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Könyv az 50 éves Budapest Körszállóról

A festői Zempléni Hegység dél lábánál az Ösztövér
és a Tolcsvai hegyek közötti medencében található Erdőbénye a mintegy 1000 fős régi magyar település. Első
írásos emlék 1404 –ből van, de már a honfoglalás korától
magyarok lakták ezt a vidéket.
Itt rendezték meg 2018. 05 .12.–én a II. Vadász
– Borász Borversenyt és Borünnepet. Erdőbénye
minden borásznak egy ikonikus hely, mert a hagyomány
szerint az 1620-as években itt, Bényén készítette el Szepsi
Laczkó Máté lelkész az első aszú bort Lorántffy Zsuzsannának, I. Rákóczi György feleségének, húsvéti ajándékként!
A rendezvényt ismét az Erdőbényei Önkormányzat Alapítványa vállalta magára főszervező Gál Róbert
vadásztársunk volt. A lebonyolításban részt vett a Siklósi
Borbarát Kör, Gaszt Kornélia vezetésével, valamint a Vadász Borrend Magyarország Borlovagrend is.
A versenyre 130 bort nevezett be: száraz fehér, habzó,
pezsgő, vörösbor, természetes édes bor, aszú bor, illetve
aszú eszencia kategóriákban. A borversenyen a zsűri tíz
nagyarany díjat, sok arany és ezüst díjat, valamint elismerő oklevelet osztott ki. A legjobb bor (Champion) Koch
Csaba borász Csanád Couvé vörösbora lett. (HajósBajai Borvidék)
Különdíjban részesült Bódi Ferenc mádi vadász aszú
eszenciája. Megtisztelő, hogy mindkét borász a Vadász
Borrend tagja.
A nap folyamán több program is várta a résztvevőket.
Előadást hallgatunk meg Godzsák Tibor tájegységi fővadásztól a vaddisznótartás időszerű kérdéseiről, különös
tekintettel az afrikai sertéspestis veszélyeire.
Érdekes előadás hangzott el Némedi Varga Zoltától Erdőbénye földalatti kincsei címmel. Említésre
méltó, hogy itt, Erdőbénye határában találták meg a
magyarországi legrégebbi szőlőlevél lenyomatot, a Vitis
Tokajensis-t. Meg kell még említeni a dugóhúzó kiállítást
is, amely a Szepsi Laczkó házban található, és egyedülálló
az egész országban. Ezen kívül még vadászfestmény
kiállítás nyílt Koncz Sándor vadászfestő műveiből.
A borverseny ünnepélyes eredmény hirdetésére délután, a helyi református templomban került sor, ünnepélyességét emelte a Bükki Vadászkürt Együttes színvonalas
koncertje . A nap zárásaként jótékonysági borversenyt
rendeztünk a résztvevő borokból, melyen számos értékes
tokaji aszú is kalapács alá került.
Gratulálunk a résztvevő vadász-borászoknak. Reméljük, jövőre újra találkozunk, még szebb borok neveznek és még kiválóbb borokat fogunk bírálni.
Komáromy Imre Attila
a Vadász Borrend Nagymestere,
borbíró.

Magazinunk egy korábbi számában már
foglalkoztunk az 50 éves jubileumát
ünneplő Budapest Körszálló jubileumi
programjával. Riportunkban többen
is megszólaltak az egykor ott dolgozó
szakemberek, úgyis, mint akik stílust
teremtettek fél évszázaddal ezelőtt
a magyar vendéglátós ágazatban.
Kétségkívül hamar népszerűvé vált
a felkiáltójelként körformát alkotó
szálloda – építészetileg, de más
formában is. Júniusban újabb eseményen lehettünk jelen, mégpedig
abból az alkalomból, hogy Verrasztó Gábor a „Félig bevert szeg” című könyvét mutatta be
az érdeklődő közönségnek. Szép számmal jöttek érdeklődők, meghatározóan egykori szállodai dolgozók, akik életükből hosszabb-rövidebb időt itt tölthettek el különböző
szakterületek képviseletében. A könyv felépítése, annak
szerkesztése arról tanúskodik, hogy a szerzők és szerkesztők több aspektusból is érdekes momentumokat tártak az
olvasók elé. Verrasztó Gábor helytörténeti összefoglalója
az előzményeket foglalja össze, miként is született meg a
döntés, hogy ezen a helyen építse meg az akkori pártállami
szállodavállalat ezt a szokatlan formájú, egyben csodálatos
budapesti panorámát biztosító idegenforgalmi objektumot. Nyugodtan állíthatjuk, hogy nemcsak az itt dolgozó
egykori kollegáknak érdekes olvasmány ez a könyv, hanem
azok számára is, akik érdeklődnek a magyar vendéglátás
elmúlt 50 évében történő folyamatok iránt. Bemutatják
a Hotel Budapest építői, maga az építésvezető Paál József
okleveles építészmérnök bensőséges hangulatú írásban
idézi fel az akkori munkálatok érdekességeit, de megszólal-

nak – szintén személyes hangvételű írások
formájában – egykori kollegák. Így
például Deák István, aki éttermi vezetőként élhetett meg olyan pillanatokat,
amelyek sörökké emlékezetesek számára. Kerényi Péter a recepció frontján
dolgozott, szintén visszaidézi a kezdeteket, majd azt, miként lett nemzetközileg
is népszerű szálloda a Budapest. Világhírű
vendégek fordultak meg, a magyar vendéglátás elmúlt fél évszázadának picinyke
lenyomata ez a figyelemreméltó kiadvány.

Honféltő gasztronómus
Tóth Imre az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend, valamint a Budavári Szent György Borrend tagja meglehetősen
színes egyéniség. Ő úgy gasztronómus, hogy eredeti foglalkozását, hivatását tekintve villamosmérnök, sikeres vállalkozó, aki a magyar nemzeti konyhát mindenek fölé helyezi, de hazaszeretetből is nap, mint nap jelesre vizsgázik.
Lányaival, Ágival, Ildikóval és Enikővel, valamint a Tent Zrt.nél dolgozó egyik kollegájával, Torma Gergellyel legutóbb, a trianoni évfordulóra időzített emlékmű avatás anyagi hátterét biztosították,
csatlakozva más adományozókhoz. Június 3-án, az évforduló előtt egy
nappal Kerekiben Majoros Árpád gondolatszobrász Trianon című
versét kőbe vésték a Balaton melletti településen korábban felállított
Horthy Szoborkert közvetlen szomszédságában. A gondolatszobrász
Trianon verse Csókakőn, két helyen is olvasható szintén kőbe vésetten,
Balatonkenesén a helyi emlékparkban is letette gondolati névjegyét.
Kereki polgármestere Csicsai László Viktor külön beszédben köszönte meg, hogy sikerült kivitelezni ezt a kőtestet öltő mementót, nagyban köszönhetően a Tóth családnak. Az emlékmű leleplezésén családja
képviseletében természetesen jelen volt Tóth Imre. /Lásd fotónkon/
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Rajnai Rizling 2017

Erdős Borászat – Ráckeve

Jó szívvel ajánlotta kóstolásra a 2017-s évjáratú
Rajnai Rizlingjét a ráckevei Erdős Bálint borász.
Grill ételekhez kiválóan párosítható, üde, kellemes lecsengésű bor, amelyet fröccsként is
érdemes fogyasztani. 13-as alkohol foka arra
utal: a könnyedség mellett erős, karakteres
jegyeket is felmutat. Az Erdős Borászat 24
hektáros szőlőterülettel rendelkezik – Ráckevén, a Duna Borrégióhoz tartozva. Erdős
Bálint a ráckevei Relax-Ivent Wellness Hotel
meghívására alkalmanként szívesen mutatja
be borait – vacsora estekhez kapcsolódva.
Borait palackos és folyóborként egyaránt
értékesíti. Népszerű a Kékfrankos Rozé, a Cabernet Franc, a Chardonnay, a Cserszegi Fűszeres és a Kékfrankos.
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Elérhetőségek: 2300 Ráckeve Kossuth u. 105.
Vinotéka: Kastély utca 3.
telefon: 06-707022538

