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a Magyar Bor Akadémia által gondozott 

„Év Bortermelője Magyarországon 2018” 
cím nyertesét. 

A díj nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti, 
hanem a nyertes bortermelő több éven át tartó, kiemelkedő teljesítményéért, 

borainak állandó kiváló minőségéért, azok hazai és külföldi sikereiért, 
a borszakmáért tett erőfeszítéseiért adományozható. 

Ez tehát a magyar borászok által elnyerhető legrangosabb hazai kitüntetés.

A 2018. Év Bortermelője díj nyertese

Balla Géza
Gratulálunk a győztesnek!

Balla Géza borai az Arad-hegyal-
jai, közismertebb nevén a Méne-
si borvidéken születnek, amely 
Erdélyben, Aradtól 20 km-re 
keletre helyezkedik el. Ménes ki-
váló földrajzi fekvése, időjárása, 
talajadottságai (gránit, diorit és 
agyagpala), a Marosnak köszön-
hető mikroklímája a vörösbo-
roknak kedvez, ezért mindössze 
a szőlő 20%-a fehér csak.

35 éve tevékenykedik a szakmá-
ban, ebből 20 éve már a saját pincé-
szetében. 2008-tól a marosvásárhelyi Sapientia Tudományegyetem 
keretén belül a Kertészeti Kar Szőlészeti és Borászati Tanszékének ve-
zetője, mint egyetemi adjunktus. Számos szakmai tankönyv, valamint 
szakmai rovatok szerzője. 2004 óta a Magyar Bor Akadémia Tagja.

“Igazán felemelő érzés, hogy 
én lehetek ezen megmérettetés 
első határon túli jelöltje. Hiszek a 
barátságban, hiszek abban, hogy 
a Kárpát-medence borászai nem 
egymás konkurensei. Mindig is 
a segítség, egymás segítése volt 
számomra az elsődleges.”

 Régóta célként tekintett 
arra, hogy egységes Kárpát-me-
dencei, magyar borról beszél-
hessünk. Fontosnak tartja, hogy 

a majdnem feledésbe merült fajtákat, visszaemelje méltó he-
lyükre, például a Kadarkát vagy a Fekete leánykát. Ez utóbbi 
egy régi dél-erdélyi fajta, amely még Mátyás király seregéről 
kapta a nevét.

BALLA GÉZA – AZ ARAD-HEGYALJAI BORVIDÉKRŐL

 A díjért versengők közül, a jelölés során 
az öt legtöbb szavazatot kapott borász  

(ABC sorrendben):

Balla Géza – Arad-hegyaljai borvidék
Borbély Tamás – Badacsonyi borvidék

Figula Mihály - Balatonfüred-Csopaki borvidék
Jásdi István – Balatonfüred-Csopaki borvidék

Koch Csaba – Hajós-Bajai borvidék

AZ ÉV BORTERMLŐJE

Riportunk a 20. oldalon olvasható!
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Címlapon a Royalsekt Zrt. kínálatából
három kitűnő pezsgő: 

Arany Sárfehér,  
White Angel, Szent István Extra dray
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Amolyan ünnepekre han-
golódó elősütés-főzés volt de-
cember elején házunk táján. A 
lányunokákat Lilit és Lujzát (kisis-
kolás, illetve nagyóvodás) Ibolya 
nagymamájuk vonta be a kuglóf 
és a gyümölcskenyér sütésének 
előkészületi munkálataiba. 

Mondhatom: nagy volt az iz-
galom, már előre megbeszélték, 
hogy az egyik délutánon erre 
időt szánnak, hogy a sikerről a 
szülőknek is eldicsekedhesse-
nek. Van kis kötényük, lisztes 
lett az orruk, kezük, de úgy sü-

rögtek, forogtak a konyhában, 
mintha  valami pódium fellépé-
sen vennének részt. /Gasztronó-
mus nagyapaként örülök, hogy 
előszeretettel nézik a televíziós 
gasztronómiai műsorokat./ Mi-
ért indítom év végi gondolatai-
mat egy ilyen családi példával? 
Több okból is, hiszen az otthon 
felmutatott példák alapján tud 
a felnövekvő gyermek a későb-
biekben előre haladni, legyen az 
bármilyen szakma vagy hivatás. 
Az otthonról hozott gondolatok 
és cselekvések csiszolják, alakít-
ják a formálódó egyéniséget. 
Vélhetően ezek a kislányok, ami-
kor családanyák lesznek hason-
lóan a konyhába invitálják gyer-
mekeiket,  majdani nagymamai 
missziójukról nem is beszélve… 

Évzáró lapunkban többször 
is megjelenik a tanítás, az oktatói 
munka fontossága. A vendéglá-
tós ágazatban ismét sűrű időket 
élünk, hogy egy igencsak meg-
lepő központi intézkedésről szól-
junk: a BGE (Budapesti Gazdasági 

Egyetem) vendéglátós és egyéb 
szakmai gyakorlatainak óraszá-
mát 40 százalékkal csökkentet-
ték. Egészen pontosan a külső 
helyeken eltöltött gyakorlatokról 
van szó.   Vendéglős vállalkozók 
mondják, bármerre is járok, hogy 
a gyakorlati órákon megjelent 
tanulók – szakiskolások, szakkö-
zépiskolások – szeretik elbliccel-
ni a  foglalkozásokat. Itt megint 
csak a jó példa segíthetne, vagy-
is amilyen szemléletet hoz ott-
honról a gyermek. A szülő és az 
oktató, valamint a vendéglátós 
gyakorlatot biztosító vendéglős 
nem tud egyeztetni, mert pél-
dául olyan esetről is hallottam, 
hogy a fiatal felszolgáló jelölt 
középiskolás leányzó megsértő-
dött, mert kicsit erélyesebben 
szólt rá az étterem tulajdonos 
– aki maximálisan jó akarattal 
próbálta    eligazítani. Elpana-
szolta mindezt a szülőknek, akik 
felháborodottan jelentek meg az 
anyaiskolában. Követelték, hogy 
a lányukat helyezzék máshová… 
Sajnos nem is tudják, mennyire 
hibásan döntöttek, nem nehéz 
megjósolni: gyermekükből so-
hasem lesz jó felszolgáló. 

Az oktatás fontossága más 
szempontból is iemelt figyelmet 
kap, ugyanis az egyes szakmá-
ban elért nemzetközi sikereknek 
mindig is az jelenti a legfőbb 
fundamentumát, ha jó oktató-
hoz, „edzőhöz” kerül a versenyző 
szakács vagy cukrász, de még 
ezt megelőzően az sem mellékes 
melyik iskola reptette pályára a 
tehetségét megmutatni kívánó 
aspiránst. 

Évzáráskor, új esztendő 
indításkor ünnepi asztalokat 
terítenek, otthon és a szépen 
feldíszített éttermekben, ven-
déglőkben, szállodákban és fo-
gadókban. Amikor szeretteink-
kel vagyunk együtt, gondoljunk 
arra, hogy sok minden van még 
előttünk, de a legnagyobb érték, 
erő az összefogás, bőségesen 
megfűszerezve szeretettel. Ez a 
tartós életelixir! 

Áldott Karácsonyt, felada-
tokban, sikerekben bővelkedő Új 
Esztendőt kíván:

főszerkesztő

LISZTES ORRAL

ISSN: 2060-646
www.mbemagazin.hu

CÍMLAP
BORRENDI KÖSZÖNTÉS 

ROYALSEKT
PEZSGŐKKEL

A 30 éves jubileumát ünneplő Magyarországi Borren-
dek Országos Szövetségének év végi köszöntése – ha-
sábjainkon - a Royalsekt Zrt. pezsgőcsaládjából három 
kitűnő termék megjelenítésével lehet még ünnepibb! A 
100 % magyar tulajdonú családi vállalkozás Európa leg-
nagyobb pezsgőpincészetével és üzemével rendelkezik, 
több évszázados Izsák és térségében a szőlő és borkul-
túra, kiemelkedő – eredetvédett hungarikumnak minősí-
tett – szőlőfajta az Izsáki Sárfehér. A pezsgőkínálatuk-
ból címlapunkon a következő „pezsgős hármas fogat” 
látható: Arany Sárfehér, Szent István Extra Dray, Whi-
te Angel. Pezsgőkínálatukban továbbá még szerepel a 
Violetta Áfonya, gyöngyöző borok kategóriában a Félé-
des Rose és a Félédes Fehér. 

www.royalsekt.hu



ÚGY 20-25 ESZTENDEJE FORMÁLÓDIK EGYFAJTA, REMÉL-
HETŐEN TANULSÁGOKAT IS HOZÓ, TÖBB FEJEZETBŐL ÁLLÓ 
SZAKMAI KISREGÉNY, AMELY E SOROK ÍRÓJÁHOZ KÖTŐDIK, 
DE MÉG INKÁBB A HAJDÚSZOBOSZLÓI KEMENCÉS CSÁRDA 
SOKSZÍNŰ MINDENNAPJAIRÓL SZÓL. 

Mint minden nagyívű vállalkozás, 
korszakokra bontható. Így van ez 
a Pinczés család által szép előme-

netellel működtetett, talán legnépszerűbb haj-
dúszoboszlói vendéglátó helyen is.  Az alapítót, 
Pinczés Károlyt és feleségét Marikát követték 
ebben az üzleti kötelékben gyermekei is. Há-
rom felnőtt férfiember, immáron gyermekek-
kel- unokákkal a bíztató jövőt képviselik-ki-ki a 
maga  frontján keresi egyéni  és közösségi bol-
dogulását.

Remélhetően nem tűnik túl magasztosnak 
ez a felvezető pár sor, főképpen, ha lapszerkesz-
tőként bevallom: kommunikációs munkálkodá-
som során se szeri, se száma azon írásoknak, 
amelyek azért születtek a Kemencés Csárdáról, 
hogy bemutassam egy szakmáját szerető, értő 
vendéglátós közösség előmenetelét és előre ju-
tását. Az alapító immáron közel 60 esztendeje 
lépked ezen a grádicson, az élete szinte min-
dennapját a vendéglátás jelentette. Pár eszten-

deje fontos döntés született: a Kemencés Csárdát szakmailag és az 
ezzel járó felelősséggel a szintén vendéglátós felsőfokú képzettségű 
fia, ifjabb Pinczés Károly viszi tovább. A frontvonal tehát az övé, a 
döntések pedig minden pozitív és negatív következményeivel már őt 
minősítik. Mostani „bejelentkezésünk”, év végéhez közeli riportunk 
témája: a megújulás képessége, majdhogynem fontossága eb-
ben az ágazatban. Hírét vettük, hogy a konyhai csapatot az elmúlt 
közel egy esztendőben új erők, személyükhöz kötődően stílusjegyek 
teszik még karakteresebbé, és ami talán ez egyik legfontosabb egy 
vállalkozásnál: sikeresebbé.. Látogatásunk alkalmával két frontem-
bert – Bűdi István séfet, Sóvári József konyha mészáros-hentes 
szakácsot mutatjuk be. 

 Számára a séf feladat abból a szempontból kihívás, hogy ez egy-
ben felelősebb csapatépítési feladat, nem beszélve arról, hogy ötvöz-
nie kell a mesterségbeli tudást, a korszerűségre való nyitottsággal. 
Feladatának tekintette – ifjabb Pinczés Károllyal egyeztetve -, hogy új 
stílusjegyekkel, ételkészítési megoldásokkal adjon a korábbitól picit 
eltérő karaktert a vendéglő gasztronómiai    karakterének:

– Sikerült néhány hónapos munkálkodás nyomán ezt a műfaji pá-
lyaszélesítést megvalósítanom – mondja. – Összeállítottam a Csárda 
új ételajánlatait összefoglaló menüsorát és mondhatom, hogy már 
az első reakciók pozitív visszajelzéseket jelentettek számomra s egy-
ben pedig a tulajdonosi kör számára. 10 szakáccsal dolgozom együtt,  
felkérésre még két kollegát sikerült meginvitálnom a közös feladatra. 
Nyitott a csapat, kicsit – emberi vonás – féltek az újtól, de szépen ösz-
szecsiszolódunk. Az őszi és picit télbe nyúló teszt étlap azért is volt 
fontos számomra, hogy megmutathassam: milyen az arányérzékem 
a régi, jól bevált ételek megtartásában és egy kicsit a szokatlan felve-
zetésében. Honlapunkon az „új ételek” menüpontnál el is olvasható 
ez a kínálat és persze külön étlapot is megszerkesztettünk, csakis e 

stílusjegyek megmutatására. Példákat mond-
hatok arra, hogy milyen is a Kemencés Csárda új 
konyhai üzeneteinek fogadtatása a vendégek 
körébe. Közel 30 százalék partner lett ebben 
a folyamatban, mondhatok is példákat, hogy 
mi mostanság a népszerű. Gombalevesünk, a 
szinte már-már elfeledett fatányéros a rende-
lések élére került. A mustáros párizsi, a bakonyi 
szűz szintén a kedvencek élbolyában van. A ke-
mencés bélszín roston libamájjal, gomolyasajt-
tal, édesburgonya pürével „jó úton jár” ahhoz, 
hogy a top étkek közé kerüljön. Olyan ez, mint 
egy család, már ami a konyhai csapatot illeti. 
Legutóbb őszi jeles névnapokat ünnepeltünk 
közösen gazdáinkkal, jó hangulatban, miköz-
ben tudtuk, másnap folytatni kell a munkát. 
Az is döntés, hogy az elmúlt időszakban már 
megkezdett konyhatechnikai felújítások után 
önálló cukrászatot hozunk létre, és ami talán 
a másik nagy szakmai „adomány” számomra, 
hogy kitűnő kollegára találtam Sóvári József 
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Új tüzek gyúlnak
A KEMENCÉS 
CSÁRDÁBAN

Alkotó   séf-konyhamészáros páros

Szikszóról jött, ám Hajdúszoboszló szakmai neveltje. Természetesen Pisti esetében 
nem az otthoni nevelési folyamatokról lesz szó, hanem arról, hogy 18 évvel ezelőtt jó sorsa 
úgy hozta, hogy otthonról nyári munkára ide jöhetett, a híres-nevezetes fürdővárosba. 
Most 37 éves és 18 esztendeje már itt éli életét, teljesíti ki szakmai pályafutását: 

– Szerencsésnek tartom magam, hogy itt lehetek, ebben a városban, amely nem-
csak a reumások „Mekkája” hanem igazi gasztronómiai fellegvár is – meséli, ahogy rö-
vidke időre le tudunk ülni beszélgetni, hogy azt követően végig járjuk a konyhabirodalmat 
és a különböző háttér kiszolgáló konyharészlegeket. – Dolgozhattam a Civis Zrt Délibáb 
Hoteljában, azt megelőzően, még a legelején a fürdő lángos büféjében, más fürdővárosi 
szállodákban, de mostanra, az új helyemen, itt a Kemencés Csárdában azon igyekszem, 
hogy tartósan fészket rakjak.

Optimista jövőkép

József és István, a gasztro páros
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konyha- mészáros szakács személyében. Tudom hova kell benyúlni, 
hol kell keresnem a hűtőben a konyhakész termékeket, az előkészített 
húsokat, a harmónia közöttünk mindeddig kifogástalan.Szellemileg 
is egyhúron tudunk pendülni… 

Közben üdvözöljük ifjabb 
Pincés Károlyt, aki azt is 
elújságolja:  nagy erők-
kel készülnek a Szil-
veszterre, amely arra 
is alkalom lesz, hogy 
„élesben” megnyissák 
az emeleti Panoráma 
VIP különtermet. Lan-
kadatlanul kell keresni a vendég 
kegyeit – vélekedik – ez pedig 
csakis úgy érhető el, hogy 
döntési lehetőségeket kí-
nálunk fel számára. Új ét-
lap betétek, szolgálta-
tások, mert tudomásul 
kell venni, hogy egy für-
dőhelyen nemcsak a nyári 
hónapokban kell gondolkod-
ni, hanem a télen érkező egyre na-
gyobb számú törzsvendégekre is. Hogy az 
állandó személyzetről ne is beszéljünk. Az 
értékes új erők megtalálása, kiválasztása 
rendkívül felelős    személyzeti munka.

Közben érkezik Sóvári József, aki a 
maga közel 190 cm magasságával, atlé-
tikus termetével már megjelenésében is 
üzeni: jól megtermett, alföldi kiállású hentes 
legénnyel találkoztunk! 

– E tekintetben talán nincs nálam probléma, 
mindig is szerettem elmondani a véleményemet, válaszolni a 
kérdésekre és megfelelni a kihívásoknak – mondja, miután a 
saját húsos birodalmából szakmai diskurzusra szembe ül ve-
lem, hogy válaszoljon kérdéseimre.  Nyitott, őszinte ember, aki 

bevallottan imádja saját szakmáját./Nagyapja példáját követi./ Ahogy 
megkapta a felkérést, hogy számos hajdúszoboszlói szállodában be-
töltött szakács munkakör után, a Kemencés Csárdában egyszerre 
bontakoztathassa ki meghatározóan hentes és szakács kvalitásait – 
nem lehetett nemet mondani! 

