvas – és borjúhúst szerví-
roztak gesztenyepürével és vörösbor-
mártással. A desszert birsalmatorta volt 
konyakos tejszínhabbal, melléje pedig a 
színművészet emblémáját, a „kétarcú Ja-
nus fejet” mintázta meg az étterem cuk-
rásza. Az ételek 50 Gundel szakács közre-

működésével készültek, amiket 150 
felszolgáló vitt a vacsoravendégeknek. A 
klasszikus értelemben vett Operabálokat 

2013 után tematikus bálok váltották fel. 
2014-ben Ezüst Rózsa Bál, 2015-ben Faust 
Bál volt, 2016 február 6-án pedig Shakes-
peare Bál volt, ahol először lépett fel az 
Operaházban a világhírű tenor Placido 
Domingo. 

Horváth Dezső
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Balatonfagyasztó 
Vince napon

IMMÁRON 8. ESZTENDEJE, HOGY BALATONKENESÉN 
MEGADJÁK A MÓDJÁT ANNAK, HOGY HOSSZÚ IDŐKRE 
SZÓLÓ, JÓ HANGULATTAL ALAPOZZANAK AZ ADOTT 
ESZTENDŐRE! 

Történt ugyanis, hogy a Kelet-balatoni Borlovagrend bor-
barátai alakulásukat követő pár év után úgy döntöttek: 
minden év január 21-én megszervezik a Vince-Napi 

Borbált, nem másutt, mint a négycsillagos Telekom Hotel impo-
záns éttermében és fogadó tereiben. 

Kedves meghívást kapott az eseményre a Magyarországi 
Borrendek Országos Szövetsége, melyet alelnökként Dr. Biszt-
ray György képviselt, de részese lehetett a  ceremonikus és szó-
rakoztató programnak a Minőségi Borok Ételek- asztali örömök 
magazin képviselője is. Sok-sok különlegesség között – legyen 
az kulináris vagy éppenséggel közönség szórakoztató attrakció 
– talán a legnagyobb meglepetést a Balaton szolgáltatta ezen 
a hétvégén a vendégeknek. Gyönyörű tavunk igazi téli arcát 
mutatta fel, vastag jégpáncélján a szikrázó napfényben nagyon 
sokan korcsolyáztak, jégvitorláztak, fakutyáztak, hogy még em-
lékezetesebbé tegyék az itt eltöltött időt. 

Mindenesetre a rendezvény esti startjára jókedvűen érkez-
tek a vendégek, meghatározóan borlovagrendi tagok, párosan, 
baráti társasággal, más meghívottakkal együtt, mintegy 150-en. 
Györfi Károly alapító elnök-nagymester meg is jegyezte, hogy a 
rend éves programjai között ez inkább a bensőségességet kép-
viseli, hiszen társ borrendeket ilyenkor nem hívnak, ilyen jellegű 
programokat az esztendő más évszakaiban rendeznek. Nézzük 

csak szép sorjában, mi minden történt ezen a szép estén. Az el-
nök-nagymester és a borrendi országos alelnök köszöntője után 
Benke László mesterszakács, az Első Magyar Fehérasztal Lo-
vagrend alapító nagymestere a bor hazai gasztronómiában be-
töltött szerepéről beszélt és átadta Győrfi Károlynak a Magyarok 
asztala című egyedülálló méretű és tartalmú könyv kicsinyített 
mását, arra utalóan, hogy a borrend tagsága ezt a művet elolvas-
va, tanulmányozva ezer év gasztronómiai kultúrájára tekinthet 
vissza /A könyv eredeti  változata a Parlamentben látható!/ Lát-
ványos, egyben a borrend életében fontos momentum részesei 
lehettek az egybegyűltek, amikor Vágfalvi-Kiss Editet, mint a 
borrend immáron harmadik borkirálynőjét a közönség tapsától 
kísérten megkoronázták. (Két bájos elődje, Mihalovics Dóra és 
Nagy Zsanett is jelen volt a koronázáson.) 

Az új borkirálynő, akárcsak a 9 borapród – akik néhány hónapon 
belül a szervezet tagjaivá válhatnak – fogadalmat tettek a borrend 
zászlós borára, a Kékfrankosra. Tiszteletbeli tagokat is választottak: 
nevezetesen Kiss Ramóna színésznőt, Horváth Krisztinát, Vágfalvi 
Attilát és Tatai Tamást. 