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

A Z A S Z TA L I Ö R Ö M Ö K M AG A Z I N JA 2018 N YÁ R 1

A KONYHAHULLADÉK ÜZENETE

Valójában egy sajátos mérési módra szeretnék utalni egy
régi történettel, hogyan is lehet
megállapítani egy étteremben,
vendéglőben, milyen módon
kell korrigálni akár naponként
is a kínálatot. A híres Gundel
Károly ligetbeli éttermébe repülünk vissza közel 100 évet,
tudván, hogy rendkívül előkelő
és népszerű vendéglátós intézményről van szó. Azt is mondhatnánk a leghíresebb magyar
vendégfogadó helyről! Egy
visszaemlékezésben olvastam,
hogy a neves gasztronómus
felesége Stanci néni sajátos
formát választott ahhoz, hogy a

napi fogyasztást mérje. Egészen
pontosan tette ezt „első kézből”
. Mindennap, ahogy lefutott az
ebéd időszak, úgy délután 3 óra
táján bement a mosogatóba és
a dézsába gyűjtött konyhai hulladékot (moslékot) saját kezével
vizsgálta meg- nem volt undora
belenyúlni- ,hogy láthassa: mit
küldött vissza a vendég a konyhába Ha pedig valamelyikből
láthatóan sok került a dézsába,
jól tudta, elkészítésével bizony
bajok lehetnek, beszélni kell a
szakáccsal…
Sokat változott azóta a világ, nyilván ez egy egyedi forma
arra, hogy az egyes vendéglátó
egységben lemérhessék, mi a
népszerű és mi a kevésbé népszerű étel. De messze ható üzenete van mégis, főképpen azért,
mert egy felelős, ízig-vérig vendéglős minden gondolatával,
mozdulatával arra törekszik,
hogy jó irányokat szabjon magának. Értőn, a piciny dolgokra
is odafigyelve kell gondolkodni
arról, hogy a vendég mit utasít

Kiadó: Kiss-Végh Lapkiadó Kft.
Főszerkesztő: Kiss Dezső Péter 20/458-3002
A szerkesztőbizottság tagjai: Benke László, Gombás
András, Forschner Rudolf, Horváth Dezső, Szabó Pál
Korrektúra, hirdetésszervezés: Kiss Dezső Péter
Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 1025 Budapest,
Szépvölgyi út 92/F · Tel/Fax/Üz.: (1)359-2317

el és mire van nagyobb igénye.
Manapság természetesen divat különböző idény étlapokat
készíteni, számos helyen évszakokhoz igazítják az aktuális
kínálatot. Üdvözlendő szakmai
fogás, hiszen ebben a formában
is keresik a vendégek kegyeit.
De nemcsak a vendég ízlésvilágát tükrözheti vissza mondjuk a
konyhai hulladék vizsgálata, hanem azt is, hogy mit pazarolunk
el napi fogyasztásaink közepette. A svédasztalos fogyasztás
nagyon elterjedt és népszerű,
de több jeles szállodai vagy
vendéglős szakács panaszkodott arról, hogy a vendég nem
tudja a határt, mit is fogyasszon
a gazdag kínálatból. Extra, talán
beszédes példa, hogy az egyik
négycsillagos hajdúszoboszlói
szállodában a moslékot elhordó
közeli sertéstelep tulajdonosa
egyik alkalommal 8 db egész
sült csirkét talált a masszában.
Éppen ezért már az is egy új, de
még inkább egy régi formához
való visszatérés, hogy a félpan-

E-mail: kdp@t-online.hu
Mobil: 06/20/458-3002, 06/20/542-4159
Nyomda: Kapitális Nyomda
Terjesztés: VIP-lista, Tourinform irodák, éttermek,
szállodák, panziók, vinotékák, borfesztiválok,
alternatív terjesztők, előfizetők.
Előfizethető: a szerkesztőség címén
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ziós vacsoránál 3-4 menüsort
kínálnak, külön 2-3 féle előételt,
illetve desszertet javasolnak
fogyasztásra a vendégnek. A
módszert alkalmazó szállodai
szakács elmondta, gazdasági
szempontból jók a mutatók és
a vendégektől sem kap negatív
visszajelzéseket.
Nagy felelősség hárul a
vendéglátás szakmai képviselőire ez nemcsak a minőségi
kínálatra, hanem az árképzésre,
a higiéniai előírások betartására is vonatkozik. Lapunkban
több fesztiválról is tudósítunk,
egy-két példát villantunk fel
arról, hogy az egyes régiókban
hogyan is képzelik a profi szereplők a vendégfogadás kultúráját. Kívánunk sikerekben,
élményekben gazdag főszezoni
napokat, heteket, hónapokat és
azt, hogy az idei számadás lehetőség szerint legyen bizakodásra okot adó.

főszerkesztő

Címlapon:
Balogh Viktor séf
medenceparti grilles tála –
Erdős Bálint remek Rajnai Rizlingjével
ISSN: 2060-646
www.mbemagazin.hu
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MEGLEPETÉS

HÁROM DÁMA
ÉS EGY ÚR
ELŐSZÖR IS MIND A HÁROM DÁMA – SZÜLETÉSI SORRENDBEN ÁGI, ILDIKÓ, ENIKŐ – FIATAL, GYÖNYÖRŰ ÉS MOSOLYGÓS. SZERETIK AZ ÉLETET
– KÖZÜLÜK KETTŐ MÁR „HIVATALOSAN” IS MEGTALÁLTA PÁRJÁT, TESTVÉRÜK JÖVŐRE KÉSZÜL IGENT MONDANI EGY REMEK FICKÓNAK -, MOST
PEDIG EGY KÜLÖNLEGES SZÖVETSÉGET ALKOTTAK. EZ PEDIG NEM MÁS,
MINT AZ EGYKORI PASARÉTI SÖRÖZŐ VISSZAÁLLÍTÁSA EGY EMBLEMATIKUS KORSZAKNAK ÜZENVE A JELENBEN.

A

Pasaréti úti Pikk Dámában vagyunk, alig valamivel a Pasaréti- tér előtt, ahová hosszú évtizedeken át – egészen az 1940-es évek elejétől – zarándokoltak emberek jól érezni magukat. A Pikk
Dámának volt sokféle neve, az emlékezés ezerféle formáját is
felmutatva a hiteles törzsvendégektől: Ász, Dáma, de még
Pözso is… Valamilyen különleges felsőbb erők folytán ennek
a helynek új korszakot álmodott egy valaki: Tóth Imre őslakos
pasaréti, aki joggal lehet büszke három szépséges lányára. Vállalkozó ő a javából, de szereti az életet,
még jobban hajlamos bizonyos emlékeket
visszaidézni. Délceg férfiúként tapasztalhatta egykoron: a minőségi kínálatra és
erre a műfajra fogékony emberek jártak
ide, közöttük sok-sok színész, művész.
Mert volt egy különleges kisugárzása
ezeknek a falaknak. Most viszont egy új
korszak következett el:

Ildikó, Enikő, Ági
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– Édesapánk inspirációjára, akinek mindig van valami érdekes, izgalmas gondolata, belevágunk ebbe a mi sajátos „családi projektünkbe” – mondja a csodálatosan széles és gyönyörű
mosolyú rangidős Ági, aki eredeti foglalkozását tekintve felsőfokon képzett vendéglátós szakember. – A szintén ide nem
messze, a Pasaréti út elején található Sport Bisztrót már sikerült
„új korszakossá” tenni. Felújítottuk, új vendégkört találtunk, és
a régiek is visszatértek hozzánk. Szép üzletmenetet mondhat
magáénak ez a hely. De kellett nekem az újabb kihívás!? Igen, amikor szóba került, hogy működtessük ezt az emblematikus pasaréti helyet,
családi alapon és drága édesapánk felkért,
hogy próbáljam ezt az ideát magamévá
tenni. Pár nap után azt mondtam, vágjunk bele!
Óriási eső áztatta meg Pasarétet,
amikor riportunkat készítettük, de
remekül vizsgázott az újonnan felszerelt, teraszt fedő ernyő, már – ha
kapcsolni kellett volna a nagy meleg
miatt – működhetne az új légkondicionáló, nagyképernyős televízióról nézhetik
a vendégek a foci vb-t. És egyáltalán nem
mellékesen, további, a Pikk Dáma egykori értékeit megtartó, ám újdonságokat is meghonosító üzletas�szony további beruházásairól így beszél:
– Gondolkoztam azon, testvéreimmel, miképpen is találjuk
meg a mi új vendégkörünket és hogyan sikerül megtartani a
régieket – mondotta. – Mindenekelőtt a körülményeket, a vendégfogadó színvonalat kellett megváltoztatnunk! Édesapánk
azt mondta, legyen, egykori kedvenc helyére utalóan Pikk
Dáma/ a francia kártyában a legnagyobb, 26 pontot érő tétel !/
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MEGLEPETÉS

Otthonos belső hangulat
az új szalonunk neve , lobogjon magyar zászló és – mert nagyon
is földön járó és ülő ember – a mosdót a legkorszerűbben újítsuk fel…Megértettük és teljesítettük kívánságait.

A pultban is harmonikus testvériesség
Mivel az eső még lankadatlanul esik, van időnk beszélgetni
arról, hogy mi mindent gondol még ez a kedves és gyönyörű női
triumvirátus erről helymarasztaló bázisról. Azt mondják, mindenképpen meg kellett újítaniuk az italkínálatot, dominanciát
kapnak bizonyos egri borok, de más borrégiókból érkezők is.
A Heineken sör kapott zöld utat, örökölve ezt a kapcsolatot az
előző tulajdonostól. Kapnak a vendégek finom és gyorsan elkészített melegszendvicseket, és próbálkoznak azzal is, hogy
alkalmanként – a társasház lakóinak engedélyével – egy-egy
sütőgetős, bográcsos programra is invitálják vendégeiket.
Pasaréten új világ születik, mert a Pikk Dáma három , életre
termett tulajdonosa azt akarja! Ági elmesélte, hogy a legutóbbi két-három hónapban komoly beruházásokat, fejlesztéseket
sikerült megvalósítaniuk. Ez a műfaj – kis alapterület, maximálisan. 40 férőhelyes – személyzetet tekintve egy emberes., persze váltótársassal. Az ő munkájukat is korszerűbbé kell tenni,
mosogatógép beszerzésével és sok minden mással, ami arra ad
alkalmat, hogy a vendéggel minél többet tudjanak foglalkozni
a munkatársak..

Ha már a pultról van szó értékes kolleganőt „örököltek” a Tóth
lányok – cégük neve 3 Tóth Kft. – Györgyi személyében, aki 10 esztendeje dolgozik itt. Igazi pasaréti lányként, majd asszonyként e kerületi térség minden „porcikáját”, nem kevésbé vendégeit ismerve.
Szeretett itt dolgozni eddig is, de most, úgy érzi, még lendületesebb
időszak következik…

Nézzük csak, mit akar megmutatni, felmutatni a három
Dáma (Pikk Dáma)?
- Mindig is vendéglátóhelynek adott otthont ez a földszinti
rész – idézi vissza a múltat Tóth Ági, aki örömmel nézett szembe a kihívással, szervezze ezt a helyet Pasarét társasági helyszínévé. – Meg kellett találnom azokat a lehetőségeket szakmailag, amelyet az új korszakot jelölik: borkínálat megújítása,
a vendégek által kedvelt más típusú italok megjelenítése
az itallapon. Whiskyből hétfélét kínálunk, vodkából kettőből
válogathatnak, rumból szintén, gyomorkeserűből és likőrből kilenc várja, hogy döntsön a vendég! Gin, tequila három
sorakozik itallapunkon. Konyak Hennessy és Metaxa „módozatban” kérhető, pálinkánál a Panyolai márkát részesítettük
előnyben. Csapolt sörnél a már említett márka képviseletében
kapható barna sör, soproniból kétféle is, valamint további Heineken sörök különböző kiszerelésekben. Nekünk komoly kínálattal kell megjelennünk! Borokból most a mi új éránkban az
egri Juhász és a badacsonyi Laposa Pincészet kapott zöld utat.
Nálunk kapható Dúzsi rozé, pezsgőkből pedig a Hungária mindenekelőtti. Már csak azért is, mert mi mindhárman, édesapánk
nevelése szerint a magyarságot képviseljük!

Györgyi kolléganőjük is pasaréti kötődésű
A két kedves testvér – Ildikó és Enikő –, hallgatják nővérük
szakmai összefoglalóját, kedvesen mosolyognak, és azt mondják,
mindenben egyetértenek, már ami az új üzlet előmenetelét illeti.
Bármikor segítenek, ha kéri, persze a maguk módján, mert más
szakmát, üzleti területek mezsgyéin élik életüket. A 3 Tóth Kft.
három Dámája – ebben bizonyosak vagyok – sohasem fog összeveszni. Nővérük, Ági azt monda, mindent megtesz azért, hogy
sikeressé tegye ezt az édesapjuknak is szóló missziót. A hasznot
– jó testvérek módjára – pedig csakis háromfelé oszthatják…
MBÉ
Fotó: Forschner Rudolf
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A nagy család tisztelettel fogadta Balatonlellén Lukács István Oscar-díjas séfet

LEGYENEK HALPIACOK
BALATON SZERTE!

Bogdán János halmentő missziót kezdeményez
MÉGPEDIG A BALATONI HALKULTÚRA MEGMENTÉSÉÉRT, ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A MI NEMZETI TENGERÜNK PARTJÁRA VISSZATÉRJENEK AZ
IGAZI BALATONI HALAK A VENDÉGLŐK, ÉTTERMEK, BÜFÉK ASZTALAIN, PULTJAIN!
Valljuk be, nemes ügyért küzd a balatonlellei központi strand
kellős közepén fából készült látványos, emeletes büfét működtető, elkötelezett vendéglátós. Ismerjük meg közelebbről is nem
kevésbé azzal a céllal, hogy betekinthessünk egy dolgos, vendéglős család mindennapjaiba… Mire e sorok megjelennek, javában
dübörög a balatoni vendéglátás, szerte a tó partján, így Lellén is.
A munka sűrűjéhez érkezett a Bogdán család is, akik valóban
népszerű kínálattal rukkolnak ki minden esztendőben, felvállaltan
csakis a főszezoni hónapokra időzítve.
– Ezt a fajta életformát választottuk már a kezdetekkor, amikor a feleségemmel, Gittával úgy döntöttünk, megélhetésünket,
előbbre jutásunkat ebben a műfajban teremtjük meg – mondja
bevezetőképpen János, aki a minőségi kínálatot mindenek elé
helyezi. – A strandi büfénk megjelenésében is azt szeretné üzenni,
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Büfének szokatlan építmény
hogy nem a szokványos formákat keressük. Tervezésekor úgy
gondoltuk, fából alakítjuk ki, felső emeleti teraszán pedig nemcsak fogyaszthat a vendég, hanem ráláthat a strandra, a vízre, a
túlsó partra. De mindenekelőtt persze a kínálat vonzza hozzánk
a vendégeket, nagy örömünkre a hosszú évek során egyre több
törzsvendég jelenti a biztos bázisunkat. Ezt pedig nagy figyelem-
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Sörben óriási a kínálat!
A strandbüfé természetesen nemcsak étkek kínálatában jeleskedik lellei viszonylatban, de régiós szinten is kiemelkedő módon-italok terén is. Ki gondolná, hogy egy korsó sör Bogdán
Jánosék büféjében 250 Ft-ba kerül. (Tavaly 200 Ft volt.) Hétfajta csapolt sörből válogathat a szomjas fürdőző, limonádéjuk
összeállítása szintén alkalmas arra, hogy akár sorok várjanak
rá.Az összetétel az titkuk, de inkább leleményük. Kihagyhatatlan
a lángos, szakmai hiba lenne, ha nem követnék az épen aktuális
trendeket. Gitta elmondta, hogy a street-food széles fogyasztó közönséget vonz, ebben a műfajban is elmélyültek, amikor
kialakították az idei nyárra vonatkozó ilyen jellegű kínálatukat. A
Bogdán családban bizony mindenki a fedélzeten van, Dani fiúk
feleségével, Edittel, kisebbik fiúk Ádám főiskolás, remek sportoló, a helyi foci csapat kapusa, aki szintén nem elkerüli, hanem
jó szívvel felvállalja a maga részét a közös munkából./barátnője,
Bianka is dolgos lány, tisztában van azzal, itt az összefogás a
fő energiaforrás! / Tíz éve működik az Ádámról elnevezett büfé,
így érthető, hogy a névadónak is tennie kell, nem is keveset a siker érdekében. Kis büfé volt az elődvállalkozás, szép fokozatosan,
saját tőkéből tudtak mindig előbbre lépni és idén épp egy évtizede, hogy emblematikus, sajátos arculatú „vendéglátós váruk”
magasodik a lellei strand kellős közepén.
Az újító hajlam is megvan a Bogdán családban, amely számos
módon tetten érhető, bizonyítható is példákkal. Igen népszerű
forma, hogy zárás előtt látványos formában kínálják elvitelre
az ételeket, frissen, szép megjelenítésben. Mindjárt hozzátes�szük: fél áron.Nem is kerül konyhai hulladékba a maradék. De