Alapvetés nálam, hogy amit én nem eszem meg, nem adom oda, 
akár nyers készítményként, akár ételként a vendégnek. A hentesnek 
mindenre oda kell figyelnie és semmit nem szabad kidobnia! 
Új technológiák érvényesek manapság, de a régi ételeket, piciny 
„csavarokkal” izgalmasabbá lehet tenni. Ilyen például a sütni való 
libakolbászom, ami  remekül vizsgázott a legutóbbi  helyi  Libatoros 

Fesztiválon.
Józsi a TV2 Licsi TV „Hentesek  hentese” című műsorá-

ban többször is megmutatta tudományát a nyilvánosság 
előtt. Itt is tudta kamatoztatni kommunikációs képességét és 
kreativitását. A séf kollegájával történő mindennapos együtt-
működést a maga részéről úgy értelmezi, hogy a közös siker 
érdekében dolgoznak! Tudja, hogyan kell a séf keze alá dolgoz-
ni, viszont  aranyszabály: a konyhafőnök látja, miből mit 
kell készíteni. Igazi alkotó munka volt, hogy a Kemencés 

Csárda már említett őszi-téli teszt étlap-
ját közösen formázták, csiszolták Istivel. 
Persze ehhez kellett az a nem mellékes tény, 
hogy ő is rendelkezik szakácsképesítéssel, 
mi több, dolgozott ebben a műfajban is szá-
mos helyszínen. Ideérkezése után elsősorban 
munkájával, készítményeivel próbálta letenni 
névjegyét. És azzal, hogy az ételekhez maga 
is kitalált, megkomponált alapanyagokat. Na-

gyon fontos például, hogy a füstös ta-
tárnál egy eljárás nyomán valóban ezt 
az ízt érezze a vendég, mert véleménye 
szerint picinyke plusz hozzáadásával 
máris valami új születhet. Saját füstöltá-
rukat is készít, ezek is „vizsgáznak” majd 
Szilveszterkor és a farsang idején. 

– A rutin az évek során szerzett ta-
pasztalat sűrítménye – fogalmaz böl-
csen. – A napi munkában végezzük dol-

gunkat, de ha valami újat szeretnék kitalálni, nem kell rá 
sajnálni az időt. Szép családom van, de feleségem és 

gyermekeim tudják, hogy a szakmának élek. Ezen 
kívül pedig – mert megismerhették ebben a térségben 

munkámat – előző munkahelyeimhez, hentes tevékenysé-
gemhez kapcsolódóan sokan meghívnak disznóvágásokra. Hi-

ány van ebben a szakmában is, szeretnék tenni azért, hogy találjak 
folytatókat, tehetséges fiatalokat. Most a Kemencés Csárdában 
helyemen érzem magam. Az igazi kibontakozáshoz van bennem erő, 
akarat, a tulajdonosokban pedig  bizalom és türelem…

-kdp-

EL
ŐR
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ÉS

A konyha- mészáros felelőssége
Azt mondtuk, csapatmunka ez mégpedig a javából, ki-ki a maga reszort-

ján teszi a dolgát. Józsi – aki 28 éve dolgozik a szakmájában – úgy vélekedik, 
kellett a Debrecenben megszerzett szakmai képesítés után vágóhídi munka 
éppúgy, mint a húskereskedelemben való részvétel. Nagyságrendekben gon-
dolkodáshoz segített ez, illetve arra is szolgált, hogy vevőkkel jó kapcsolat ala-
kuljon ki, vagyis ha hajlama van rá az embernek, kommunikatív legyen. 

István 
kollegájával, 

Zoltánnal József és a bárd

Új ételek csokraSaját készítésű
termékekkel
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Persze mindennek előzménye van és nincs ez másképpen 
a mi történetünk esetén sem. Az Első Magyar Fehérasz-
tal Lovagrend és a Budavári 

Szent György Borrend oszlopos tagjaként 
vendéglősünk a szakma sűrűjében forog az 
elmúlt évtizedekben, szép sikereket vívott ki 
magának  mesterségében, hogy egy aktua-
litást említsünk: néhány esztendeje a Vállal-
kozók Országos Szövetségének Csongrád 
Megyei szervezetétől Príma díjként átvehet-
te az „Év Vendéglőse” címet. Bejárta a világ 
legrangosabb  gasztronómiai viadalait,hogy 
tapasztalatait gyarapíthassa. De mit sem ér 
a siker, a szép előmenetel ahhoz képest, amit 
magánemberként érezhet több mint egy 
esztendeje . Elárulhatjuk: Benedekffy Kata-
lin operett primadonna, operaénekes és 
színésszel – akinek szerepeit felsorolni ezút-
tal nincs módunk, itthoni és külföldi fellépé-
seinek, koncertjeinek se szeri se száma – egy 
párt alkotnak… Az igazi lovag pedig úgy is 
viselkedik , ha  egy életszakasz kerek évfor-
dulójához érkezik szíve választottja. Katalin 20 esztendeje indult el 
Erdélyből, Nagygalambfalváról szerencsét próbálni az anyahazában- 
egyetlen    hátizsákkal. Megtanulta   felső fokon a színész mesterséget, 
diplomát szerzett bölcsésztudományból, fokozatosan lépegetve fel-
jebb és feljebb, kitűnő szerepeket kapott budapesti és vidéki szín-

TI
SZ

TE
LG

ÉS

GÁLAEBÉD A BUDAI VÁR  MŰEMLÉK SZÁLLODÁJÁBAN

 Látványos gasztro- produkció

Rózsa Róbert – akiről már hasáb-
jainkon korábban számos alkalommal 
beszámolhattunk, úgyis, mint a Rózsa 
Rendezvényház országos jelentőségű ese-
ményeinek szervezőjéről, nemzetközi, kü-
lönösen laoszi,ázsiai kapcsolatairól,  nem 
utolsósorban pedig több irányú lovagi 
ténykedéseiről – akár egy hatalmas szín-
padi produkcióra, úgy készült erre az ese-
ményre.Arra,hogy az elmúlt közel három 
évtizedes szakmai munkálkodása során 
amit csak  megtanulhatott, azt a lehetősé-
gekhez képest itt felvonultassa… Valljuk 
be: merész, egyben óriási volt ez az önma-
gának felállított mérce! Készült is rá  nagy 
becsvággyal, lelkiismeretesen,szívétől is 
hevítetten! Mindenekelőtt a budapesti 
helyszínt kellett megtalálnia, de borlo-
vagi tagságágnak köszönhetően a  törté-
nelmi műemlék szállodaépület tökéletes 
helyszínnek bizonyult,ugyanis a rendnek 
ez a székhelye.  Külön rendezvény kony-

hája kapcsolódik a három vendégfogadó teremhez, 700 éves 
műemlék pincéje pedig azt üzeni az ide érkezőnek: kivételes 
atmoszférájú helyszínre érkezett. A Rózsa családhoz tartozó 
öt gyermekből négy a vendéglátós szakmát választotta, így 
a vendégek kiszolgálására összeállított csapat egy része már 

Az ünnepelt párjával, Róberttel A sikeres művész szüleivel

Műsor előtti egyeztetés

Muzsikával, énekszóval...

HÁROMSZOROS KÖSZÖNTÉST KAPOTT BENEDEKFFY KATALIN DÍVA, OPERAÉNEKES- SZÍNÉSZ

ISMERJÜK A MONDÁST, „EGYSZER VOLT BUDÁN KUTYAVÁSÁR”, DE MOSTANTÓL  KIS  „ÁTHALLÁSSAL”  KIJE-
LENTHETJÜK: RÓZSA RÓBERT GASZTRONÓMUS, A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI RENDEZVÉNYCSÁRDA TULAJDO-
NOSA EGYSZER JÖTT FEL BUDÁRA HÁROM , FINOMSÁGOKKAL TELI RAKOTT MIKRO BUSSZAL, HOGY AZ ST. 
GEORGE RESIDENCE HOTEL BAROKK KÜLÖNTERMEIBEN EMLÉKEZETES- MIÉRT NE FOKOZNÁNK A MINŐSÍ-
TÉST-  FERGETEGES   GÁLA- PROGRAMMAL KÁPRÁZTASSA EL VENDÉGEIT. 
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házakban, magyar játékfilmekben, 
operett primadonna és operaéne-
kesként pedig országos ismeretség-
re és elismertségre tett szert. És ha 
már az évfordulóknál tartunk: a mostani 
Gálaebéd arra is alkalmat adott, hogy 
az ünnepeltet köszönthessék  születés-
napja alkalmából.Mi több:december-
ben kapta meg a  Csongrád megyei  
Vállalkozók Országos Szövetségétől – 
kimagasló kulturális-művészi   tevékeny-
ségéért – a  Príma Díjat.

Még mielőtt a tar-
talmát tekintve akár 
kisregénynek is ne-
vezhető  menüsor ételeiről 
szólnánk tudósítá- sunkban,  
térjünk vissza az ün-
nepi program részlete-
ire. Benedekffy Katalin re-
mek partnerre talált a művészeti program 
összeállításánál a Dankó Rádió szerkesz-
tő csapatában, több televíziós   társa-
ság stábja külön műsort és riportblokkot 
készített és a 20 éves művészi pályafutást be-
mutató dokumentumfilm remek hangulati alapot 
adott ahhoz, hogy a vacsorát jó érzésekkel, jóked-
vűen fogyaszthassa végig a megjelent publikum. 
A remek Díva néhány operett és opera részlettel 
kedveskedett közönségének, a fellépő művészek 
pedig szintén színvonalas műsort adtak a Rajkó ze-
nekar zenei kíséretével. 

Ott volt a vendégek sorában, hogyne lett volna ott a művésznő 
édesapja és édesanyja is, akik a jeles eseményre szintén készültek 
már, jelenlétük igazán bensőségessé tette ezt a baráti,családi művé-
szi   együtt létet. Kovács László a Magyar Vendéglátók Ipartes-
tületének elnöke szintén meghívott vendégként élhette át ezeket 
a kellemes órákat, a felsorakoztatott ételek láttán és azok kóstolása 
után röviden csak ennyit mondott: „Íme, ilyen szakmai magas-
latokra képes egy felkészült, szakmáját szerető vendéglátós! 
Több évtizede ismerem Róbertet, tudom, hogy hegyeket ké-
pes megmozgatni, de ez az étkes   petárda tűz mindent felül-
múló!”

Előzetesen számos szakmai egyeztetés történt Rózsa Róbert, 
Lukács István és Rácz Ferenc között, aminek tartalmi elemeit most 
nem emeljük ki, hiszen alapvetésként, mintegy megmásíthatatlan 
mérceként jelölték meg azt, hogy a legkiválóbb hazai alap- és nyers-
anyagokból készüljenek az ételek, mutassák fel a magyar konyha 

alappilléreit alkotó stílusjegyeket, jelenítsen meg tájkony-
hákat, elkészítésükben pedig a legmagasabb szakmai 
hozzáértést képviseljék. 

 – Megható pillanat volt a konyhában, hogy Bene-
dekffy Katalin édesapja, a 80. évéhez közeledvén is szak-
szerűen, jó tempóban saját maga készítette el a konyhán 

drága lánya vendégeinek örömére az erdélyi puliszkát és 
pityókát!-, párolt káposzta, lazaccal, koktélrákkal, kaviárral töltött bur-
gonya, vörösborban és pezsgőben megmártott körte, hecsedli Rózsa 
lekvárral töltve, aszalt szilva raguval  gazdagított alma. 

És egy picinyke meglepetés: ázsiai, laoszi üzenettel: lápsalá-
ta csirkével, sertés/csirke nyárs, tavaszi tekercs papajasaláta, 
szósz, öntet. A gálatortát hármas ízesítésben, háromemeletesre Kiss 
Zoltán világbajnok cukrász   alkotta. A borokról is szót ejtve: remek 
tájválogatás eredményeképpen kóstolhattak balatonit, mátrait, villá-
nyit, szekszárdit. A főszervező gasztronómus-házigazda e tekintet-
ben sem fukarkodott…Mint ahogy egész életében sem, ha munkáról, 
hívatásról volt  szó. Kósza , inkább irigy beszéd szerint  egy „kis vásár-
helyi kocsmáros”…   A valóság  az: itthon és világban mindenütt 
leteszi maga, szülővárosa és a magyar gasztronómia képvisele-
tében  névjegyét     Rózsa   Róbert!

 MBÉ  magazin tudósítása
Fotó: Forschner Rudolf
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GÁLAEBÉD A BUDAI VÁR  MŰEMLÉK SZÁLLODÁJÁBAN
Gála étkek-borok

Még a sokat látott és tapasztalt gasztronómiai tudósí-
tónak is kellemesen „gondot okozott”, hogy ebben a kíná-
lati rengetegben eligazodjon! A lehetetlenre persze mi sem 
vállalkozhattunk, vagyis s arra, hogy végigkóstoljuk ezt az 
egyedi és szinte megismételhetetlen kínálatot. A szerető és 
rajongó férfi valóban mindent szerelme  elé terített! Meg-
tudtuk, hogy Benedekffy Katalinak mindez meglepetés volt, 
de lapunknak elárulta , nem kívánta, hogy a csillagokat is le-
hozza az égből Róbert, de valamit azért sejtett.  Arról nem is 
beszélve, hogy a művészi pályafutásának jelenlegi szakaszá-
ban   Robert  megmutatta műsorszervezői , már-már impresz-
száriói képességeit is. 

Szóval a felvezető gyümölcságyon érlelt ágyas pálinka 
után előételként erdélyi bivalyhátszín, bivaly májpástétom, 
kacsamájjal, aszalt szilvával töltött fürj, fahéjas sült birs cso-
dás egyveleg került a vendégek elé,   asztalnál kiszolgálva. 
Ugyancsak ülve kóstolhatták a fácángyöngy fürj erőlevest, 

füstölt fürjtojással. Hogy ki ne hagyjuk: még mindezek 
előtt megérkezéskor (amuse bouche műfajában) erdé-
lyi bivalyláb kocsonyát tálaltak fel, amely lábból, pofá-
ból, fürjből, belsőségből készült, mellé libatepertő mini 
fasírtgolyók adták meg a műfaj teljességét. A Barokk- te-

rem előtti fogadótérben felállított büfé asztalon maga a 
lucullusi lakoma jelenbe  átültetett változatával szembesül-

hettünk! Menjünk szép sorjában: 

eleve adott volt, ehhez kellett még találnia értő szakmai segí-
tőket a  legfőbb szervezőnek. Nem is akárkiket: megtisztelő 
módon konzulensként Lukács István háromszoros Oscar-dí-
jas mesterszakácsot, Garaczi Jánost, a lajosmizsei Tanyacsár-
da legendás hírű séfjét, a Budapesten tevékenykedő Rácz 
Ferenc mesterszakácsot. És önmagát, hiszen éjt napallá téve 
maga is dolgozott csárdája kony-
háján az előkészítő munkálatokon.

• másfél méteres harcsakirály hálóban sütve har-
csamájas túrós csuszával töltve, rákkal tűzdelve

• töltött csuka, 25 kilógrammos töltött malac ká-
posztával, belsőségével töltve, töltött libanyak li-
bamájjal, szarvasgombával

• erdélyi báránysült, alföldi töltött bárány
• bivalypörkölt
• töltött káposzta
• köretek: erdélyi puliszka

Sándor papa 
puliszkája

Válogatás 
a gálaebég 

kínálatából
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ÚGY LÉP BE KÖZEL TÍZ ESZTENDEJE, 
HAGYOMÁNYOSAN ÍGY DECEMBER 
ELSŐ NAPJAIBAN A BUDAPESTI 
GAZDASÁGI EGYETEM / BGE/ KE-
RESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI 
ÉS IDEGENFORGALMI KARÁNAK 
ALKOTMÁNY UTCAI ÉPÜLETÉBE A 
GOMBÁS PÁROS – GOMBÁS AND-
RÁS ÉS FIA, IFJABB GOMBÁS AND-
RÁS –, MINTHA HAZAÉRKEZNE. 
FONTOSNAK TARTJÁK, HOGY A 
GÖDÖLLŐ KÖRNYÉKI REGIONÁLIS 
TURISZTIKAI EGYESÜLET ÉPPEN 
AKTUÁLIS SZAKMAI KONFEREN-
CIÁJÁN ÉS EMLÍTETT  NÍVÓS VER-
SENYÉN SZERÉNY TUDÁSUKKAL, 
ISMERETEIKKEL SEGÍTSÉK A ZSŰRI 
MUNKÁJÁT. 

Az idei erőpróbán a hagyományőrzők 
kategóriájában versenyző két csapat, az 
egyetemi hallgatók és középiskolai tanu-
lók kategóriájában starthoz álló nyolc csapat 
feladata az volt, hogy pulykából készült 
ételek és gesztenye felhasználásával ké-
szült desszertek témakörben mutassák 
meg képességeiket, tudásukat. A zsűri 
tagjai – elnökként Benke László, olimpi-
ai bajnok mesterszakács, Lipták György 
gasztronómiai szakértő, Gundel Gábor 
gasztronómiai szakértő, Károvits Tamás, a 
Magyar Vendéglátók Ipartestületének volt 
elnöke- ezúttal is úgy ültek egy asztal mellé, 
hogy a versenymunkákat felelősen elbírálják. 
Hagyománya van annak is, amíg a különböző 
versenyművek elkészülnek, a délelőtti órák-
ban tudományos konferencián hangzanak 
el különböző témájú előadások. A mostani-
ak aktualitása  az volt  ,hogy a már említett 
pulyka alapanyagot   elemezzék, különböző 
aspektusokból.. Így például  előadás hang-
zott el a „Pulyka régen és ma a gasztro-
nómiában”, „A magyar pusztától az olasz 

gasztronómiai egyetemig,” A pulyka-
húsból készült ételek alkalmazhatósága 
egyes diétákban”, hogy csak néhány példát 
említsünk. 

– Összeszokott a mi csapatunk és a Ma-
gyar Vendéglátók Régiós Szövetsége képvi-
seletében azért jövök, jövünk a  sommelier 
szakmát is képviselő fiammal jó érzésekkel 
a felsőfokú vendéglátós oktatás legjele-
sebb intézményébe, mert „tetten érhet-
jük” ,aktuálisan feltérképezhetjük: hol tart 
jelenleg e csodálatos szakma jelene, 
miképpen jelenítődnek meg a hagyo-
mányőrzés szándékai a korszerűségre 
való képességgel is harmonizálva – fo-
galmaz Gombás András.- Egyszerre olyan 
szellemi kaland ez, amely a maga gyakorlati 
valóságában segíti szakmai szemléletmó-
dunkat. 

Jönnek sorba a különböző ételek, al-
kalom adódik egy külön beszélgetésre is, 
mégpedig Dr. Lugasi Andrea dékán asz-
szonnyal, aki egyben a vendéglátós tanszék 
vezetője is. 

