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Újra pezsegni fog a Liget a 
budapesti Városliget, zöldbe 
öltöztek a fák, rózsaszínben 

láthatjuk a világot 

és három napig csak örülünk, 
hogy egy kicsit az Én helyett 

fontosabb a Mi. És annak, hogy 
létezünk az ittben és a mostban. 

Rosalia Fesztivál a Ligetben

Ahogy melegszik az idő, egyre von-
zóbbak a szabadtéri programok, 
mind többen kerekednek fel, 
és látogatják meg hazánk 
különböző vidékeit. A 
Szekszárdi borvidék borá-
szai tartják a hagyományt, 
és a pünkösdi hosszú hét-
végén nyitott pinceajtókkal 
és jó borokkal várják az ér-
deklődőket.

 
Joggal kérdezheti bárki, hogy mi ebben a 

különös, hiszen kedves borászt és jó bort is könnyű találni 
Szekszárdon. Ez így igaz, viszont a pincelátogatás máskor 
szervezést igényel, most viszont a részt vevő borászok a 
megadott nyitvatartási időben folyamatosan várják a láto-
gatókat. Mindenkit szívesen látnak, nem szükséges előre 
jelezni az érkezést, és mivel húsz pince jelezte aktív részvé-
telét, igazán változatos programot állíthatunk össze, akár a 
helyszínen is.

 Manapság rengeteg a boros rendezvény országszerte, 
a pünkösdi azonban annyiban más, hogy ezúttal a fogyasz-
tók látogatják meg a borászokat. Ilyenkor van lehetőség 
akár egy sétára is a szőlőben, a zöldülő tőkék duzzadnak az 
erőtől ebben az időszakban. A legtöbb helyen a borok mel-
lé harapnivalót is kínálnak, és sokszor gondolnak a csalá-
dokra is: van, ahol a gyerekeknek is szerveznek programot, 
és mindenhol számolnak a sofőrökkel is, ennek megfelelő-
en saját musttal, házi szörpökkel készülnek fel azok kiszol-
gálására, akik nem kóstolhatnak bort.

 Idén a húsz nyitott pince között egyaránt ott találjuk a bor-
vidék meghatározó szereplőit, köztük az Év Bortermelője címet 
elnyert szekszárdi borászokat is. Mellettük a kevésbé közismert 
pincék is bemutatkoznak majd, a Kerámia Borműhely Sárköz ut-
cai telephelyén például öt kisebb borászat várja a borbarátokat. 

 A szervezők ezúttal is indítanak menetrendszerű ingye-
nes buszjáratokat a pincékhez. Egy északi és egy déli kört ala-
kítottak ki, ezzel még gördülékenyebbé téve a közlekedést. A 
Szekszárdi borvidék ezen felül letölthető és mobileszközökön 
is lapozható kiadvánnyal segíti a vendégek tájékozódását, a kis 
füzetben a térképeken túl minden pince ajánlatát meg lehet 
találni.

A pünkösdi hétvégén rendezik a Szekszárdi Nyitott Pin-
cékkel párhuzamosan a Pünkösdi Hal- és Vadünnepet is, a ren-
dezvény fő hívó szavai a pünkösdi hagyományok, a minőségi 
gasztronómia és a színvonalas kulturális program. Ennek meg-
felelően minden korosztály megtalálja majd az őt leginkább 
érdeklő programot, esténként pedig koncertek lesznek, ahol 
fellép többek közt Rúzsa Magdi, a Punnany Massif és az R-GO is.

A Nyitott Pincékkel kapcsolatban az aktuális információkat 
a borvidék Facebook-oldalán olvashatják az érdeklődők, míg a 

Pünkösdi Hal- és Vadünnepre vonatkozó tudnivalókkal kap-
csolatban a www.szekszardagora.hu oldalt érdemes 

felkeresni.

Facebook oldal: 
https://www.facebook.com/

aszekszardiborvidek/ 
Facebook esemény: 

https://www.facebook.com/
events/161734747839173/ 

SZEKSZÁRDI NYITOTT PINCÉK

2018. MÁJUS 18–21.

 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  2 018  TAVA S Z  3



4  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  2 018  TAVA S Z

TA
RT

AL
OM

TARTALOM • 2018 TAVASZ

III. Szárszói Halfőző Verseny – Invitáló.................................................. 2

Szervánszky László soltvadkerti cukrász példája ......................... 6-7

Címlapon: Tóth Norbert dunaföldvári cukrász 

Szimpla tortája .......................................................................................... 8-9

Gombás barangolás: Körös-parti gondolatcserék ................... 10-11

Felfedezésre méltó Sűrű Borház Dunaföldváron ..................... 12-13

Jót kvaterkáztak a tatai pezsgőgyárban ..................................... 14-15

Közelebbről a Petőcz és a Hauser Pince ............................................ 16

Helllo Vino, ahol szeretik a vendégeket és a bort .......................... 17

Ászár körzet előretekint..................................................................... 18-19

Szigillum: a Magyarországi Borrendek 
Országos Szövetségének lapmelléklete ......................................20-21

Kertészkedésre buzdít Benke László 
nagymester aktuális jegyzetében 
– az ElsőMagyar Fehérasztal Lovagrend melléklete ...............22-23

Horváth Dezső múltidézése .............................................................24-25

Mit üzen az Öreg Pék? ........................................................................26-27

Jubilált a Budapest Körszálló – 
egykori kollegák nosztalgiáztak .....................................................28-29

Rendelje meg – olvassa el!
Lukács István Oscar-díjas séf 
életútját bemutató könyvet! ..................................................................30

6-7

27 23

12-138-9

28-29



 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  2 018  TAVA S Z  5

IN
DÍ

TÓ

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
Korrektúra, hirdetésszervezés: Kiss Dezső Péter
Szerkesztőség és hirdetésfelvétel:  1025 Budapest, 
Szépvölgyi út 92/F · Tel/Fax/Üz.: (1)359-2317

E-mail: kdp@t-online.hu
Mobil: 06/20/458-3002, 06/20/542-4159
Nyomda: Kapitális Nyomda
Terjesztés:  VIP-lista, Tourinform irodák, éttermek, 
szállodák, panziók, vinotékák, borfesztiválok, 
alternatív terjesztők, előfizetők. 
Előfizethető: a szerkesztőség címén

Címlapon:
Az Év Tortája aspiráns: 

Tóth Norbert Klasszis Szimplája
Sajgó Pince: Tokaji 6 puttonyos (2013) Aszújával

KI
TE

KI
NT

Ő 
KÉ

TS
ZA

VA
S

 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  2 018  TAVA S Z  1

MBE
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
2018 TAVA S Z •  ÁR A: 890 F T

AZ ÉV TORTÁJA ASPIRÁNS: TÓTH NORBERT

KLASSZIS SZIMPLÁJA

AZ
  A

SZ
TA

LI
  Ö

RÖ
M

ÖK
  M

AG
AZ

IN
JA

SOLTVADKERTI ISKOLATEREMTŐ     GOMBÁS SZARVASON     TATAI KVATERKA   HELLO VINO

Ahogy egyre jobban azon 
próbálok fáradozni – férfiem-
berként feleségem számára 
kiszabott piaci vásárlóként -, 
hogy sok-sok termék közül 
kiválasztom a legjobb burgo-
nyát, bizony beletörik a „bics-
kám” ebbe a feladatba. Fájdal-
masan kell kijelentenem, most 
így tavaszba érvén, nem sokára 
a burgonya elvetésének idő-

szakában, hogy S.O.S. a hely-
zet! Keringek a piacon, nézem 
a fajtákat, meghatározóan sat-
nyákat, aprókat, összevisszasá-
gokat!. Miről van szó?! Mi, akik 
Európában a legjobb termő 
adottságokkal rendelkezünk 
ezerféle mezőgazdasági termé-
ket illetően,arra kényszerülünk, 
hogy  Európa különböző orszá-
gaiból ide importált burgonyát 
együnk. Megőrült a világ? Vagy 
talán a természet?  Nos, válasz-
képpen elmondanám, hogy a 
Magyar Gasztronómiai Egye-
sület néhány évvel ezelőtt egy 
közös burgonya kóstolót tar-
tott, amelyen 11 fajta krumplit 
tettek a tányérba. Mindezen 
krumplikat a keszthelyi Bur-
gonyakutatási Központ olyan 
helyekről hozta az ítészek elé, 
akik konvencionális gazdálko-
dók. Esszük a krumplit, otthon 
és éttermekben és nem tudjuk, 
hogy a kenyér, káposzta, sajt 

mellett nagyon súlyos állapot-
ba került alapvető táplálékaink 
egyike,a kburgonya. Az a hely-
zet, hogy mostanság a piacon, 
vagy bárhol más bevásárlóköz-
pont zöldséges pultján zűrza-
varos a helyzet és a kínálat, ami 
pedig megdöbbentő: túlsúly-
ban vannak a külhoni fajták. 
Több séfet megkérdeztünk, 
honnan szerzi be a burgonyát, 
csodálatos attrakcióihoz és le-
sújtó volt a vélemény: néhány 
kistermelő „hozza a formáját”, 
de bizony sok-sok helyről lehet 
beszerezni, a határokon túlról.

A burgonyakérdés, mint 
fogyasztási téma, mint a ku-
linárium, vagy ha úgy tetszik, 
a profi gasztronómia olyan 
„furunkulusa”, amely sajná-
latos módon nemhogy meg-
szűnne, hanem tovább ter-
melődik. Kérdezem: hogyan 
lehet az, hogy piacokon úgy 
kapja meg az ember a burgo-

nyát, hogy a felét hámozása 
után ki kell vágni, mert hibás 
vagy mert fagyos?

Miért beszélek minderről 
április havában? Mert most in-
dul a rügyfakadás. A sok-sok 
gyümölcsfa elindítja idei életé-
nek gyönyörűségét! Szép világ 
jön ránk, mert a természet meg-
adja nekünk azokat az értéke-
ket, amelyek által mi – a magunk 
biológiájában, gasztronómiai 
érzületünkben – jól érezhetjük 
magunkat. És megindul a szőlő, 
és megindul a szikrázó, minden-
féle színben és formájában ját-
szó természet – vele az ember, 
aki mindezt megteremti,  aki 
mindezért megdolgozik. 

Köszöntöm a csodálatos ter-
mészetet és az alkotó embert!

főszerkesztő

BURGONYAVILÁG...

ISSN: 2060-646
www.mbemagazin.hu

CÍMLAPBOR
Tokaji 6 puttonyos Aszú 2013 évjárat

Sajgó Családi Pincészet – Tolcsva

A Tokaji Aszú a világ legnemesebb édes bora, a világörök-
ségi borvidék kincse. A nagy aszúk közé tartozik, nemcsak 
puttonyszáma alapján. Csillogó aranysárga színű, melynek 
mélységét a puttonyszám, valamint a különböző érlelés 
időtartama befolyásolja. Szemenként válogatott, aszúsodott 
szőlőszemek feldolgozásából származik. Az aszúkra jellem-

ző harmonikus, elegáns savai kiválóan egyensúlyozzák az 
édes bor jelleget. Rendkívüli íz, illat és zamatgazdagság 

jellemzi. Hosszú, dinamikus lecsengéssel köszön el. A 
tokaji nemes borok minden eleganciáját magán hor-
dozza, ünnepi borok itala.

A Sajgó Családi Pincészet borásza Sajgó Gábor 
a családi birtokon feleségével, Katalinnal és borász-
mérnök lányával, Krisztivel a legmagasabb szakmai 
elkötelezettséggel végzi a szőlőtermelést, borérlelést, 
borpalackozást. A jeles tokaji szakember 2013-ban el-
sőként kapta meg a Királyi Borász címet. További díjait 
felsorolni is nehéz lenne...

Sajgó Családi Pincészet Tolcsva, 
Táncsics M. út 3.

Tel: 47/384-420, 20/9384-188
www.sajgopince-tolcsvabor.hu
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Most, hogy tavasznyitány időszakában egy 
délelőtt – a beszélgetés kedvéért elcsábít-
va munkaasztalától,fagylaltkeverő gépeitől  

– először is néhány fontos, üzenetértékű számadattal 
szolgálunk. 55 esztendeje, mind a mai napig töretlen 
elhivatottsággal jelen van a pályán, cukrász nem-
zedékek sorát sikerült kinevelnie, országos hírű és elis-
mertségű cukrász bázist épített ki. Az utóbbi évtizedben 
már gyermekei /Judit, László/ hathatós bevonásával és 
együttműködésével. 22 éves kora óta saját lábán álló 
vállalkozó – ezzel kapcsolatosan meg is jegyzi 
–  szinte csak néhány évig volt főnöke, kivéve 
a Mindenhatót, akivel megbeszéli földi dolgait.

– Sváb-magyar a mi családunk, messzi 
gyökerekre visszanyúlóan, édesapám kötél-
gyártóként kereste a kenyerét, nagyapám pe- dig cipészként – repül vissza gondolatban, utalva 

a „honnan jöttem” majd folytatja „a merre tovább” 
vázlatos történéseit. – Kamaszlegényként megvolt 
a tervem, hogy Sopronba megyek a már akkor is or-

szágos hírű, mi tagadás nagy kedveltségnek örvendő erdészeti iskolá-
ba. Ám éppen a pályaválasztás hónapjaiban, 8. osztályos koromban 
meghalt a húgom – nem hagyhattam ott magukra a szüleimet. A csa-
ládi kupaktanács előbb úgy döntött, hogy menjek autószerelőnek, de 
a téli nagy hidegben ez a munka nem nagyon tetszett és szóba került, 
hogy menjek a soltvadkerti Molnár Antal kis cukrászműhelyébe ta-
nulónak. No, innentől számítom én a cukrász életemet. Alapiskolának, 
szakmai ismeretszerzésnek jó terepe volt ez, nagy szerencsémre az 
akkor a SZÖVOSZ berkein belül működő Budatétényi Központi Ven-
déglátó Iskolába voltak bentlakásos oktatási időszakok – elméleti, de 
gyakorlati szinten is nyugodtan nevezhető kiemelkedő szinten. 

EMBERI, FORDULATOKBAN SEM SZEGÉNYES  ÉLET-
ÚT, AMIT EDDIG MEGTETT SZERVÁNSZKY LÁSZLÓ 
SOLTVADKERTI MESTERCUKRÁSZ ,A SZENT KORONA 
CUKRÁSZDA ALAPÍTÓJA. SŰRŰ MUNKÁVAL TELI 70 
ESZTENDŐ REPÜLT EL, A KEREK ÉVFORDULÓT – ALAP-
TERMÉSZETÉHEZ HÍVEN – SZERÉNYEN SZERETTE VOL-
NA MEGÜNNEPELNI CSALÁDI, BARÁTI KÖRBEN. NEM 
KIS MEGLEPETÉSÉRE MÉGSEM ÍGY SIKERÜLT: IGAZI ÜN-
NEPPÉ VARÁZSOLTÁK SZERETTEI, BARÁTAI, TISZTELŐI.

Riviéra helyett alföldi homok…

Még mindig a kibontakozásnál, pályájának indító szakaszánál tartunk, 
amikor már megnősült, megszületett az egyik gyermeke a másikat pedig vár-
ta a felesége. Figyelhették szakmai előmenetelét, kivételes képességeit, mert 
– mondanunk sem kell az akkori hatóságok teljes kikerülésével – ajánlatot ka-

pott, nem máshonnan, mint Monacóból, hogy egy hercegi cukrászdát 
vezessen, alakítsa ki annak arculatát, személyzetét. Utazását sikerült 
jól előkészítenie, kocka Zsigulijával ki is ment egy fontos egyeztető 
tárgyalásra. Hamar kiderült számára: a tét nem csekély és életre 
szóló következményei vannak. Családját otthon kell hagynia, az is-
meretlen európai luxus centrumban szakmai csapatot kell építenie, 
ott francia földön, ahol bizony Trianon szelleme és fájdalma riasztóan 
hatott rá./Nemzeti érzelmű, hazáját  mind a mai napig szerető, fél-
tő  sváb-magyar ő./ Nem vállalta a csúcskarriert, visszatérve minden 
erejével saját cukrász és cukrászdai világának kiszélesítésén, teljessé 

tételén dolgozni.  Megérte, nem érte meg? Ne firtassuk: 
ahová itthon maradva eljutott példaértékű üzenet lehet 
mások számára is… Ezt a 2012-es polgári kormányzat is 
elismerte: átvehette a Magyar Arany Érdemrendet !