Pizza

forradalmi újítást szeretne a balatoni hal ügyét szem előtt tartva
bevezetni Balaton szerte Bogdán János. Lehetőség szerint a pályatársak és az érintett szervezetek hathatós bevonásával. Miről
is van szó?

– A balatoni hal, ha széles körben tekintünk a vendéglők kínálatára, nyugodtan mondhatjuk, tartós hiánycikk – vág bele a témába János. – Úgy gondolom, hogy az un. „hekk- korszakon” már túljutottunk,
de még nagyon az elejénél tartunk a kínálatbővítést illetően. Az utóbbi
néhány esztendőben a Balaton partján – északon és délen – megjelentek a halsütők, amelyek rendkívül népszerűek és szerintem üzletileg is
sikeresek. Sokféle hallal jelennek meg, de ez csak egy szegmens. Az én
vízióm az, hogy össze kellene fogni a Balaton parti vendéglősöknek a
szélesebb halkínálat érdekében. Ehhez pedig – körbe a Balaton partján – egy-egy nagyobb városban, településen külön halpiacokat kellene működtetni. Milyen formában? Mivel egy rendkívül átgondolatlan
intézkedés nyomán balatoni halhoz hivatalos megrendelés formájában nem juthatunk, a horgászok biztosíthatnák felesleges zsákmányaikkal a gazdagabb kínálatot. Meg kellene szervezni az eladást, a halak
hatósági vizsgálatát, biztos vagyok abban, hogy nagyot léphetnénk
előre a mostani áldatlan helyzet megváltoztatására. Keresem annak a
lehetőségét, hogy döntőképes szakemberekkel, hatósági képviselőkkel üljünk le, mert kár lenne tétovázni. 8-10 helyszínt kijelölhetnénk.
A halpiacok meggyőződésem szerint nemcsak vendéglősök számára
jelentenének nyersanyagforrást, hanem a turisták is szívesen felkeresnék. A halpiacnak van valami sajátos kisugárzása, hangulata, turistavonzó jellege. Nagyon örülök annak, hogy tervemet elmondhattam
a szárszói Halfőző Kárpát-medencei Bajnokságon a zsűri elnökének,
Lukács István Oscar-díjas séfnek. Arra biztatott, hogy vágjak bele ebbe
a misszióba, a szakácsok minden bizonnyal mellém állnak.

– Lapunk is örömmel ad hírt erről a kezdeményezésről, talán azt is üzenve az olvasóknak, hogy sikerült megtalálnunk egy
szakmáját féltő, szerető, dolgos vendégszerető családot, a déli
parton, Lellén. A Bogdán család nemrégiben a szabad strandon
teljesen felújított egy büfét, amit fiatal, törekvő vállalkozók
bérbe vettek. Bárhol be lehetne mutatni akár tanfilmekben, hogyan kell manapság megépíteni korszerűen, célszerűen és látványosan egy vízparti büfét. Aki itt a mosdó helyiségbe belép,
azt gondolhatná valamely szomszédos négycsillagos szállodába érkezett…
Az szezon vendéglátás műfajában dolgozunk, és sokan azt
gondolhatnák, hogy ősztől-tavaszig lóbáljuk a lábunkat – mondja mosolyogva Bogdán János, aki azt is bevallja, meglehetősen
elfáradt már a szezon kezdetre. – Az elmúlt tavaszi hónapokat,de
már a tavalyi télieket is azzal töltöttük, töltöttem meghatározóan
jó magam, hogy ezt a büfét saját mércénk szerint a szezon kezdetre átadhassuk bérlőnknek. Úgy gondolom nincs szégyenkezni valónk. Most erőt gyűjtünk, mert indítjuk a saját üzletünket.
Érezzük, hogyne éreznénk a személyzeti válságot, már tavaly úgy
zártuk az évadot, hogy a feleségem Gitta egyetlen napra sem
tudta szabaddá tenni magát. Hát ilyen a mi életünk, így telnek
mindennapjaink, amelyek rendkívül színesek, jó együtt dolgozni
és azt látni, hogy gyermekeink és párjaik folytatói lesznek a mi
vendéglátós családi történetünknek.
Kiss Dezső Péter

Nyitás előtti pillanatok
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mel tudjuk csak megtartani, mi több növelni. A büfés stílus a vendéglátásnak azon területe, ahol egy igen kiélezett pályán sokszínű ajánlatokkal próbáljuk meghódítani a vendéget. Nagyon
fontosnak tartom, hogy legyenek biztos pontok és jelenjünk meg
minden szezonban egy-egy újdonsággal. Előbbire említhetem a
nagyon népszerű kézműves hamburgerünket vagy a kacsaburgert, egytálételeket tekintve a hagyományos magyar alapétkek
mellett az olasz stílusjegyeket is megvillantjuk. Hamburgeres újdonságunkról csak annyit, hogy tépett húsból készítjük, meglepetés körettel és tálalásmóddal.

A FAGYLALT KEMBERE

A BALMAZÚJVÁROSI ESZENYI FERENC

ÚJ ÍZEKEN TÖRI A FEJÉT
AZT IS MONDHATNÁNK A BALMAZÚJVÁROSI ESZENYI FERENCRŐL, HOGY A
FAGYLALT MŰVÉSZE, HISZEN EGÉSZ ÉLETÉT ERRE TETTE FEL S JUTOTT EL SZÉP
SZAKMAI MAGASLATOKBA. MÁJUS 29-ÉN TÖLTÖTTE BE AZ 50. ÉLETÉVÉT, AZT
MEGELŐZŐEN 2017. UGYANEZEN NAPJÁN VEHETTE ÁT AZ ÉV FAGYLALTJA MEGTISZTELŐ CÍMET, MINT MONDJA: SOHA EL NEM FELEJTHETŐ SZÜLETÉSNAPI
AJÁNDÉKAKÉNT A SORSNAK. A SÓS PISZTÁCIA PIRÍTOTT MAGVAKKAL FAGYLALT BRONZÉRME MELLETT A MASCARPONES TÚRÓKRÉM SÓS KARAMELLEL
ARATTA LE A DIADALT! EZZEL TELJESÜLHETETT FERENC EGY RÉGI VÁGYA ÉS
MEGSZEREZTE A KÉZMŰVES FAGYLALT NÍVÓ DÍJAT IS.
Szeretik egymást és a fagyit is