XVII. ALKALOMMAL RENDEZTÉK MEG A 
DR. KETTER LÁSZLÓ HAGYOMÁNYŐRZŐ GASZTRONÓMIAI VERSENYT

HAGYOMÁNYTISZTELET, 
SZAKMAISÁG, UTÁNPÓTLÁS

Zsűrielnök 
népviseletbe öltözött 

díjazottakkal
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ITTHONI ÉS NEMZETKÖZI  PORONDOKON
– Meglátása szerint ma Magyarországon – amikor a turizmus és a hozzátartozó ven-
déglátós ágazat kiemelten fontos gazdaságélénkítő tevékenysége elvitathatatlan – 
milyen az oktatás jelenlegi struktúrája, illetve színvonala, konkrétabban fókuszálva 
a s BGE érintett karára?

– Közel hatvan éve folyik vendéglátó képzés, 
ugyanazon épületben. A képzés többször átalakult, 
de mindig meghatározó részei voltak a konyhai 
és éttermi, valamint élelmianyag- és italismereti 
laboratóriumi gyakorlatok. A vendéglátó szakma 
elismert képviselői oktattak az intézményben, pél-
dául Dr. Ketter László, Gundel Ferenc. Napjainkban 
a felsőoktatásban a vendéglátás-specifikus isme-
retanyag a gazdaságtudományi képzési területen 
jelenik meg, ahol közgazdász szakképzettség sze-
rezhető turizmus-vendéglátás alapképzési szakon.

A BGE KVIK-en és jogelőd intézményeiben 
vendéglátást tanuló főiskolai/egyetemi hallgatók 
képzésük kezdetétől bekapcsolódtak a gyakor-
lati tevékenységbe, nem csak úgy, hogy egy-egy 
rendezvényen segítőként közreműködtek, hanem 
komoly szakmai tevékenységet végeztek. Kiemelke-
dő példája ennek a több mint negyedévszázaddal 
ezelőtti sevillai világkiállítás, ahol sokan mások 
mellett, a főiskola oktatói és harmadéves hallgatói 
fél éven át két magyar éttermet üzemeltettek, hatal-
mas sikerrel.  

A nemzetközi tapasztalatok beépítése a ven-
déglátó képzésbe mindig is jellemző volt a főisko-
lai/egyetemi oktatásba, többek között a 1991-95 
között angliai egyetemeken szerzett - elsősorban 
módszertani – tapasztalatok, 1992-től az Ínyenc 
Klub intézményessé tétele a képzésben a Hall-
gatói Projekt tantárgyban, vagy a már említett 
1992-es sevillai világkiállítás ételeiből néhány 
átvétele az oktatásba. 1993 és 1997 között az 
ECA (Európai Vendéglátó Szövetség) nemzet-
közi versenyein a vendéglátós hallgatók több 
első helyezést értek el Hollandiában, Svédországban, Ang-
liában, Franciaországban. 1996 és 2004 között, majd 2012-ben 
a Főiskolán kerültek megrendezésre a Chaine des Rotisseurs 
(fiatal szakácsok) hazai döntői, az itt szerzett gyakorlat bein-
tegrálódott a főiskolai vendéglátó képzésbe, akárcsak a 2009 és 
2017 között megrendezett EuroSkills és WorldSkills szak-
mai versenyeken szerzett tapasztalatok. 

A közelmúlt hazai és nemzetközi gasztronómiai versenye-
in is sikereket könyvelhettek el a BGF/BGE hallgatói, például a 
2018-ban Budapesten megrendezett Euroskills versenyen 
szakács szakmában a nemzeti szakértő, pincér szakmában 
pedig a kiválósági érmet is elnyerő hazai versenyző a BGE 
hallgatója, mindkét szakmában a BGE oktatói irányították a ver-
seny külföldi csapatok által is elismerten rendkívül magas szín-
vonalon történt lebonyolítását.  A 2018-as verseny kelet-európai 
szekciójának második és harmadik helyezettjei a kar versenyzői 
voltak. A verseny 2019. évi kelet-európai döntőjére ismét a 
karon kerül majd sor, annak köszönhetően, hogy az alapí-
tók – élükön a három Michelin csillagos névadóval, Olivier 
Roellingerrel - rendkívüli mértékben elégedettek voltak a 2018. 
évi verseny szervezésével, a verseny helyszínével, és nem utol-
sósorban csodálták és elismerték a magyar vendégszeretet ilyen 
jellegű megnyilvánulását is.

Összefoglalva: Mindent megteszünk azért, hogy a nálunk 
végzett közgazdászok annyi elméleti és gyakorlati ismeretet 
és tapasztalatot szerezzenek a vendéglátásban, az éttermi és 
konyhai munkában, hogy megértsék e szakma szépségét és 
ha a jövőben nem is kimondottan ezen a területen képzelik 
el karrierjüket, gond nélkül el tudjanak vezetni jól működő, a 
vendég igényeit maximálisan kiszolgáló vendéglátó vállalko-
zásokat.

– Mennyire tapasztalható a vendéglátás területén a nemzedékek, generációk 
megjelenése, felerősödése? Gondolunk arra, hogy számos vállalkozásnál tapasz-
talható, hogy az ifjabb nemzedék átveszi a stafétabotot. Van-e olyan esetleges 
felmérésük, amely ezt a tendenciát alá is támasztja?

– Kétségtelen tény, hogy a hallgatók döntő része is inkább 
a modern gasztronómiai irányzatok iránt érdeklődik jobban, 
de ennek gyakorlásához nélkülözhetetlen az alapok megbíz-

ható, stabil ismerete. Ezért a képzésünknek is ré-
sze a hagyományos alapanyagok, technológiák 
oktatása, de az elméleti és a gyakorlati órákon 
egyaránt megismerkedhetnek a legújabb irány-
zatokkal, technikákkal, legyen az éttermi vagy 
konyhai munka. Ráadásul, lehetőségünk van 
arra, hogy az érdeklődő hallgatókat olyan 
vendéglátóhelyekre küldjük szakmai gya-
korlatra, vagy csak egy-egy eseményen való 
részvételre, közreműködésre, ahol inkább a 
modernebb irányzatok jutnak érvényre. Saj-
nos, nincs olyan felmérésünk, mely azt vizsgálná, 
a különböző korosztályok mennyire vannak jelen 
egy-egy vendéglátóegységben, de - hasonlóan a 
borászathoz - a vendéglátásban is tapasztalható, 
hogy sok családi vállalkozás van jelen, működik si-
keresen és így óhatatlanul együtt dolgoznak az 
idősebb és a fiatalabb szakemberek. 
– A vendéglátós tanszék oktatói gárdája, illetve személy sze-
rint Ön, mint tanszékvezető milyennek ítéli meg az egyetemre 
kerülő fiatalok alapszintű felkészültségét, tanulmányaik 
befejezése után mekkora mértékű az esetleges pályaelha-
gyás, illetve röviden összefoglalva: milyen elhelyezkedési 
lehetőségeik vannak az Önök intézményében diplomát szerző 
pályakezdőknek?

– Érdemes ismételten felhívni a figyelmet arra, 
hogy az egyetemen gazdaságtudományi képzés 
folyik, így a végzett hallgatóink turizmus-ven-
déglátás szakon végzett közgazdászként kapnak 
diplomát.  Sokan közülük szállodákban, vagy 
más – turizmushoz köthető – vállalkozásnál 
találnak számukra megfelelő munkahelyet. 
Természetesen, számos hallgató vállal mun-

kát vendéglátóhelyen, a fiatalok között nagyon népszerű 
az önálló vállalkozás alapítása, különösen kisebb egysé-
gek, cukrászda, kávézó, büfé, bisztro területén. Néhány ki-
emelkedő hallgató el tud helyezkedni középszintű vezetőként 
magas minőséget képviselő vendéglátóhelyen, pl. hazai vagy 
külföldi szállodák F&B részlegénél, neves éttermekben, többen 
kiváló (esetenként Michelin csillagos) éttermek munkatársaiként 
konyhai vonalon találják meg az önmegvalósítás lehetőségét. 
Vendéglátó háttérrel érkező hallgatóink gyakran folytatják 
a családi vállalkozást a BGE szerzett diplomával a zsebük-
ben. Ugyanakkor azt sem tagadhatjuk, hogy a vendéglátás iránt 
ténylegesen elkötelezett hallgatók aránya a turizmus-vendéglá-
tás szakon, ezen belül a vendéglátáshoz köthető specializáción 
sajnos csak 30-40%-ra tehető. 
– A Ketter László Emlékverseny hogyan tudja oktatási céljaikat segíteni és a 
hallgatók körében mekkora a presztízse ennek a szakmai megmérettetésnek?

– Én oktatóként azt vallom, hogy egy szakmát úgy lehet 
igazán megtanítani a hallgatóknak, ha az alapoktól kezdjük 
az oktatást, majd erre építjük az újabb ismereteket. Nem 
feledkezhetünk meg a hagyományos alapanyagokról, technoló-
giákról, de nyitottaknak kell lennünk az újra. Ma, az információs 
technológia és a mesterséges intelligencia világában már ritkán 
használjuk a mindennapi életben a Pitagorasz tétel törvénysze-
rűségét, de ennek ismerete nélkül sok problémával találnák ma-
gukat szembe a mérnökök. Ugyanígy, lehet, hogy nem fog na-
ponta hagymát dinsztelni a fine dining étterem vendégeinek 
ételt készítő séf, de tudnia kell, hogy mi ez a művelet, hogyan 
kell végrehajtani, és hogy milyen ízt, állagot eredményez 
az ételben, ha ezt alkalmazza. A vendéglátás, és kiemelten 
a konyhai munka iránt elkötelezett hallgatók számára kihívás a 
Ketter versenyen való részvétel. 

Diskurzus 
Lugasi Andreával

Dékán asszony  
látványos étkekkel
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Olyan jeles gasztronómiai szakember érkezett a versenyre, aki 
ilyen minőségében még nem volt jelen. Egy esztendeje ugyanis – 
befejezve a Gazdasági Főiskolán, majd Egyetemen több mint 30 
éves oktatói pályafutását – nyugdíjba vonult. Jó szívvel érkezett 
„beleszippantani a levegőbe”, hiszen éveken át házigazdaként 
főszervező volt nemcsak a Ketter László szakmai versenyen, ha-
nem számtalan más hazai és nemzetközi gasztronómiai találko-
zókon és versenyeken. A zsűri tagokkal kezet rázva, Gombás And-
rással pár percre külön is félreállt beszélgetni. Régi ismerősök, így 
a Magyar Vendéglátók Régiós Szövetsége egyik alapítójától, And-
rástól is érdeklődött néhány aktualitásról, ezt követően azonban 
a Minőségi Borok Ételek (MBÉ) – asztali örömök magazin külön 
is interjút készített Sándor Dénessel. Elöl-
járóban megtudtuk, hogy „Pro Gasztro-
nómia” díjat alapított, azzal a nem titkolt 
szándékkal, hogy az általa tisztelt pálya-
társának ilyen módon is kifejezze elisme-
rését. Idén Rusztig Tamás kiváló szakács, 
Bicsár Attila és ifjúsági kategóriában 
Tischler Petra vehette át ezt a díjat.

1977-től 80-ig jártam ide, hogy mun-
ka mellett, mint gyakorló séf megsze-
rezzem a felsőfokú szakmai képestést is 
– mondja. – Remek alapokkal indíthattam 
a pályámat, 1968-ban az akkori Sport 
Szállóban top- szakácshoz, Juhász Miklós 
séfhez kerültem és az ott eltöltött hat év 
jelentett igazi iskolát számomra, az ott 

szerzett tudást mind a mai napig rendkívül fontosnak tartom. 
Különböző nyári gyakorlatokat is kihasználtam, így például a Hil-
tonban dolgozhattam, a Duna Palotában, aztán következtek és 
szinte pályafutásom lezárulásáig folyamatosan életem része volt 
a különböző külföldi szakmai munkák. Talán a legjelentősebb a 
Sevillában megrendezett Világkiállítás, ahol Benke László, álta-
lam külön is tisztelt mesterszakács volt a séf és nagy meglepe-
tésemre ott a helyszínen felkértek, hogy az egyik séf helyettesi 
munkát én lássam el. 

Ez volt tehát a gyakorlati pályafutás néhány fontos eleme, 
ezt követte az oktatói munka, ami teljessé tette Sándor Dénes 
szakmaiságát. Véleménye szerint kemény munka, de az elmé-

leti alapok rendkívül fontosak, ezért 
is lényeges, hogy a pályára lépő fiatalok 
keressék a gyakorlati formákat, ugyan-
is ez a szakma nem ismer határokat. Az 
iskola, legyen az bármilyen szintű ala-
pokat ad, de újra és újra kell gyűjteni 
információkat. Van, aki azt sem tudja 
hol a bejárata az egyetemnek, csak teng-
leng, de vannak kitűnő példák, hogy az 
újabb nemzedékek itthon és külhonban 
tovább öregbítik a magyar konyha nagy-
szerűségét. A Ketter László verseny jó 
kezdeményezés, annak külön örülök, 
hogy a zsűri munkáját sikerült olyan kol-
legákra bízni, akik a legjelesebbek közé 
tartoznak. 

M
AG

YA
R 

VE
ND

ÉG
LÁ

TÓ
K 

KR
ÉG

IÓ
S 

SZ
ÖV

ET
SÉ

GE

Sándor Dénes és a Gombás páros triója

Volt miről beszélni...

Sándor Dénes érkezése
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A szakmai konferencia befe-
jezését követően az egyes ver-
senymunkákat külön is feltálal-
ták kóstolásra a konferencián 
megjelent szakembereknek, 
hallgatóknak, ezt követően 
pedig sor került a díjak átadásá-
ra. Nevezetesen a szakmai zsűri 
a Váci Szakképzési Centrum 
Szentendrén működő Petzelt Jó-
zsef Szakközépiskolának ítélte oda 

a verseny fődíját, az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend 
vándorserlegét, valamint a szarvasi Gallicoop Zrt. 100.000 
Ft értékű utalványát, a csömöri Zöldfa Vendéglő vasárnapi, 
svédasztalos ebéd felajánlását. 

Íme a győztes menüsor: pulykacomb mouse vörösboros 
körtekörettel és dísztésztával, gránátalma mártással – saját 
májával és házi lecsóval töltött, meleg füstön sütött pulyka 
rolád, kapros juhtúros szalvéta kenyérrel, sonkás polettával és 
paprikás mártással. Zárásképpen: gemma maróni (gesztenyés 
ékkő). 

A közönségdíjat a nyugállományú honvédők nagytar-
csai egyesülete nyerte el.

MBÉ  tudósítás

Díjazott kompozíció

Konyhai pillanatkép

A győztesnek kupa és puszi jár

Egyeztet a zsűri,  
Benke László mögött 
két versenyző figyel

Díszmunka
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Miniszteri üzenet
SZIGILLUM

Meghívó
 A Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége 

2019. január 22-én ünnepli meg az alakulásának 
30. évfordulóját, és ennek keretében megrendezi az

I. Kárpát-medencei Borrendek Nemzetközi Találkozóját.
A jubileumi ünnepség és gálaest helyszíne Balatonfüred, 

ahol 30 évvel ezelőtt alakult meg az MBOSZ.

A bor képes meg-
őrizni hagyomá-
nyainkat, törté-

nelmünket, emlékezetünket. 
A magyar kultúra szerves 
része, nemzeti identitásunk 
évszázados hordozója. Eb-
ben a szellemben dolgozom 
az agrártárca vezetőjeként, 
a Balatonvin Borlovagrend 
tiszteletbeli tagjaként és 
örömmel tölt el, hogy ez a 
gondolat vezérli a Magyar-
országi Borrendek Országos 
Szövetségét is immár 30 éve.

Ez a három évtized egy 
rendkívül széles szakmai 

összefogás eredménye. Kitűnő, idők szavát értő, 
kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező 
emberek felismerték, hogy ezen a módon is meg-
mutathatjuk: olyan európai nemzet vagyunk, ahol a 
bor hatalmas nemzeti értéket jelent és a köré szer-
veződő közösségekben finoman összecsiszolódnak 
az emberi kapcsolatok.  Csaknem háromezer tagja 
van ennek a civil szerveződésnek, amely földrajzi-
lag szinte lefedi az egész országot. A további 8-10 
ezer Borrendi Nagykövettel – akik közé magam is 
tartozom – talán az ország legnagyobb ilyen közös-
sége. 22 borvidéket képviselnek, 22 féle táj karakte-

res borairól közvetítenek üzeneteket. Nem kérdés, 
hogy a magyar borkultúra elválaszthatatlan részei 
és egyben tradícióink életben tartói.

Ezek a számok egy izgalmas képet vetítenek elénk: 
ha megtöltenénk a Hősök terét ennyi jóravaló, díszes 
ruhába öltözött, lelkes emberrel, ez lehetne az egyik 
legkiemelkedőbb programja az együvé tartozásnak, 
amely bemutatná a magyar ember borhoz való kötő-
dését, szeretetét.  

Talán nem is olyan nehéz ezt elképzelnünk, hiszen 
olyan sokszínű, pezsgő életet élnek, amelyben min-
dig van helye a látványos eseményeknek.

Bárhol is vettem részt rendezvényeiken, mindig 
felemelő volt látni, hogy a magyar bor és szőlőkul-
túra jövőjén, az ágazat életképességén, milyen nagy 
ambíciókkal és kemény munkával dolgoznak. Tudom 
azt is, hogy ez sokkal több, mint munka: ez egy olyan 
misszió, amelynek köszönhetően magas minőségű 
magyar borainkon keresztül még többen megismer-
kedhetnek hazánk szőlőfajtáival és borvidékeink sok-
színűségével. 

Remélem, hogy hamarosan már nemcsak a múlt 
eredményeit vehetjük számba, hanem az elkövetke-
zendő évek közös munkájának terveit is. Gratulálok 
sikereikhez és köszönöm eddigi munkájukat!