MONACOBA HÍVTÁK – 
Kedves kolleganők koszorújában...

Káváház stílus

Morzsák Szervánszky László cukrász életéből

Már-már űrtechnika...
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Közben a Szent Korona Cukrászda 
délelőtti vendégjárása szép fokozatosan   
aktivizálódik, gyújtópont ez már hosszú 
évtizedek óta az erre utazók számára. 
De nemcsak a földrajzi adottság repítette 
ilyen magaslatokba, hanem az a kitartó, 
szorgalmas, az újra mindig fogékony mes-
teri, szakemberi igyekezet, amely egyetlen 
percre sem lankadt a 70-es éveit minap 
elhagyó Szervánszky László gondolati és 
cselekvő világában. 

– Az iskola elvégzése, 
majd a mestervizsga meg-
szerzése után hívtak Kecs-
kemétre az állami vendég-
látó vállalathoz, mert láttak 
bennem tehetséget és arra 
inspiráltak, hogy vállalati 
szinten bontakozzak ki – 
utal életének ezen momen-
tumára mintegy következő 

fejezetre. – Mégis valahogy jó sorsom úgy vezérelt, hogy eldöntsem: a 
kis családi házunkban – amely kétségkívül a település centrumá-
ban, a piactérnél, a templommal szemben biztató lehetősége-
ket  vetített elém  – 25 négyzetméternyi üzletet alakítottunk ki, 

ahol édesanyámmal 
közösen nekivág-
tunk az önkiteljese-
désnek… Mondom, 
és fontos motiváló 
erőnek tartom , hogy 
édesanyám igényes, 
jó kritikai hajlamokkal 
megáldott olyan tár-
sam volt, aki valami ősi 
ösztön, tehetség okán 
a cukrász mesterség 
minőségi szintje felé 
terelt. Egy-egy mun-

kánál finoman megjegyezte, ha nem tetszett neki „Így, nem viszem 
ki a vevőnek, ezt egy háziasszony is meg tudja csinálni…!” . Ez 
a 25 négyzetméter magába foglalta a raktárt, a fagylaltfőző helyisé-
get, a spájzunkat is a műhely részévé tettük. Én pedig reggeltől késő 
délutánig végeztem a napi munkát, utána pedig mentem a szőlőbe 
jó apámnak segíteni. Valahogy ez a munkakedv, a dologtalanság meg 
nem ismerése első percektől a legfőbb hajtóerőmmé vált. 

A friss sós és édes sütemények kóstolását felfüggesztjük, mert 
megyünk fotózni a cukrászda különböző tereibe, hogy szembesül-
hessünk a kétségtelen ténnyel: komoly, egyáltalán nem kis létszámú 
csapat a mindennapok során a legmagasabb technikai háttér fel-
szereltségével felső fokozatú minőségi termékeket készít. Fontos a 
kifejezés, pedig azt is mondhatnánk, hogy gyárt. Nem vagyunk mesz-
sze az igazságtól, kapcsolódik a konkrét témához Szervánszky Lász-
ló,  ugyanis meggyőződése, hogy rendkívül fontos egy ilyen léptékű 
vállalkozásnál a különböző alapanyagok önálló gyártása. /Sorolni 
is hosszú lenne./ Ehhez pedig – ha a színvonalról beszélünk – már-már 
űrtechnológia szükséges. Ezt pedig csakis olyan szakmai háttérrel ren-
delkező vállalkozás vásárolja meg, ahol különböző nemzetközi trénin-
gek alkalmával ismereteket szerző profi cukrász vagy cukrászok „nyo-
mogathatják a gombokat”. Neki erre sem lehet panasza, hiszen László 
fia mellette dolgozik, kitűnő cukrászként és korosztályának és persze 
az újra való nyitottságának köszönhetően minden technikai problé-
mát meg tud oldani. Sokat gondolkodnak közösen és külön-külön, a 
cukrász szakma messze nemcsak a technika kezeléséről szól, hanem 

folyamatosan lüktető, változó szellemi di-
namikát kíván meg! (Közismert soltvadkerti 
cukrász barátunkról, hogy ritkán veszi fel a 
mobiltelefonját, a számítógépet nem nagyon 
kezeli, ám annál inkább képes az éjfélkor be-
fejezett munka után még olvasni a világról, a 
hazáról, arról a mindenségről, ami körbevesz 
bennünket.)

– 1971. április 14-én, 46 évvel ezelőtt dőlt 
el a sorsom, hogy igaz magyar emberként, 
itt Soltvadkert sok útelágazáshoz kapcsoló-
dó vendégfogadó bázishelyemen éljem az 
életem – mutat egy fali feliratra házigazdánk, 
ahol nyomban készítünk is egy csapatfotót, 

lány és asszony karéjban a kitűnő cukrászmesterről. – Emlékszem, 
hogy a fagylalt mint műfaj a 70-es évek végén még igencsak gye-
rekcipőben járt, kaptunk fontosabb alapismereteket készítéséről, de 
valahogy az első percektől vonzódtam a sütemények műfaja mellett 
ehhez a cukrászati ághoz. Nem volt alapanyag, tégelyes fagyiként bi-
zony a technológia is kezdetleges volt, de valahogy fordult a kocka, 
mert az alap ízek – vanília, puncs, karamell, rumos dió, citrom, eper és 
málna - mellett egy új technika segítségével jöhettek az újabb és újabb 
íz variációk. A Carpigiani legendás fagylaltgép hazai megjelenése már 
forradalmasította és előre vetítette a fejlődés lehetséges útjait. Ahogy 
édesanyámmal lépegettek 
előre kis üzletünk minden-
napi működtetésénél, a 
hasznot is igyekeztek értel-
mes célokra visszafordítani.  
Sikerült ebből a márkából 
vásárolni egyet, ami akkor 
egy itteni háznak az árába 
került. Amikor hazahozta, 
édesanyja nem azt kérdez-
te, hogy mennyibe került, 
hanem így inspirált: „fiam 
ilyenek álljanak itt sorba, 
mert valóban ez a jövő!”. 

Ez volt a továbblendítő erő, ha úgy 
tetszik a határvonal ahhoz, hogy a Szent 
Korona Cukrászda már az első időktől 
kezdődően országos hírnévre tegyen 
szert. A 80-as évek közepén már 30-40 
féle fagyiból válogathatott az ide érkező 
ínyenc és milyen érdekes, hosszú éveken 
át, egészen tavaly előttig a soltvadkerti 
cukrászda adott helyt a legrangosabb 
hazai fagylaltkészítő versenynek, amely 
során az „Év Fagylaltja” címet osztják ki. 
Ilyenkor – mert bizony mostanra a 25 
négyzetméteres vendégtér megtízsze-
reződött – „csordultig” megtelik szakemberekkel, akik az ország szinte 
minden pontjáról idesereglenek. Ne legyünk szerények kimondani: a 
Szervánszky iskolába, amely közel 50 esztendő során mértékadó szel-
lemi és gyakorlati műhellyé vált.Itt lenni  szakmai ünnepnek számít. 

– Ma is a napi minimum 10-12 óra munka adja meg számomra az 
önkifejezés lehetőségét. – Dolgozom, és persze figyelem a mögöt-
tem, korosztályom mögött felsorakozó új nemzedékeket. Több a ne-
gatív tapasztalat, de üdítő és talán megnyugtató számomra, hogy re-
mek, kitűnő folytatókra is találunk. Számosan mentek műhelyünkből 
nemzetközi versenyekre és voltak tehetséges tanulóink, említhetem 
például Tóth Norbertet, aki a dunaföldvári Tóth Cukrászda tulajdo-
nosi- családi körének egyik tagja. Kreatív, gondolkodó ember, hallom 
az idén is bekerült az „Év Tortája” cím legjobb 6 aspiránsa közé.Törjön 
élre, bizonyítsa, hogy lehet  feszegetni az önkiteljesedés határait! 

K.D.P.
Fotó: Forschner Rudolf

SOLTVADKERTEN MARADT

Már-már űrtechnika...



8  M I N Ő S É G I   B O R O K   É T E L E K                  A Z  A S Z T A L I  Ö R Ö M Ö K  M A G A Z I N J A  2 018  TAVA S Z

AS
PI

RÁ
NS

KLASSZIS CUKRÁSZ
SZIMPLA TORTÁJA

Jövünk, jóval ebédidő után, még-
pedig határozott céllal: kicsit a 
kulisszák mögé nézni annak ap-
ropóján, hogy a Tóth Cukrászda 

egyik frontembere Norbi cukrászként 
immáron egymásután 3. esztendeje, hogy 
versenymunkájával bekerült az „Év Tortája” 
kiemelkedő szakmai verseny előzetesen 
kiválasztott 6 aspiránsa közé. Mostani tor-
tájának a klasszis szakmai szintet képviselő 
cukrász a Szimpla nevet adta.

Mi most nem adunk pénzérmét Norbert 
barátunknak, aki tiszteletünkre kijött pár 
perces rövid beszélgetésre asztalunkhoz.  
Édesapjától, Tóth Istvántól viszont kapunk 
finom kóstolót, fiától pedig  „első kézből” 
tájékoztatót arról, mi újság a Tóth család 
háza táján?

– Hát újság az van családi és szakmai té-
ren egyaránt – mondja mosoly kíséretében 
Norbert, aki azon kívül, hogy a családi szak-
mai háttér mind a mai napig meghatározó 
számára, legfontosabb indító erőnek, szak-
mai muníciónak azt az időt tartja, amikor 
tanulóként majd később  kezdő munkatár-
sként dolgozhatott a cukrász etalonnak szá-
mító soltvadkerti Szervánszky László mes-
tercukrász műhelyében. – Először is  február 
6-án saját születésnapomon megszületett 
harmadik kislányunk, meglehetősen ka-

AMIKOR A DUNAFÖLDVÁRI TÓTH CUKRÁSZDA TULAJDONOSÁVAL, TÓTH ISTVÁNNAL 
EGYEZTETTÜNK A TALÁLKOZÁS IDŐPONTJÁRÓL, JÓL NEVELT RIPORTERKÉNT TUDTAM: DÉ-
LIDŐBEN ERREFELÉ NEM ILLIK KOPOGTATNI A HÁZIGAZDÁKNÁL. A TÓTH CSALÁD – TELJES 
LÉTSZÁMBAN 2 FIÚKAT, MENYEIKET ÉS AZ 5 UNOKÁT IS SZÁMOLVA – MINDENNAP 12-ES, 
LEHETŐSÉG SZERINT TELJES LÉTSZÁMBAN ÜLIK KÖRBE A NAGY ASZTALT. EHHEZ PERSZE 
AZ ÉLET NAGY HOMOKÓRÁJÁN LE KELLETT PEREGNI PÁR TÍZ ESZTENDŐNEK…

Norbert és István párosa
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landos körülmények között – amit nem 
részleteznék – egy mentőautóban, az au-
tópálya mellett. Minden rendben volt, csak 
egy kicsit jobban izgultam, mint kellett, no 
meg nem lehettem a feleségem mellett a 
köldökzsinór elvágásánál, ahogy az történt 
a két másik kislányunk esetében. Amúgy 
pedig dolgozunk, végezzük bátyámmal, Ist-
vánnal napi feladatainkat. Bár mindenki csi-
nál mindent, valahogy úgy szakosodtunk, 
hogy István a fagylalt területére figyel job-
ban, én pedig a süteményekre. Különböző 
versenyekre is együtt készü-
lünk, sikereink is közösek, de 
most például az „Év Tortája” 
versenynél én vagyok az 
aspiráns, de megpróbálom 
minden erőmmel teljes kö-
rűen képviselni a Tóth csalá-
dot! Úgy alakult az életünk, 
hogy sohasem elégedtünk 
meg a sematikussággal. Ezt 
édesapánk és édesanyánk 
is képviselte, aki nevelésünk 
mellett induló kis üzletünket 
alakította és sokáig vezet-
te is. Édesapám eredetileg 
vendéglátós  képesítéssel 
rendelkezett, de maga is 
fordított a pályáján és kita-
nulta ezt a gyönyörű mes-
terséget immáron felnőtt 
fejjel. Milyen érdekes az élet: 
ő is fontos alapiskolának, 
reptető pályaszakasznak 
tartja, hogy a soltvadkerti 
Szervánszky Lászlótól ta-
nulhatott, és hogy mind a 
mai napig barátság kötheti 
össze őket. Visszatérve a tor-
taversenyre, azt mondha-
tom, hogy a Magyar Cukrász 
Iparosok Országos Ipartes-
tülete ezzel a versennyel, de 

az „Év Fagylaltja” című versennyel is orszá-
gos figyelmet tud kelteni szakmánk iránt. A 
magam részéről csakis azt tudom mondani: 
nagy megtiszteltetés, hogy sorrendben har-
madszor lehetek jelölt a cím elhódítására. A 
Szimpla torta egyáltalán nem kívánja meg, 
hogy könnyedén, szimplán álljunk hozzá el-
készítéséhez. Összeállítása eleve kreatívitást 
igényel, a komponensek arányait pontosan 
kell „lecentizni”. Nem véletlen, hogy a vég-
ső eredmény megszületését megelőzi több 
szakmai elő verseny, tréning, konzultáció. 

Mindig augusz-
tus 20-a előtt 
hozzák mega 
végső döntést és 
hirdetik ki, ki jutott a csúcsra a versengés 
nyomán. Mondom, miért ne mondanám: 
a Tóth Cukrászdában megkomponált 
Szimpla torta országos csúcsra  hatalmas 
diadal lenne számomra. Úgy érzem a mi 
családi cukrász közösségünk, szüleim, 
bátyám, feleségeink együttes sikere len-
ne mindez!

További beszélgetésre, illetve a fo-
tózás kedvéért stafétaváltás következik, 
Norbert megy vissza a műhelybe, érke-
zik István, aki megerősíti öccse szavait és 
úgy vélekedik, ezek a versenyek azért is 
szükségesek, mert elűzik a szokványost, 
kiléphetnek a monotóniából, kreativitá-
sukat csiszolhatják. Napi munkájuk id-
ekötik őket, 10-12 órába belefér még a 

tanulókkal való foglalkozás 
is. István és Norbert között 
két esztendő van és úgy ala-
kult a sorsuk, hogy együtt 
maradhattak. 

– Ha jól számolom ép-
pen 20 éve, hogy összeállt 
a mi családi csapatunk – 
összegez István. – Édes-
anyánk 1983-ban nyitotta 
meg az akkor még picinyke 
boltunkat ezzel is megala-

pozva mindazt, hogy 
eljuthassunk idáig. 
Édesapám összefogó, 
szervező munkájáról 
most kevés szó esett, 
de szeretném felhívni 
a figyelmet arra, hogy 
2017-ben az IPOSZ-tól 
átvehette a Magyar 
Kézművesség Díj Arany 
fokozatát. 

Mindezt persze 
hallja a körünkben ülő 
édesapa, István is, aki 

nyomban továbbgurítja a labdát:
– Beszéljünk csak tovább a fiúkról, a kö-

vetkező nemzedékről, mert van mire büsz-
kének lenni szülőként! – mondja. – Az „Év 
Fagylaltja” versenyen is jeleskedik Norbert 
és István, tokajival  „bolondított” megy-
gyfagylaltjuk aranyérmet kapott, továbbá 
a málnás-vaníliás-csokis fagylaltjuk pedig 
bronzérmet. Ebből következően 2016-ban 
Nívó díjat vehettek át. 

Hogy most mi következik az augusztus 
20-ai eredményhirdetéskor, még több esé-
lyes. Bármi is történjen, egy bizonyos: a Tóth 
család élete mindennek nevezhető, csak 
szimplának nem!