I

tt vagyunk Eszenyi Ferenccel
Balmazújvároson, a Centrum Fagyizó egyik asztalánál ülve, hogy
elbeszéljük mit is jelent számra a
fagylalt és mitől is jelenti ez a világ kedvenc finomsága életének értelmét.
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Ennyi bevezető után érdemes szétnézni a fagylaltozó belső helyiségeiben,
nem nagy alapterületről van szó, de a
látvány annál jobban üzeni, hogy nem
akármilyen helyen vagyunk. A falakon
különböző szakmai versenyeken elért
oklevelek, érmek díszlenek, fénylenek,
közülük is a legnagyobb, egy hatalmas
kupa, amelyet tavaly hódított el az újvárosi fagylaltos, ahogy jeleztük, születésének napjára időzítve. De milyen út
vezetett idáig? Erről már a terasz hűvösében beszélgetünk, még a vasárnap déli
harangszó előtt, jólesően megállapítva:
jönnek ide még ebéd előtt is szép számban fagylaltot nyalogatni…
– A helyieknek már nem kell bizonyítanunk, ismerik a boltunkat, a kínálatunkat,
a fagylalthoz való szakmai elkötelezettségünket – kezdi beszélgetésünket vendéglátónk. Gimnazista koromban, a nyári
szünetekben fagylaltot árultam, 198687-ben már az akkor újdonságnak számító
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Óriáskupával a csinos
feleség mellett

NDK-s csavaros lágy fagyi gépből kimérve. Azóta hatalmasat fejlődött a fagylaltkészítési technológia, de bevallom most
is áruljuk és a kedvencem közé tartozik!
Nagyszüleim neveltek, mert szüleim fájdalmunkra hamar itt hagytak bennünket.
Ők igazi dolgos emberek voltak, földműveléssel, állattenyésztéssel foglalkoztak,
korán megtanították az unokákat a munka becsületére. A nyári munkákból szerzett tapasztalatok után már „hivatásszerűen” is elkezdtem foglalkozni a fagylalttal a
„Kókusz” névre keresztelt balmazújvárosi
fagyizóban. Nagy hirtelen a fagylaltkészítés forradalminak nevezhető korszakában
találtam magam. Ekkorra már megjelentek itthon is az Olaszországból beszerezhető legújabb Carpigiani gépek, amellyel
már a legjobb minőségű kézműves fagylaltokat tudtuk előállítani. A Kókuszban
eltöltött néhány esztendő azt jelentette,
hogy kirajzolódjon előttem: én a fagylaltban szeretnék „utazni”…

fagylaltot, ugyanis külön üzemet működtetünk itt Balmazújvároson. A nagy
mennyiség ellenére tartjuk a kézműves
minőséget nemcsak a saját üzleteinkben,
de a kiszállított fagylaltoknál is. Fontos

mindig visszaigazolás ahhoz, hogy gimnazistaként jó irányt szabtam magamnak.
Azt gondolhatnák számosan, hogy ősztől
egészen tavaszig lógathatjuk a lábunkat.
Nem így van, mert mindig akad újabb és

Tessék válogatni!
számomra, hogy a helyiek érezzék, megkülönböztetett figyelemmel vagyunk irántuk.
Az óvodásoknak évente egy alkalommal ingyen adunk fagylaltot, az idén
pedig már a meghívottak körét kiterjesztettük az első és második osztályosokra is.
Örömmel fogadjuk őket, ahogy érkeznek
tanári kísérettel és belefeledkeznek finomságaink fogyasztásába. Azt látom, hogy
a fagylalt kínálat bővülésével ez a műfaj
jó alapokon van ahhoz, hogy a jövőben is
népszerű legyen. Érdekes, az én ízvilágomban - miközben folytonosan az újdonság
megtalálására törekszem – a puncs jelenti
az elsőbbséget és bizony még mindig nagyon népszerű a citrom, a vanília, a csoki
minden mennyiségben és persze az ezerféle formában és ízben tündöklő gyümölcs
ízű fagylaltok. Nem panaszkodhatom arra
sem, hogy eseménytelen szakmai múlttal
rendelkeznék. Dolgoztam olyan cégnél,
ahol lehetett világot járni, sokat utazni,
természetesen ez a munkám is a cukrászati alapanyagokhoz, fagylalthoz kötődött.
Most azonban szeretnénk vállalkozásunkkal megjelenni az ország második legnagyobb városában, megyeszékhelyünkön,
Debrecenben. Remélhetően őszre már
hozzáfoghatunk az üzlet kialakításához.
Fontos ez a jelenlét számunkra, de legalább
annyira fontos a különböző versenyeken
való megjelenés. Az itt elért siker inspiráló,
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újabb feladat, illetve arra törekszünk, hogy
a következő szezonban valamilyen újdonsággal jöjjünk ki. Ilyen volt korábban a
kéksajtos diós kenyérfagyi, vagy a még
extrémebb Juharszirupban karamellizált baconszalonnás snidlinges kenyér
fagyi, amely egy kiállításra született. De
megemlíthetnénk a bazsalikomos őszibarackos túrót, a fügés diós gesztenyét,
a konyakos meggyet, a régimódi vajkaramellát pityókás körte szósszal, és még
hosszan sorolhatnánk arra utalva, hogy a
lehetőségek határtalanok.
A jövőre térve Ferenc – aki tavaly
megkapta a "Balmazújváros kultúrájáért"
kitüntetést – arról beszél, hogy jó lenne
egy olyan fiatal, szintén kreatív és törekvő
kollegát találni, aki a folytatást jelentheti.
Persze csak fokozatosan, hiszen még mes�sze vannak attól, hogy visszavonuljanak,
de nagyon is közel ahhoz, hogy ily módon
építsék a jövőt. A kolleganőre, Edinára bármikor számíthatnak.
– Bízunk benne, hogy kapunk egy
ilyen friss erőt, családon belüli folytatónk
nem lesz, hiszen nem született gyermekünk, igaz hétszeres keresztszülők vagyunk – avat be privát szférájába Ferenc.
– Vannak ugyan ezen a szakmán belül is
munkaerő gondok, de összességében
optimisták vagyunk.
Kiss Dezső Péter
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Az „Év Fagylaltja” és további kiemelkedő országos cím büszke birtokosa
persze csakis lépésről-lépésre haladt, kereste a kibontakozás lehetőségeit. Közel
három évet töltött pályafutásának egyik
szakaszában külföldön, 1998-tól pedig a
szomszédos turisztikai fellegvárba, Hajdúszoboszlóra ment, hogy egy három
üzletből álló cukrászdát-fagylaltozót
vezessen 16 éven át. Mindhárom üzlet a fürdő vonzáskörzetében volt, ahol
órákon keresztül tíz-húsz méteres sorok
álltak a fagyizók előtt. Ferenc a hatalmas forgalmat két gyártóüzemmel és
harminc-negyven kollegával koordinálta
le. Bevallottan autodidaktaként, nagy
elánnal vetette bele magát ebbe a rendkívül kreatív szakmai területbe:
– Ahogy teltek az évek, és különböző
helyeken mutathattam meg magamnak
és persze másoknak is, hogy mire vagyok
képes, kitisztult előttem a megmásíthatatlan valóság: szenvedélyünkké vált a
fagylalt! A lehetőségek hatalmas tárháza maga a fagylaltkészítés tudománya.
Mit, mivel lehet keverni, hogyan lehet az
újabb és újabb technikát a legjobb hatékonysági fokkal kihasználni, miképpen lehet úgy ízeket kreálni, hogy az egyszerre
legyen trendi, de mutasson fel meglepőt,
újszerűt. Jártunk rendszeresen és járunk mind a mai napig Olaszországba,
különböző szakmai vásárokra, új technológiákat bemutató szakmai találkozókra.
A talpon maradásnak csakis ez lehet a
záloga: keresni a korszerűt, ragaszkodni
bizonyos tradíciókhoz, de jottányit sem
engedni a minőségből. Csakis olyasmit
kínálunk vendégeinknek, amit mi magunk is szeretünk fogyasztani.
Eszenyi Ferencnek úgy látszik szerencséje van abban a tekintetben, hogy
kollegáiban kitűnő társakra talált. Elsősorban is feleségére, de 16 esztendeje
Kiss Edina kolleganőre, aki szintén autodidakta módon jutott el arra a pontra,
hogy ő is életpályának tekinti a fagylaltkészítést. Ahogy Ferenc fogalmaz
„nyomás alatt a nagyobb kihívásokra
készülve nagyon jól tudunk közösen teljesíteni”! Miközben építik, csiszolják tudásukat nyitott szemmel járnak, számukra a konkurencia inkább inspiráló erő.
Balmazújvároson a Centrum Fagyizón
kívül még számos helyen kínálnak fagylaltot, ez egyáltalán nem zavarja portrénk
alanyát, ellenkezőleg: arra sarkallja, hogy
a számára kitűzött minőségi normákból
semmit ne engedjen.
– Nemcsak jó kell, hanem különleges
is – mondja. – Napi 200 tégely fagylaltot
is képesek vagyok értékesíteni, de térségi szinten közel 20 üzletnek szállítunk

A PANORÁMA SZEM
FELFEDEZÉS

Balatongyörökön,

a Csóka Fészekben

ENNI-INNI JÓ!