Dr. Nagy István
agrárminiszter

ESZTENDŐS  
A MAGYARORSZÁGI BORRENDEK 

ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

3

A mostani lapmellékletünkben megkíséreljük - bevallottan 
jelzés értékekkel- felvillantani azt, milyen „történelmi” időket élt 
meg  a most jubiláló szervezet   megalapításakor,1988-ben, de 
még azt megelőzően is. Visszaemlékeznek alapítók,  elsők között  
cselekvők, az idők szavát felismerő   „történelem csinálók”.  Ha 
visszapergetjük az időt, akkor mindenkinek van számos emléke 
arról, milyen jó volt együtt lenni borrendi tagként s milyen fele-
melő – így harminc esztendő távlatából -,hogy startnál lehettek 
ott!  Életformává vált  a rendiség és az idők folyamán sikerült úgy 
alakítani a szövetség sorait, hogy mindig jöttek újak és újak, egy-
re több helyszínen szerveződtek emlékezetes programok. Nem 
másért, mint azért, hogy egyszerre népszerűsítsék borvidékeik 
értékeit, megmutassák, mire képesek, mint vendégfogadók.  Az 
idő múlásával kialakultak nagyon is jellegzetes, karakteres prog-
ramok, számos olyan konferenciák, rendezvények, amelyek a ma-
gyar borkultúra aktuális helyzetét villantották fel, de még inkább 
azt, hogy ki, milyen érzelmi fokon gondolja, hogy együvé tarto-
zik. Korszakok változtak, új vezetőségekkel, elnökségekkel! Talán 
a legnagyobb értéke ennek a szervezetnek, hogy egyben tudott 
maradni 30 évet, úgy, hogy mindig gazdagította, gyarapította tes-
tületi, szellemi, borkulturális, közösség alkotó értékeit. 

Éljenek a borrendek! Éljenek mindazok, akik ezt a szövetséget 
létrehozták,életben tartják, hogy aztán átadhassák a stafétát az 
utánuk jövőknek!

Kiss Dezső Péter főszerkesztő
a Budavári Szent  György Borrend alapító kancellárja

Megértették az idő szavát!

Helyszín: 
Anna Grand Hotel -  Balatonfüred, 

Gyógy tér 1.
Időpont:

2019. január 22. (kedd)
Program: 

15-16-ig regisztráció
16-17- ünnepi köszöntők, 

kitüntetések átadása
17- ünnepélyes gálaest műsorral.

Megjelenés: férfiaknak sötét öltöny, 
ing, nyakkendő, hölgyeknek  

alkalomhoz illő.
Kérjük zászlót hozni szíveskedjen és a 

borrend szigillumának viselését.
Borrendenként 2 fő 
részvétele ingyenes 

(ünnepi gálaest, borokkal, ásványvíz, 
kávé – a többi egyéni fogyasztás 

helyben fizetendő)
További résztvevők 

részvételi díja: 
10.000.-Ft/fő  

(max.: borrendenként +2 fő)
Kérem részvételi szándékát 

2019. január 14-ig visszajelezni 
szíveskedjen.

(eva.tutorne@gmail.com, 
tel: +36308467997)

Fővédnök:
az Országgyűlés Elnöke, KÖVÉR LÁSZLÓ

Védnökök:
AGRÁRMINISZTÉRIUM

MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
VÁROSOK, FALVAK SZÖVETSÉGE

 A MBOSZ Elnöksége tisztelettel meghívja
a jubileumi ünnepségre
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Küldetéstudat és alázat
A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének lapmelléklete

Maga az élet, a korunkra jellemző 
fokozottabb tempó jellemezte Koczor 
Kálmán MBOSZ elnökkel készített in-
terjúnk körülményeit is. Így az év végi 
napokban, hetekben egy gyakorló bo-
rász számára a megszokottnál is több 
a feladat, arról nem is beszélve, hogy 
fontos eseményre készül a magyar 
borrendi mozgalom több ezres tagsá-
ga: 2018-ra fordult az idő kereke, így 
megalakulásuk három évtizedes jubi-
leumához érkezhettek. Január hónap-
ban szervezik meg a Kárpát-medencei 
Borrendek Találkozóját, ehhez kapcso-
lódóan pedig a jubileumi Gálavacso-
rát    Balatonfüreden.  A beszélgetésre 
a technika segítségével került sor: tele-
fonon válthattunk szót.  

– Egy borász számára mit jelent a rend? További 
fogalombővítés szerint mi a véleményed a 
rendiségről?

– Először is a borász vagy szőlész munka, 
hivatás egy életre szól, olyan, mint a jó há-
zasság. Kell hozzá kölcsönös tisztelet, alá-
zat, őszinteség, nyíltság. Mindenekelőtt 
azonban rendkívül fontosnak tartom, ha a 
munka frontján és a magánéletben is rend 
veszi körül az embert. Nem könnyű megbir-
kózni persze a különböző kihívásokkal, de 

törekedni kell rá. A kérdésfeltevésből arra is 
következtetek, hogy a borrendiséget is érinti. 
Egy ekkora szervezet vezetését úgy szabad 
csak elvállalni, ha tisztában van az ember a 
képességeivel, rend van a fejében és tud-
ja mi a legközelebbi és a távolabbra szóló 
lépés. 
– Amikor még igencsak „hajnala volt” a magyar 
borrendi mozgalomnak, már ténykedtél, jelen 
voltál, később pedig megalakulhatott a Balaton-
vin Borlovagrend. Mi a vonzó a borrendiségben 
számodra, így, ennyi eltelt évtized után?

– 1984-ben viszonylag fiatalon kerül-
hettem az események sodrába és szeren-
csésnek tartom magam, hogy Balatonfü-
redhez kötődően – már akkor fontos vezető 
állásban dolgoztam –, ott lehettem a kezde-
teknél. Az alapítók részéről remek gondolat 
volt, hogy jöjjön létre a Balatonvin Borlo-
vagrend, egy sajátos helyzetet éltünk akkor: 
az alkoholt nem lehetett reklámozni. Egy 
ilyen civil szervezet viszont a maga eszkö-
zeivel megtehette. Véleményem szerint a 
bor nem egyszerű alkoholos ital, annál ösz-
szetettebb. Harmóniája, ízekre, lelkekre ható 
üzenete van. A mindennapi életünk része, 
azt színesíti meg. A magam részéről ezt úgy 
fogom fel, hogy borászként részt veszek 
elkészítésében, láthatom, hogy az emberek 
jólesően fogyasztják. Egy borrendi kötelék-
ben pedig mindezt átgondoltan, többféle 
eszköztárral tudtuk képviselni és propagál-
ni. 34 évvel ezelőtt alapító tagnak felemelő 
érzés volt, nem lehetett kérdés, hogy ott 
legyek-e az elsők között!
– A mostani elnöki pozíciódban - amely szakasznak 
zárása a 2019-es esztendőre esik – röviden jelezd, 
mit tartasz a legfontosabb eredménynek és hogyan 
értékeled a megválasztásod időszakára eső szövet-
ségi körülményeket?

– Sajátos, mondhatni sorsszerű volt ez 
az időszak több szempontból is. A Balaton-
vin Borlovagrend elnök-nagymestereként 
korábban már az országos szövetség szak-
mai alelnökének megválasztottak, belelát-
hattam egy ekkora szervezet mindennapi 
életébe, voltak pozitív, de voltak kifogásol-
ható folyamatok is. Nagymesterként már a 
kezdetektől fogva rendelkeztem megfelelő 
vezetési rutinnal és a már említett 1984-es 
balatonfüredi lovagrendi alapításnál szinte 
leraktuk a magyar borrendi mozgalom szer-
vezeti és szellemi alapkövetit. Gondolok itt az 
eskü szövegére, az etikai kódexre, az avatási 
ceremóniára, de folytathatnám még tovább 

is a részleteket. Ilyen háttér-
rel mertem belevágni, hogy 
megmérettetem magam. Dr. Terts 
András elnök bölcsen belátta, hogy 
megrendült egészségi állapota miatt nem 
folytathatja. Tálas Tamás alelnök volt a má-
sik aspiráns, aki aztán a választás előtt ma-
gasabb korára való tekintettel visszalépett. 
Azt mondhatom, hogy aki ilyen társadalmi 
tisztségre aspirál, el kell érnie bizonyos 
kort, elméleti és gyakorlati tudást, isme-
reteket és az sem baj, ha szélesebb körű 
szakmai-társadalmi ismeretségi körrel 
rendelkezik. Röviden az eredményekről 
szólva elsőként a törvényesség csaknem tel-
jes helyreállítását említeném. Második fontos 
momentum, hogy az elmúlt három eszten-
dőben megpróbáltuk – elnökség és tagság 
– a szövetség elismertségét szélesíteni. Ez 
rendezvényekben, sajtó nyilvánosságban is 
„tetten érhető”. A magam részéről fontosnak 
tartom, hogy a borrendek, az egyes borrendi 
tag nyilvánosság előtt szerepel. Megjelené-
sével üzen. Ezért is még mindig „vesszőpari-
pám”, hogyan jelenünk meg egységesen, 
miközben egy különleges, színes tarka-
ságot képviselünk, díszruháinkkal, zász-
lóinkkal, érmeinkkel. Viszont vannak 
megjelenési alapnormák. E téren szépen 
léptünk előre, de még van tennivalónk. 
Ide kívánkozik, hogy a csapatépítésről is 
szóljak. Az elnökségre és az egyes borren-
dek belső életére is jellemző, hogy akadozik 
a fiatalítás. A jövőre nézve ez a legfontosabb 
teendő, valamint az, hogy bármilyen válasz-
tott pozícióban, vagy tagként is azt képvisel-
je egy borlovag, hogy szolgálatot vállalt, 
félre kell tennie az egyéni érdekeket, a 
megszerzett tudást pedig folyamatosan 
gyarapítani szükséges.  Őszintén úgy ér-
zem: a borrendiség segít abban, hogy kitel-
jesedettebb életet élhessünk.
– Milyen csapatot sikerült verbuválni a szövetség 
mindennapi működéséhez?

– Való igaz, egy vezetőt az is minősíti, 
milyen csapatot sikerült magamögé állítania. 
Ezen a téren is sokat léptünk előre, ebben a 
sors is közrejátszott, ugyanis mindjárt az el-
nökségem kezdeti szakaszában temettünk 
el négy elnökségi tagot. Ezt érzelmileg sem 
könnyű feldolgozni, pótlásuk pedig sürgető 
feladat volt. Annyit mondhatok, jó úton 
járunk, de törekvéseink megvalósítása 
terén még sok a tennivaló…

MBÉ

A BORRENDISÉG ÉLETFORMA – 
vélekedik Koczor Kálmán MBOSZ elnök
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Alapítók
SZIGILLUM

ESZTENDŐS  
A MAGYARORSZÁGI BORRENDEK 

ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

3

Dr. Bíró Péter alapító, 
többszörös főtitkár, 
többszörös alelnök:

– A borrendi mozgalom 
egyik alapítójaként jól láttam 
a fejlődést 1976 óta. Épp emi-
att javasoltam a szövetséggé 
történő átalakulást, ami több 
szempontból is nagyon fontos 
volt: az egyik, hogy jogilag rend-
be tettük a különböző, a moz-
galomhoz jól illő, de magasabb 
szinthez nem megfelelő jogi 
háttereket. Ez a „hardver” volt, 
ennél fontosabb volt a szoftver: 
ténylegesen ki kellett alakí-
tani egy elképzelést arról, mit 
és miért csinálunk, ill. csináljunk? 
10 év után már éreztem, hogy a 
mozgalmi keretek nem ele-
gendőek egy magasabb szint-
hez, ezért kezdeményeztem 
egy szövetség megalakítását 
–, amit borász barátaim azonnal 
magukévá tettek, és sok mun-
kával tető alá is hoztuk a Szövet-
séget. Ne felejtsük el, ez még a 
szocializmus időszakában volt, 
amikor már az is csoda volt. hogy 
mozgalomként működhettünk. 
Nem véletlen, hogy mi voltunk 
az egyetlen kelet-európai or-
szág, ahol egy borfogyasztást 
népszerűsítő civil szervezet 
létezhetett, Magyarországon 
pedig az első borral kapcso-
latos civil szervezet, amelyet 
azóta sok más követett, pl. a 
Borakadémia.    Az elmúlt 30 

év igazolta az akkori gondola-
tokat, elképzeléseket, és a ma, 
országszerte működő, számta-
lan, nagyrészt a szövetségbe 
integrálódott borrend hitelesíti 
az akkori megalakulást. Azt is 
kiemelkedő sikerként értékelem, 
hogy a rendszerváltás polgári 
sikertörténeteinek egyike a 
borfogyasztás, a borkultúra 
presztízsének gyors kialaku-
lása, amihez a borrendek aktív, 
és az ország minden részére el-
jutó közszereplései biztosan je-
lentős mértékben járultak hozzá.  

– Ezt igazolja az is, hogy – ez 
is a Szövetség eredményes tevé-
kenységének következménye, 
hogy ma már sok egyéb gasztro-
nómiai rend is működik, példá-
ként követve a borrendeket.

– Az út adva van, tovább 
kell menni. Azt hiszem, hogy 
jelentősek az eredmények a 
borrendek számának tekinte-
tében, de van még sok lehető-
ség a kulturált borfogyasztás 
megismertetése, elfogadtatása 
tekintetében. A szövetség talán 
nagyobb szerepet vállalhatna 
borrend-tagjain keresztül, hogy 
egy-egy borvidéken a ven-
déglátóipari egységekben 
kiemelt helyet kapjanak az 
adott borvidék borai, hogy ne 
csak a borászok pincéi, de a ven-
déglátóipar egységek is büszkén 
hirdessék a borvidék remekeit. 
Ez egy közös program révén 
megvalósulhatna, nem hiszem, 
hogy nehezebb lenne ez 2018-
ban, mint 1988-ban a Szövetség 
tető alá hozatala.  

Dr. Bodnár Sándor korábbi 
alapító alelnök,

 soros elnök

1987-ben, amikor megalakí-
tottuk a Tokaji Vinum Regum 
Rex Vinorum Borlovagrendet 
az akkori politikai helyzetben 
ez eretnekségnek számított. 

Ám okos, meggyőző érveléssel 
akaratunkat megvalósíthat-
tuk. Elsőszámú célunk azt volt, 
hogy megismertessük a világ 
borkedvelőivel a Tokaj-hegyaljai 
Borvidék kitűnő borait, gasztro-
nómiáját, több évszázados tör-
ténelmi hagyományait. Magam 
részéről „történelmi időként” él-
tem meg ezt az időszakot, nagy 
igényességgel állítottuk össze 
legendánk történetét, szervez-
tük meg a próbatételt, csiszoltuk 
az eskü szövegét, készítettük 
a díszruhánkat, jelképeket, jel-
vényt, diplomát, zászlót. Kitűnő 
festőművészt Cs. Uhrin Tibort 
kértük fel a jelvény tűzzománc-
ból való elkészítésére, a borren-
di borát pedig Gregus Ildikó 
jelmeztervező munkáját dicséri. 
Számos olyan programot, nem-
zetközi kongresszust, találkozót 
szervezhettünk meg, ami örök-
ké emlékezetes mindannyiunk 
számára. Eljutottunk Londonba, 
az USA-ba, Svájcba kiemelkedő 
nemzetközi kongresszusokra. 
2000-ben változás történt a bor-
rend életében, amikor a Tokaj 
Renaisance Egyesületbe tago-
zatként beléptünk, ezt követő-
en más szellemben folytatódott 
a munka.

– A legnagyobb üzenet, 
hogy összefogással, közös célok 
kitűzésével egy új borkultúra 
született, erjedést indított el, be-
szélnek, élvezik, szeretik az em-
berek a borokat és mindehhez 

a borrendek kovászként hozzá-
járulnak.

– Útravalóként a folytatók-
nak kívánom, hogy mint egy 
nagy család a szeretet lelküle-
tével még több attraktív színes, 
közös rendezvényt szervezze-
nek. Ezeken a találkozókon min 
él nagyobb számban vegyenek 
részt és ebben a felgyorsult vi-
lágban próbáljanak bekapcso-
lódni nemzetközi kongresszusok 
munkájába, hogy ily módon is 
szolgálhassák az ország borainak 
jó hírverését. 

Dabasi Gábor korábbi 
többszörös alelnök, 

marketing bizottsági elnök

– A Kecskeméti Mathiász 
János Borrendet 1986-ban, 
több mint 30 éve alakítottuk 
meg. Ekkor már a borrendi 
mozgalom már létezett Ma-
gyarországon 10 éve, mi vol-
tunk a hatodikak az országban 
megalakulásunkkal! Az akkori 
egyesületi törvény szerint hoz-
tuk létre, de egy nagyvállalat 
állt mögöttünk: nevezetesen a 
Kecskemétvin, az ország egyik 
legnagyobb pincegazdasága. 
Ebből a szakmai körből, dolgo-
zókból alakult ki az indítók jeles 
csapata! A fő cél a hagyomá-
nyok ápolása, a helyi értékek 
őrzése, a kulturált borfo-
gyasztás népszerűsítése mel-
lett a helyi borok, ezen belül is 

Kérdéseink:
• Amikor létrehoztátok ezt a szervezetet, akkor már a magyar borrendi mozgalom létrejött. A szövetség 30 esztendeje 

működik szervezeti keretek között. Hogyan látod alapítóként e szervezet létjogosultságát?
• Véleményed szerint e három évtizednek mi a legnagyobb üzenete – sikerként?
• Milyen „útravalót” adnál a folytatóknak?
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Alapítók
A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének lapmelléklete

a Kecskemétvin termékeinek a 
népszerűsítése volt. (Megjegy-
zem pontosan tudta az akkori 
vezetés, hogy ennek milyen 
marketing értéke van.) Más bor-
vidékeknél is így volt ez, kellett a 
nagyvállalatok hátszele. 