K.D.P. 
Fotó: Forschner Rudolf
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A név, és ami mögötte van
A végső megmérettetésre váró sütemény kóstolásakor máris 

érezhető a lágy kávé zamata, amely keveredik az alap ízt felerő-
sítő csokoládéval, tejszínnel. Ugyebár így már nem szimpla ez az érzés, de arra 
mindenképpen utal, hogy ama korábbi „békeidőkben” a vendég hol duplát, hol 
pedig szimplát kért. Innen nézve pedig mindjárt nosztalgikus érzések keverednek 
az emberben. A kávé a török uralom alatt került hazánkba, sokáig kellett várni 
arra, hogy megjelenjen a ma ismert presszó kávégép első olasz mintapéldánya 
Budapesten. A XIX-XX. századra Budapest a kávéházak fővárosa lett. A háborús 
idők elsöpörték ezt a kávéházi miliőt, de a szocializmus ama meglehetősen sűrű 
50-es évei közepén újra felpezsdült az élet, nyíltak az eszpresszók, ahol kávéblokk 
ellenében ittuk a duplát vagy éppenséggel a szimplát. A versenymunkát jellem-
ző szakmai összefoglalóban Vojtek Éva, a Cukrászmester magazin főszerkesztője 
még egy érdekes adalékra hívta fel 
a figyelmet: ha valóban finom kávét 
akartunk, akkor „kemény blokkot” kel-
lett adni – ez egy pénzérmét jelentett a 
blokk alá rejtve. A tortában a roppanós 

réteg utal a pénzér-
mére…

István a fagylaltgépnél

Norbert díszít
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EZ A DISKURZUS NEM ÚJ KE-
LETŰ, LEGALÁBB KÉT ÉVTI-
ZEDRE VISSZATEKINTŐEN ÉLŐ. 
UGYANIS GOMBÁS ANDRÁS 
BUDAPESTI VENDÉGLŐS, A 
GOMBÁS ÉTTEREM TULAJ-
DONOSA ÉS SZABÓ RÓBERT 
A SZARVASI HALÁSZCSÁRDA 
TULAJDONOSA, HA CSAK TE-
HETIK, KICSERÉLIK GONDOLA-
TAIKAT A VILÁG DOLGAIRÓL, 
DE ELSŐSORBAN IS SZERE-
TETT KÖZÖS SZAKMÁJUKRÓL, 
A VENDÉGLÁTÁSRÓL!

Így tavaszba fordulva jelezte a Mi-
nőségi Borok Ételek (MBÉ) – asztali 
örömök magazin szerkesztő bizott-
ságának tagja, hosszú évtizedek óta 

kipróbált kommunikációs partnerünk, Gom-
bás András, hogy jó lenne egy kicsit kva-
terkázni, lefordítva ,jót beszélgetni kedves 
barátjával, pályatársával Szabó Róberttel, 
bázishelyén, Szarvason. Úgyis fogalmazha-
tunk, hogy tavaly ősszel megjelent lapszá-
munkban nyugatra barangolt a Magyar 
Vendéglátók Régiós Szövetségének 
alapító tagja, nem máshoz, mint Pető Ist-
vánhoz, aki több éven át a Magyar Nemzeti 
Gasztronómiai Szövetség elnöki tisztét is 
betöltötte, amúgy pedig szakmáját féltő, sze-
rető gasztronómus, kitűnő szakács. Akinek 
mindig, mindenről van őszinte gondolata. A 
nyugati határszélen történt beszélgetésün-

ket olvashatták a kedves olvasók, de most az 
ország másik, ellenkező szegletébe, keletre, 
a Viharsarokhoz közeli Szarvasra vezetett 
utunk. Szikrázó napfény, gyönyörűen megte-
rített asztalok és persze kedves őszinte, mo-
solytól kísért kézfogás, ölelés, amikor Szabó 
Róberttel találkozhattunk. A Körös- parton 
található vendéglátós bázis az utóbbi, mond-
juk úgy aktuálisnak mondható pár hónapban 
két önálló vendégházzal gyarapodott, 
már csak azért is, hogy a hazai vendéglátás 
keleti régiójában tevékenykedő szakember 
újból megmutathassa: a vendégfogadást ő 
több sávos pályán képzeli el:

– Tudod András a budapesti Kis Royal 
Étteremben kezdtem felszolgálóként a 
magam szerény pályafutását, mint Szar-
vasról elszármazott, nagy reményekkel teli 
fiatalember – mondja az üdvözlő szavak 
után. – Amikor úgy döntöttem, hogy ezt a 
szép szakmát már nem beosztottként sze-
retném továbbvinni, elhatároztam, a ma-
gam lábára állok. Lepörögtek az évtizedek 
és a szarvasi Halászcsárda mellett – nem 
kevés feladatként – felelősen figyelhetek, 
dolgozhatok munkatársaimmal a  szarvasi 
Lux Szálloda mindennapi sikeréért, Cser-
keszőlőn pedig két wellness szálloda piaci 
előmeneteléért. Ezt akartam, sikerült meg-
teremteni, de akárcsak Neked, a különböző 
vállalkozásaidnál, mindig oda kellett figyel-
ni az „éles kanyarokra”. 

Szabó Róbert elsőként állt csatasorba, 
amikor Florovits Györggyel elhatározta 
Gombás András, hogy megalakítja a Ma-

gyar Vendéglátók Régiós Szövetségét. 
Talán a legdemokratikusabb szervezet kis 
hazánkban, ugyanis az ország különböző 
megyéiből és régióiból úgy tömörült ebbe 

HA KÉT VENDÉGLŐS TALÁLKOZIK…
Őszinte beszéd a szarvasi Halászcsárdában

Mindig jó találkozni

Koccintás előtt az öreg kályhánál

Csárda belső

Csárda külső

Fatányéros...
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a közösségbe éttermes, szállodás, vendég-
lős, panzióval is rendelkező borász, hogy 
egymás értékeit közösen propagálják, ahol 
lehetséges, ott erőiket megsokszoroz-
zák, a szakmát érintő változásokról ön-
zetlenül tájékoztatják:

– Azért is gondoltam, hogy kellene itt 
a Te kellemes Körös- parti vendégfogadó 
helyeden gondolatot váltani, mert a mi 
szakmánk meglehetősen sűrű módon éli 
át a változásokat – veszi át a szót Gom-
bás András, miközben kedves kollegáját 
arra inspirálja, hogy örömmel fogadna 
egy viszontlátogatást pestszentlőrinci 
vendéglőjében. – Azt tapasztalom, hogy 
egyre kedvezőbb szelek fújnak a hazai 
vendéglátás széles pályáján, gondolok 
itt a különböző áfa csökkentésekre, persze 
ezekre vonatkozóan nagyon is oda kell fi-
gyelni minden egyes vállalkozónak. Az 5 
% bizonyos szolgáltatási köre nagy fel-
lélegzést okozott véleményem szerint, 
a gazdálkodásra azonban minden pilla-
natban oda kell figyelni. A közteher még 
mindig nagy. A bérek növelését  nehe-
zen lehet kigazdálkodni. Más árú 
csoportoknál viszont változatlan 
az ÁFA tartalom, de itt várható-
ak könnyítések, ami szintén jó 
irányba mutat.    

–  Derülátó vagyok, úgy-
is mint aki több vendéglátós 
szolgáltató pályán is  vállal-
kozásokat működtet – veszi 
át a szót Szabó Róbert, aki min-
díg is azon dolgozott, hogy a napi 
sűrű munkája közepette-korábban  
aktívabban, most kevesebb in-
tenzitással- különböző szakmai 
szervezetekben, legyen az or-
szágos vagy megyei, társadalmi 
munkában betöltött tisztségeket 
vállaljon. – Itt sorakoznak előttem 
a kedvező folyamatok éppúgy, 
mint a gátló tényezők. Sorolok is 
párat, azzal a szándékkal, hogy 
közösek  a problémáink! Először 
is – minden direkt felhang nél-
kül mondom- a NAV ellenőrzési 
stílusa, módszerei egyre vállal-
kozó centrikusabb, zaklatástól 
mentesebb! Igaz, hogy mindeh-
hez adókövető magatartást kell 
tanúsítani és kölcsönös partner-
ségről   készségünket kifejezni. 
Talán bekövetkezik  ama időszak, 
amikor a vendéglős, szállodás 
vagy éppenséggel büfés, panziós 
egyértelműen a napi munkájára 
koncentrálhat. Úgyis lehetne ezt 
mondani, hogy a hangulati és 
szabályozó „klíma” optimiz-
musra ad okot… Vannak azon-

ban más területeken gondjaink is. Ilyen 
például a tanulóképzés és a személyzeti, 
ha úgy tetszik munkaerő gondok kezelé-
se. Hosszú évek óta foglalkozom tanulók-
kal és a hozzánk kerülő fiatalokból bizony 
kis százalékban tudok értékes utánpótlást 
megteremteni. Egy közösséghez tartozás 
azt is jelenti, hogy elfogadom főnökeim 
véleményét és azt gondolom róla, hogy 
ezek pozitív üzenetek. Sok a sértődött 
kollega, pedig tudomásul kell venni, hogy 
közös hajóban evezünk.  ..Kóstolunk pár 
finom ételt a csárda étlapjáról, azok elfo-
gyasztása után körbejárjuk Szabó Róbert 
folyóparti kis birodalmát. Bekukkantunk 
a két új Halász Vendégházának egyikébe 
és tetten érjük szállodás énjét is. Minden 
célszerűen van kialakítva és berendezve. A 
Halászcsárda közvetlen szomszédságában, 
a folyóparton két, négy-öt tagú családnak 
alkalmas pihenőhelyet alakított ki. A szín-
világ, a bútorok, mind-mind azt mutatják 

a belépőnek, hogy az ízlés és komfort itt 
találkozott. Mondja is Róbert, hogy legin-
kább vadász turizmus része ez a két új ven-
dégház. (Elárulhatjuk, mindez nem véletlen, 
hiszen Szabó Róbert maga is kitűnő vadász, 
a hajózás mellett ez is a fő hobbija.) 

– Számomra most az a nagy kihívás – 
gurul a szólabda ismét Gombás Andráshoz 
-, hogy  miképpen alakítsam például a már 
említett személyzeti és munkaerő problé-
mák miatt a Gombás Étterem nyitvatar-
tási rendjét. Most például a hét első két 
napján bezárok, a hétvégén nyitva tartok, 
de nehéz megtalálni most az optimális 
működési rendet. Számos olyan kollega 
dolgozik mellettem, aki hűséges, főképpen 
szakácsok, de a felszolgáló fronton egyre 
több a gond! Kitől váljak meg, kit hagyha-
tok köteléken belül.  Felelős döntések, mi-
közben saját, vállalkozói  szempontjaimat 
is érvényesíteni kell! Visszatérve a  nyitva 
tartásra:idén a hét, úgynevezett hosszú  
hétvége  egyértelműen a   szállodás ága-
zat  bevételeit növeli - a vendéglátósok 
vesztesei ennek az adminisztratív átcso-

portosításnak.
A pályatárs utóbbi mondataira 

helyeslően bólint Szabó Róbert, 
de a nyitva tartás probléma-

köréről más a véleménye. Azt 
mondja, ha egy vendég azt 
tapasztalja, hogy mondjuk 

hétfőn vagy kedden zárva a 
kapu vagy ajtó, hamar elszokik 

a helytől. Rendkívül érdekes és 
szavait bizonyító példával is él. Egy 

időben, még amikor átvette az előző 
tulajdonostól a Halászcsárdát, 
hétfőn mindig zárva tartott az 
üzlet. Amikor ő lett az új gaz-
da, azt mondta ezt meg kell 
szüntetni! Tíz év eltelte után is 
jöttek hozzá úgy a vendégek, 
hogy meglepetten mondták: 
„hát nyitva vannak?" 

Nyugtázzuk, így kora dél-
utánba hajlóan, hogy az ilyen 
beszélgetéseket minél gyak-
rabban meg kellene ismételni. 
Bár lazának mondott a Régiós 
Szövetség országos közössége, 
de a személyes kapcsolatok az 
életben maradást, egymás se-
gítését szolgálhatják. Ahhoz 
pedig, hogy „megbeszéljük kö-
zös dolgainkat” – József Attila 
szavaira is utalóan – az oda-visz-
sza készség életben tartó erő.  
A Minőségi Borok Ételek (MBÉ) 
– asztali örömök magazin most 
egy ilyen találkozásnak lehetett  
kommunikátorként tanúja… 

Kiss Dezső Péter
Kollegák a Körös-parton
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Szóval ahhoz, hogy megértsük, miért is kötődik a bor-
hoz Sűrű János kicsit messzebbre kell visszanyúlnunk. 
Alapvetően mezőgazdasági szakemberként egyértel-
mű kötődése a természethez, hiszen pályafutása, ha 

úgy tetszik megélhetése is ehhez az ágazathoz kapcsolódik. A 
Bölcske Agro Zrt. vezérigazgatójaként külön másik vállalkozást is 
sikeresen vezet, irányít, Sűrű és Társa elnevezésű Kft-je növény-
védelemmel és vetőmag kereskedelemmel foglalkozik.1985-ben 
doktorált a keszthelyi egyetemen, ahol mind a mai napig növény-
védelem technológiai ismereteket tanít címzetes egyetemi 
docensként. A növénydoktor azonban – mert életében mindig 
kereste és meg is találta az önkiteljesedés különböző formáit-a 
borban és a szőlőben is látott olyan lehetőséget, mely során ezt 
az énjét is megmutathatja. Nem kis örömére pedig ebben családi 
segítséget is kapott és kap, hogy miképpen, arról az elkészült mű, 
azaz csodálatos  pompázatában feltárulkozó borházának vendég-
fogadó terében beszélt:

– Emlékszem, amikor a lap képviseletében a pinceépítés izgal-
mas, ugyanakkor előre nem látható problémái közepette látogat-

tatok meg pár éve – idézi vissza korábbi találkozásunkat. – Nem 
messze a dunaföldvári pincesortól van a családi házunk és érthető 
módon gyakorta jártam errefelé baráti meghívásokra vagy más 
programok okán. Egy alkalommal „Eladó” táblát  láttam kirakva 
egy löszpincés présháznál. Mondtam a feleségemnek esti sétánk 
alkalmával, hogy jó lenne megvenni. Aztán valahogy akkor nem 
léptünk tovább, de nem sokkal később mégiscsak ajánlatot tettem 
megvásárlására. Gazdájával kezet ráztunk az üzletre és szembesül-
tem a ténnyel: van már pincém, de hogy olyan legyen, amilyet sze-
retnék, azért még sok munka áll előttünk. 

A SŰRŰ BORHÁZ VENDÉGEKRE VÁR 
A dunaföldvári növénydoktor borban megtalált harmóniája

DR. SŰRŰ JÁNOS DUNAFÖLDVÁRI BORHÁZÁBAN NEM 
ELŐSZÖR FORDULUNK MEG MOSTANI TAVASZI LÁTO-
GATÁSUNK ALKALMÁVAL. MI TAGADÁS ÉLETE SZÉPEN 
BEKERETEZETT FELADATOKKAL, AMELYBEN EGYSZER-
RE TÖBB TERÜLET IS MEGHATÁROZÓ, EMBERI, SZAK-
MAI KITELJESEDÉSÉNEK MINDENNAPI FORRÁSA. 
HÍRÉT VETTÜK, HOGY A 4-5 ÉVVEL EZELŐTT MEGKEZ-
DETT PINCÉJÉNEK ÉPÍTÉSE NEMRÉGIBEN BEFEJEZŐ-
DÖTT. ÉRDEMES VOLT SZEMÉLYESEN SZEMBESÜLNI A 
VÉGEREDMÉNNYEL…

Jó szívvel, jó borral várja vendégeit

Kínálat
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Ám Sűrű János nem futamodik meg semmilyen feladat elől, 
megszokhatta, hogy a kihívások arra valók, hogy azokat sikeresen 
le is „teperjük!”. Egy hosszantartó esőzés után – mivel a lösznek 
nincs szerkezete – szakadozni kezdett a mennyezet, azt üzenve a 
tulajdonosának, hogy 
komoly, hathatós lé-
péseket kell tennie. 

– Ekkor határozott 
úgy a családi tanács, 
hogy egy szekszárdi 
mestert felkértünk, 
hogy az általunk el-
készített terveket va-

lósítsa meg   téglák beépítésével. 
A végeredmény pedig mostanra  
mindenki számára megtekinthe-
tő, ugyanis elszántságunk arra 
inspirált bennünket, hogy a pince 
megfelelő borkínálattal is büszkél-
kedhessen. Két hektár saját te-

lepítésű szőlőterülettel rendelkezünk, 6 fajta kínálatára lesz 
lehetőségünk most tavasztól, amikor is megkapjuk értékesítésre, 
vendégfogadásra a hivatalos engedélyt. Így kínálunk Cabernet 
Sauvignont, további fajták még: Cabernet Franc, Irsai Olivér, 
Sauvignon Blanc és az utóbbi időkben sokak igényére „feltá-
masztott” Othello. 