KATA ÉS BALÁZS BALATONGYÖRÖKI PÉLDÁJA TALÁN MÁSOK SZÁMÁRA IS MEGVILLANT
NÉHÁNY TANULSÁGOT, FŐKÉNT ARRÓL, HOGY A VENDÉGLÁTÁSBAN A FIATAL NEMZEDÉK
ÚJ SZINT MUTATHAT FEL. MINDEHHEZ PERSZE TANULÁSI VÁGY, NEM KEVÉS BÁTORSÁG, BÁR AZ IFJABBAKRA EZ NEM JELLEMZŐ – TÜRELEM SZÜKSÉGELTETIK.

M

iért is indítottuk riportunkat magvas gondolatfutammal? A Csóka Fészek, mint vendéglátós helyszín már
jelentős múlttal rendelkezik a Balaton északi partjának
e szép természeti adottságú településén. Mivel megejtő innen a kilátás, Panoráma néven fogadta korábbi vendégeit. Aztán elérkezett
a tavalyi esztendő, amikor is lehetőség adódott arra, hogy új korszakot nyissanak e falak között. Kata édesapja, családja jelentette
a financiális hátteret, illetve a Budapesti Gazdasági Egyetemen tanuló
lány párja, Balázs, aki eredetileg informatikus diplomát szerzett. Nem
késlekedett, amikor hirtelen kanyarítani kellett az életén:

– A mi történetünk kicsit
attól különbözik a szokványostól, hogy autodidaktaként vállaltuk ezt a megmérettetést a tavalyi esztendő tavaszától – fogalmaz
őszintén elöljáróban Balázs, aki éppen Keszthelyről érkezett vissza
beszerző körútjáról. – A vendéglátás világa mindkettőnket érdekelt
és azt mondtuk, ha kapunk egy terepet, lehetőséget arra, hogy megmutathassuk képességeinket, miért ne vágnánk bele! Lépésről-lépésre haladtunk és valójában az idei nyár jelenti az igazi premiert számunkra.

A látvány élményelem...

Ahogy a mozaikok összerakódnak

„Mindenki a fedélzeten” volt, amikor készültek a nyitásra, de később
is, amikor már „élesben” fogadtak vendégeket. Kialakították a belső teret,
annak vizuális világát, a pultrendszert, mivel a borra külön is nagy figyelemmel vannak /minden ételhez külön is ajánlanak!/ az üzlet egyik sarkában
látványos boros polcrendszer, kis szakkönyvtárral, újságokkal. Kerestek s
meg is találták Kerekes Sándor kitűnő, országosan is jól ismert mesterszakácsot a nagyon fontos séf feladatra. Ő hozta a recepteket és persze egy
szemléletmódot, amit folyamatosan továbbított és továbbít jelenleg is –
gyorsan kiszámítva – a 25 éves átlag életkorú „csikócsapatnak”. Elkészült
az étlap, amely természetesen mindig változik az évszakokhoz és persze a
nyári főszezonhoz szorosan kapcsolódva. Sikerült elindulni, Kerekes séf úr
szűkebben vett szakmai területéhez kapcsolódva a mangalica és szürke
marha alapanyagokból készült ételek kaptak erősebb tónusokat. Persze fel
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Szép kínálat borból, szellemi táplálékkal

kellett szerelni a konyhát, korszerű technikával, messzemenőkig figyelembe véve nemcsak az anyagi lehetőségeket, de a konyha jellegzetességéhez
igazodó speciális séf igényeket. (Csak egy példa: a suvidoláshoz szükséges
vákuumgép sem maradhatott ki a sorból.) Ugyanakkor kitűnő lehetőség
a Csóka Fészek kínálatának karakterizálásában az a tény is, hogy Kerekes
Ferenc saját termékekkel is rendelkezik meghatározóan füstölt árúból. El
kellett dönteni, boros fronton milyen irányokat jelölnek ki maguk előtt. Zsida Balázs elmondta, hogy nincs képzett sommelier kollega, ő mint üzletvezető külön is vonzódik ehhez a területhez, ezért folyamatosan képzi magát,
a felszolgáló kollegáknak továbbítja a legfontosabb ismereteket. Hogy ők
is tudjanak kommunikálni vendégeikkel. Elsőbbséget kapott a kínálatban
a Balaton, a maga teljességében, de szívesen felfedeznek újabb és újabb
tehetséges borászokat, illetve jó arányérzékkel a „nagyok” kínálatából is
válogathatnak a vendégek.
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SÍMOGATÓ RÁADÁS
Zsida Rékát a két szakács:
Krisztián és Ádám fogja közre

Itt vagyunk tehát a nagy nyári főszezon nyitányánál és arról érdeklődünk, milyen érzésekkel, hangulatban indul ezen a
versenypályán a Csóka Fészek Szépkilátót
működtető csapat? Balázs és Zsiga Kata
/különös egybeesés: családi nevükben
egyetlen betűnyi különbség van/ egyértelműen azt mondja: jó lendülettel, becsvágyóan! A világbajnokság kezdetére
megnyitották a Grillteraszt, ezzel is új
vendégkört megnyerve. A kezdeti tapasztalatok bíztatóak, de a java még most következik.
– A kezdeti nehézségeken túljutottunk, összeállt a konyhai és kiszolgálói
team, sokat foglalkozunk a kollegák
tréningezésével, a közös munka fontosságának megértetésével. Bizony a személyzeti munka sok-sok energiát igényel
és gondolkodásmódunkban meghatározó szerepet tölt be. Magam is tanulom,
hogyan lehet értékeket teremteni ebben a műfajban! Óriási dolog, hogy Katával megértjük egymást, nem félünk a feladatoktó. Bár óriási a kínálat, nem mindent
kapunk meg itt, régiós szinten. Alkalmanként Budapestre is fel kell utaznunk áruért.
Ez az életforma – ha úgy tetszik vendéglátós lét – éberen tartja az embert és arra
is vigyáznunk kell, hogy nehogy „elrepüljünk”. Próbálunk megfontoltan haladni, az
új stílusokat is képviselve. Folyamatosan
jelenünk meg új ételekkel és úgy látom,
ezt a vendégkör pozitívan igazolja vissza.
A Csóka Fészek ételkínálatnak csupán
elolvasása is izgalmas szellemi kaland.
Felépítettsége jól átlátható, a nagyságrendek megfelelnek a korszellemnek. A séf
ajánlata címszónál máris szembesülünk
a felvállalt stílusjegyek egyikével: tanyasi
csirkemell bazsalikomos zöldspárga
rizottóval, de mindjárt ott van válaszképpen a tradícionalitásra utaló töltött paprika vagy borjú paprikás buggyantott
tojásos galuskával. Egy másik remek: a
megyaszói mangalica tarja, grillezett
polentával, friss lecsóval /lásd ételképünket!/, netán a füstölt pisztráng és egy
másik üdítő, ötletes megjelenítési forma:
tárkonyos kovászolt zöldbab főzelék,megyaszói mangalica pofával. Nézzünk szét például a desszertek világában.