– Ahogy megalakult az 
MBOSZ és beléptünk a nem-
zetközi szövetségbe, belépé-
sünket követően számtalan 
színvonalas rendezvényen, az 
együttes megjelenésünkkel a 
magyar bort tudtuk népszerű-
síteni itthon és külföldön. Ez 
egy úttörő időszak volt, de az 
emberek a kezdeti csodálkozá-
sokat követően megismerték, 
megszerették a borrende-
ket, amelyek a rendezvények, 
fesztiválok üdítő színfoltjaivá 
váltak. A rendszerváltást köve-
tően a korábbi nagyvállalatok 
megszűnésével átalakultak a 
régi borrendek és egyre több 
új jött létre. Ezek az egye-
sületek nyitottakká váltak, 
egyesítve soraikba azokat a 
szakembereket, borbarátokat, 
akik szívesen és önfeláldozóan 
dolgoztak a borrendi mozga-
lomban.

A borrendi mozgalom a 
magyar bormarketing része. 
Alulról szerveződött közös-
ség, amelyben számtalan em-
ber dolgozik lelkesen, idejét, 
fáradtságát, pénzét nem saj-
nálva a magyar borért. baráti 
közösségeket kovácsol össze, 
egyben maradandó élményt 
nyújt a tagjainak.

Gubicza Ferenc elnökségi tag 
– alelnök – elnök

– Egyértelműen megálla-
pítható, hogy szükség volt az 
MBOSZ létrehozására 1988-
ban, hisz egy kapcsolatrendszert 
kellett kialakítani a borlovagren-
dek mind szélesebb körű létre-
hozása, majd annak sikeres mű-
ködése érdekében. egyértelmű 
volt: ne egy költséges szervezet 
jöjjön létre – ennek anyagi hát-
tere nem is volt biztosított, ám 
az egyes borrendek felé történő 
információáramlás képviselje 
mi több: a nemzetközi szerve-
zet (FIBC-vel való kapcsolat) azt 

is eredményezte, hogy e nem-
zetközi koordinációban jelen le-
hettünk. Elévülhetetlen szerepe 
volt a szervezet létrehozásában 
Teszár Józsefnek. Véleményem 
szerint az első időszak után is si-
keresen alakult a 30 év története. 
Ez azt is jelenti, hogy szükség 
volt az átgondolt, koordináló, 
szervező tevékenységre. Azt is 
szeretném hangsúlyozni, hogy 
a borlovagrendekben végzett 
munka a legfontosabb tevékeny-
ség, hisz itt realizálódik az az elvi 
alapvetés, amelyért a szervezet 
rendszere kialakult. Úgyis mond-
hatom, ezzel válik milliók érde-
keltségi körébe!

– A jövőt illetően a borlovag-
rendeknek rendszeresen érté-
kelniük kell saját munkájukat, 
meg kell ismerni az MBOSZ-hez 
tartozó szervezetek tevékenysé-
gét, ez önmagában is a tapasz-
talatszerzés alapja. Egy példa. 
Teszár József IPV vezérigazgató 
és az állami díjas Lakatos And-
rás szőlész-borász 1984. január 
elején felkerestek, hogy az ide-
genforgalom országos és helyi 
fellendítése érdekében a szőlő 
és borágazat piaci helyzetének 
javításáért célszerű lenne a Nyu-
gat-Európában már elterjedt 
borlovagrendek példáját meg-
valósítani a Balatonfüred-Cso-
paki Borvidéken. Ugyanis óriási 
lehetőséget kínált ez a táj és 
borvidék. Ezzel bekapcsolód-
tunk a Budapesti Tavaszi Feszti-
vál ünnepség sorozataihoz, így 
fogadhattunk Nyugat-Európá-
ból érkező vendégeket. A z itt 
folytatott tárgyalások alapján 
megalapítottuk 1984. március 
4-én a Balatonvin Borlovag-
rendet. Sűrű idők voltak, talán 
regénybe illőek, a borrendi ruhák 
kialakításától az avatási ceremó-

niák pontos forgatókönyvének 
megszerkesztéséig, az etikai kó-
dex összeállításáig, a zászlós bor 
meghatározásáig, minden fon-
tos teendőt el kellett végeznünk. 

– A harmadik kérdésre té-
nyekkel válaszolok. Szeretném, 
ha a folytatók követnék az akkori 
lendületet, tudom megváltozott 
a világ! Balatonfüreden 1987-
ben megrendeztük a Párizsban 
székelő FICB XXIV. Kongresz-
szusát. 128 külföldi és mintegy 
20 magyar borlovag vett részt 
ezen. Egy évre rá a Balatonvin 
Borlovagrend részt vehetett a 
Magyarországi Borrendek Orszá-
gos Szövetsége létrehozásában, 
megtisztelő módon elnökségi 
tag lehettem, majd az első kong-
resszuson elnökhelyettesnek 
választottak. 1990-ben megszer-
veztük az MBOSZ első kongresz-
szusát, itt, Csopakon és Balaton-
füreden, amelyen akkor a létező 
13 borrend mindegyike képvi-
seltette magát. Szellemi erőket 
mozgattunk meg, hogy ne csak a 
ceremonikusság legyen, hanem 
a szőlő-bor, történelem-egész-
ség is górcső alá kerüljön, meg-
alkotta a kongresszus a Magyar 
Borlovagok Etikai Kódexét, va-
lamint a működési reguláját. Az 
MBOSZ Balatonfüreden tartotta 
IX. Kongresszusát 2004-ben. Itt 
a bor és gasztronómia, a bor és 
irodalom került „terítékre”, hogy 
a zenét ki ne hagyjam. 2009-ben 
szintén itt rendeztük a szövet-
ség XIII. Kongresszusát, ekkor 
volt már ez a szervezet 25 éves. 
Megalakulásunk óta 4 jelentős 
kongresszust szerveztünk Ba-
latonfüreden, ezért talán nem 
dicsekvés, ha azt mondom, 
szeretett városunk a kongresz-
szusok városa! 

Módos Ernő, három ciklusra is 
megválasztott alelnök – szek-

szárdi Alisca Borrend:

– 1988-ban jött létre a mi 
civil szerveződésünk azzal a cél-
lal, hogy a szekszárdi bort a mi 
közösségünk sajátos marketing 
eszközeivel (öltözet, ceremó-
nia, zengős bor) népszerűsítsük. 
Mondanom sem kell, a minősé-
gi bor mindenek elé helyezése, 

a borvidék 
értékeinek fon-
tossága, annak 
propagálása került 
gondolati zászlónkra. A mi 
borvidékünk irodalmi és mű-
vészeti hagyományai külön is 
predesztináltak erre bennünket, 
mint alapítókat. Talán a borhoz 
való kötődésünkről nem is kelle-
ne külön gondolatokat közvetí-
tenem, mert ez adta mindennek 
az alapját! Az MBOSZ megalakí-
tása egyedülálló lehetőséget 
adott a szűkebb szakmai kap-
csolatokon túlmenően olyan 
személyek, szervezetek megis-
merésére, akik (amelyek) sokat 
tehetnek a magyar bor hazai és 
külföldi népszerűsítése, megis-
merése érdekében. Nem is szük-
séges kommentár: az MBOSZ 
létjogosultságát az elmúlt 30 év 
bizonyítja. A marketing szere-
pe egyre fontosabb a magyar 
borászatban és fontosabb lesz 
a jövőben is. A minőség hiteles 
tolmácsolása mindannyiunk elé-
vülhetetlen feladata lesz.

– Számomra az elmúlt 30 
esztendő legfontosabb üzenete 
az, hogy ebben a hatalmas kö-
zösségben nagyon sok ember 
ismerkedett a minőségi borral, 
a kulturált borfogyasztással és a 
művészetek kapcsolatával. 

– Útravalóul? A minőség és 
a hitelesség fontosságát min-
denekelőttinek tartom! A mai 
világban sajnos az emberek in-
formációhiánya sokszor terepet 
ad a szakmailag kifogásolható, 
ám külsőségeket nagyon is fegy-
vertárukban tartó „borszakér-
tőknek”. Véleményem szerint az 
ő tevékenységük sokszor többet 
ártanak, mint segítenek!
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Folytatók
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ESZTENDŐS  
A MAGYARORSZÁGI BORRENDEK 

ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

3

Kovács Róbert a hajósi 
Szent Orbán Borrend 

nagymestere, 
az MBOSZ alelnöke:

– Sajátos a borrendünk fel-
építése, mert megalakulásunk 
óta elnöki és nagymesteri címet 
is más személy tölti be. Ennek 
következtében, úgy gondolom, 
jól megoszlik a munka. Az elnök 
feladata volt a reprezentálás, amit 
úgy tudnék szemléltetni, - kicsit 
nagyobb ívű gondolattal – mint-
ha a köztársasági elnök szerepe 
lenne… A munka és a borrend 
irányítása, vezetése a nagymes-
ter és a kancellár feladata. 2013-
tól vezetem a mi közösségünket 
előbb még kancellári minőség-
emben. Nagymesterünk, Varga 
Mihály háttérbe vonult, egész-
ségügyi okok miatt. Mint akit 
18 esztendővel ezelőtt avattak 
fel ebben a borrendben, szépen 
„bele is nőttem” ebbe a mozga-
lomba, 8 évvel ezelőtt lettem 
kancellár, 3 esztendővel ezelőtt 
pedig 40 évesen átvehettem 
nagymesterként egy szép múltú, 
remek közösséget alkotó rend 
nagymesteri címét.

– Ha legrégebbi borren-
dek között, alakulását tekintve 
rangsorolok, a 3. legrégebbi 
borrend a mienk. 1985-ben 
alakultunk, a Hosszúhegyi Mező-
gazdasági Kombinát hátterével. 
Az akkori gazdasági vezetők, bo-

rászok voltak az indítók. Nem volt 
könnyű „beférni” a csapatba. Ők 
komoly értékrendet állítottak fel! 
Előbb, induláskor Hosszúhegyet 
képviselték, de lassan megérett 
arra a helyzet, hogy Hajós értéke-
it is felvállalják. Ezt az értékren-
det szeretném továbbvinni. De 
az idő folyamán figyelembe kell 
venni: ma már nagymesterként 
a Hajós-Bajai Borvidékben gon-
dolkodom, talán megbocsájtható 
érzelmi okok miatt is, hogy hajósi 
központtal. Az MBOSZ alelnö-
keként pedig azt mondhatom a 
feladatom nemcsak megkettő-
szöröződik, hanem megsok-
szorozódik.

– A válaszom talán közhelyes 
lesz. Egyesek autókat, zenei előa-
dásokat és előadókat kedvelnek, 
én pedig erőszeretettel a ma-
gyar történelmet, hazámat. 
Büszke vagyok magyarságom-
ra! Gyermekeimnek is szeretnék 
ebből az érzésből, nemzetszere-
tetből minél többet átadni. Jár-
tunk már sok helyen, legyen az 
természeti vagy kulturális értéke 
hazánknak. Már látom, hogy ők 
is büszkék magyarságukra. A bor-
rendi rendezvények alkalmával 
számtalan helyen megfordul-
tunk az országban, ahol értékes 
emberekkel, a hely vendégcsa-
logató értékeivel ismerkedtünk 
meg. Szeretem a gasztronó-
miát, szép küldetésem szerint 
még borász is vagyok, miért ne 

szeretném a bort. Akár vissza is 
kérdezhetnék. Hol máshol lehet-
ne a helyem, hanem itt ebben a 
közösségben!? Amit szeretek az 
életben, azt számomra visszaiga-
zolja a borrendi mozgalom.

Szűcs Zoltán, a Promontorium 
Borlovagrend 

elnök-nagymestere

– Borrendünk alapjai igen 
erősek voltak és jelen pillanatban 
is azok, hisz az Szent István Egye-
tem Borászati Tanszék oktatóját, 
tanszékvezetőjét s egyben dékán 
asszonyát, Dr. Sárdy Diánát  iga-
zi szellemi mentorunknak tartjuk. 

Ezen túlmenően számos neves 
borászt, borértő embert tudha-
tunk tagjaink sorában. Dr. Urbán 
András elhunyta után nehéz 
helyzetben voltam. Őt az egyik 
legnagyobb szakemberként tisz-
teltük a boros ágazatban, oktatói 
tevékenysége is elévülhetetlen. 
Gondolhatjátok, hogy egy ekko-
ra etalon után – akit ismertek és 
tiszteltek Soprontól-Békésig – mi-
lyen nehéz  a szervezetet vezetni, 
irányítani. A tagság mögém állt, 
kinyilvánították akaratukat meg-
választásommal, s egyben bizal-
mat szavaztak a jövőnek. Ez nagy 
erőt adott nekem. Azt mondha-
tom: a mi borrendünk pontosan 
tudja mi a küldetése és milyen 
hagyományokat örökölt.

– Nagy elődjeinknek kö-
szönhetően és az ő irányításuk 
mellett a borász szakma méltó 
elismerést kapott. Ez pedig ko-
moly útravaló számunkra. Csak-
is a kijelölt úton kell tovább-
mennünk, de fontos az is, hogy 
kicsit megváltozott a világ. 
Borrendünk számára nagy lehe-
tőség, hogy Budafokot megje-
lölték Budapest Bornegyedé-
nek, aminek óriási a jelentősége 
lokális, de Budapest, nem kevés-
bé országszerte. Szeretnénk 
fiatalítani tagságunkat és az 
elmúlt két esztendőben sikerült 
is több fiatal borászt megnyerni 
céljainknak. 

– A mai rohanó világunkban 
is szükség van kihívásokra, olyan 
célokra, amelyeket meg kell való-
sítanunk.  Főként arra gondolok, 
hogy a hétköznapok egyhangú-
ságából kell kilépnünk. Kellenek 
a visszaigazolások, megerősíté-
sek. Kinek ne esne jól, ha a Szent 
István Egyetem szőlészeti-bo-
rászati tanszék vezető-dékánja, 
Dr. Sárdy Diána egy beszélgetés 
során azt mondja: nem tudja 
jobb kezekben elképzelni a mi 
borrendünk vezetését, és hogy 
kicsit továbblépjek – bár sze-
rénységem ezt tiltja – kerületünk 
polgármestere rendezvényeink, 
megjelenéseink és  törekvéseink 
nyomán folyamatosan elismerő 
szavakkal illet bennünket.

Kérdéseink:
• Milyen alapokkal vettétek át ezt a felelős, megválasztott rendi pozíciót?
• Miben látjátok az  „örökséget”, miként próbáltok ehhez hozzátenni további értékeket?
• Véleményetek szerint jelen korunkban, amikor meglehetősen rohanó ez a világ, Ti, mint a fiatalabb korosztály képviselői, 

miért vállaltátok ezt a küldetést?

Jobb szélen: Kovács Róbert

Középen: Szűcs Zoltán
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Akit mindenki ismer, aki mindenkinek segít...

A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének lapmelléklete

– Három eszten-
deje választottak meg 
az MBOSZ főtitkár he-
lyettesének, Kunszeri 
Miklós Péter keze alá 
dolgoztam, itt ismer-
kedtem meg a szö-
vetség munkájával, 
ami nem volt előttem 
ismeretlen – tárja fel 
a hátteret. – A Lo-
rántffy Zsuzsanna 
Borrendben (Első 
Magyar Borbarát Höl-
gyek Egyesülete) már 
1996-óta végzem ezt 
a tevékenységet. Ilyen 
nagy szervezetben 
való munka sem volt 
idegen számomra, hi-
szen a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsánál 
18 évig dolgoztam, 
mint irodavezető és 

Dr. Urbán András főtitkár mellett – aki akkoriban a 
szövetség alelnöke is volt -, sokszor segítettem neki 
ebben a munkában is. Volt tehát rálátásom már akko-
riban is az MBOSZ életére. Egyébként a Magyar Szőlő 
és Bortermelők Szövetségénél kezdtem 1993-ban, 
mint irodavezető. Sok, akkor ismert borász, szőlész, 
borszerető ember tagja a borrendi világnak és külön 
öröm, amikor egy-egy országos rendezvényen talál-
kozunk – borrendi ruhában.

– Ebben a tisztedben mi a munkamódszered, hogyan társul 
mindehhez a türelem, az újabb és újabb információk, 
impulzusok átadásának képessége?

– 2016-óta töltöm be a főtitkári tisztet. A kérdé-
sen elgondolkodva, először az jut eszembe, hogy 
olyan nagy elődök után végezhetem ezt a munkát, 
mint például Bíró Mária. Én más típusú ember va-
gyok, hitvallásom: a háttérben végzett szolgálat 
és az, hogy a szövetség működése minden téren 
rendben legyen. Nem az a fontos, ki milyen munkát 
végez, hanem az eredmény, a folyamatos munka és 
az, hogy elismerjenek a nagymesterek, ha pedig kér-
désük van segíthessek és újra és újra keressenek. Én a 
háttérben szeretek dolgozni! Viszem az adminisztrá-
ciót, intézem a pénzügyeket, szervezem az elnökség 
munkáját, toborzok eseményekre. A mai informatikai 
fejlődés nagymértékben segíti ezt a munkát.  Telefo-
non is tudok, akár buszon intézkedni hazafelé, mert a 

gyorsaság és megoldó képesség nagyon fontos. Az 
elnök-nagymester és az elnökség tagjainak feladatait 
is próbálom segíteni, koordinálni. 

– Hogyan sikerült az elmúlt három esztendőben kitartó 
kommunikációs munkálkodásotok nyomán megértetni a 
tagsággal, hogy fontos szerveződésről van szó? Miben kell 
javítani a kommunikációt, miközben az utóbbi félévben már 
látható: látványos és téma gazdag a megújult honlap?