A bálon a Balaton keleti medencéjének termelői mellett a somlói 
Kancellária Borászat is bemutatta borait a vacsora során kínált to-
vábbi húszféle borfajta mellett. Néhány mondatos rövid konklúzió: 

Győrfi Károly: „Örömmel tapasztalhattam, hogy jó szemmel vá-
lasztottunk új borkirálynőt, aki 2020-ig tölti be ezt a nemes missziót. 
A szálloda gasztronómiai kínálatáról pedig ebben az esztendőben is 
felsőfokon beszélhetek.” 

Dr. Bisztray György, országos alelnök: „A látvány, a tartalom és 
a szórakoztató-hangulati programpontok nemesen harmonizáltak, a 
ceremónia magasztosságot sugallt, az esti kulináris és szórakoztató 
program pedig a borok és étkek szép harmonizációját mutatta fel.”

K.D.P.

Lovagrendi köszöntő

Tiszteletbeli tagok

Korábbi és új borkirálynők hármasaMBOSZ-alelnök, dr Bisztray György sikeres évet kívánt
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A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének lapmellékleteA Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének lapmelléklete

December hó-
napban kétszer 
is tiszteletüket 
tették Virág Ta-

más borlovag társuk edelényi 
meghívásának, ahol adventi 
gyertyagyújtás és új bor szen-
telés gazdagította a közösség 
életét.

Miskolc hegyének, az Avas-
nak a pincetulajdonosai, bará-
tai Luca nap tiszteletére lángos 

sütős, borozgatós délutánt tar-
tottak. Novemberben új borlo-
vagukká fogadott tagjaik meg-
hívására szórakoztak önfeledten.

December 27-én az Európai 
Borlovagrenddel és a bogácsi 
Szent Márton Borlovagrend-
del közösen János napi bor-
szentelést tartottak a miskolci 
Minorita templomban, ahol a 
szertartást a miskolci Perla Quar-
tet Vivaldi dallamokból előadott 
műsora színesítette. 

Az avasi református egy-
házközösség két alkalommal is 
vendégül látta a borlovagokat, 
a felújított orgona átadására és 
boráldásra. 

Nyári Károly előadómű-
vész budapesti, a Kongresszusi 
Központban tartott nagyszabá-
sú koncertjén a nagymestert, 
Czupper Andrást érte az a meg-

tiszteltetés, hogy a közel 100 fős 
VIP vendégnek borbemutatót 
tartson./ Óriási sikere volt!/

A 2017-es év sem indult 
eseménytelenül. Januárban a 
Görömbölyi Borbarátok Egye-
sülete szervezésében tepertő 
és forralt bor fesztiválon vettek 
részt. 

A diósgyőri római katoli-
kus templom adott helyet a 
már hagyományos Vince vesz-
sző szentelésnek. Miskolcon 
kívül több környező település 
hozta el megszentelni kívánt 
szőlő vesszőit. A borlovagok a 
megszentelt vesszőket a mise 
után osztották ki a híveknek.

A jó kapcsolat, a példa-
értékű barátság jegyében a 
szegedi Szent Vince Borrend 
január végén tartott rendez-
vényén a lillafüredi István 
Nádor Borlovagrend nagy-
mesterét, Czupper Andrást 
tiszteletbeli lovaggá fogadta 
az Ópusztaszeri Nemzeti Em-
lékparkban, s kérte föl a helyi 
borok népszerűsítésére, ba-
rátságuk megőrzésére. 

Készülnek a Miskolci Ko-
csonya Farsangra, ahol is töb-
bek között a Miskolci Borba-
rátok Társaságával, az Avasi 
Borút Egyesülettel, A Miskolci 
Pincék Asztaltársaságával az 
István Nádor Borlovagrend 
tagjai is zsűrizik a forralt bo-
rokat. 