Balázs és Kata

FELFEDEZÉS

A séf a grillterasz
ajánlatával

Balázs húga, Zsida Réka kitűnő cukrász,
aki szintén jó szívvel jött erősíteni a csapatot. Remek ötletekkel rukkolt ki: málnás
tejberizs torta, bazsalikom glázzal,
citromposse, friss gyümölcsökkel, csokoládés trió kardamomos málnaszós�szal., de telitalálat a fotónkon szereplő
málnás pisztácia mousse, bazsalikomos fehércsokival.
Szezonnyitó balatoni őrjáratunk balatongyöröki állomáshelyén üdítő felfedezést tehettünk: az alkotókedv, a korszerűség és az oly sokszor hangoztatott
becsvágy hatalmas falakat képes lebontani. És mondjuk: a Csóka Fészekben enni,
inni jó…

A séf - közelebbről

Kerekes Sándor hosszabb időt töltött külhonban, legtöbbet Spanyolországban, ahol neves éttermekben, neves
személyiségeknek is főzött. Szakácskönyv a Magyar Szürkéhez c. könyvében
60 receptet közöl és „leteszi” szakmai
névjegyét: értékmentő misszió ilyen
ételeket kóstoltani a hazai és külföldi
vendégekkel, igaz megszettetéséhez türelem kell. Mesélte szezonnyitáskor tett
látogatásunk alkalmával, követlenül lapunk zárás előtt, hogy könyve elfogyott
négyezer példányban, ami több, mint
dicséretes könyvértékesítési mutató.
Pintér Árpád a könyben megjelent ételfotóival rangos nemzetközi díjat nyert:
beválasztották a világ 20 legjobb gasztronómiai fotósainak igencsak szűk
körébe. Aztán azt is megmutatta Keres
mester, hogy a füstölt kiskunfélegyházi töltött pecsenye kacsa mennyire
látványos, ízletes és laktató. Bizony
a grill-teraszon sok fogy belőle…
Konyhai csapata összeállt, sikerült már
a tavalyi nyitás óta két frontemberét
- Keringer Krisztiánt, Schrott Ádámot
- jó értelemben „megfertőzni „ a csóka
fészkes stílusjegyekkel.
MBÉ tudósítás
Fotó Artur Ujanaev

MINŐSÉGI BOROK ÉTELEK
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FÜRDŐVÁROSI DINAMIKA

HAJDÚSZOBOSZLÓN MINDIG TÖRTÉNIK VALAMI...
Beszélgetés Máté Lajos vendéglátásért, turizmusért felelős önkormányzati képviselővel
FELKÉSZÜLTEN ÉRKEZIK BESZÉLGETÉSÜNK HELYSZÍNÉRE, A HAJDÚSZOBOSZLÓI NÉGY ÉVSZAK HOTEL TERASZÁRA, MÉG A NYÁRI FŐSZEZON KEZDETE ELŐTT
MÁTÉ LAJOS. A VENDÉGFORGALOMMAL KAPCSOLATOS LEGFRISSEBB ADATOK SZERINT A TAVALYIHOZ
KÉPEST IDÉN JÚNIUS HÓNAPRA 9 %-KAL NAGYOBB
VOLT A VENDÉGEK LÉTSZÁMA!

A fürdő főbejárata előtt

B

eszédes, még inkább tényszerű indítása ez a hajdúszoboszlói vendéglátásról, turizmusról tervezett
eszmecserénknek. Az idegenforgalmi szakember szerint ma már márkanév a város, az épített települési környezett
és az ember kapcsolata harmonikus, a befektetéseket illetően
forog a pénz és az sem mellékes, hogy az elmúlt több, mint egy
évtized során fokozatosan alakult ki egy olyan szakember gárda,
amely képes előrelátóan tervezni, fejleszteni.
– Az ide érkezők pénzt hoznak, lehetőséget biztosítva nemcsak a városnak, azon belül is a Hungarospa Zrt.-nek ,mint elsőszámú önkormányzati tulajdonú fogadóbázisnak a dinamikus
fejlődésre – fogalmaz elöljáróban. – Elérkeztünk arra a pontra,
hogy mennyiséget tekintve már a határokat súroljuk, egyértelműen a minőségre kell a jövőben még jobban koncentrálnunk.
Az újabb és újabb projektek megvalósítása szinte folyamatos.
Az önkormányzat saját tőkéből hozzáfogott az új szabadtéri
színpad kialakításához, a Hungarospa főbejárata előtti parkot megújítottuk. illetve megújítjuk a piacot, de a vendégek
mindennapi itt eltöltött életminőségére minden bizonnyal nagy
hatással lesz az a kivitelezés, amely a Mátyás király sétányt tematikus látvány elemekkel teszi még vonzóbbá.
Hamarosan megkezdik a fürdő területén található csónakázó-tó megnyitását a külső vendégek, sétálók előtt – lampionos pihenő pontok kialakításával, más vizuális üzenetekkel. A
fürdő főbejárata előtti bazársor megszűnt, szellős és látványos
tér alakult ki- a már említett , virágokban gazdagon ékesített
parknak „főszerepet” adva.

A továbbiakban azt feszegetjük, hogyan tud együtt dolgozni az idegenforgalomért felelős különböző szakterületeket
képviselő városvezető, szállodatulajdonos, panziós, fizető vendégszoba értékesítésből megélő lakos, nem kevésbé a jelentős
potenciált képviselő szállodás és vendéglősi vállalkozói réteg?
– Jól bevált módszer, hogy kéthavonta, havonta „szállodaigazgatói reggelik” elnevezésű program keretében az
aktuális dolgainkat felelősen átbeszéljük, megbeszéljük. Értesülhetünk arról, milyen szándékok, igények jelentkeznek az
egyes szereplők részéről, hogyan oldhatjuk meg a problémákat, miképpen tudunk valóban a minőség irányába továbblépni. A szolgáltatói színvonal „karbantartásáért” csakis az adott
helyszíneken tevékenykedi tulajdonosok, munkatársak tehetnek a legtöbbet. A vendéglátásból, turizmusból élő közösség
minden szereplője felelős a sikerért! Vannak persze sajátos,
nem kívánt folyamatok is. A vendéglátás területén például a
nyári hónapokban a fürdő területén működő közel 40 melegkonyhás éterem, büfé, bisztró és más egység a napi fogyasztást meghatározóan lebonyolítja, hozzátéve: színes, sokféle
stílusjegyet felmutató kínálattal. /nyáron átlagosan 6-8 ezer
vendég vált jegyet./ Ugyanakkor a városban működő jelentősebb éttermek száma nem nagyon növekszik az utóbbi évek-

Szállodás, aki szőlőt is művel…

Büszke a szép parkosításra
Képalá
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Máté Lajos 22 esztendőt töltött különböző vezető beosztásokban a
szállodaipar területén. Az elmúlt közel 10 esztendőben, mint önkormányzati
képviselő, valamint a Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesületének elnöke teljes energiájával a város idegenforgalmával, annak fejlesztésével tölti idejét.
Fesztiválokat szervez és mivel a fürdőövezet önkormányzati képviselője, nem
kevés önkormányzati teendője is van. Kikapcsolódásképpen – és ezt büszkén említi is – kertjében szeret munkával feltöltődni. Ahogy mondja, konyhakertjében szinte minden megtermelnek feleségével. Beszélgetésünkre
málnaszedés után érkezett, de szőlője is van, féltőn ápolja tőkéit. Felesége is
kötődik a vendéglátáshoz, gasztronómiához: szakoktatóként tevékenykedik a
hajdúszoboszlói Bocskai István Szakképző Intézményben.
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Szőlőt is művel...