– Most kicsit „büszke vagyok”, mert megújítot-
tuk az MBOSZ honlapját (www.borrend.hu), s 
ebben nagy szerepem volt és van folyamatosan, 
abban, hogy a honlap minden borrendre és az 
általuk szervezett eseményekre, programok-
ra „élőben” reagáljon. A naprakészség jegyében 
kezelem a facebook oldalát is a szövetségnek. Nem 
unatkozom, igyekszem a saját borrendemben és a 
szövetségnél is maximálisan végezni a munkát. Emel-
lett főállásban dolgozom egy cégnél.

– Egy női borrend kancellárja vagy, autentikus a kérdés: 
a női borrendek miképpen színesítik az MBOSZ  amúgy is 
tarka seregletét?

– A nők – hölgyek szerepe – megerősödött a 
borrendi mozgalomban, hiszen a Lorántffy Zsu-
zsanna Borrend volt az első ,csakis hölgyekből álló 
borrend. Azóta már négy borrendet mondhatunk kö-
vetőinknek. A borrendi világ férfi hegemóniája ezzel 
kezd egy kicsit megtörni… Mi több: a borrendek tag-
ságánál is tapasztalható, hogy növekszik a hölgyek 
létszáma. A mi borrendünk decemberben rendezte 
a IV. Hölgyek a Borért Országszerte című konferenci-
áját – Nők és az Aszú „alcímmel. A budapesti rendez-
vényünkön  sikerült egyesítenünk a szellemiséget és 
az általunk képviselt női finomságot, a gasztronómi-
áról nem is beszélve…

– Milyen motivációk alapján vállalod mindez a munkát?
– A borrendi mozgalmat személy szerint nagyra 

értékelem, hiszen kevés olyan látványos és felemelő 
esemény van, mint amikor 30-40 magyar borrend 
képviselői vonulnak fel díszes ruháikkal és zászlóik-
kal. Nehéz sorolni is: Budai Borfesztivál, Szekszárdi 
Szüreti Fesztivál, Móri Szüreti program, Esztergom, 
stb. Megismerhetünk olyan borászokat, termelőket, 
akiket nem mindenki ismerhet meg. A borrendi tag-
ság egyben „belépő” is egy-egy ilyen eseményre, 
ami ezt a mozgalmat még tartalmasabbá teszi. Jövő-
re lejár a mandátuma a jelenlegi elnökségnek. Remé-
lem, folytathatom majd a munkámat, minek tagad-
jam: nagyon szeretem ezt a színes világot.

-is-

TUTOR ÉVA FŐTITKÁR – 
közelebbről

Való igaz, legtöbb szállal Tutor Éva főtitkár 
kötődik a borrendekhez már csak sajátos tisz-
te miatt is.  „Főkancellár asszonynak” is nevezhet-
nénk, ugyanis ennek a tisztnek valós jelentése: „főhi-

vatalnok”. Olyan megválasztott tisztség, ami inkább munkával és 
alázattal jár és akit mindenki ismer és aki mindenkinek segíteni kész. 
Kicsit közelebbről ismerkedjünk meg Évikével:
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– Polgármesterként hogyan sikerült 
megtalálni a kitörési pontokat, 
hogy egy község boldogulását se-
gítse az önkormányzat? – kérdeztük 
az 1300 lelkes baranyai település 
polgármester asszonyát, aki 
negyedik éve keresi közösségének 
boldogulási lehetőségeit:

– Polgármesterként a legfon-
tosabb célkitűzés az volt, hogy 
munkahelyeket teremtsünk 
a helyi lakosság részére. Első 
körben a közfoglalkozta-
tás nyújtotta lehetősége-
ket tudtuk kihasználni. 
2014-ben elindítottuk 
a kertészetünket és 
állattartó gazdaságun-
kat a Belügyminisztérium 
támogatásával.  Községün-
kön a közkonyhán napi 300 
főre fő a finom étel mind az óvo-
dások, iskolások, nyugdíjasok 
és a lakosság köréből ebédet 
rendelők részére. Így nem jelen-
tett gondot a kertészetünkben 
és állattartó telepünkön termelt 
élelmiszerek felhasználása. Az 
állategészségügy szempont-
jából számos kritériumnak kell 
megfelelni a mai világban, mely 
igen nagy feladat számunkra. A 
csapatunkban állattenyésztő 
mérnök is található, aki azon öt-
letet adta számunkra, hogy a kö-
zétkeztetésbe vigyük be a fürjet, 
és annak tojását, hiszen nagyon 
egészséges és szalomonella 
mentes. Kezdetben csak a közét-
keztetésben gondolkodtunk, 
aztán gondoltunk egy nagyot 
és úgy döntöttünk kilépünk a 
versenypiacra. Ha már van tojá-

sunk csináljunk belőle tésztát 
- gondoltuk. 

– Három évbe telt kiépíteni 
az elképzeléseinket. Ma a leg-
nehezebb feladat megtalálni a 
megfelelő munkaerőt, ezért mi 
megfordítottuk a folyamatot és 
először kiválasztottuk azt az öt 
embert, akikre építeni tudunk. 
Az embereink megtanulták a 
tészta készítés mesterségét, 
különböző képzéseken vettek 
részt, és számos tészta készítő 
üzem látogatásán is részt vet-
tek. Ma büszkén mutatjuk be az 
üzemünket látogatóink részé-

re, az iskolások is számos 
alkalommal jártak már 

nálunk. Az iskolások 
egészség napján 
külön standja van a 
fürjeknek, ahol sok 
érdekességet tud-
hatnak meg ezen kis 

madarakról, a tojásuk 
egészséges mivoltjáról, 

miközben megkós-
tolhatják a finom 
fürjtojáskrémes 
szendvicseket. 

– Mi volt annak a 
háttere, azon kívül, 
hogy számos más tevé-
kenységi forma van az önkormány-
zat tarsolyában, hogy pont a tészta 
legyen a következő lépés?

– Szerettünk volna valami 
igazán minőségit, egy fajta ku-
riózumot létrehozni. Ha már 
vannak fürjeink - amik tojást 
tojnak – gondoltuk, hogy tészta-
készítésre használjuk fel a meg-
termelt tojást. Tészta készítés-
hez viszont rengeteg tojásra 
van szükség, ha jó minőséget 
szeretnénk előállítani. Az álla-

tállományunkat nem szerettük 
volna növelni, mert akkor már 
nagyüzemnek számít a telep és 
egész más jogszabályok 
vonatkoznak egy 
nagyüzemre, ezért 
a tojás előállítást 
úgy oldottuk meg, 
hogy bevontunk 
helyi őstermelőket, 
ezzel is elősegítve elő-
zetes terveinket – a munka-
hely teremtést. Ehhez szükséges 
volt egy keltető üzem engedé-
lyeztetésére. 

– Mi a terve , hogy Véménden 
készített a fürjes tészta minél 
szélesebb közegben, de legfőképpen 
a gasztronómiai és populáris piacon 
ismertté váljon?

– A fürjtojásos tészta nem 
az olcsó tészták kategóriájába 
tartozik. A mi üzemünkben 1kg 

liszthez 40 db fürjtojást 
használunk, ezért 

az általunk elő-
állított termé-

keinkkel azon 
réteget céloz-

zuk meg, akik 
hajlandóak a sa-

ját egészségükért, az 
egészségesebb ételekért ma-
gasabb árat fizetni. Reméljük 
Magyarországon is megtaláljuk 
a számításainkat. Mind e mellett 
szükségesnek éreztük a külföldi 
piac kiépítését is. Ezért Euró-
pán kívüli országokkal is tár-
gyalásokat folytattunk a tész-
tánk értékesítés végett és mára 
már elmondhatjuk azt is hogy 
sikeres szerződést is kötöttünk.

– Mióta polgármester, mi a végzett-
sége, mi a családi háttere?

– 2014 októbere 
óta vagyok polgármes-
ter, a Pécsi Tudomány-
egyetemen szereztem 
a végzettségeimet, 

az első diplomámat hu-
mán menedzser szakon 
végeztem, a másodikat 
turizmus-vendéglátás sza-
kon. Családomban három 

szakács is van, családi vállal-
kozásban vendéglátóegységet 

működtetünk 13 
éven keresztül. 

Véméndről két 
mondatban 
nem tudok 

beszélni: Vé-
ménd csodá-

latos természeti 
környezetben fekszik. 

Az erdő közelsége, a környező 
dombok szépsége, a több ki-
lométer új turistaút hívja a tú-
rázókat egy kiadós természet-
járásra. A település látnivalói: a 
katolikus barokk templom, a 
tájház (német, felvidéki és szé-
kely szobával), a Szenthárom-
ság szobor, a kálvária, teme-
tőkápolna az öreg hársak alatt, 
az egykori Dömörkapu-puszta 
erdei temetője, keresztje és az 
épületek maradványai,  Szent-
kút a szerb kápolnafülkével, a 
Schleier-sír, az Ötvályús- és 
Pince-forrás (Véméndi csorgó), 
melynek bő vízéről 1430-ból 
található az első leírás, Makay 
Ida költő, tanító szobra, a 
mézeskalács készítő műhely, a 
véméndi méhészek termékei, a 
hagyományos, véméndi fagy-
lalt és a pincesor, ahol remek 
lehetőség adódik a borkósto-
lásra. Aki hosszabb időt kíván 
itt eltölteni, megfelelő szál-
láshelyet is talál a Faluházban, 
az Apsons vendégházban, a 
Maushaus Panzióban. Talán 
nem   tulzó, ha azt remélem: 
a véméndi fürjestészta- a 
profi gasztronómiában és a 
háziasszonyok körében- még 
ismertebbé teszi települé-
sünket! 
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Barta Erzsébet  polgármester mesél kertészetről, 
állattartásról és 40 tojásos tésztáról…

történet
Polgármesteri mosoly
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ELŐSZÖR IS ALAPKÉPESÍTÉSÉT TEKINTVE IGA-
ZI VENDÉGLÁTÓS SZABÓ LÁSZLÓ AZ X-PRESSO 
COFFEE KFT TULAJDONOS- ÜGYVEZETŐJE, HI-
SZEN PÁLYAKEZDÉSKOR MEGSZEREZTE A SZA-
KÁCS, CUKRÁSZ, FELSZOLGÁLÓ KÉPESÍTÉST. 
NEM VÉLETLENÜL KERÜLT ERRE A PÁLYÁRA, 
CSALÁDI HÁTTÉR VOLT A PÉLDA. AZTÁN – 
ALIG PÁR ÉVES VENDÉGLÁTÓS MUNKA UTÁN 
– ÉLES KANYART VETT AZ ÉLETE…

Budakalászon több felöl is érez-
heti a kávé illatát helyi lakos 
vagy éppenséggel átutazó: 
számos ilyen cég is műkö-
dik, egyik közülük valójában 
igazi kávés manufaktúra, 
ahol minden egyes mozza-
nat – kivéve a gépi kávépör-
kölést – kézművességet igényel. 
Mert az elképzelt, immáron közael 20 éve 
képviselt szakmai igényesség ezt kívánja: 

– A kezdeteknél egy kávés cégnél 5 évet 
dolgoztam és sokat tanultam egyben pe-
dig elköteleztem magam ezzel a műfajjal 
– utal az indulásra Szabó László, aki cégét 
párjával 10 esztendeje viszi önállóan, céltu-
datosan, lépésről-lépésre haladva. – Ekkor 
léptünk be az Európai Unióba és a zárjegyes 
kávé megszűnt, elindult Magyarországon 
a kávé aranykorszaka. Egy ideig mással 
pörköltettük a világ  legjobb kávétermő 
országaiból importált terméket, de később 
úgy döntöttem, hogy saját pörköléssel je-
lenünk meg a piacon. Olasz pörkölési tech-
nológiát alakítottunk ki, szakmai nyelven 
szólva a nem sötét, un. francia pörkölésű 
kávéval dolgozunk. A francia pörkölés al-
kalmazása számunkra azért fontos, mert 
az arabica kávék íze így jön ki a leghaté-
konyabban. 

Körbejárjuk ezt a családias, kézműves kis 
kávébirodalmat, meghatározóan olasz már-
kájú kávéfőzők sorakoznak, meghatározóan 
bérbeadásra, külön szervizet működtetnek, a 
nyerskávé tárolására kialakított raktár önma-
gában is érdekes látvány, a már különböző 
ízesítésben pörkölt kávék tároló helyisége 
pedig az ízek, aromák szédítő kavalkádját vil-
lantják fel a belépőnek.  Bizony a kávé olyan 
élvezeti cikk, amelynek kóstolásáig, élveze-
téig hosszú út vezet. Ezt az utat járja már a 
folyamatosan kiépített szakmai csapatával 
Szabó László: 

– Mindennek az alapja a pör-
kölés, Tamás kollegám pe-

dig ennek igazi mestere, 
nyugodtan mondhatom 
itthon is ritkaságnak szá-
mító képviselője – utal a 

közös munka és a minőség 
fontosságára László. – Sza-

kács, ha úgy tetszik, vendég-
látós énemet úgyis kiélhetem, hogy 

új recepteken dolgozom, volt olyan, amelyet 
hét évig „csiszoltam”. Itt is alapszabály, 
hogy milyen arányban keverjük az ízeket. 
Mi 6-7 fajta kávéval dolgozunk, mondják is a 
szakmában, hogy ez túlontúl sok „macerá-
val” jár. Én pedig tudatosan használom ezt 
az arzenált. Több munka és kísérleti szakasz 
nyomán jutok el az általam kigondolt és re-
mélt végeredményig. A kávékereskedelem 
és az a fajta szolgáltatói munka, amit mi vég-
zünk, három szakaszra osztható: partnereink 
kávét vásárolnak, gépet bérelnek kávé-
vásárlással, a harmadik forma pedig az ún. 
adagáras értékesítés. Talán azzal jellemez-
ném a folyamatok eszenciáját, hogy szükség 
van jó kávéra, jó technikára, de mindehhez 
lelkiismeretes együttműködésre az egyes 
partnereinkkel. Oktatómunkánkban el kell 
jutnunk – tulajdonoson, üzletvezetőn át – a 
kávéfőző hölgyig, hogy az általa készített 

kávé szakszerű legyen, a gépet szintén az 
előírásoknak megfelelően kezelje. Ebben a 
tekintetben a kommunikáció és az ismeret 
átadása nagy energiákat köt le. És a folya-
matos kontroll… 

Szabó László vállalkozásának továbblé-
pését abban látja, hogy a minőségi vendég-
látás különböző színterein markánsabban 
megjelenjen. Jelesül a prémium szegmenst 
célozta meg, olyan éttermeket, vendéglőket, 
ahol a jó kávé alapértékek közé tartozik. 
Bekerülni sem könnyű ebbe a körbe, megle-
hetősen nagy a konkurenciaharc, világmár-
kákkal kell megküzdeni. 

– Még mindig ott tartok, hogy munkám 
80 %-a ide a telephelyhez kötődik, ahol a 
terméket elkészítjük, a megfelelő technikát 
és annak hátterét biztosítjuk. Tevékenysé-
gem további 20 %-a az oktatás és a partne-
rekkel való kapcsolatépítés. Ezen az arányon 
szeretnék változtatni. A márkaépítés nagy 
türelmet igényel, de látom annak lehető-
ségét, hogy a magas fokú minőségre egy-
re többen nyitottak. Én ebben gondolom 
a fontos küldetésünket és a jövőbe vezető 
utat. Ha úgy vesszük, kedvező a helyzetünk, 
mert Magyarország a kávézók országa, az 
egyik olasz partnerem nemrégiben meg is 
jegyezte, hogy Triesztben nincs annyi kávé-
zó, mint Budapesten. Én pedig azt mondom, 
hogy el kellene jutnunk odáig, hogy ez a 
kávéívó nemzet előbbre lépjen a maga 
igényességével. Egyszerűbben fogalmazva: 
tudatosan keresse az ízeket. Mi, a magunk 
részéről, itt az X-Presso Coffee Kft.-nél ezért 
mindent megteszünk. Személyemben iga-
zán emberükre találnak. 

X-Presso Coffee Kft.
Kreatív hirdetés a 31. oldalon!

2011 Budakalász, József Attila u. 75.
Tel: +36-1/700-4042

www.x-presso.hu
kdp

Miként lehet beleszerelmesedni egy csodás mûfajba?

A KÁVÉ EMBERE
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Fontos a technika

Tamás, 
a pörkölő-
mester

Precíz 
adagolás

Az irodai munka
is leköti
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Elso Magyar Fehérasztal lovagrend

Ha nem is teljesen, de jelentős mértékben megettem már a 
„kenyerem javát”, úgyis fogalmazhatok, sok mindent megéltem, 
láthattam – jó sorsomnak köszönhetően talán azért, mert olyan 
pályát választottam, amelyben kiteljesedhettem és mind a mai 
napig – ennyi évtized után – találok benne örömet. Nemcsak a fő-
zésre gondolok, hanem különböző közösségi helyszínekre, legyen 
az éppen az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend jeles gyülekeze-
te, de a mi kis hazánkban, amelyet nyugodtan nevezhetünk „fő-
zők országának” számos helyszínen, nagyvárosban és kisfaluban 
megfordultam, hogy felkérésre részt vegyek a zsűri munkájában. 
A magam részéről úgy fogom fel, hogy ez is a saját magamnak 
kitűzött kommunikációs célokat szolgálja. Szép időszaka volt éle-
temnek, amikor oktatóként segíthettem a fiatalok kibontakozását, 
ott sem volt mellékes, hogy milyen formában, kommunikációs 
módozatokban fejtem ki gondolataimat, mutatom meg a szakmai 
fogásokat. A zsűrizés olyan, hogy egyszerre tanul belőle az ítész, 
ugyanakkor elmondhatja véleményét az adott versenymunkáról, 
de talán a legfontosabb, hogy a főző emberrel ily módon is létre-

jön egy kapcsolati  híd.. Hány és hány tízezer kitűnő honfitársam 
tárta elém az ilyen alkalmakkor a bírálatra szánt ételét, hogy aztán 
egy-két jól irányzott orientáló, bíztató mondattal, buzdító szavaim 
nyomán sikerélményekkel gazdagodjon. A pozitív üzeneteknek 
nagyon nagy jelentősége van, nem mellékesen persze az építő 
kritika legalább annyira szolgálja az előbbre jutást, de nagyon jól 
kell tudni adagolni az arányokat. Ha már a zsűrizésnél tartunk egy 
legutóbbi jelentősebb szakmai programon – Ketter László Em-
lékverseny a Budapesti Gazdasági Egyetemen - szóba került zsűri 
társaimmal folytatott diskurzusban – két feltálalt étel között – ,va-
jon mi lehet a legjobb módszer az ilyen fesztiválok, gasztronómiai 
események bírálati forgatókönyvében. Osztom egy kitűnő pálya-
társam, a budapesti Gombás András vendéglős véleményét, aki 
azt mondja lényeges az egyes bírálatoknál, hogy ne csak magát 
az ételt elemezzék, hanem azokat a körülményeket is, ahogyan 
megfőzik, előkészítik. Azaz magam is örömmel megyek előzetes 
információkat, benyomásokat szerezni az egyes főzőcsapatokhoz. 
Környezet, öltözet, előkészületek, tűztechnika és bizony az a han-
gulati tényező, ami körbelengi egy-egy csapat közös munkáját. A 
humor, a nyitottság, mind-mind olyan emberi érték, amely sajátos 
fűszerezést ad – nem az életnek, hanem az emberi érzelmeknek 
s ezáltal az életnek. És még egy morális kérdést is felvetek, őszin-
te szándékkal! Nem egy esetben volt arra példa, hogy a rendezők 
szerették volna valamilyen módon „befolyásolni” az eredménye-
ket. Büszke vagyok rá, hogy egyetlen alkalommal sem sikerült el-
gyengülnöm…. 