A Sűrű Borház elkészülte szakmai körökben is érdeklődést 
váltott ki, ugyanis Dunaföldváron a Szent Rókus Borrend alapító 
tagjaként János eleve ismert szakembernek számít, de új pince 
szentélyére bizony mindenki kíváncsi. Most még elsősorban ba-
ráti társaságok jönnek, de legutóbb – a házigazda nagy örömére 
– a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének szakmai 
bizottsága itt ülésezett és hozta meg a döntését a zászlós borok 
elbírálására vonatkozóan. Béleczki Mihály kiskőrösi borász szak-
ember, a szakmai bizottság elnöke 
külön érdeklődésünkre elmondta: 
a szakmai programhoz méltó hely-
színt biztosított kiváló lovagtársuk, 
a pince pedig bármely kiemelkedő 
borvidéken a legszebbek közé so-
rolható. A részletek, de az összkép 
is míves hozzáértésről tanúsko-
dik, ami külön is tiszteletremél-
tó, hogy a kivitelező pinceépítő 
szakember a házigazdák által el-
gondolt formákat, megoldásokat 
tökéletesen megértette és ültette 
át a gyakorlatba. 

– Szeretünk idejön-
ni családi rendezvénye-
ink alkalmával is, hiszen 
ha körülüljük az asztalt 
immáron 12-en va-
gyunk – mondja moso-
lyogva érthető büszke-
séggel vendéglátónk. 
– Felnőtt gyermekeim, 
fiam és lányom, a vő és 
a menyem is besegít a 
pince körüli munkákba, 
meghatározóan igazán 
elkötelezett vendég-
látókként. Fiam János 
külön abszolvált egy 
kétéves borászati kép-

zést, tagadhatatlanul beleszerelmesedett a borok világába,  azok 
elkészítésében tevékenyen részt venni éppúgy, mint kínálásában. 
Hamarosan már a bejárati ajtónk felett üzenhet a belépőnek az 
általa megtervezett és kivitelezett 2 méteres címer, amelynek mo-
zaik lenyomata a vendégtérben külön is látható. Judit menyem 
szintén inspirációt kapott arra, hogy megszerezzen borászati ké-

pesítést. A feleségem pedig – aki 
hosszú évek tanári, iskola igazgatói 
pályafutását befejezve – immáron 
nyugdíjasként szintén a vendéglá-
tás meghatározó letéteményese. 

Sűrű és Társa Kft.
7020 Dunaföldvár, 

Előszállási u. 11.
Sűrű Pince – 

Dunaföldvár Pincesor
Tel: 06-70/962-5822

MBÉ tudósítás
Fotó: Forschner Rudolt

Tanítás, növényvédelem, 
bor, hitélet

Ahogy már említettük növényvédelem 
területén címzetes egyetemi docensként ak-
tívan részt vesz az oktató munkában, de nagyon fontosnak tartja Sűrű János, hogy gyöke-
reihez hű maradjon. Dunaföldvári szülei mezőgazdasággal foglalkoztak, ő maga Gödöl-
lőn kezdte, ott szerezve mérnöki képesítést, Keszthelyen pedig a szakmérnöki diplomát. 

Szép pályaív: az egykori diák katedrát kapott egykori iskolájában. Bevallottan élete 
úgy lett kerek, harmonikusan kiteljesedő, hogy a bor is a részévé vált! Szívesen eljár 
- úgyis, mint az MBOSZ szakmai bizottságának tagja – különböző borversenyekre, 
mint hivatalos borbíráló.  Meghatározóan a vörösborokat részesíti előnyben és – 
ha ideje engedi – akár családi, baráti körben is felkerekedik, hogy meglátogasson 
régi borász barátokat vagy pedig felfedezzen újakat. Előszeretettel megy a Bala-
ton Felvidékre, Tihanyba, Szekszárdra vagy éppenséggel Villányba. A Szent Rókus 
Borrend alapítójaként a főborász cím birtokosa. Ahogy elmesélte, a dunaföldvári 
borrend minden esztendőben más és más zászlós bort választ, házi borverseny vég-
eredménye alapján. Legfrissebb szép momentum az életében – hogy az ezáltal még 
„sűrűbb” legyen – hogy   városa  Díszpolgárának és  a Dunaföldvár–Bölcske Egyház-
község világi elnökének választották meg.Mindezekre koccintani – saját borral – 
igazán testet- lelket simogató  érzés lehet…

Stílusos pincehomlokzat

Díjak

Fogadó rész

Pincetér
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Nyitásr készen...

Mazsó lányok a családból Michl Éva a fiával

Rábai Katalin 
belevágott...

DE MÉG MEKKORÁT! A NESZMÉLYI BORÚT EGYESÜLET 
IMMÁRON MÁSODIK ALKALOMMAL SZERVEZTE MEG TA-
VASZI KVATERKA RENDEZVÉNYÉT. NEM IS AKÁRMILYEN 
ÉRDEKLŐDÉSTŐL KÍSÉRTEN: A SZERVEZŐK JOGOS ÖRÖM-
MEL ÉS BÜSZKESÉGGEL INFORMÁLTÁK LAPUNKAT A REN-
DEZVÉNY SZAKMAI BEMUTATÓJÁN, HOGY FÉLEZERNÉL IS 
TÖBBEN VÁSÁROLTAK KÓSTOLÓI JEGYET – ELŐZETESEN! 

Ami azt illeti, e munkanappá nyilvánított szombat 
délután és estén kötetlen hangulatban lehetett kva-
terkázni, remek boroktól kísérten csevegni ezerféle 
témáról. Arról például, hogy a Neszmélyi Borvi-

dék kezd feléledni, ha úgy tetszik feleszmélni az utóbbi néhány 
esztendőben! Ez számos pozitív tényezőnek is köszönhető. Egyik 
ilyen, hogy a borvidék központjának számító Tata önkormányzata 
nemcsak szavakban, hanem tettekben – anyagiakban is kifejezve 
– figyelemmel és tudatosan fejleszt borászati, szőlészeti, bortu-
risztikai területeken. A Neszmélyi Borút Egyesület pedig életképes 
civil szerveződéssé erősödött, amire elegendő bizonyítékképpen 
annyit mondani: a Tavaszi Kvaterkára összesen 25 borvidéki pin-
cészet fogadta el a meghívást, hogy bemutatkozzon egyrészt a 
szakma számára, másrészt pedig a legfontosabb célközönség, a 
borkedvelő  barátok számára. 

Kvaterkázni jó dolog, hiszen a kitűnő, meghatározóan fehér borok 
olyan valós díszletben kaptak főszerepet, ami egyben történelmi üze-
net is. Az Esterházy Pezsgőgyár Tata egyedülálló ipari, művészeti és 
kulturális műemléke. Hosszantartó „Csipkerózsika” álmából jó pár esz-
tendeje felébresztette egy tiszteletreméltó értékmentő család, hogy 
lankadatlan szorgalommal és elszántsággal ismét életet leheljen e fa-
lak közé. /Séra  Mihály, Séra Péter és családjairól van szó!/ Mert bizony, 
itt anno, az 1700-as évek végétől pezsgő társasági élet folyt, különle-
gessége a kastélynak az 500 négyzetméteres, 10 boltívből álló bálter-
me , amely korának előkelőségeit gyakorta Tatára vonzotta. Gróf Es-
terházy Ferenc pedig 1905-ben itt hozta létre a pezsgőgyárát. A  tatai 
pezsgő pedig nemzetközi porondokon is sikerekre  vált érdemessé!. 

Szóval itt vagyunk ebben a hatalmas nagy, boltíves kóstolóterem-
ben, ahová egymás után érkeznek derűs, optimista tekintettel bor-
kedvelő hölgyek és urak. Izing László, a Neszmélyi Borút Egyesület 
titkára már a kora délutáni órákban jólesően vehette tudomásul, hogy 
boros szakújságírók, különböző hazai borrendek képviselői, a városi 
és térségi politikai, gazdasági élet jelesei sétálnak boros pohárral a 
kezükben. A kvaterka szó jelentése így kétszeresen is értendő: jót 
csevegni, negyed literes (2 és fél dl) űrtartalmú pohárban… Szépen 
kialakul a Neszmélyi Borvidék Tavaszi Kvaterka rendezvényére 
megtervezett színpadkép! Számozott sorban mindenki megkapja a 
maga kóstoló területét, asztalát, ahol kedvére berendezheti a bemuta-
tóra szánt boros palackokat, reklám anyagokat, szórólapokat, számos 
helyen óriás plakátokat, a kortyoláshoz elengedhetetlen sós falatokat. 
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JÓT KVATERKÁZTUNK A PEZSGŐGYÁRBAN!
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Mondhatnánk tehát, hogy „mindenki a fedélzeten” és dördül-
het a startpisztoly, érkezzenek szép, tömött sorokban a jellemzően 
fehér szőlők körül az Olaszrizling, Chardonnay, Müllerthurgau, 
Zöld Veltelini, a mosolygósan virgonckodó illatosak: Írsai Olivér, 
Cserszegi Fűszeres, Tramini, Ottonel Muskotály, már kacsintgat je-
lenlétével a Sauvignon Blanc és a Szürkebarát is. Hogy ki ne hagyjuk 
a szép fokozatosan feleszmélő és minden bizonnyal hamarosan kiviruló 
borvidék jellegzetes fajtáit, a Rajnai Rizlinget, a Leánykát és a Királyle-
ánykát. De fokozzuk még a bőségre utaló fajták felsorolását, például az-

zal, hogy ismét egyre nagyobb területeken termesztik az Ezerjót, az e tájékon ko-
rábban szőlőfajtának számító Budai Fehér, Sárfehér, Zöldszilváni, Juhfark fajtát, 
mi több a Kék Kadarka egyes borászatoknál történő felkiáltójeles megjelenése, 
több mint optimizmusra ad okot…ÉRTÉKMENTŐK!

Optimista maga a polgármester Michl József is, aki szívesen körbekalauzolja 
vendégeit a bálterem különböző borszigetein, de valahogy mindig visszatér újra és 
újra kvaterkázni a Borboléta Szőlőskert és Pince asztalához. Nemcsak a jó borok 
miatt, hanem azért is, mert szeretett nővére Michl Éva, unokaöccsével együtt sor-
ra kínálja az asztalukhoz érkezőket. Az öccs pedig nemcsak kötelességből, hanem 
szeretetből fakadóan is szeret itt elbeszélgetni a neszmélyi borokról, emberekről, 
a város és a térség jövő fejlesztési terveiről. A Neszmélyi Borút Egyesület szervező 
munkájában pedig nagy energiákkal és elkötelezettséggel vett részt előzetesen s 
vesz részt a rendezvény alkalmával is Bencsik János, a térség országgyűlési képvi-
selője – aki a Zsigmond Király Borlovagrend nemes tagságát is erősíti -  és kedves 
felesége Mónika, aki a regisztrációnál a kóstolásra jogosító karszalagokat sok ,főként 
férfi „ügyetlenkedő” vendégnek segít feltenni. Mindenkinek jut mosolyából, látha-
tóan  ez az őszinte vendégszeretet lényéből fakadó…

A II. Tavaszi Kvaterka sikere rádöbbenthette a helyi borásztársadalmat, a borért 
tenni tudó önkormányzatokat és civil szervezeteket arra, hogy új korszakot nyithat-
nak. A siker legfőbb záloga az összefogás, egyre gyakrabban történő közös meg-
jelenés.A  tudósító számára is példaértékű, de nóvum is, hogy bizonyos hegemo-
nisztikus/ nagy területekkel rendelkező, eladást tekintve pozicionált piaci helyet 
elfoglaló/ borvidéki pincészetek mellett megjelentek a közepes, de még inkább 
a kis léptékű családi pincészetek különböző ajánlataikkal. Új korosztályok léptek a 
versenypályára, pezsdült / remélhetően később pezsgős/!/ színfoltokat megjele-
nítve és szemléletmódot képviselve. Egyre több helyen megépítették a pincésze-
tek mellett kisebb-nagyobb kóstolótermeiket, gyakran szerveznek helyszíneken 
csoportos borkóstolásokat. Élni akarnak! Megmutatni, mire képesek, mert a 
Neszmélyi Borvidék – bizony mondom néktek egyre többször –  minél jobban 
feleszmél: a hegemóniát nem feledve új utakat jelöl magának…

MBÉ tudósítás

Makovecz stílus

Akikkel kvaterkázhattunk!
Kostel Borászat, Currus Pince, Tatai Családi Gazdaság, 

Wéber Családi Pince, n3 Borműhely, Fehér Borászat – Süttő, 
Mazsó Pincészet, Petőcz Pincészet, Deák Pince, Horváth Csa-
ládi Pincészet, Simecz Pince, Bősze Pincészet, Szívek Pince, 
Gelbmann Szőlősbirtok, Kősziklás Borászat, Kamocsay Ákos 
Prémium Borok, Gottwald Borászat, Turay Családi Pincészet, 
Nyitnikék Pincészet, Szőllősi Pincészet, Borboléta Szőlőskert és 
Pince, Fülöp Pince, Hauzer Bormanufaktúra, Stróbl Borház, Rábai 
Katalin Borászat.

Gottwald Szilárd vendéglős-borász
barátokkal

Szép kínálat
a Wéber
pincénél

Polgármesteri 
látogatás
a Szöllősi 
Pincészetnél

n3 Borműhely

Három legény 

összefogott

A Hauser Pincészet boros arculatát az 
alapító menxe alkítja szakértelemmel

A Turay család

 Kamocsay Ákos /jobbra/ Dr. Kosárka  
Józseffel /középen/ a Sommelier Szövetség 
főtitkárával

Fülöp István  borász Kozma Pált, 
a Pécsi Borászati Kutató igazgatóját 

 fogadta örömmel 
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A Hauzer Bormanufaktúra Bajon, a 
Budáni-hegyen található, a szőlőültetvé-
nyünk területén. A nem egész egy hektá-
ron lévő szőlőnkben a területre jellemző 
hagyományos szőlőfajták találhatóak meg: 

királyleányka, kékfrankos és zweigelt. Akik 
a pincészetünkben felkeresnek minket, 
megismerhetik a kézműves boraink tech-
nológiáját, megtekinthetik a mai napig 
használatban lévő, 1798-ban készült pré-
sünket. Lehetőséget biztosítunk bor-
kóstolásra, maximum 30 fő részére. A 
3 és 6 tételes kóstoló mellé borkorcsolyát 
kínálunk, valamint előzetes egyeztetés 
alapján meleg étel is választható. 

Több generációs családi pincészet 
vagyunk, melyben mindenki tudásának 
és képzettségének megfelelően kiveszi 
a részét a munkákból. Tibor gyermekko-
rától gondos szőlő és borosgazdaként 
műveli a területet. 2014-ben én is csatla-
koztam hozzá szőlész-borászként, Dávid 
pedig  "minőségellenőrként", hogy fiata-

los lendületet és színt vigyünk borainkba. 
Palackjainkban megízlelhető a borvidék 
iránti elhivatottságunk, a hitelesség és a 
szőlő szeretete.

Hauzer-Prém Zsuzsanna

NEM BAJ, HA BAJRA MEGY!

ELÉRHETŐSÉGEINK:

cím: 2836 Baj, Szent András dűlő út
telefon +36306403487

nyitva tartásunk: hétfőtől-vasárnapig 9:00-20:00- ig 
email: hauzer.bormanufaktura@gmail.com

weboldal: https://hauzer-bormanufaktura.hu/
facebook: https://www.facebook.com/hauzerbormanufaktura/

Kézműves borászcsalád  
fogadja…

A PETŐCZ PINCÉSZET A NESZMÉLYI BORVIDÉK FIATAL  BO-
RÁSZATA, ÚJ ÉS RÉGI ÜLTETVÉNYEKKEL ÉS ÜLTET-
VÉNYSZERKEZETTEL.  A PINCÉSZETÜNK KIZÁRÓ-
LAG PALACKOS BOROKAT ÉRTÉKESÍT.

Jelentős hozamkorlátozás mel-
lett, kíméletes feldolgozással, re-
duktív technológiával és hordós 
érleléssel készítjük palackozott 
borainkat. Termőterületünk  4 
hektár.