MBÉ – tudósítás

CSÚCSJÁRATON
A MISKOLCI BORLOVAGOK NEM LANKADNAK…

Czupper András nagymester és Nyári Károly zongoraművész baráti együttléte

Borok áldása

Eskütétel

A LILLAFÜREDI ISTVÁN NÁDOR BORLOVAGREND 
TAGJAI AZ ÉV VÉGI ÜNNEPI HANGULAT KÖZBEN IS 
AKTÍVAN TEVÉKENYKEDTEK BORRENDI RENDEZ-
VÉNYEIKEN, S SZÍVESEN TETTEK ELEGET MÁS CI-
VIL SZERVEZETEK MEGHÍVÁSÁNAK.
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TÉMÁJÁT TEKINTVE MÁR ESZTENDŐK ÓTA KELLEMES 
MEGLEPETÉSSEL SZOLGÁLT A HONI BORRENDI MOZGA-
LOM NÉPES MEZŐNYÉBEN A KUNSÁGI NŐI BORREND. 
MÉGPEDIG TESZI EZT MINDEN ESZTENDŐ BÁLINT NAPJÁ-
RA IDŐZÍTETT AVATÁSI ÜNNEPSÉGEN, AHOL A MEGHITT 
PERCEK MELLETT EMLÉKEZETES ÉLMÉNYEKET ADÓ KUL-
TURÁLIS- PROGRAM IS EMELI AZ ESEMÉNY FÉNYÉT.

Az ország 46 borrendjéből több mint 20 képviseltet-
te magát a programon, hogy a kecskeméti Három 
Gúnár Rendezvényház termeiben átélhessék a nem 
mindennapi kulináris és kulturális élményeket. A 

kunsági kulturális missziót felvállaló hölgyek 2017-es program-
csokra a „Bor és Művészet”jegyében szerveződött. 

Az egybegyűlteket kellemes felvezető lantmuzsika után a 
vendéglátók nevében őszinte örömmel köszöntötte D. Némethné 
Kriszta  elnök-nagymester, közöttük is Rausch Lászlót, a Bács-Kis-
kun Megyei Közgyűlés alelnökét, mint fővédnököt, védnökként 
pedig Dr. Bisztray Györgyöt, a Magyarországi Borrendek Országos 
Szövetségének alelnökét. Előbbi arról szólt köszöntőjében, hogy 
az ország legnagyobb területű és legtöbb borászatát összefogó 
borvidékén, a Duna Borrégióban szép missziót vállalnak fel évek 
óta a Kunsági Női Borrend tagjai, akik alakulásuk első percétől 
karakteresen egyszerre közvetítik a kulturált borfogyasztást és a 
szélesebben értelmezett kultúra terjesztését. A mostani program 
– ahogy már szóltunk róla – Homoky Zsolt lantművész zenei felve-

zetésével indult, aki „jó borokkal töltetett aranyos pohárok járjanak 
mi közöttünk…”felvezetésű énekszó üzenetével adta meg a finom 
alaphangot. A szakmai konferencia három témakört tűzött gondo-
lati zászlajára: Harsányi Zsuzsanna festőművész (rendi tag) „Szőlő és 
bor a képzőművészetben” címmel rendkívül átfogó előadással lep-
te meg közönségét. A merítés önmagában is hatalmas, de az előadó 
különböző korokat emelt ki, eleve nem törekedhetett a teljességre. 
„Borívó edények az iparművészetben” címmel Székely Gábor mű-
vészettörténész szintén autentikus és egyedinek mondható gondo-
latokat közvetített e témakörben, nem kis tetszést kiváltva.  „Bor a 
magyar irodalomban” negyedórás verses összeállítás szintén nagy 
tapsot váltott ki egy borívásról szóló novella felolvasásával, illetve 
néhány idézettel Hamvas Bélától – mintegy csattanóképpen az ün-
nepélyes borrendi avatást követő ünnepi lakomához.

Ám minden év Bálint Napján legnagyobb érdeklődést az ép-
pen soros avatási ceremónia váltja ki a meghívottak körében. A 
Kunság Női Borrend látványos ceremóniáját szokásos próbatétel, 
az eskü szövegének elmondása, illetve az új jelölt ajánlása, be-
mutatása jelentette. Hetényiné Katalint kedves rendalapító társa 
mutatta be őszinte szeretettel, kedves mondatokkal, jelezve, hogy 
olyan új tagot avathatnak, aki bár vegyészmérnök, de a borral 
hosszú évek óta kapcsolatban van. Egyebek mellett egy családi 
pincészet működtetésével, ahol a jó borok mellé a kóstoló vendé-
geknek eredeti tájételekből főzött finomságokkal kedveskedik az 
aspiráns!. Bizony kitűnő vendégfogadói képessége messze földön 
híres, arról nem is beszélve, hogy mindezt öt gyermekes csalá-
danyaként teszi nap mint nap.