Az idei esztendő számomra, mint az Első Magyar Fehérasztal 
Lovagrend alapító nagymesterének fontos momentumot hozott: 
új tagokat avathattunk Lajosmizsén, civil szerveződésünk teljes 
tagsága – a határokon tuliakkal együtt – már szép lassan megkö-
zelíti a másfél százat… A kalács, beigli, halászlé és ezerféle ünnepi 
finomság mellé mindenki tegye oda a saját maga szeretet  cso-
magjait…

Benke László

FŐZŐKországa

PICINYKE GASZTRO TÖRTÉNELEM EZ, HISZEN 
AMIKOR A MEGALAKULÁSÁT KÖVETŐ 14. ÉVZÁ-
RÓ EBÉDJÉT SZERVEZTE MEG AZ ELSŐ MAGYAR 
FEHÉRASZTAL LOVAGREND NAGYTANÁCSA, 
AKARVA-AKARATLANUL IS VISSZAIDÉZŐDTEK 
MÁR A LEPERGETT IDŐK

Egyetlen egy közülük: a se szeri se száma gaszt-
ronómiai és borlovagrendek sűrű mezőnyében 
,egyetlen olyan nemes csapatot avattak az Or-

szágházban, mint a „fehérasztalosokat”.
Sűrű időket jelent az év vége, ettől függetlenül szép 

számban, közel ötvenen érkeztek a Zila Kávéházba, hogy 
kellemes ebéd előtt, közben és után láthassák egymást és 
jó kívánságokkal búcsúztassák az évet. Kezdetektől fogva 
jó családtag, igazi házigazda Zila László, alapító tag, aki 
ezúttal családjával úgy érkezett erre a meghitt találkozó-
ra, hogy beragyogtatta  a közös perceket, órákat kisfiú 
unokájával, Koppánnyal. Nincs is szebb annál, ha gya-
rapszik a család, és ez látszott Lászlón, mert boldogságát 
nem tudta leplezni… 

AZ IDŐ NEM ÁLL MEG…
A szeretet, együvé tartozás, barátság, tisztelet  a Zilában

Tihanyiak nevében Salánki Sándor köszöntője
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Elso Magyar Fehérasztal lovagrend Elso Magyar Fehérasztal lovagrend

 Benke László, alapító nagymester ezúttal is köszöntötte 
rendtársait, barátait, őszinte szívből jövő szavakkal. Mindig jó 
együtt lenni –mondta- az esztendő során számos alkalommal, 
különböző helyszíneken, amikor felölti az egyes lovagrend a 
maga veretes, fehér öltözetét, de ilyenkor arra kell gondolni, 
hogy missziót teljesítenek a magyar gasztronómia érdeké-
ben, azt is felmutatva, hogy érdemes folytatni új erőkkel…

Számos kedves momentuma volt a találkozónak, ezek kö-
zül fontos, hogy szóljunk a tihanyi „fehérasztalos” delegáció 
köszöntéséről. Történt ugyanis – akarva-akaratlanul is picinyke 
történelem ez egy jeles ember életében -, hogy Benke László 
2018-ra „átugrotta” a 70. esztendőt. 24 országból köszöntöt-

ték régi tanítványai, és több százan barátai, tisztelői ebből az 
alkalomból. De volt egy közösség, amely hiányt érzett ebben 
az esztendőben. Ez pedig Tihany Város Önkormányzata és 
Borrendje, amely az elmúlt 14 esztendőben megrendezett – 
a Gardália ünnepséghez kötődő több napos programsorozat 
halfőző versenyén –  családtagként fogadta az olimpiai baj-
nok mesterszakácsot zsűri elnökként.  Idén hiányzott, elfoglalt-
sága miatt. Ezt pótlandó,  az évzáró rendezvényen külön is kö-
szöntötték és átadták a legutóbbi rendezvény oklevélbe foglalt 
fotós dokumentumát. Így volt ez tehát az Első Magyar Fehérasz-
tal Lovagrend évet záró eseményén…

MBÉ tudósítás
fotó : Forschner Rudolf

Előtérben: Maródiné Magdika

Nagy cukrász, kisunoka: Zila László Koppánnyal

Gondolatkör: Garaczi János, 
Benke László és Tóth Kálmán Rendtársak együttese, jobbra Szabó Pál főkancellár

Három cukrász: Göldner, Sulyán Pál, Horváth Ferenc 

Sörösök, szódások koccintása borral
Jobbra: Septe József nyugalmazott 
pék és felesége
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ÉTEL ÉS IRODALOM
Irodalmunk nagyjai és a gasztronómia (10. rész)

Sorozatunkban közkívánatra egyszer már megemlékeztünk 
Krúdy Gyuláról (1878-1933) és most ismét ő következik. Ennek az 
az oka, hogy egy könyvárverésen sikerült megvennem leányának, 
Krúdy Zsuzsának (1919-1992) géppel íródott, aláírt visszaemlé-
kezéseit apjáról, amit valószínűleg egy irodalmi folyóirat részére 
készített, de tudomásom szerint sehol nem jelent meg nyomta-
tásban. Az ebből „kimazsolázott” érdekességek újabb ismeretlen 
vagy kevésbé ismert adalékok Krúdy életéből.

Köztudott, hogy az író 1896-ban a millenniumi ünnepségekre 
érkezett Nagyváradról Budapestre és élete végéig ott is „ragadt”. 
Leánya „A tabáni Mélypincétől az óbudai Kéhliig” című, 1970-körül 
írt visszaemlékezésében erről az időszakról ezt írja: „Amikor Krúdy 
sugárzó fiatalon, tele életkedvvel, reménnyel,  mérhetetlen ambí-
cióval a fővárosba érkezett, Pest még tomboló ifjúkorát élte. A vá-
ros a millenniumi ünnepségek lázában égett, mulató volt mulató 
hátán – az ifjú az éjszakázók világába cseppent be, és örökre elje-
gyezte megát vele. Először a Józsefvárosban, az írók, művészek, 
bohémek oly kedvelt városrészében üt tanyát. A szakmabeliek 
legnevezetesebb „gyüldéje” a József utcai Ivkoff-féle vendéglő 
volt. A jóravaló bolgár, feketeszakállú bormérő korcsmáját a szom-
szédos urasági cselédek, kocsisok és elesett, „elszerencsétlene-
dett” írók látogatták – ez utóbbiak megvetőleg, kézlegyintéssel 
gondoltak arra, hogy valahol a városban irodalmi társaságok, si-

kerek, megtiszteltetések lehetségesek. A kiemelkedő törzsvendé-
gek: Gáspár Imre, a Magyar Szemle és a Bolond Istók munkatársa, 
Marseillaise első magyar fordítója, valamint Benedek Aladár költő 
szeretettel fogadták a vidéki ifjút…”. Május elsejétől a ligetbe járt 
a pesti nép, ahol verkli mellett mulatott, ahonnan természetesen 
Krúdy sem hiányozhatott. Ebben az időben gyakran megjelent a 
Zöld Vadász-nál, a Kéményseprő-nél, a fiákeresek kocsmájában, 
a Víztorony melletti Druschkánál. Cipész nagybátya, Radics Pepi 

a belvárosi kocsmákkal ismertette meg az ifjút – írja Krúdy Zsu-
zsa – ahol sok kedves órát töltöttek együtt a Régi Zenélő Órában. 
Akkori ismerősei közül Cholnoky Jenő újságíró, szerkesztő volt rá 
a legnagyobb hatással, akit a kor egyik legnagyobb szellemének 
tartott. Cholnoky 1900-ban, az Üllői-úti Arab Szürké-ben megala-
pította a „Titánok” asztaltársaságát, mely összesen hét tagból állt. 
Ezek főleg újságírók voltak, de tag lett Glück Frigyes, a Pannónia 
Szálló tulajdonosa is, Krúdyval egyetemben. Amikor két tagjuk 
összeköltözött, az író a következő levelet írta Glück Frigyesnek: 
„Kedves Barátunk! Bothmer Jenő és Olthy Tóni kedves barátaink 
május hó 5-én este 8 órakor, Üllői út 85. földszint 2-es számú új 
lakásukban lakásavató vacsorát rendeznek, amelyre a „Titánok” 
nevében szeretettel meghívunk. Hő óhajunk, hogy ezt a hét 
személyre szóló nem mindennapi vacsorát a Te elismert, kitűnő 
konyhád főzze meg és szállítsa rendeltetési helyére. Az első fo-
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gás magyaros töltöttkáposzta legyen. 
Ez étellel kapcsolatosan engedd meg 
kitűnő barátunk, hogy én, akinek első 
őse szakács volt Beatrice királyné budai 
várában, némi útbaigazítással szolgáljak. 
A vékonyra vágott káposztát két nappal 
előbb főzesd meg jó puhára és csak az-
után rakasd bele – összefőzésre – a szük-
séges kellékeket, nevezetesen: vastag 
marhaszegyet, füstölt disznóhús zsíro-
sabb részeit, nem feledkezvén meg az ol-
dalasok, csülkök, körmök, pirított füstölt 
szalonnák, ízesítő fűszerek, bors, paprika, 
babérlevél, kaporról sem. Drága Frigye-
sünk, nyomatékosan figyelmeztetünk, 
amennyiben e híres eledelből a felsorolt 
kellékek bármelyike hiányoltatnék, leesik 
fejedről a gasztronómia babérkoszorúja, 
amellyel csak nem régen ékesített a Bu-
dapesti Vendéglős Ipartestület. Második 
fogás apróra pirított töpörtyűs, juhtúros 
galuska legyen. Amennyiben akadnának közöttünk kákabélűek, 
ezek részére rummal leöntött csurgatott palacsintát javallok. Ita-
lok dolgában teljesen szabad kezet adunk. Budapest. 1901. április 
29. Meleg baráti üdvözlettel: Krúdy Gyula.”

Leánya a világháború előtti időszakról is megemlékezik: „Az I. 
világháború előtt lázas éjszakai élet folyt Magyarországon. Nem-
csak a bohémek, hanem a polgárok is részt vettek benne, mintha 
csak a vesztüket érezték volna. Krúdy szinte mindenhol megfor-
dult, ahol jó étel, ital, hangulat várta. A felsorolhatatlan sok hely 
közül mégis megemlítek néhányat. A Régi Bécsi Serház-ban a 
gazda unokaöccse, Weisz Nándi főszakács készítette a különleges 
ételeket, az Erdélyi Borozóban pedig Spiegel Róza. (Óh, azok a kör-
mös bablevesek, virslis káposztalevesek!) A Götter, a Pannónia, a 
Keszey, a Gundel, a London, a New York kony-
hájáról is szuperlatívuszokban beszélt.”  

Ady Endrével való szoros barátságáról 
így írt: „Ady és Krúdy sok mindenben ro-
konszerveztek, összeillettek. Találkozása-
ikat, melyek mindkettőjük részéről ün-
nepszámba mentek, rendszerint a derék 
Révész Béla készítette elő. (Ady egyik 
életrajzírója – a szerk.) Igazi tanyájuk 
az Opera melletti Három Holló volt, 
de kedvelték a Meteor kávéházat is. 
Ebben a tágas, üvegtetős helység-
ben a jóságos külsejű Glaser bácsi 
mérte a fröccsöt. Éjfélig nem volt 
ideálisabb hely ennél, de éjfélkor 
megindult az invázió: megérkez-
tek a város különböző pontján 
dolgozó zenészek artisták és 
egyéb éjszakai emberek. Ilyen-
kor vagy csendesebb helyet 
kellett keresni, vagy le kellett 
feküdni. Ez akkor látszott a 
legegyszerűbb megoldás-
nak, amikor mindketten a 
kávéház épületében, a Mete-
or szállóban laktak. Ha még korainak tar-
tották a lefekvést, akkor a Nagymező – utcai Télikert, 
majd a Müllerci, vagy a vele szemben 
lévő Temető következett”. 

A Tabánban a Mélypince volt a 
kedvenc helye, amit először 1918-ban 
látogatott meg. Krausz Poldi, a hely ak-
kori tulajdonosa így emlékezett első ta-
lálkozásukra: „Még alig pár hete voltam 
a Mélypince gazdája, amikor arra ébred-
tem, hogy zörgetnek az ablakon. Kiug-
rottam az ágyból, és úgy ahogy voltam, 
siettem felhúzni a redőnyt. A beszűrődő 
holdvilág fénye egy gyönyörű szál barna 
férfit és egy alacsonyabbat világított meg 
előttem, akinek ezüstös fürtjei a homlo-
kára hulltak. Egy barátom társaságában 
érkeztek, ő odasúgta nekem: ez Krúdy 
Gyula és Bródy Sándor. Krúdy szelíden 
végignézett rajtam és odafordult Bródy-
hoz: Sándor ide fogunk járni mindig. Ez 
a Poldi csak tisztességes ember lehet, ha 
hosszú gatyát hord madzaggal.” Az író 
betartotta szavát, a Mélypincében „Csa-
ládi asztal” feliratú törzshelyet kapott, 

ahol kedvelt megválasztott cimboráival múlatta az időt. Ő pedig, 
aki Pest-Buda szinte valamennyi kocsmáját jól ismerte, csak egynek 
adott „bizonyítványt”- írta a leánya. „Ezennel igazolom, hogy Krausz 
Poldi Mélypincéhez címzett vendéglőjében életem szép napjait és 
éjszakáit töltöttem. Krúdy Gyula. Budapest, 1931. május 21.”

Életének utolsó három éve és az óbudai Kéhli szorosan össze-
fonódott, még az utókor emlékezetében is. Krúdy Zsuzsa erről így 
emlékezik: „1930 májusában költöztünk ki Óbudára. Igazán nem 
azért tettük, mert változatosságra vágytunk volna. A Margit-szi-
getet, eddigi lakóhelyünket nagyon szerettük és megszoktuk. A 
néhány épület azonban cluboknak, szállodáknak kellett, üzleti 
vállalkozássá vált az egykori idilli földdarabka. Nekünk nem sok 

szavunk lehetett ellene, hisz az 
állandó lakbérhátralékosok közé 
tartoztunk. Fájó szívvel búcsúz-
tunk kedves szigetünktől… 
Apu rengeteg munkája mellett 
ismerkedik „új hazájával”. Járja 
zegzugos, macskaköves utcáit, 
bepillantgat egy-egy ház ud-
varára, nézegeti, figyelgeti la-
kóit. Néha egy-egy esküvőre is 
elmegy a közeli templomba, s 
ha csinosabb a menyasszony, 
meg is csókolja.  (Szórakoztat-
ja, hogy az új házasok egymás 
rokonainak vélik.) Esténként 
eljár a szomszéd kiskocsmák-
ba a Raábhoz, a Kéhlihez, 
vagy a Bródy kávéházba. 
Legtöbb estéjét a Mókus 
utcai Kéhlinél töltötte, ahol 
utolsó kis baráti köre is „fe-
jedelemként” tisztelte Krú-
dyt, ezt a sokféle tulajdon-
ságból összegyúrt, szelíd és 

rabiátus, barátságos és borongós, tű-
nődő, de mindent látó, észrevevő, címre, rangra 

fütyülő, sokat éjszakázó, de még többet alkotó, 
rengeteget megélt, átélt, s szenvedett magányos 

lovagot.”
Horváth DezsőKrúdy Zsuzsa gépelt kézirata
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A magyar Szakács és Cukrász Nemzeti Válogatott bravúros szerepléssel a 10. helyet szerezte meg melegkonyhai 
programjával az induló 30 nemzet közül a Villeroy & Boch Culinary World Cupon Luxembourgban, melyen a rész-
vétel sem automatikus, hiszen csak azon nemzetek indulhatnak, akiket előzetesen kiválasztanak. Az eseményt 
minden negyedik éven hívják életre, ezúttal a 13-at a sorban, melyen a Worldchefs (gasztronómiai világszövetség) 
védnököl. 

WORLDCHEFS
A 105 tagországot és közel 10 millió séfet, gasztronómiai szakembert tömörítő World Association of 
Chefs Societest (WACS) 1928-ban alapították meg a Sorbonne-on August Escoffier vezetésével. Az 
MNGSZ 1968 óta tagja a világszervezetnek, ezalatt két világkongresszust (1970, 1982) és egy európai 
konferenciát (2005) hozott Magyarországra.