Termőhelyeink: 
Ászár, Kerékteleki 

A pincészetünk Ászáron 
található, amelyet 2015-ben 
építettünk egy vendégházzal 
karöltve. A borkóstolás mellé 
szálláshelyet is tudunk nyújtani 
kedves vendégeinknek. Ottho-
nosan berendezett apartmanok 
mellett közösségi helység (35fő) 
és egy fedett terasz kemencével, grill 
hellyel asztalokkal és padokkal áll szin-
tén rendelkezésre egy kitűnő hangulatú 
grill vacsora megrendezéséhez egy egész 
napos bakonyi túra után.

Petőcz Pincészet

2881, Ászár, Petőfi Sándor utca 64.
Tel.: 06-30-4113912

e-mail: 
pince@petoczvendeghaz.hu

www.petoczvendeghaz.hu
ht tps://w w w.f acebook .
com/petoczvendeghaz/
Termőterület: 
4 ha
Szőlőfajták: 

szürkebarát, ezerjó, sauvig-
non blanc, cserszegi fűszeres, 

rizlingszilváni
Készített borok: 

szürkebarát, ezerjó, sauvignon 
blanc, cserszegi fűszeres, rizling-

szilváni, rozé, olaszrizling, cabernet 
sauvignon. 

Borkóstolóra vendégfogadás:
min.: 4 fő max.: 35fő.

Fiatal pincészet  
-  palackos borokkal – otthonos vendégházzal
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DA BIANCA BORGAZDAGSÁGA

A HELLLO VINO „ráköszönt” Dél-Budára
ENNEK ÉPP EGY ESZTENDEJE! AMIKOR IS 
PÉTER VÁLLALKOZÓ, GASZTRONÓMUS ÉS 
PÁRJA BIANCA, A CSODÁLATOS KOMMU-
NIKÁCIÓS ADOTTSÁGOKKAL RENDELKEZŐ 
BORKERESKEDŐ, SOMMELIER ÚGY DÖNTÖTT: 
A SASADIAKNAK ÉS GAZDAGRÉTIEKNEK EGY 
PICINYKE VENDÉGFOGADÓ SZIGETEN – 40 
NÉGYZETMÉTERRŐL VAN SZÓ! – MEGPRÓ-
BÁL VALAMI EDDIG MÉG NEM TAPASZTAL-
HATÓ KÍNÁLATTAL KEDVESKEDNI…

Itt vagyok ebben a „tenyérnyi” üzletben, ahol erre 
az estére meghívták az egy év alatt szép számmal 
kialakult törzsvendégkör leglelkesebb tagjait. 

Bármerre nézek mindenütt nyálcsorgató a látvány, mert 
olyan a kínálat, amit hosszú gasztronómiai szakírói pá-
lyafutásom alatt talán még sehol nem tapasztaltam. A 
pulton hatalmas – malomkerék nagyságú – még érésre 
szánt sajt üzeni, hogy lesz itt még hamarosan valami 
egyedi, különleges, csak ki kell várni… Akár a sajt, úgy a 
Helllo Vino Bor&Delikát a maga szép csendességében, ki-
tartóságában bizony megérik arra, hogy Sasad-Gazdag-
rét egyik kultikus kulináris helye legyen! Szóval kóstolunk 
ezen az estén – mert Bianca a maga csodálatos mosolyá-
val, kisugárzó egyéniségével reggeltől estig, még a hét-
végeken is adagolva – „elcsábít” jóravaló, a finomságok 
iránt fogékony embereket. Hölgyeket, urakat, nagy-
papákat, nagymamákat, picinyke gyerekeket 
– a térség apraját, nagyját! 

Ezen az estén a Nádas Borműhely Etyekről hozta el 
boros üzeneteit, melyhez Bianca mívesen hozzáemelte a 
maga falatkás csodáit.

Sorba mondtak véleményt a helyiek, mert Bianca 
és Péter elmesélte, hogy dél-budai polgárokként elha-
tározták, hogy előbb felmérik milyen is a helyi borértő 
közönség igénye. Nyolc hónapon át terveztek, osztottak, 
szoroztak, saját kezük munkájával alakították ki ezt a 

centrális helyen található piciny bolt-gyöngyszemet, 
amely, ki gondolná, hihetetlen „kínálati „képességeket” 
tud felvonultatni:

– Bolondok napján, tavaly április 1-jén nyitottuk 
meg az üzletet, azzal a következetes szándékkal, hogy 
többsávos/multifunkciós/ kínálattal hódítsuk meg köz-
vetlen környezetünket – mondotta Bianca, aki minden 
egyes bor felkínálása előtt rendkívül cizellált, jól irányzott 
szavakkal jellemezte az adott borokat, nem véletlenül, hi-
szen-mint már említettük- képzett sommelier, aki mind a 
mai napig bővíti a borral és kulináriával kapcsolatos isme-
reteit. – 70-80 százalékban valóban a helyieket sikerült 
falaink közé invitálni és az ilyen, mint a mostani borkós-
toló, évszakonként többször is megismétlődik, havi rend-
szerességgel. Szeretünk felfedezni remek embereket, 
borászatokat, sajtmestereket, sonkavarázslókat! Jelen 
pillanatban ott tartunk, hogy partneri körünk szerteágazó 
beszállítói hátteret képvisel. Pék, sajt, tej, szárazáru, hoz-
zákapcsolódóan sok más delikát különlegesség és persze 
nem utolsósorban a bor jelenti a mi „áruflottánkat”. Ez 
utóbbiból 300 féle fajtát tudunk kínálni, ami folyamato-
san változik, átalakul, bővül, mert maga a vásárlói ízlés is 
ezt a változást kívánja meg! 70 beszállító jelenti a mi part-
neri hátterünket, ami – gondolhatja – logisztikailag sem 
egyszerű napi szervezési folyamat. 

De Bianca és persze Péter, a mindig biztos „háttérem-
ber” mosolyog minden egyes vevő előtt, az olyan progra-
mokon, mint a mostani borkóstoló, mert optimistán látják a 
jövőt.  Erre talán egyetlen adalék lehet bizonyíték: követke-

ző üzletük megnyitását tervezik…
MBÉ tudósítás

fotó: Forschner Rudolf

Ezeket kóstoltuk
Pinot pezsgővel indítottunk, bemelegítésképpen. A Bor-

műhely 2016-os Királyleánykája belesimult kóstolásunk köze-
pette Bianca sajtnyársa Jonatán almával, finom csemegesző-
lővel felvezetett csodájával. Tovább mentünk az Öreghegyi 24 
nevezetű Viktória Gyöngyével. Ehhez medvehagymás májas 
bagett karikákon felkínált színes görög olívabogyók jöttek nyár-
son. Továbbmentünk. Sauvignon Blanc selection (2016) – Így 
középtájon friss zöldfűszeres ricotta almakarikák dédelgetést 
kapott. Az őszi (2015) Szürkebarát göngyölt császárszalonnás 
májas bagett karikákon elővarázsolt tepertőt mondhat kísére-
tének. Volt még 2015-ös Szürkebarát, Bianca brillírozásában. 
Vegyes sült sokmagvas és fűszeres pecsenyemustárral, zakusz-
kával és zöld pritamin és kápia paprikával., sok-sok felkiáltó-
jellel. (Mert nagyon-nagyon ízlett mindenkinek!) Végezetül a 
(2015-ös) Pinot Noir, mintegy szép és hosszú felvezetés záró 
akkordjaként szívsonka rózsát vörösboros ribizli lekvárral és házi 
csemege kolbász karikákkal, tavaszi zsongásra utalóan friss re-
tekkel – hát, mindent vitt!

Helllo Vino Bor és Delikát
1118 Budapest, Rétköz u. 47/C.

Tel.: +36 20 575 9879
https://www.facebook.com/helllovino

Nyitva: minden nap 9-21!
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INTÉZKEDÉSEK SZÜLETNEK, ELTÖRÖLTETT-
NEK, MAJD ÚJABBAK ÍRATNAK! EZ AZ ÉLET 
ÉS A MŰKÖDŐ TÁRSADALMAK RENDJE ÉS EZ 
BIZONY IGAZ ÉPPENSÉGGEL A MAGYAR BOR-
VIDÉKEK MEGNEVEZÉSÉRE, ALKALMANKÉNT 
VÁLTOZTATÁSÁRA IS. AZ ÁSZÁR-NESZMÉLY 
BORVIDÉK 1976-BAN MEGALAKULT, MAJD 
– BIZONYOS TÁRSADALMI, GAZDASÁGI FOLYAMATOK 
KEDVEZŐTLEN ALAKULÁSÁNAK KÖVETKEZTÉBEN – 2007-
BEN A BORVIDÉK ELVESZÍTETTE AZ ÁSZÁR ELŐNEVET. AZ 
ÁSZÁRI HEGYKÖZSÉG 2017-BEN OLVADT BE A NESZMÉLY   
HEGYKÖZSÉGBE. 

Itt megjegyezzük, az élet megy a maga medrében tovább 
és ez a  térség immáron Neszmélyi Borvidékként  nagyon 
értékes borrégiót jelöl! Összefoglalónkban arra szeretnénk 
rámutatni, hogy az ászári térség a maga értékeit megújult 

erővel, összefogással,az előretekintés, élni akarás szándékával,fia-
tal borászok megjelenésével próbálja meg és felmutatni… 

Az ászári körzet sok-sok értékkel, legfőbbképpen pedig az 
előrehaladást felvállaló, jobbára kisebb  léptékű borászatokkal 
rendelkezik és különböző fórumokon az érdekeltek hangoztatják 
véleményüket, nézeteiket. Ilyen fórumot szerveztek március legele-

jén, Etén a Borbaráti Kör tagjai a Deák Pince 
házigazdaságát élvezve. Még mielőtt azonban 
az itt elhangzott, a jövő szempontjából egyálta-
lán nem mellékes gondolatokat összefoglalnánk, 
egy másik aktuális eseményre is szeretnénk olva-
sóink figyelmét felhívni. 

Hogyan tovább Ászár és az említett telepü-
lésekből álló boros körzet? Erre keresett és szá-
mos formában meg is talált válaszokat a március 
legelején, Etén megtartott fórum, amelyen or-

ÁSZÁRI KÖRZET ELŐRETEKINT!
BORVERSENYEN ÉS ÜNNEPEN MUTATJÁK MEG ÉRTÉKEIKET

Az ászári körzet – közelebbről

19 település tartozik a megjelölt körzetbe, nevezetesen Ászár, Kisbér, Bársonyos, Kerékte-
leki, Ete, Vérteskéthely, Császár, Csép, Nagyigmánd. Összterülete: 265 ha. A körzet mérsékelt 
égövbe tartozik, a közepes hőingadozás a jellemző, a késő tavaszi nagy fagyok erőssége és gya-
korisága mérsékelt. Az évi csapadékmennyiség: 650 mm. Az itt készült borok – Rizlingszilváni, 
Olaszrizling, Szürkebarát, Cserszegi fűszeres, Királyleányka – markáns savakkal rendelkezik. A 
borvidék főfajtája az Ezerjó – volt! Mára az 1970-es évek  téves fajtaszerkezet váltása következ-
tében „leváltódott”.

Akik megmutatták 
értékeiket…

Ászárról Bősze, 
Petőcz Pince, 
Tatai Családi Borászat, 
Etéről Deák Pince, 
Gyüszi Pince,
Császárról Tóth Imre Pince, 
Orbán Pince, 
Palotai Pince
 és a többi gazdák

A megyei értéktár része

A Deák Pince is vendégekre vár
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szággyűlési képviselők, helyi képvi-
selők és az Ete Borbaráti Kör tagjai 
vetettek számot közös ügyeikről. Az 
MBÉ magazin információi alapján a 
következő összefoglalót adja erről a, 
talán mérföldkőnek is számító szak-
mai találkozóról. Mindjárt, mintegy 
alaphangot megadva Czunyiné Dr. 
Bertalan Judit,  országgyűlési kép-
viselő azt hangsúlyozta, hogy a tér-
ség fejlesztése érdekében a borter-

melő közösségeknek nagyobb 
összefogásra lesz szüksége. Ki 
kell használni a bor, a gaszt-
ronómia és a turizmus adta 
lehetőségeket. Élettel teli prog-
ramokat kell szervezni, ahhoz 
méltó autentikus környezet-
ben. Ezt pedig csakis egy olyan 
rendezvényközpont felépí-
tésével tudják megvalósítani, 
aminek kivitelezéséhez remél-
hetően hamarosan hozzá is fog-
hatnak. Legalább ennyire fon-
tos – a képviselő asszony szerint 
– a térség polgármestereinek 
és borszerető közösségeinek, 
vállalkozásainak, civil szerve-
zeteinek hathatós támogatása.
Ete Önkormányzata pályázati 
pénzből megújíthatja pinceso-
ruk úthálózatát. Tervezik és már 
folyamatban van a pincesor 
villamos hálózatának korszerű-
sítése,a közvilágítás kiépítése. 
A fórumon  értékes gondolata-
it  tolmácsolta Bencsik János 
országgyűlési képviselő. (A 
vele készült interjúnkat az MBÉ 
magazin februári számában ol-
vashatják.) Hangsúlyozta: sokat 
kell dolgoznia a fiatal gazdák-
nak az új telepítések, a szerkezet 
alakító programok adta lehető-
ségek elnyerése érdekében. 

Csakis ez az út járható, ugyanis 
a minőségi borok kiváló fajta 
szelekcióval kiválasztott ültet-
vényekből nyerhetők ki. Saj-
nos épp az ászári részt sújtotta 
több korábbi intézkedés, a sző-
lők kivágására vonatkozóan. 
Egy szőlőben virágzó területet 
fosztottak meg igazi értékei-
től! Az Ete Fórum másik sarok-
pontja épp ezeken a napokban 
szerveződik, nagy erőkkel. 
Ez pedig a II. Ete Borünnep. 
A Borbaráti Kör tagjai nagy 
energiát fordítanak s moz-
gósítják erőiket a siker érde-
kében. Tavaly mintegy 250 
vendég látogatta meg az ün-
nepet, az idén 350 érdeklő-
dőt várnak, 2018. május 12-
én a történelmi pincesoron. 
A gazdák 22 pince kinyitását 
tervezik. Helyben főzött éte-
lekkel és finomságokkal várják 
a vendégeket. Nem marad el 
az idén sem a pincéket össze-
kötő dűlőkön a sétakocsizás. És 
– mert itt nagyon is tisztelik a 
vendéget – az érkezési helyről 
a rendezvényközpontig lovas 
hintón repítik a helyszínre az 
érdeklődőket. 

MBÉ tudósítás

Borverseny Ászáron

Lapzártánkat megelőzően szervezték meg Ászáron immáron 12. alkalommal a hagyományosnak mondható 
éves borversenyt. Mint azt Deák Imre, a Borbaráti Kör tagja, a Deák Pince tulajdonosa lapunknak elmondta: a Já-
szai Mari általános iskola aulája adott otthont a szakmai megmérettetésnek. Négy bizottságban, 5-5 fős szakértői 
csapat minősített összesen 149 mintát, a 100-as pontozásos rendszer alapján. A minőségi fokozatokat jellemzi, 
hogy 26 aranyérmet, 80 ezüstérmet és 36 bronzérmet osztottak ki. A rendezvényt támogatta a Neszmély Borvidék 
NB, Ászár önkormányzata, gazdasági szervezetek és maguk a gazdák is azzal, hogy befizették nevezési díjaikat.

Az MBÉ magazin az ászári Aranyfürt Étteremben szervezett, díjkiosztóval egybekötött vacsorán érdeklő-
dött egyebek mellett Bősze Csaba borásztól, választmányi tagtól, miképpen értékeli a rendezvényt. Fontosnak 
tartja az ilyen boros erőpróbákat, mert az egyes nevezők szakértőktől kapnak autentikus bírálatot és véle-

ményt. Ebből következően a további szakmai 
lépéseiket is meg tudják tervezni. Maller Zsolt, a 
bíráló bizottság elnöke is dicsérő szavakkal mél-
tatta a tételeikkel felsorakozó gazdák 2017. évi 
sikeres munkáját. Ászár – ez pedig egyértelmű-
en bebizonyosodott a szakmai bírálaton is – jó 
hírnevét megtartotta, a jövőre vonatkozóan per-
sze sok-sok lépést kell még megtenni közösen. 