A Kunsági Női Borrend Bálint Napra időzített egész napos 
programja meglepetést is hozott, ugyanis számos délutánra ter-
vezett fakultatív városi program mellett a borrendi vendégsereget 
meginvitálták a kecskeméti Aranyhomok Szállodában zajló Som-
melier Bajnokság vidéki országos döntőjére. Az itt felsorakozott 
versenyzők attraktív bemutatót tartottak a borkínálás szakmai-
ságából, a boros programon jelenlévő térségi pincészetek pedig 
legjobb boraikkal kínálták a megjelenteket.   Borok után újabb 
borok, a késői korok üzenetének   szellemi  hátterével... 

 – MBÉ-tudósítás –

KELLEMES KUNSÁGI 
KULTURÁLIS KALAND …

Kultúrmisszionáriusok

Köszöntők

Avatás

A közönség soraiban
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VAN EGY HELY…
…a középkori kolostorok és emlékek 
ölelésében, a csodálatos Balaton-felvi-
déken minden egyesül: a Balaton víztükre, 
a löszös termőtalaj, a tűz és a víz gigászi 
harcát idéző hegyek és völgyek.

VAN EGY HELY…
…ahol a harmónia, nyugalom, napfény, 
jellegzetes borokat termő domboldalak, a 
táj és az ember harmóniája, a természet 
szeretete és tisztelete fémjelzi a térség 
kiváló borait.

 

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

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

   www.hotelpelion.hunguesthotels.com  

VAN EGY HELY…VAN EGY HELY…

185x130pelionuj.indd   4 4/12/16   2:33 PM
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TISZTÁZZUK: DEHOGY IS AKAR Ő VERSENYRE KELNI A PROFI CUKRÁ-
SZOKKAL, ÁM TELJES SZÍVVEL KÉPVISELI HÁZIASSZONYSÁGÁT! DO-
MONKOS ERZSÉBET ZSÓKA MEGAJÁNDÉKOZTA LAPUNKAT – AMELY 
A PROFI GASZTRONÓMUSOKNAK SZÓL – EGY OLYAN SÜTEMÉNYRE-
CEPTTEL, AMELY SZÍVÉNEK NAGYON KEDVES. PÁRJÁNAK, CSATAY 
JÓZSEFNEK AJÁNLJA.

Az, hogy a „mennyei habos” mitől is emelkedik a magaslatokba,  madjcsak az 
égig, azt  akkor tudjuk eldönteni, ha megkóstoljuk. Zsóka már kislánykorá-
ban szeretett sürgölődni édesanyja mellett a konyhában, időben el is leste 
a praktikákat, ezzel együtt pedig átélhette, mit is jelent egy családban 

háziasszonynak lenni. Folytatta is a családi hagyományt, négy lánygyermekből ő a má-
sodiknak született, sokszor – ahogy cseperedett  – rá is bíztak fontos konyhai teendőket. 

Tudjuk, a gyermekkori élmények, benyomások egy életre szólnak. Elröppentek 
az évtizedek és Zsóka mostanra öt unokás nagymama lett, és bizony két gyermekének 
felnevelése után ez az új korszak – már ami a főzéssel járó teendőket illeti – mit sem 
csökkent!

Győr mellől, Padrakútról származom, és a főzés iránti szeretetem mit sem lankadt 
az idő elteltével – meséli mosolyogva, amikor felkerestük balatongyöröki házának kony-
hájában, hogy sütemény  remekéről kérdezzük és persze a produktumot lefotózzuk. – Új 
szakasz kezdődik most életemben, hiszen Csatay Józseffel, a Magyarországról elszárma-
zott és Amerikában nagy ívű képzőművészi karriert befutó élettársammal még van ener-
giánk, erőnk és fantáziánk arra, hogy új fészket rakjunk, itt Györökön. Most tervezzük és 
talán év végére fel is építjük új otthonunkat, amelyben nekem külön konyhabirodalmam 
lesz! Ehhez ragaszkodom, mert a főzés egyfajta önkifejezés! 