Az elért 10. hely azért is különleges, mert az első 12 hely azonnali kvalifikációt nyer a Worldhefs -as szentpéter-
vári Global Chefs Challenge világdöntőjébe is. Így először a verseny történelmében, nem kell európai selejtezőt vívnia 
magyar versenyzőnek, hanem automatikusan ott van a 20 fős elit végső döntőben (a további 8 helyet a világszövetség 
kontinentális döntőin lehet megszerezni, Közép-Európára csak 1 hely kiadó).

Az egyéni versenyzők, valamint regionális csapatok mellett a legnagyobb attrakció a nemzeti válogatot-
tak élő melegkonyhás versenye. Öt napon keresztül folyamatosan mutatkoznak be a nemzeti és nemzeti 
junior válogatottak, akik speciális, erre az alkalomra létrehozott üvegfalú versenykonyhákban készítik el 
6 óra alatt a nemzetüket is megjelenítő 3 fogásos fine dining menüsorukat, még pedig 110 főre. 

Amiben igazán különleges a verseny, hogy itt nem csak a zsűri kóstolhatja meg a fogásokat, hanem azon 
szerencsés gasztronómia iránt érdeklődők is, akik hónapokkal előre lefoglalják a számukra izgalmas vá-
logatott menüsorát. Ez alkalommal kevesebb, mint 24 óra alatt elfogyott az összes nemzeti és junior vá-
logatott menüje, összesen 4.950 darab.

A 6 óra főzést követően megnyílik az erre az alkalomra speciálisan létrehozott „Nemzetek Étterme – Rest-
aurant des Nations”, ahová a vacsora vendégeit várják (menükből foglalók), akik a 2 óra alatt saját egyéni 
döntésük alapján bármikor érkezhetnek, megadva ezzel a ritmust a tálalásnak. A csapatnak így végig 
készen kell állnia, hogy mind a 110 menüsor tökéletesen egyforma legyen mind ízében, mind állagában, 
mind hőmérsékletében, mind kinézetében. Az pedig végképp nem ismert, hogy a zsűri mikor küldi be a 
saját rendelését. Előfordulhat, hogy a 24. előételt, 40. főételt és a 62. desszertet kéri ki és értékeli. A siker-
hez igazi csapatmunka kell, mégpedig az alapanyagok bepakolásától a konyha elhagyásáig. 

Szintén különlegessége az eseménynek, hogy itt a kilátogatók közvetlen közelről, szinte testközelből kö-
vethetik az eseményeket az üvegfalú konyháknak köszönhetően.

A NEMZETI VÁLOGATOTTAK ÖSSZETETT SORRENDJE:
• Svédország
• Szingapúr
• Norvégia

MELEGKONYHÁS PROGRAM RANGSORA:
• Svédország
• Norvégia
• Szingapúr
• 10. Magyarország

ÓRIÁSI SIKERT ÉRT EL 
A MAGYAR SZAKÁCS-CUKRÁSZ VÁLOGATOTT 
A LUXEMBOURGI KULINÁRIS VILÁGBAJNOKSÁGON
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Volenter István (csapatkapitány) 
- 67 Étterem és Bistro, Székesfehérvár
Adamek Balázs - Diófa Étterem, Székesfe-
hérvár
Bán László - Diófa Étterem, Székesfehérvár
Babicz János - Costes Downtown, Budapest
Huszár Tibor - Fenyves Szálloda és Konfe-
rencia-központ, Baktalórántháza
Kézi Sára - munkahelyváltás előtt, 2019-től 
Fenyves Szálloda és Konferencia-központ, 
Baktalórántháza
Botos János András - Diófa Étterem, Szé-
kesfehérvár
Nagy Csaba - Avalon Park és Resort & Spa, 
Miskolctapolca
Bergmann Nándor - Bergmann Cukrászda 
és Kávéház, Balatonfüred
Földesi Csenge – A La Maison, Budapest

PÁR ÉRDEKES ADAT A VERSENYRŐL:

• 72 nemzet – közel 2.500 versenyzője és közel 1.800 szakmai kísérő

• szintén a világ minden tájáról érkező versenyzők - Kanadától-Dél-Ko-

reáig, Norvégiától-Dél-Afrikáig

• 5 nap – több mint 50.000 látogató a világ minden részéről

• világsajtó

• 30 nemzeti válogatott

• 15 junior válogatott

• 15 közétkeztetési csapat – köztük a Magyar Nemzeti Katonaszakács 

Válogatott

• napi 6 nemzeti és 3 junior nemzeti válogatott 

• 3 fogásos menü előírása:

• előétel – kötelező a hal vagy kagyló vagy a tenger élővilág valamely 

eleme

• főétel

• desszert

• egyéni versenyzők (szakács – hidegkonyha, cukrász, szakács artiszti-

ka, cukrászati artisztika, élő zöldségfaragás, jégszobrászat)

• regionális csapatok (hidegkonyha)

Érmek tekintetében a rendszer a borminősítéséhez hasonló, vagyis a kategóriákon belül több 
arany-, ezüst-, illetve bronzérmet is kiosztanak a több száz versenyzőnek és versenymunkának. 
A zsűri a részletes és összetett szempontrendszert figyelembe véve határozza meg a munkák 
összpontszámát, amely alapján kiderül, hogy ki, milyen minősítést ér el. Az öt nap végén pedig 
feláll a végleges rangsor és kiderül minden kategóriában, hogy kik a legjobbak, kik az abszolút 
bajnokok.

 A nemzeti válogatott mellett szintén hazánkat képviselte a Magyar Nemzeti Katonasza-
kács Válogatott is, akik a közétkeztetési kategóriában mutatták be 5 fogásos menüsoru-
kat, a többiekhez hasonlóan az erre a célra felállított üvegfalú konyhában. Sokan azt hinnék, 
hogy az ő feladataik megállnak a hétköznapi „gulyáságyúnaál”, pedig a hétköznapokban ott 
vannak a magasrangú katonai fogadások elkészítésénél és protokolláris rendezvényeknél. Ők 
a 10. helyen végeztek az ebben a kategóriában részt vevő nemzet közül. Régóta dolgozik 
együtt a két nemzeti csapat, melyre büszkék is.



2 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  T É L

VI
LÁ

GV
ER

SE
NY

A 2.500 induló között pedig további magyarokkal is találkozhattak a kilátogatók, hiszen a 
regionális csapatok és az egyéni versenyzők között is csendültek fel magyar nevek. 

REGIONÁLIS CSAPATOK KÖZÖTT (ÖSSZESEN 36 CSAPAT) – HIDEGKONYHAI PROGRAM:

Békés Megyei Culinary Team – ezüst minősítés – összetett 17. hely / 36
Hajdúsági Regionális Culinary Team – bronz minősítés – összetett 24. hely / 36

CUKRÁSZATI ARTISZTIKA KATEGÓRIA - DÍSZMUNKA (ÖSSZESEN 213 INDULÓ):

• Erdős Hanna – arany minősítés – összetett 12. hely
• Nyári Szandra – arany minősítés – összetett 19. hely
• Kiss-Podmaniczky Krisztina – arany minősítés – összetett 21. hely
• Erdős Barbara – arany minősítés – összetett 50. hely
• Tóth Katalin – arany minősítés – összetett 54. hely
• Bartus Dóra – ezüst minősítés – összetett 107. hely
• Ágoston-Major Beáta – ezüst minősítés – összetett 111. hely
• Takács Alexandra Dóra – ezüst minősítés – összetett 114. hely
• Kőrösi-Fehér Emese – ezüst minősítés – összetett 115. hely
• Magyarné Fekete Veronika – ezüst minősítés – összetett 122. hely
• Kovács János – ezüst minősítés – összetett 125. hely
• Kiss-Podmaniczky Krisztina – ezüst minősítés – összetett 126. hely
• Bereczki Gergő – bronz minősítés – összetett 139. hely
• Szabó Sándor – bronz minősítés – összetett 144. hely
• Kovács János – bronz minősítés – összetett 153. hely
• Farkas Ferenc – bronz minősítés – összetett 170. hely
• Németh Tibor – oklevél minősítés – összetett 186. hely
• Németh Tibor – oklevél minősítés – összetett 199. hely

EGYÉNI SZAKÁCS KATEGÓRIA (ÖSSZESEN 108 INDULÓ) – HI-
DEGKONYHAI PROGRAM:

• Szeidler Zsolt – ezüst minősítés – 9. hely
• Nyári János – ezüst minősítés – 11. hely
• Kelemen Roland – ezüst minősítés – 12. hely
• Kosztolányi Zoltán – ezüst minősítés – 16. hely
• Paskó Csaba – ezüst minősítés – 19. hely
• Szabó Csaba – bronz minősítés – 38. hely
• Piatkó Zsolt – bronz minősítés – 40. hely
• Fodor Mihály – bronz minősítés – 44. hely
• Rékási Tibor – bronz minősítés – 54. hely
• Cserei Lászlóné – bronz minősítés – 55. hely
• Eckstein Antal – bronz minősítés – 58. hely
• Törjék Attila – bronz minősítés – 77. hely
• Kocsis Zoltán – bronz minősítés – 80. hely
• Brunner Attila – bronz minősítés – 84. hely
• Németh Tibor – bronz minősítés – 86. hely

EGYÉNI SZAKÁCS ARTISZTIKA KATEGÓRIA – DÍSZMUNKA 
(ÖSSZESEN 107 INDULÓ):

• Magyar Szabolcs – arany minősítés – 21. hely
• Tóth László – arany minősítés – 40. hely
• Farkas Ferenc – arany minősítés – 52. hely
• Imre György – bronz minősítés – 97. hely
• Ambrus György Krisztián Mirbest. Kft. – bronz minősítés – 98. hely
• Osztrovszki Ildikó – oklevél minősítés – 106. hely

MAGYAR NEMZETI 
GASZTRONÓMIAI SZÖVETSÉG

A Magyar Nemzeti Gasztronómi-
ai Szövetség (MNGSZ) 1968-ban 
alakult azzal a céllal, hogy össze-
fogja a gasztronómiában dolgo-
zó és tevékenykedő szakembe-
reket, mint a szakács, cukrász, 
felszolgáló, barista, sommelier, 
mixer, pék és szállodás. 

A Szövetség mintegy 1400 tagjá-
val azon dolgozik, hogy értékek 
mentén képviselje a szakmát 
mind munkavállalói, mind 
munkaadói oldalról, a professzi-
onális fine diningtól egészen a 
hagyományos, népi konyháig. 
Az elmúlt fél évszázadban képvi-
seltette magát minden kulináris 
olimpián és világversenyen. 

A kiállítás alatt egy magyar 
stand is bemutatkozott a 
nagyközönség előtt, ahol többek 
között Mátrai borokat, Panyolai 
pálinkát, XIXO és Hell italokat 
kóstolhattak az érdeklődők, 
valamint megismerkedhettek a 
Magyar Turisztikai Ügynökség 
legújabb országimázs filmjeivel 
az öt nap alatt. 

További információ:
Petrezselyem Adrienn és 
Pásztor Zsófia
70 97 70 111
titkarsag@mngsz.com 
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Szép, egyben aktuális si-
ker koronázta a tolcsvai 
Csubák Pincészet szakmai 

törekvéseit. A nemrégiben megren-
dezett Tokaj   Borvidéki Borverse-
nyen az általuk benevezett 2013-as 
ötputtonyos Aszú a legmagasabb 
pontszámot érte el kategóriájában. 

A szőlész-borász   páros üd-
vözlendőnek tartja, hogy 
korábban tíz év volt a bene-
vezhető legrégebbi évjárat, 
most viszont öt év volt az 
időtáv. A kiírók „fiatalítási” 
szándéka pozitív szemlélet-
váltásra utal.

 A Csubák Pincészet egy 
ünnepek előtti boros kóstoló progra-
mon 2000-es,  hatputtonyos, kvalitá-
sos Aszúval okozott kellemes megle-
petést.   Bizonyítván: egyszerre lehet 
múlbéli és jelenkori évjáratokkal ki-
magasló  elismeréseket  szerezni.

Csubák Pincészet – Tolcsva

A PRÍMET

2013-AS  ÖTPUTTONYOS ASZÚ 

VITTE EL

SIKER

Az asztali örömök magazinja továbbra is a minőségi vendéglá-
tást, borászatot, gasztronómiát mutatja be  hasábjain. Egy fon-
tos gazdasági ágazat, amely nem csupán a hazai vállalkozások 
megélhetését biztosítja,hanem hazánk idegenforgalmi vonze-
rejét is befolyásolja.

Egy magazin, amely a minőséget hírdeti!  
Megrendelése esetén kérjük a mellékelt postai csekket kitöltve 
feladni, illetve az alábbi bankszámlára átutalni sziveskedjen:

Előfizetőink között egy hajdúszoboszlói wellness  szállodában  eltöltendő, 
két személyes, két éjszakás, félpanziós üdülést sorsolunk ki!
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SZ AK MAI  PARTNERÜNK  A Z EL SŐ MAGYAR FEHÉR A SZ TAL LOVAGREND 

É S A  MAGYAR  VENDÉGLÁTÓK  RÉGIÓS  SZÖVETSÉGE
A SZAKMA LAPJA

MINŐSÉGI  BOROK  ÉTELEK
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DÁMÁK PASARÉTRŐL     VADÁSZ BORLOVAG     HAJDÚSZOBOSZLÓ-FESZTIVÁL   HALFŐZŐK BALATONSZÁRSZÓN

JUBILÁLÓ WELLNESS SZÁLLODARÁCKEVÉN
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ESZTENDŐS  A MAGYARORSZÁGI BORRENDEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

MINŐSÉGI  BOROK  ÉTELEK

3
A SÉF ÉS A HENTES     FÜRJES TÖRTÉNET     KÁVÉS EMBER     GOMBÁS ÉS A SZELLEMISÉG
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AZ ÉV TORTÁJA ASPIRÁNS: TÓTH NORBERT

KLASSZIS SZIMPLÁJA
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SOLTVADKERTI ISKOLATEREMTŐ     GOMBÁS SZARVASON     TATAI KVATERKA   HELLO VINO
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ESZTERBAUER SZEKSZÁRDI "TÜKE" BIKAVÉRE

SZARVAS VADASHOZ Fo
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BORÁGAZATI ÉRTÉKELÉS     SZAKÁCS NOSZVAJRÓL     MUNKAMÁNIÁS CUKRÁSZ     FELCSÚTI CSÚCSOK
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LEGENDÁS PIKK DÁMA     LECSÓ MÁMOR     HELLO VINO     KITÜNTETETT LOVAGOK

TIFFÁN BORREMEK  
FUCSKÁR ZOLTÁN SÉF – GOMBÁS ÉTTEREM

ÍNYENC ÉTELKOMPOZÍCIÓJÁVAL
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A somlói
KANCELLÁR BIRTOK  
BOROS-ÉTKES BÜSZKESÉGE

BAJNOK VENDÉGLŐS     BORRENDEK PROGRAMKAVALKÁDJA     FÁSI ILDIKÓ MISSZIÓJA     MOHÁCSI ÉLMÉNYTÚRA

MINŐSÉGI  BOROK  ÉTELEK

ELŐFIZETÉS2019
Fizessen  elő  

a Minőségi Borok Ételek 
/MBÉ/ magazinra!

Kiss-Végh Lapkiadó Kft.:10918001-00000086-06180007
 Előfizetési díj egy évre: 5000 Ft

A Csubák házaspár örülhetett 
a „fiatal”  évjárat diadalának  
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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

Igaz nyári emlék, amiről most 
írunk, de fontos, hogy a nagyba-
racskai önkormányzat immáron 
hagyományos rendezvényéről 
hírt adjunk. A XXX. Sobri-kupa 
névadója ki más lehetne, mint 
a legendás örökös halfőző baj-
nok, Farkas József, alias Sobri. A 
nagybaracskai Ferenc csatorna 
partján vert tábort a főzőver-
seny mezőnye. 

Nemcsak itthonról érkeztek 
versenyzők, hanem a hatá-
rainkon túlról, Szerbiából és 

Horvátországból is. A megnyitó után a 
zsűri, valamint Bögi István polgármester 
megkoszorúzta a névadó sírját a helyi te-
metőben. Már késő délelőtt fogadta érté-
kelésre a zsűri a különböző tételeket. Két 
kategóriában lehetett vetélkedni: vegyes 
halból és pontyból készített halászlevek 
formájában. Elmondható, hogy ezúttal is 
remek, jó ízű, szép állagú leveket tálaltak 

a zsűri elé. A helyezéseket néha csak egy-
egy pontkülönbség döntötte el és több-
ször is csak visszakóstolással lehetett a 
sorrendet megállapítani. Ebben az évben 
külön is méltattak Ragadics Zoltán három 
évtizedes kiváló szervező munkáját, illetve 
a legjobbak átvehették a különböző ka-
tegóriák díjait. Első helyezett lett Bácskai 
Varga János Nagybaracskáról, ezüstérmes 
Horváth Norbert, bronzérmes pedig a ba-
jai Halászléfőző Bajnokok Egyesülete kép-
viseletében Veszeli István lett. Vegyes hal 
kategóriában pedig legjobbnak Bíró Antal 
bizonyult, aki a bajai Jópofa Srácok csapa-
tát képviselte. 

Forschner Rudolf – Ádám Péter

NAGYBARACSKÁN NEM FELEDIK

SOBRI JÓZSEFET…

HÁROM ÉVTIZEDE SZERVEZNEK TISZTELETÉRE  HALLÉ FŐZŐ VERSENYT

Koszorúzás
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 A rozé borok Miklós-napi 
országos versenyén a bíráló 
bizottság a Stier Pincészet 
Villányi Kékfrankos   borát  
„2018. év legjobb rozé 
borának” minősítette!

A rozé borok Miklós-napi országos versenyén a bíráló bizottság a 
Stier Pincészet Villányi Kékfrankos borát 
 "2018. év legjobb rozé borának” minősítette!