Ászár polgármestere, Pekár Zsolt megkö-
szönte a bírák munkáját és a gazdáknak továb-
bi sikeres munkát kívánt erre az esztendőre is. 
Az önkormányzat a maga lehetőségei szerint 
igyekszik fontos célokra anyagi támogatást 
adni, tette ezt legutóbb is, amikor a Kövecses 
szőlő dűlőhöz vezető utat önkormányzati for-
rásból felújította.Ugyanakkor büszke a tele-
pülés és környékének borászati múltjára,  egy-
ben hisz a fiatalok példaértékű szőlőtelepítési 
terveiben. 

Közös gondolkodás a jövőről: balról a második Bencsik János, 
mellette Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselők, 
és tettrekész borosgazdák
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SZIGILLUM
Versenyszellem, finom 

borok, és kitűnő hangulat 
a Reviczky Társulás bor-

fesztiválján

A LÉVAI ÉS LÉVA-KÖRNYÉKI MAGYAR BORÁSZOK, 
VALAMINT A BORKEDVELŐ KÖZÖNSÉG IS TÖRETLEN 
LELKESEDÉSSEL VÁRTA A FEBRUÁR UTOLSÓ HÉT-
VÉGÉJÉN HETEDIK ALKALOMMAL MEGRENDEZETT 
VINCE-PINCE FESZTIVÁLT. A VERSENY   FŐVÉD-
NÖKSÉGÉT ISMÉT KOCZOR KÁLMÁN, A BALATON-
VIN BORLOVAGREND NAGYMESTERE, A MAGYAR-
ORSZÁGI BORRENDEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK 
ELNÖKE VÁLLALTA MAGÁRA ÖRÖMMEL.

A  pénteki, hivatalos 
nevezésen és bormin-
ta-leadáson 26 lévai 
és Léva-környéki bo-

rász 75 bormintáját vette át a szak-
mai stáb. Már ekkor érezni lehetett 
a borászok lelkesedését és elvárá-
sait eredményeiket illetően. 

Másnap 10 órakor a  két rész-
re osztott szakmai zsűri Dr. Palík 
László agrármérnök vezetésével 
megkezdte a  borminták értékelé-
sét, s ahogyan azt később ünnepi 
beszédében elmondta, rendkívül 
nehéz volt a  döntés, hiszen a  le-
adott borminták minősége magas 
színvonalat ért el.

Tiszteletét tette a  fesztiválon 
az Európai Borlovagrend Hun-
gária Konzulátus Soproni Legá-
ciója is, Károlyi Gyula borlovag, 
Zách Zoltán marsall-borlovag, 
Hirschler Vilmos borlovag és Ká-
rolyi Balázs Gyula borbíra képvi-
seletében. 

A gyönyörű borkirálynők a Ba-
latonfüredi Balatonvin Borlo-
vagrendtől Surányi Kethrin, 
a  Pannonhalmi Szent Márton 
Borlovagrendtől Ludikár Ildikó, a  solti Gróf Vécsey Ká-
roly Borlovagrendtől Bognár Enikő és Bognár Fanni 
bordáma, a  móri Brindisi Szent Lőrinc borlovagrendtől 
pedig Grósz Mária Marcella képviselte, akit Eisenber-
ger Zsolt, a csókakői Szent Donát borlovagrend borlo-
vagja kísért el Lévára.

17 órakor a  Petőfi Sándor Prog-
ram lévai ösztöndíjasa, Martin 
Vivien vezetésével a Czeglédi Pé-
ter Református Gimnázium diákjai 
nyitották meg az ünnepi műsort 
palotás táncukkal. Az eredményhir-
detés sem váratott sokat magára, az 
ünnepélyes bevonulás után Wirth 
Jenő, a Reviczky Társulás elnökének 
megnyitóbeszédét követően a  bo-
rászok sorra vették át okleveleiket és 
díjaikat, melyek közül kiemelkedett 
a Mészáros Lajos és Zsuzsanna ál-
tal felajánlott, a garamsallói Vár-Lak 
pincészet 4 személyes borkóstolója, 
a Czíria Géza által felajánlott egy-
hetes, osztrák alpokban eltölthető 
üdülés, a balatonfüredi Koczor-pin-
cészet 2 éjszakás, teljes megven-
dégelést nyújtó üdülése Koczor 
Kálmán fővédnök felajánlásának 
köszönhetően, valamint a  soproni 
Petőfi-Károlyi pince, illetve a Per-
kovátz-ház szállással egybekötött 
borkóstolója Károlyi Balázs és Per-
kovátz Tamás jóvoltából.

A százas skálán értékelt bormin-
ták legmagasabb eredményét a vá-

mosladányi Csáki Gyula 2017-es félszáraz Peszeki Le-
ánykája érte el 93,83 ponttal. Mellette az Ó-lévai Gunyits 
Árpád Fehér Burgundi bora is Nagy-aranyéremben ré-
szesült a fehérborok kategóriájában.

A  Rosé borok versenyében a  kiskéri Hudec Árpád 
2017-es Kékfrankos Alibernet-je vitte a  pálmát, mel-

Koczor Kálmán, az esemény fővédnöke
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A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének lapmelléklete

lette a  lévai Puksa Ferenc rosé 
bora szerzett még aranyérmet. 
A  pozbai Konkoly Norbert a  vö-
rösborok kategóriájában gyűj-
tötte be a  legtöbb pontot 2017-es 

száraz Dornfelder borával, rajta kívül Nemcsok István 
4 bora, valamint Bresztovszky Péter és Mäsiar Marcel 
1-1 bora ért el aranyérmet.

Az est fogadóborát Madar község polgármestere, 
Édes István borász hozta, az est paradicsomból, illet-
ve bodzavirágból készült meglepetésborait pedig a 

peszektergenyei Palik Pincészet-
nek köszönhette a közönség. 

A  hivatalos műsor zárását kö-
vetően Patkó Béla és népi zene-
kara szórakoztatta a  közönséget, 
mely a  Reviczky Ház klubhelysé-
gében a  versenybe nevezett bo-
rokat, borkekszeket, illetve Zsidó 
Zoltán csülkös babgulyását kós-
tolhatta meg.

A  nagyobb tömegeket meg-
mozgató, közösségépítő VII. Vin-
ce-Pince fesztivál ismét elérte 
a  szervezők célját, hiszen telthá-
zas közönség előtt ismerte el és 
tüntette ki a  lévai régió magyar 
borászait s azok szép borait, a kö-
tetlen szórakozás pedig szakma-
belieknek és laikusoknak egyaránt 
lehetőséget biztosított a tapaszta-
latcserére, egymás közelebbi meg-
ismerésére.

Ivkovič Péter 
Károlyi Balázs Gyula a díjátadón

Martin Vivien 
és a Czeglédi Péter Református Gimnázium diákjai
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Vidékiségemet – egyértelmű büszke és pozitív megközelítésben 
– sohasem tagadtam, hiszen ismerem Karinthy Frigyes találó mondá-
sát: „Minden pesti vidéki…”. Való igaz, szépen összesereglettünk két-
milliós fővárosunkban, ahová Lajosmizséről magam is „felszármaz-
tam”. Amolyan becsületes magyar emberként ismerem a föld szagát 
és a természet gyönyörűséges, ezer és ezerféle formában való meg-
nyilvánulását, hatalmas mezőkön, szántóföldeken, erdőkben és nem 
utolsósorban a kertekben. Én most még jobban szűkítem egy témára 
a mondandómat, nevezetesen arra, hogy miért is tartom dicsére-
tes és követendő szakács cselekedetnek, ha valaki saját konyha-
kertet művel. Szerte az országot járva tapasztalhattam már hosszú 
évekkel ezelőtt is, hogy kisebb-nagyobb szállodák séfjei motivációt 
éreztek és éreznek arra, hogy közvetlen környezetükben viruljon egy  
konyhakert, mindennapi hasznosításra. Nem azt mondom, hogy eze-
ket a fűszernövényeket nem lehet a beszállítóktól megrendelni – so-
kan ezt is teszik –, inkább arra hívom fel gasztronómiában érdekelt 
barátaim, lovagtársaim figyelmét, hogy egy szakács esetében ez is 
a személyességet erősíti fel. Milyen jóleső érzés az, ha a napi fő-
zés közepette az éppen soros káposztás ételekhez, kolbászokhoz, 
húsokhoz például kapor és koriander pácot vagy szószt készítünk, 
leszakítva a megfelelő mennyiséget saját fűszerbázisunkról. Olyan 
példával is szolgálhatok – bár ezt a szakmán belül széles e hazában 
sokan tudják-, amely mondandómat messzemenőkig felerősíti, úgyis 
fogalmazhatok: megerősíti. Kitűnő pályatársam, országos és nemzet-
közi hírű zseniális mesterszakács barátom Kalla Kálmán Sümegprá-
gán felépített egy olyan vendéglátós oázist, ahol minden egyes 
főzési momentum és annak háttere a személyességet sugározza a 
vendég felé. Ahol a fővárosi, ahogy mondják „zajos” életből kivonult 
a természet lágy ölébe Kálmán egyszer s mindenkor megteremtett 
egy új műfajt, stílust. Országos kisugárzásban népszerű vendéglátó-
forma  megteremtője: maximum 10-12 fős csoportok, családok, ba-
ráti társaságok érkeznek hozzá, előzetesen egyeztetett időpontban, 
hogy megkóstolhassák a csakis számukra megkomponált mesteri 
menüsorokat. Tudom, mert többször is mesélte örömmel, hogy itt 
minden kézműves, az ő házi konyhájában, de különösképpen öröm-
teli számára, hogy a konyhakertje csodálatos lehetőséget kínál 
arra, hogy zsonglőrködjön az ízekkel. Nem egy esetben az utolsó 
pillanatban eldöntve, hogy még mivel tudja „megbolondítani” az ép-
pen főzésre szánt ételt. Sajátos gasztronómiai szolgálatának valóban 
híre ment,  innen is kívánok neki erőt, egészséget és mindig szépen 
zöldellő konyhakertet!

Szóval kedves barátaim, az a helyzet, hogy a vidéki éttermekben 
is egyre több helyen látom, gondos gazdák művelik a konyhaker-
tet. Micsoda gazdagság és kreatívitásra serkentő hátteret jelent egy 
ilyen picinyke zöld mező! Nem tartok kitűnő kollegáknak fűszertan 
órát, mert legalább úgy értenek hozzá, mint jó magam, de azért so-
rolom, hogy micsoda kelléktár ez! Bazsalikom , kapor,  turbolya, 
metélőhagyma, foghagyma, kerti sóska, rozmaring, oregano, 
marokkói menta, vízi torma, tudjuk a vaj ízesítéséhez kitűnően 
használható,   a petrezselyem.  Az én virtuális konyhakertemben min-
denképpen helyt kapna a francia tárkony, a kakukkfű. Csak serkenteni 
tudom a kollegákat, hogy szakács létükre kertészkedjenek, mert ez-
zel megfűszerezik saját maguk mindennapi alkotó életét is.

Benke László
 nagymester

Elso Magyar Fehérasztal lovagrend

Kertészkedő
SZAKÁCSOK

A Ferdinánd va-
lójában egy olyan 
kelt tésztából kisült 
hagyományos, régi 
magyar konyhát idé-
ző finomság, amely 
meghatározóan al-
földi eredetű Újkori 
elterjesztésében és 
népszerűsítésében az 
utóbbi jó egy évtized-

ben a karcagiak jeleskedtek meghatározóan. Közülük is a 
kunvidék, annak központjának Karcagnak jellegzetes gasztro-
nómiai személyisége, Soós Lajos.

Hogy kerül a „csizma” az asztalra”? Nagyon egyszerű a 
válasz, mert a Karcagon Katica Ételbárt működtető gasztro-
nómus komolyan veszi küldetését. Kedves feleségével, aki 
– ugye kitalálhatják! – katica névre hallgat. Szorgos, törekvő 
házaspár, akik ha tehetik az ország különböző, de meghatá-
rozóan tiszántúli gasztronómiai fesztiváljain rendszere-
sen megjelennek. A Ferdinánd mindenütt népszerű, legyen 
az éppenséggel a hazai Birkafőző Fesztivál vagy éppenséggel 
a szomszédos szolnoki Gulyásfőző Fesztivál, ahol naponta 
több százan is felkeresik Ferdinándos szigetüket.  És most jön 
a csavar a témában, mert Soós Lajos igen ötletes, ahogy az Al-
földön mondják „fifikás” ember! Az Első Magyar Fehérasztal 
Lovagrend alapító tagja, az országosan is jól ismert Zila Lász-
ló éppenséggel az ő köles alapú tortakészítményével szerezte 
meg pár esztendővel ezelőtt az „Év Tortája” címet. Büszke hát, 
hogyne lenne büszke a karcagi gasztronómus arra, hogy a ki-
tűnő cukrász figyelmét ő hívta fel a köles fontosságára és 
azt is borítékolta a neki írt levélben, hogy biztos sikerre 
számíthat. Igaza lett!

MBÉ

SOÓS LAJOS
FERDINÁNDJA ÉS KÖLES ORSZÁGTORTÁJA
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UTAZÁS KIÁLLÍTÁS
Tavasz egyben az idegenforgalom, turiz-

mus „robbanó” időszaka, amikor mindenki 
kezdi élesre tölteni fegyvereit! Mostani össze-
állításunkban – jó szokásunkhoz híven – vizu-
ális barangolást tárunk olvasóink elé, merre is 
jártak az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend 
tagjai kis hazánk különböző programjain. Való 
igaz, rangos rendezvényeken fordultak meg. 
Az Utazás 2018 Kiállításon Salánki Sándor a 
tihanyi borok magas minőségét őszinte kíná-
lásával mutatta meg. Povázsay Mihály, szin-
tén ezen a nagy fieszán a híres szarvasi szilvás 
ételek jelentőségét illusztrálta.  De menjünk egy másik helyszínre, az 
1848-49-es szabadságharc tápióbicskei dicsőséges csatájának teré-
re, ahol emlékünnepséget rendeztek immáron hagyományosan. Itt 
Ambrózi Zoltán Fehérasztal lovag 1848 adag honvéd káposzta ki-
adását kezdte meg. Vér János Fehérasztal lovag pedig meleg étellel 
fogadja a bemutatóról érkező lovast. 

Elindultunk hát szép hazánkba, kezdődnek a nagy fesztiválok, 
étel és borbemutatók. A következő hónapok rendezvényeiről lapunk 
– küldetéséhez híven újabb tudósításokkal jelentkezik.

Fotó: 
Forschner Rudolf

Elso Magyar Fehérasztal lovagrend Elso Magyar Fehérasztal lovagrend

LOVAGTÁRSAINK
RANGOS 

RENDEZVÉNYEKEN

Ambrózi Zoltán az 1848-49 es szabadságharc  tápióbics-
kei dicsőséges csata színhelyén rendezett emlék ünnepsé-
gen 1848 adag honvéd káposzta kiadását kezdi meg. Vér 
János meleg étellel fogadja a bemutatóról érkező lovast.

Salánki Sándorék 
a tihanyi borok magas minőségét kinálással bizonyítják

Povázsai Mihály 
a szilvás ételek 

jelentőségét illusztrálja
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ÉTEL ÉS IRODALOM
Irodalmunk nagyjai és a gasztronómia (6. rész)

Az olvasók által kért kívánság-
listán előkelő helyen áll Ady Endre, 
így ő a következő „áldozata” soro-
zatunknak.

Ady Endre (1877-1919) 1896-
ban Zilahon érettségizett, majd 
a debreceni református jogaka-
démia hallgatója lett. 1897-ben a 
pesti egyetem jogi karára iratko-
zott be, de az előadásokat nem 
látogatta. 1898-ban ismét Deb-
recenbe megy, hogy jogi tanul-
mányait folytassa, de hamaroson 
kimarad az egyetemről. 1899-ben 
jelenik meg első kötete „Versek” 
címmel és ekkor jelenti be – csa-
ládja tiltakozása ellenére –hogy 
szakít a jogi pályával és író, újság-
író lesz. 1900-ban a nagyváradi 
Szabadság lap, 1901-től a Nagy-
váradi Napló munkatársa, majd 
társszerkesztője. Felváltva élt Bu-
dapesten, Párizsban és Érdmind-
szenten, közben bejárta a Riviérát, 
bajor és olaszországi utazásokat 
tett. 1904-ben állapították meg az 
orvosok vérbaját, ezután sok időt 
töltött hazai és külföldi szanatóri-
umokban. 1912-ben szakított nagy 
szerelmével, Brüll Adéllal, Lédával. 
1913 telét a hűvösvölgyi Park pan-
zióban töltötte, ahol megismerke-
dett Dénes Zsófia írónővel és el-
jegyezte, de már ekkor levelezett 
Boncza Bertával, Csinszkával, akit 
1915-ben feleségül is vett.