És mi az igazi története valójában ennek a „mennyei habosnak”? A balatongyörö-
ki Háziasszony Klub egyik tagja kóstoltatta meg ezt a finomságot a társasággal és 
Zsóka elkérte a receptet, mert  úgy döntött: ezeket az ízeket meg kell osztani másokkal 
is. Legelősorban  párjával, aki felsőfokokban dicsérte a végeredményt és azt mondta, ha 
kedveskedni akar neki, ezt a süteményt süsse meg.  Felelős döntés volt ez a  részéről , 
ugyanis az Eszterházy tortát – amely eddig több mint 70 éven át volt  Joe kedvence  – 
„cserélte” le  ezzel az édes csodával. 

Ennyi tehát a „ mennyi habos” története, melynek receptjéből kiderülhet, melyek a 
hozzávalók . Rövidke  szösszenetünkből pedig az, hogy elkészítésének melyek az érzel-
mes, személyes  kulisszái…

Zsóka „mennyei habosát” –  miért is ne? –, még a profi cukrászok is minősíthetik, ha 
pedig  arra érdemesnek találják, hát kínálják! 

K.D.P.
Fotó: Forschner Rudolf

 Mennyei habos

HOZZÁVALÓK:
A tésztához:
30 dkg liszt
15 dkg RAMA margarin
10 dkg porcukor
1 db vaniliás cukor
1 db narancs héja reszelve
4 db tojás sárgája
A tésztalap tetejére:
4 db tojás fehérje
20 dkg porcukor
10 dkg vágott dióbél
barack lekvár
A krémhez a lapok közé:
1 db vaniliás pudingpor
2,5 dl tej
25 dkg vaj
20 dkg porcukor

A tésztához a lisztet összemorzsoljuk a 
margarinnal, hozzáadjuk a porcukrot és a 
vaníliás cukrot, a reszelt narancshéjat  és 
a 4 db tojás sárgáját. Gőz fölött kemény 
habbá verjük a 4 tojás fehérjét 20 dkg por-
cukorral. Két részre osztjuk az összegyúrt 
tésztát. Kisodorjuk kb. 20x30 cm-es tepsi 
nagyságúra mindkét lapot. A tepsi hátát 
meglisztezzük és a lapot rárakjuk.

A habot is kétfelé vesszük. Mindkét 
tésztalapot megkenjük  a habbal, és 
megszórjuk a vágott dióval. Szép világos 
szinűre megsütjük 180C fokon, kb 20-25 
perc alatt. Hagyjuk kihűlni a két habos, 
diós lapot.

Közben elkészítjük a krémet. A pu-
dingport a szokásos módon megfőzzük, 
kihűtjük és a 20 dkg porcukorral habosra 
kevert vajjal simára keverjük.

A már kihűlt, egyik habos-diós tész-
talapot megkenjük baracklekvárral.

Ennek a tetejére kerül a vajas-pudingos 
krém. Kanalanként  rakjuk a lekváros fe-
lületre és a végén elsimitjuk a krémet.

Végül pedig rárakjuk a másik habos-di-
ós lapot a habos oldalával felfelé.

A süteményt ajánlatos előző nap elké-
szíteni, hogy a tésztalap átpuhuljon.

Kicsit macerás, de többek szerint meg-
éri elkészíteni.

Zsóka

Zsóka mennyei habosa

ZSÓKA MENNYEI HABOSA
Cukrászok is megirígyelnék
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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



Visszarepítjük a múltba!Krasznahorkai Várjátékok: 

2017. 08. 05.

Három Rózsa Étterem 

Rozsnyó szívében
Tradicionális gömöri étkek, kreatív konyha, 

 családias vendégszeretet

Elérhetőség: Legnár Nikolett: 
Tel: 00421 910 947 902

e-mail: legnarova.nikoleta@gmail.com

Pihenjen meg a Három Rózsa Panzióban!
Krasznahorka Váralja 04941 Rozsnyói út 7.

Szlovákia
 legnagyobb középkori 

fesztiválja!

Három Rózsa Étterem  ·  Reštaurácia Tri Ruže Rožňava (Rozsnyó)
Námestie baníkov 32 Rožňava

Tel: +421-910-947-902   ·  e-mail: info@triruze.sk