Már nagyváradi újságírósko-
dása idején bőven kivette a részét 
a mulatozásból. Barátaival sűrűn 
látogatta a Pece-parti bodegá-
kat és az italozás után virágos 
kedvvel, összekapaszkodva, az 
utcán harsány dalolásba kezdtek 
az éjszaka csöndjében, amiért 
többször húsz korona bírságot 
szabtak rájuk fejenként – írta róla 
Tersánszky Józsi Jenő.  Író barátai 
voltak Bölöni György és Hatvany 
Lajos, akikkel nappali, de főleg 
éjszakai vendéglátóhelyi „kóbor-
lásaik” során többféle konyhai 
különlegességet kóstoltak meg, 
természetesen márkás italokkal 
kísérve. Bölöni György Az igazi 
Ady című (Párizs, 1934) kötetében 

azt kérdezte a költőtől, hogy mi 
mindenre tudja költeni a pén-
zét? „Szállodára, italra, pincér-
re, konflisra, ha kellett: nőkre, 
s kényelmes, vélt uraskodásra” 
– válaszolt Ady. Asztalánál szí-
vesen látta barátait, szeretett 
vendégeivel kedveskedni, a fo-
gyasztott borokat gavallérosan 
ő fizette, s ha konflisba ültek, az 
is az ő zsebére ment. Keresete 
nagy százalékát bőven osztott 
borravalókban szórta szét, tár-
saságában élesen figyelte, hogy 
ki mennyi borravalót ad. Ha vele 
voltam – írta Bölöni – igyekez-
tem én is szórni a pénzt, nehogy 
megsértsem, mert ha valaki az ő 
társaságában nem osztogatott 
a szokásosnál nagyobb borrava-
lókat, azt személyes sértésnek 
vette. Éjszakai „kiruccanásait” 
már az 1909-ben megjelent Sze-
retném, ha szeretnének című 
verseskötetében is megörökí-
tette:

Budapest éji, nagy álmát hozom. 
De víg város vagy, én bús városom.
Zsibbattan tapint fáradt kéz kezem,
Cigánnyal, borral, nővel érkezem.
Budapest éji, nagy álmát hozom.
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Festő barátaival – Kernstok Károllyal, Márffy Ödönnel és 
Tihanyi Lajossal – is gyakran látogatták a szórakozóhelyeket, 
Bölöni és Tihanyi közös, Dráva utcai lakásában pedig sokszor 
reggelig borozgattak. Dénes Zsófia Adyról való visszaemlé-
kezésében azt írta, hogy a költő egyik legkedvesebb étele a 
lencsefőzelék volt, de csak pörköltszaftot kért rá ízesítőnek. 
Szerette a puliszka minden formáját, előételnek, körítésnek, 
de még desszertnek is. A kapros – túros palacsinta, metélt és 
lepény is a kedvencei közé tartozott. Krúdy Gyula az „Ady End-
re éjszakái” című írásából kiderül, hogy borozások alkalmával 
sokszor fogyasztott ecetes parizert hagymával, vagy úgyne-
vezett kofadögöt (hideg cigánypecsenyét). Sörkorcsolyaként 
köménymagos retket, pástétomos rozskenyér falatokat, mari-
nírozott szafaládét, vagy ájnspennert (virslit pörköltszaftban) 
kért. Krúdy megemlíti azt is, hogy Tersánszky Józsi Jenő íróval 
való megismerkedése alkalmából nagy mennyiségű szilvásde-
relyét ette meg. Kedvenc kapros-túrós lepényét Magyar Elek az 
Inyesmester szakácskönyvében örökítette meg: 30 dkg lisztből, 
18 deka vajból, kevés sóból, 2 tojássárgájával és annyi tejföllel, 
hogy meglehetősen lágy legyen, tésztát gyúrunk. Ujjnyi vas-
tagra nyújtva és a széleit fölhajtva, tepsibe tesszük, s megken-
jük – jó vastagon – a következő töltelékkel: 1 ¼ liter édes, szá-
raz, átpasszírozott tehéntúrót összevegyítünk 6-8 deka vajjal, 4 
tojássárgájával, ízlés szerint sóval és apróra vágott kaporral és 
a tojások kemény habbá vert fehérjével. A tetejét megkenjük 
tejföllel és forró sütőben megsütjük. 

Gárdonyi Géza (1863-1922) 
az „egri remete” középisko-
láit Sárospatakon és Pesten 
végezte, majd az egri tanító-
képzőbe iratkozott be. Több 
dunántúli helységben volt 
segédtanító,majd 1885-ös há-
zasságkötése után Győrben 
telepedett le. Megalapította 
a Tanítóbarát című lapot és 
a Győri Hírlap, majd később 
a Szegedi Napló munkatársa 
lett. 1892-ben elvált feleségé-
től és Pestre költözött, a Ma-
gyar Hírlap munkatársa lett. 
1897-ben anyjával Egerben 
telepedett le, 1910-ben a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
tagja lett, 1920-ban elnökévé 
választotta a Magyar Irók Szö-

vetsége. Érdekesség, hogy egyetlen színpadi játéka, „A bor” és 
a számára legkedvesebb regénye, „A láthatatlan ember”, vala-
mint a legismertebb, „Az egri csillagok” egyaránt 1901-ben je-
lentek meg.  

 Az „egri remete” jelző inkább csak életének utolsó, 
első világháború utáni időszakára vonatkoztatható, előtte – fő-
leg a kávéházak virágkorának idején – bőven kivette a részét 
íróink, költőink, művészeink társasági életéből. Nincs olyan 
írónk, aki ne foglalkozott volna a korabeli kávéházi élettel, és 
ez alól Gárdonyi sem volt kivétel. Naplójában szemléletes ösz-
szefoglalót találunk kávéházi élményeiről: Megjött a csúnya 
utcaseprő, az őszi szél. Végig kotor az utcákon, sorokba hordja 
a szemetet. Kávéházba szorítja az embert. Isten látja lelkemet: 
nem igazán szeretem a kávét, de hát az adót sem szereti az em-
ber, mégis fizeti. A kávé árát inkább belépti díjnak tekintem a 
kávéházba, ahol igen jól mulatok: egy kis újság, egy kis pletyka, 
csöndes beszélgetés a sakk és kártyaasztal mellett, barátságos 

kézszorítások, különféle arcok és beszédek, biliárd vitézkedés – 
mind vonzó cselekmények. Hát ilyen a kávéházi élet, az ember 
mulat és bosszankodik is azért a 15 krajcárért. Többet kívánni 
pedig ennyi pénzért nem lehet…” Szegedi tartózkodása idején 
híres volt a Kass-féle „Hungária” kávéház. Kass a Hungáriába 
szoktatta az írókat, művészeket, festőket, tudósokat. A közvé-
lemény a Kass ház kávéházát Szeged Pilvaxának is nevezte. Az 
1880-as évek végén ott volt Mikszáth Kálmán, Pósa Lajos, Dan-
kó Pista és Gárdonyi asztala és asztaltársasága is. Kedvenc italuk 
a ház specialitása, a „Tisza spriccer” volt, ami pezsgővel kevert 
vörösborból állt. Pesti tartózkodása idején a New York mellett 
megfordult a Centrál, a Orient és a Japán kávéházban is. A New 
Yorkba később, pesti útjai során is benézett. Nagy Endre író, 
konferanszié, az irodalmi színvonalú magyar kabaré megterem-
tője írta róla: „A New York kávéházban szokott volt üldögélni 
egy félreeső asztal mellett megbújva. Egy üveg bor állt előtte, 
abból hörpintgetett és hosszúszárú pipáját szívogatta. Kedvenc 
bora – kávé helyett – a St. Julien volt, amelynek nemes zamata 
egzotikusan összecsengett a verpeléti szűz dohány illatával”. 
Vasút fogadó néven nyílt meg 1859-ben az a vendéglátóhely, 
amely felújítás után, 1864-től London Szálló néven üzemelt. A 
19-20. század fordulóján Dökker Ferenc vendéglős a konyháját 
országszerte ismertté tette, irodalmunk nagyjai – Krúdy Gyula, 
Molnár Ferenc, Márai Sándor, Babits Mihály és természetesen 
még Egerből is feljárva Gárdonyi – szinte mindennapos vendé-
gek voltak. Gárdonyi kedvenc étele a London Szálló országszer-
te híressé vált hagymás rostélyosa és cigánypecsenyéje volt, va-
lamint a szintén elhíresült káposztás rétese. Az első világháború 
után Gárdonyit egyre ritkábban látták pesti törzshelyein, míg 
azután végképp elmaradt, majd áttette székhelyét a mennyei 
kávéházba… 

Horváth Dezső
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IGAZI BOROS ÜNNEPET VARÁ-
ZSOLT BUDÁN   A „PÁLYAFUTÁ-
SÁT”NEMRÉGIBEN MEGKEZDŐ LE 
VIEUX BOULANGER  GASZTRO BÁ-
ZISÁNAK  SZAKMAI CSAPATA! AZ 
ÖREG PÉK KÜLDETÉSE FIGYELEM-
REMÉLTÓ ÉS FELFEDEZÉSRE ÉRDE-
MES! HOGYAN KERÜLTÜNK IDE,  E 
KELLEMES ÉS ELEGÁNS ÖVEZETÉ-
BE, ANNAK IS EGY SAJÁTOS STÍ-
LUST KÉPVISELŐ ÉTTERMÉBE? 

Hatalmas tábla hirdeti, hogy itt 
valami új kezdődött pár hó-
nappal ezelőtt, lévén az előző 
étterem „bedobta a törölkö-

zőt”, hogy aztán  megfelelő szakmai elkötele-
zettséggel egy fiatal páros – Peszleg Gábor 
és Szabó Edina – stílust próbáljon teremteni 
e falak között. Az áprilisi borvacsora kiváló 
alkalom volt arra, hogy lapunk betekinthes-
sen abba a gasztronómiai műhelymunkába, 
amit  képviselnek. Fontos, hogy a séf szintén 
az ifjabb korosztály képviseletében alakítja 
kreatívan konyhájának arculatát. Magyari 
Ádám számos budapesti étteremben bi-
zonyított már, örömmel jött, hogy kibonta-
koztassa képességeit, szakmai elképzeléseit. 
Mielőtt  érkeznének a menüsor különböző 
étkei és borai, illik pár szóban összefoglalni, 
mi a története a sajátos névadásnak, nem 
utolsósorban pedig mit szeretne megvalósí-
tani a maga szellemiségével a Le Vieux Bou-
langer. Gábor és persze kedves párja Edina is 
készséges, mindjárt családi vonatkozásokra 
hívja fel figyelmünket.: 

A főváros szerte jól ismert pék nagy-
apámnak, a sajnálatos módon nem-
régiben elhunyt László Ádámnak 
szeretnénk ily módon is emléket 
állítani éttermünk elnevezésével – 
szolgál autentikus információval a 
szőlész-borász szakmérnöki képesí-
téssel rendelkező Edina. – A László 
Pékség jól bevezetett márkanév-
nek számít ebben az ágazatban. 
A mostani borvacsora több szem-
pontból is fontos számunkra: a 
Pusztaszeri út és a hozzá kapcso-
lódó budai rész közönségét sze-
retnénk megnyerni, ugyanakkor 
baráti társaságunk egy részét is 
sikerült meginvitálni. Nem mel-
lékesen pedig a szabadkai DiBo-
nis Borászat minőségi borai és 
párlatai lehetnek zálogai a remélt 
sikernek. 

A borvacsora forgatóköny-
ve jól átgondolt, felépítettsége 
magas fokú szakmai ismeretről 
tanúskodik. A borokról Petzold 

Attila sommelier-borász beszél avatottan, 
a kínálásban partnere Szabó György 
(mindketten a BK 518 Borkereskedés 
képviselői), a felszolgálásban Gábor és 
Edina igazi házigazda módjára veszi ki 
a részét. Érkezéskor birspárlat limonádé 
jár a vendégnek, mintegy azt üzenve, 

hogy ez a borászat kitűnő párlatokat 
is produkál. De menjünk csak szép 
sorjában, miképpen épül fel – a már 
említett fokozatosság elve alapján – 
ez a ma esti produkció. 

Mindjárt itt Az Öreg Pék üzenete 
a házi burgonyás kenyérrel és vajjal, 
amit bemelegítésnek szánnak, Am-
forás Generoza kíséretet kapva. 
Mediterrán érzésekre hangolódunk, 
a fajtáról Attila elmondja, hogy egy-
re népszerűbb a szabadkai térség 
napfényes  szikrázását tol-
mácsolja. A házi burgonyás 
kenyérre visszatérve azt kell 
mondanunk, hogy ideillő 
beköszöntés, jelzi, hogy ezen 
az estén Az Öreg Pék oltal-
mát érezzük… Újabb amfo-

rás fajta következik: a 2017-es 
Malváziához supreme, akác, 
palacsintás talapzattal. A fa-
latok mellé kortyolva a bort, 
szépen kirajzolódnak az ízka-
rakterek, már-már közelítünk 
a harmónia érzethez. Rövid 
időre búcsút intünk az amforás 
felvezetésnek, ugyanis követ-
kezik a Chardonnay (2015), 
amelyet a menüsort összeállító 
szakmai csapat füstölt sajttal, 
mellé ananásszal és vajhomok-
kal „öltöztet fel”!   Jól irányzott  
mozdulattal hamarosan meg-
érkezik  a 2008-as Merlot -fo-
kozva a tempót! A liba, kacsa 
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MIT  KÍNÁL  AZ ÖREG PÉK?

Petzold Attila sommelier kínál

Borvacsora a  Pusztaszeri úton
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megjelenítése szakács 
remekmű, több alkotó 
elemet is tányérunkra va-
rázsol, a szilva pedig fel-
szabadító üdeséget okoz. 

A liba-ka-
c s á s - a m f o r á s 
Merlot vörösbo-
ros nyitány után 
sorban vonul fel a 
további nehézlo-
vasság. A 2011-es 

Cabernet Franc tökéletesen 
képviseli fajtájának minden 
pozitívumát, a publikum 
jólesően rádöbbenhet arra, 
hogy az előadás most kezdi 
felvenni a magasabb fordu-
latszámot. Magyari Ádám 
ehhez a remek fajtához 
és évjárathoz marhanyelv 
carpacciot   álmodott, 
házi csipkebogyóval és 
majonézzel. Nem kell so-
kat várni arra, hogy a di-
adalmenet folytatódjon. 
Íme, itt a 2008-as Caber-
net Sauvignon, amely 
Rib eye, kápiás, zöld diós 
kíséretet kap – kakaó 

szórással. Igazi mester remek ez a te-
hetséges szakács részéről! Láthatóan 
a siker sem marad el az izgalmas ízva-
riáció megjelenése nyomán. De még 
hátravan a finálé, amelyben a 2009-

es Shiraz jut szólóhoz – hozzá-
tesszük a lehető legjobb drama-
turgiai fogásnak köszönhetően. 
Étkes párja is csúcsra járatás: szar-
vas gerinc, borstextúrával és va-
níliával.  Merész egybekeveredés,   

ölelkezés, mintegy meghozva 
a gyönyörű végkifejletet…

Az inkább nyarat idéző 
áprilisi tavaszi estén a   há-
zigazdák különlegesség-
gel kedveskednek a ven-
dégkörnek, nevezetesen 
az étcsokis gyümölcsös 
(meggyes) bonbonhoz 
avatott sommelierünk által 
szépen felvezetett 1697 
Cuvée (2009) simul. Ha 
pedig párlattal kezdtünk, 
azzal is fejezzük be: a ré-
tes-alma-dió desszert trió-
hoz érlelt almapárlat adja 
meg a majdnem teljesség 
érzetet.

Amikor a konyhai csa-
pat – a függöny legördülése 
után – kivonul közönsége 
elé, a taps őszinte, minden-
ki tudja, hogy az alkotók 
képességeik legjavát adták 
ezen az estén. Láthatóan elé-
gedett Edina és Gábor is, ám 
nagyon is tisztában vannak 
azzal, hogy vendéghódító 
missziójuk, itt  a Pusztaszeri 
úton  most még  

az első felvonásnál tart, 
sok hasonló programot 
kell szervezniük. Karakte-
res, jó éttermet pedig csak-
is lépésről-lépésre követ-

kezetesen haladva lehet 
kialakítani. Bistrojuk 
étlapjának kínálatát 
a francia és magyar 
konyhatechnológia 
jó arányban   történő  
karakteres képvisele-
te jellemzi … A bor-
ról való   gondolko-
dásmódjukat pedig 
élményriportunkban 
bemutatott nívós  
borvacsora – remél-
hetően -  hűen visz-
szatükrözi

MBÉ  tudósítás
Fotó:

 Forschner Rudolf

Szabadkai boros üzenet

A DiBonis Borászat alapítója Bóni László, aki jellegze-
tes tételeivel szép fokozatosan hódította meg a magyar 
piacot, nem kis meglepetést okozva azzal, hogy párlatai is 
népszerűvé váltak. Pár esztendővel ezelőtt a komoly szak-
mai erőpróbának számító Gyulai Pálinkafesztiválon sorra 
hódította el az aranyérmeket, de más szakmai megméret-
tetéseken is az élvonalat képviseli. A földrajzi adottságok 
Szabadka térségében több mint kedvezőek borászati szem-
pontból. Találóan jegyezte meg a borvacsorán Petzold At-
tila, hogy képzeletbeli napszemüvegben is kóstolhatnánk, 
hiszen ezek a szőlők szikrázó napfénytől bontakoznak ki, 
mutatják meg kvalitásaikat. Szinte teljesen hasonlatos a 
klíma a villányiéval, nem véletlen, hogy vörösborokban 
szintén csúcsminőséget produkál borvacsoránk vendég 
fellépő borászata. 

Supreme, akác, palacsinta

Magyari Ádám, 
séf Szarvas gerinc, bors textúrák, vanília

Rib eye, kápia, zöld dió, kakaóLiba, kacsa,szilva

Gábor és Edina 
a László Pékség kínálatával 
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A XX. SZÁZADI MAGYAR SZÁLLODATÖRTÉNELEM 
KIEMELKEDŐEN NAGY FIGYELMET KIVÁLTÓ ESEMÉ-
NYE VOLT 1967-ES ÉV DECEMBERE: EKKOR ADTÁK 
ÁT UGYANIS A BUDAI VÁROSMAJORBAN A BUDA-
PEST KÖRSZÁLLÓT. ALIG EGY ÉVTIZEDDEL AZ 56-
OS ESEMÉNYEK UTÁN A SZOCIALIZMUS KIBONTA-
KOZÁSÁNAK BÉKÉSEBB IDŐSZAKÁBAN.  KIRAKAT 
ESEMÉNYNEK SZÁNTA AZ AKKORI PÁRTAÁLLAMI 
ÉS SZAKÁGAZATI VEZETÉS EZT A BERUHÁZÁST. EZ 
AZT IS EREDMÉNYEZTE, HOGY A LEGJOBB SZAKEM-
BEREKKEL KEZDHETTE MEG MUNKÁJÁT EZ A FOR-
MÁJÁBAN IS LÁTVÁNYOS TURISZTIKAI OBJEKTUM. 

Tavaly decemberben szerveztek egy „hivatalos” jubileu-
mi ünnepséget, visszaidézve az öt évtized legfontosabb 
eseményeit. Szép ünnepi megemlékezések hangoztak 
el, a meghívottak  koccintottak, pogácsát kóstoltak és 

persze begördült az ünnepi torta is. A szakmai sajtó foglalkozott az 
eseménnyel, de a szállodát megnyitó személyzet ma még élő 
tagjainak egy része – élén Lukács István séffel – úgy gondolta, 
hogy úgynevezett after-party keretében „rátesznek még egy lapát-
tal” erre az ünnepi folyamatra oly módon, hogy nemcsak gondola-
tokban, hanem ízekben is felidézik a Budapest Szálló sikertörténetét. 
Mert valljuk be töredelmesen: olyan szakemberek kaptak bizonyítási 
lehetőséget fél évszázaddal ezelőtt, akik a magyar szállodaipar de-
rékhadát alkották. Sokan folytatták máshol pályafutásukat, ki-ki a 
maga területén, újabb szállodákban, ebből következően pedig ez a 
remek gárda megalapozta a magyar turizmus újkori hírnevét. 

Nos, visszatérve a jelenbe a jubileum after-partyja helyszínéül 
a jeles szállodás csapat a budai Várban található St. George  Resi-
dence Hotel barokk különtermét választotta. Közel 60 régi kollega 
találkozhatott itt, őszinte, jóleső érzésekkel. Lukács 

István – aki a megnyitáskor fiatalon már az ország egyik legjobb 
szakemberének számított – úgy alakította az est menüsorát, hogy 
azok egyben, de külön-külön is idézzék vissza az akkori gasztronó-
miai stílusjegyeket. Csak néhány finomság: Budapest bélszín, 
magyaros libamáj, debreceni töltött káposzta, borjúpörkölt 
galuskával, uborkasalátával, így tavasz táján már kuriózumnak 
számító spárga ételekkel, gulyásleves, halászlé… Ezen az estén 
mind-mind ott volt a svédasztalon, köszönhetően az Oscar-díjas séf 
későbbi kollegájának, Rácz Ferencnek, aki mindenegyes ételt mí-

vesre varázsoltan tett vendégei elé.

ÍZES EMLÉKIDÉZŐ A BUDAPEST   KÖRSZÁLLÓRÓL

Mitől volt híres ?
Már a tervezése is forradalminak számított. A 

19 emeletes szálloda körátmérője 30 méter volt, 
150 építőmunkás alakította, építette a vasbeton 
koszorúkat. A Városmajorba való felépítése azt 
jelentette, hogy egy olyan egyedi panorámájú 
objektum létesülhet, ahonnan a vendég Budapest 
legszebb panorámáját láthatja.  280 szobát alakí-
tottak ki, már megnyitása után sokan csodájára jár-
tak, fokozatosan alakult ki a szocializmus sűrűjében az a vendégkör, 
amely benépesítette e falakat. Jártak ide népszerű zenészek, éneke-
sek, nem utolsósorban pedig külföldi üzletemberek, hírességek (pl.: 
Roger Moore – Angyal), de folytathatnánk a sort   Lukács Margittól 
egészen Honti Hannáig, aki egy időre be is költözött az egyik luxus 
lakosztályba. A legfelsőbb szinten található bárja, Budapest egyik 

legnépszerűbb éjszakai szórakozóhelyévé vált. 
Előbb Joker névre keresztelték, majd Cola-Cola 
bárként volt igen népszerű. Csupán érdekesség-
képpen jegyezzük meg, hogy sok-sok ételkülönle-
gesség mellett már kínáltak itt csiráz krémlevest, 
izlandi kaviártrákot. A tűzdelt fácánt például 60 
forintért adták. Sok érdekes történet van a szál-
lodáról, például az átadásának határideje előtt 
felkereste az épületet Kádár János is, akinek úgy 

mutatták meg az épületet, hogy csakis olyan helyekre vezették, ahol 
már befejeződtek a munkafázisok. Berendezett szoba, konyharész, 
recepciós pult – miközben másutt gőzerővel dolgoztak, ugyanis nagy 
volt a lemaradás, leplezni kellett a csúszást. Aztán mégiscsak sikerült 
felavatni a megadott határidőre, mert még több száz építőmunkást 
iderendeltek a finisre. 

Lukács István Oscar-díjas séf nosztalgikus svédasztala

Lukács István Rózsa Judittal beszélget...

Érkezik a torta
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– Azért is korszakos időszak volt az 1967-es esztendő, mert in-
nen számítjuk az „átkos” szocialista időszakban meginduló 
liberálisabb gazdasági folyamatokat – mondta visszaemlékezésé-
ben Lukács István. – A legna-
gyobb hazai szállodavállalat 
a Hungar-Hotels szerte az 
országban nívós szállodákat 
üzemeltetett, de – akkor még 
nem tudtuk – hamarosan  még 
prosperálóbb időszak követ-
kezett be a hazai szállodaipar 
fejlődésében. Megépültek a 
Duna-parti szállodák, a bala-
toni új létesítmények. Emlék-
szem, hogy amikor a Duna 
Intercontinental Szálloda 
nyitó szakmai csapatát összeállították, a Budapest Szállós kollegák 
közül nagyon sokan odakerültek átirányításra. Így például az ak-
kori szállodatitkár, Niklai Ákos igazgatóvá lépett elő, több szakács-
kollegát is „beszippantott” a luxus szálloda. Ez büszkeséggel töltött 
el bennünket, mert sikerült ütőképes, nemzetközi szinten is jó csapa-
tot verbuválni. Dr. Dobos György szállodaigazgató nagy tekintélyű, 
remek vezető volt, a recepción dolgozó kollegák több nyelven be-
széltek  elhivatottan végezték dolgukat. Például Kerényi Péter vagy 
Eleőd Zoltán – mindketten nyitó portások voltak – vetették fel most 
a decemberi ünnepség után ennek a találkozónak a lehetőségét. Arra 
kérve, hogy állítsam össze a menüsort és azt kóstolva  nosztalgiáz-
zunk kicsit.

Való igaz sok minden szóba került, mert volt miről beszélni. Az 
egyik kollega elmesélte, hogy Honti Hanna csakis hozzá ragaszko-
dott a szobaszerviznél, hogy szolgálja ki. A higiéniára nagyon háklis 
volt. Egy alkalommal fölvitt valamilyen ételt és azt mondta, hogy 
csakis kézmosás után teheti elé. Ő bement a fürdőszobába, nyomban 
utána pedig elvégezte a feladatát. Másnap hozzá lépett a művésznő 
és azt mondta: „Maga nem mosott kezet, mert a törülköző száraz 
maradt…” Nyári Gyula zenészként dolgozott a házban, ő is vissza-

pörgette az idő kerekét érdekes történetek felidézésével. Sok külföldi 
vendégnek húzhatta a nótáját, de a pesti, budai előkelőségek is ezt a 
helyet választották a mulatozás helyszínéül. 

Czirkos Gyula szintén jelen volt az áprilisi after-partin mégpedig 
„mint vendég” (mv.), ugyanis ő nem dolgozott a Budapest Szállodá-
ban, de mindig próbált Lukács István séf közelébe kerülni. Tudta, hogy 
megnyitja a Budapestet, de akkor nem fért be a csapatba. Aztán, ami-
kor a Mester az Atrium Hyatt Szállodába került, a mestervizsgára már 
Lukács István készíthette fel. Szakmai barátságuk töretlen, a kitűnő 
mesterszakács – aki most Ausztriában dolgozik – nagy örömmel tett 

eleget a meghívásnak. Hosz-
szasan beszélgetett volt kol-
legáival Kakukk András, aki 
édesapjával, id. Kakukk And-
rással a Budapest Szálló boro-
zóját vezette. A magyar bornak 
igazi propagátorai voltak és az 
akkori vendégkör már felfe-
dezte, hogy milyen értékes és 
finom borok vannak Magyar-
országon. Találkoztunk a va-
csoraesten Garaczi Jánossal, 
a lajosmizsei Tanyacsárda tu-

lajdonos-séfjével, aki a kecskeméti Aranyhomok Szálloda megnyitá-
sakor először találkozhatott Lukács Istvánnal, aki akkoriban az ország 
legfiatalabb szállodaséfjeként dolgozott. Az ő barátságuk is egy életre 
szóló, jó szívvel fogadta el a meghívást, hiszen sok-sok emlék fűződik a 
közös pályafutáshoz. A Budapest Szállóban szintén többször megfor-
dult tapasztalatcserére Lukács Istvánnál. Maga is úgy vélekedik, hogy 
iskolateremtő missziót hajtott végre az akkori nyitó csapat. 

Az ünnepi Eszterházy-torta felvágására az egykori igazgató, Dr. 
Dobos György özvegyét kérték fel, aki kicsit meghatódva nyúlt a tor-
tavágó késhez, akárcsak Rózsa Judit, aki pedig a Hungar- Hotels Szál-
lodavállalat nagytekintélyű vezérigazgatójának, Rózsa Miklósnak a 
lánya. És milyen érdekes az élet, a marcipánból megmintázott torta – 
amelyen a körszálló is mintegy fényképszerűen megjelent – készítője 
Erdélyi Balázs mestercukrász, a budai Frer Cukrászda tulajdonosa. 
Legyünk pontosak, édesapja társaságában jött el, ugyanis Erdélyi 
Gábor fiatal cukrászként szintén a Budapest Körszállóban teljesített 
szolgálatot. Apa és fia együtt hozták el csupa jó érzésekkel az ünnepi 
dísztortát.Korosztályok, nemzedékek képviselői lehettek együtt. Le-
hetnek büszkék önmagukra, lehetünk büszkék  rájuk! 

MBÉ tudósítás

ÍZES EMLÉKIDÉZŐ A BUDAPEST   KÖRSZÁLLÓRÓL

Egykori felszolgáló kollegák 
a fehér asztal körül, középen Virgel Imre, 
elöl Deák István, korábbi étteremvezető

Czirkos Gyula,szakács kollegájával 
Rácz Ferenccel és fiával, Gergővel Dombi Attila

Onódi Ferenc, Kakukk András, Czirkos Gyula

Előételek Erdélyi Gábor és fia, 
Erdélyi Balázs mestercukrász 
tortaremeke

Az egykori igazgató felesége 
Dobosné Vali 

az első szeletet 
vágja
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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

Könyv arról:
• aki mert nagyot álmodni!
• aki tarisznyájával Budapestre 
érkezett!
• aki a legnagyobb mesterektől 
tanulhatott!
• aki luxus szállodák konyháit in-
dította el!
• aki államfőknek, királyoknak 
és királynőknek, pártelnököknek 
főzött!
• aki három Oscar-díjat kapott és 
sok olimpiai aranyat!

Aki mindezt tollba mondta: Lukács István!
Séf című könyve a szakma több nemzedékének 

megfontolandó üzenetekkel szolgál.
A könyv megrendelhető a kdp@t-online.hu e-mailen

vagy a 06-20/458-3002-es mobilszámon. 
További részletekről olvashat: 

www.mbemagazin.hu

A könyv ára: 3390,- Ft
Dedikálva, postai utánvétellel megvásárolható!

Egy séf, aki meghódított a a világot
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Fedett élményfürdôs élmények, négycsillagos feltöltôdés!
www.hotelaquasol.hunguesthotels.com  •  Tel.: 06 52 273 310

Legyen szó családi kikapcsolódásról vagy páros pihenésrôl, a Hunguest Hotel Aqua-Sol**** lehet az egyik legjobb választás felfrissülése hely-
színéül! Tudta, hogy szállodánk közvetlen összeköttetésben áll Európa legnagyobb fürdôkomplexumával, a Hungarospa Hajdúszoboszlóval?  
Az Aqua-Palace fedett élményfürdô és gyógyfürdô már önmagában garancia az élményekben gazdag pihenésre.

n  Hungarospa Hajdúszoboszló –
  2017-ben ismét az év fürdôje!
• gyógyfürdô 7 medencével
• Aqua-Palace fedett élményfürdô
 több mint 15 000 m2-nyi alapterületen
• jégbarlang- és kalandmedencék
• baba-mama medence, játszóház
• világhírû gyógyvíz

GYERMEKKEDVEZMÉNYEINKET, ONLINE ELÔFOGLALÁSI AKCIÓNKAT megtalálja honlapunkon! 
SZÉP kártyát elfogadunk! Az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák (500 Ft/fô/éj).

n  Hunguest Hotel Aqua-Sol****
• díjtalan és közvetlen belépés az élményfürdôbe, strandra, gyógyfürdôbe
• Orient Expressz élményutazás a szálloda wellnessrészlegén
 (szauna, gôzfürdô, jégkamra, élményzuhany, pezsgôfürdô)
• laktóz- és gluténmentes kínálat
• délutáni kávé és sütemény
• ingyenes wifi a szobákban

www.hotelaquasol.hunguesthotels.com • Tel.: 06 52 273 310 • www.facebook.com/hunguesthotels

185x130aquasol.indd   3 2017. 12. 08.   14:16



VULCANUS GRILLSÜTŐ

MOBIL KERTI KEMENCE

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

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

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

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

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

Varázsolja nyarát ízesebbé – a szabadban!

Ebben segít a 

 Látogasson el 
a Váll-Ker Magyar Termék 

Nagydíjas  
Makói Kemencés és 

Hagymás Grillfesztiváljára!
2018. MÁJUS 26.