Hajdúszoboszló, a négy évszakos üdülőváros
ben, ami érthető is. A szállodákban a vendéget úgy kényeztetik, hogy minimum félpanziót, de az utóbbi időkben még
ebédet is biztosítanak számukra. Ez sajátos piaci helyzetet
teremt. Ezért is tartom fontosnak a helyi vendéglátósok más
módon történő szerephez jutását.

Gasztro fesztiválok tavasszal és ősszel

Máté Lajos a továbbiakban arról adott tájékoztatást, hogy a Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete – amelynek elnöki tisztét is betölti - generátora a
különböző hajdúszoboszlói gasztro- fesztiválok megszervezésének, lebonyolításának. E tekintetben kialakult egy olyan program menetrend, amely tavaszra
és őszre időzíti a főbb eseményeket. Valójában szezon nyújtásról is beszélhetünk. Kezdik az évet a Toros Fesztivállal, folytatják tavasszal a Hajdúsági Ízek,
illetve a Grill Ételek Fesztiváljával. Ősztől, egészen pontosan szeptemberben már
országosan is jegyzett program a Bio Étel és Borfesztivál következik, ezt követően pedig a Szüreti Mulatság. Ezen alkalmakkor a helyi vendéglátós vállalkozások
egy bizonyos köre jelenik meg kínálatával, illetve meghívásos alapon érkeznek
más műfajok képviseletében vállalkozók. (Kürtős kalács, a most igen népszerű
street -food elhivatott képviselői, borászatok, de hosszasan sorolhatnánk ki,
mindenki még. Azt mondja riport alanyunk, hogy a közel 10 esztendő során,
mint fesztiválszervező óriási kapcsolati tőkére tett szert. Tudja, kinek kell szólni,
kit érdemes meghívni, esetleg felfedezni.
Amikor a híres fürdőváros turisztikai erőtereiről még részletesebben váltunk gondolatokat, kirajzolódik, hogy egyre
jobban úgy kell gondolkodnia a városvezetésnek, a turizmusért felelős szakembereknek és szervezeteknek, hogy a jövő a
desztinációs értékesítés. Debrecen a maga kulturális és sport
kínálatával, mint az ország második legnagyobb városa nagy
értéket tud felmutatni, ezt nem kihasználni nagy hiba lenne!
A Hortobágy szintén fontos térségi vendégcsalogató helyszín,
sok-sok látványos programelemmel. Az itteni rendezvényekhez is csatlakozni kell, az érdekelt vállalkozásokkal, önkormányzatokkal hathatósan együtt kell működni. A korábban

létrehozott Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) fontos keretként szolgál az átgondolt vendéglátás képviseletére.
Együtt kell megtalálni a fejlődés lehetőségeit, ha szükséges
meggyőzni a másik felet arról, hogy a minőségi vendéglátás
lehet csakis a legnagyobb kitörési pont. Egy 24 ezres város – a

Egy kis kóstoló...

főszezonban – átlagosan 30 ezres vendégkört fogad. Óriási a
felelősség és erősen arra is kell koncentrálni az elkövetkezendő
időszakban, hogy új vendégköröket, egy másik megszólítható
réteget próbáljanak megcélozni. A szezon kitolódás elemi érdeke minden egyes szereplőnek.
-MBÉ-
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STÍLUSTEREMTŐ

A FÜRDŐVÁROSI STREET –

SZABÓ ATTILA nemcsak hamburgereket
kínál, naponta élő zenét is ad
vendégeinek…

JELLEGZETES VENDÉGLÁTÓS EGYÉNISÉGE HAJDÚSZOBOSZLÓNAK
SZABÓ ATTILA, AKI SZÜLEIVEL KÖZEL 30 ESZTENDŐVEL EZELŐTT
TELEPEDETT LE A „REUMÁSOK MEKKÁJÁBAN”. VENDÉGLÁTÓS
PÉLDÁT KAPOTT OTTHONRÓL, ÍGY EGYENES ÚT VEZETETT AHHOZ,

HOGY FÉRFIEMBERKÉNT EZEN A TERÜLETEN BONTAKOZTATHASSA KI
ELKÉPZELÉSEIT. KERESTE ÉS MEG IS TALÁLTA A MAGA MŰFAJÁT AZZAL,
HOGY KORSZELLEMŰ ÜZLETEKET MŰKÖDTET A MILLIÓK ÁLTAL LÁTOGATOTT FÜRDŐVÁROSBAN.

M

indjárt a fogalmat magya– Továbbléptünk és a strandfürdő
rázzuk meg, nevezetesen Szép családjával külföldön
főbejáratától áthelyeztük egységünket
a korszerűséget,amit úgyis
a Mátyás király-sétányra, ahol most a
átfordíthatnánk, hogy naprakész szolgálharmadik szezont kezdtük meg – tájétató módok. Lorena nevű éttermüket
koztat tovább üzleti, szakmai lépéseiről a
feleségével 8 hónapos alkotó, kivitelező
hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesümunkával, sok-sok ötlettel és ambícióval
letének alelnöki tisztét is betöltő gasztvalósították meg. 2008. március 8-án –
ronómus. – Ez már ülőhellyel ellátott,
milyen figyelmes ember! – a Nőnapon
nagyobb egység, szélesebb kínálattal,
nyitották meg, s azóta egyik kedvelt venami meg is hozta az eredményt: a kédéglátó bázis.
nyelmesebb kialakításnak köszönhetően
– A Lorena az elmúlt 10 év alatt megmár nagyobb népszerűségnek örvend
mutathatta, hogyan is képzeljük mi a
a Lorena street-food a turisták „főútján”.
feleségemmel a vendéglátást – mondKialakult amolyan népszerűségi, kedveltta a nagy nyári főszezon előtti napokban
tett riport utunk helyszinén. – Bizonyos
Egy család összefog
mértékű magyaros jelleg elkerülhetetlen,
de a bisztró stílus is fontos a mai ember
Nyugodtan mondhatjuk, hogy szészámára: maga a neve is azt jelöli, hogy
lesebben értelmezve a Szabó családon
gyorsan készíthető és elfogyasztható étbelül több nemzedék is összefogott az
kekről, italokról van szó. A fürdőövezetelmúlt évtizedekben azért, hogy sikereben sokan igénylik ezt, de kiszállítással
sen haladhassanak előre ebben az ágais foglalkozunk A mostani nyarára – pár
zatban. Hajdúszoboszlón vendéglátóséves gyakorlati tapasztalattal felvértenak lenni szép kihívás, kétségkívül igen
zetten – megjelenhetünk egy nagyobb
egységgel is! Ez „Fröccsteraszként”
népszerű, látogatott hely egyben felelős
aposztrofálja önmagát, ahol a street-food-os ételeinket tovább nép- tevékenység. Attila családi háttere mintaértékű: szülei, nagyszülei
szerűsíthetjük, illetve kibővítjük faszénen készített kürtöskalác�- mindig támogatták elképzeléseiben. Lépésről-lépésre haladtak,
csal, ezzel is megszólítva az igen nagy számban Hajdúszoboszlón s haladnak jelenleg is. Felesége látja el az összes adminisztrációs
tartózkodó családos vendégkört.
teendőket, rendeléseket, elszámolásokat és sok mindent még és
Szabó Attila – akinek a felesége ma is legnagyobb segítőtársa a
vállalkozásban – a street-food műfajának apró részleteit következe- ami a legfontosabb: a gyermekeket neveli, tereli, készíti az életre.
tes szorgalommal és munkával tanulhatta meg. 2014. nyarán, - tehát Ennél nemesebb hívatás nincs is! Férje teljes energiájával koncentéppen 4 esztendeje – a strandfürdő főbejáratánál, új színfoltként rálhat az üzletek működtetésére, a vendégekkel való figyelemre,
kezdhette el kibontakoztatni. Számos módon karakterizáltak ezek nem utolsósorban pedig további fejlesztésekre. Nem tudni mit hoz
az üzletek, melyeknek élő, működő példáit a feleségével külföldön a jövő, de az elődök ilyen példájából kiindulva, a most még felcseeltöltött nyaralások alkalmával tanulmányozhatták. Vendégként peredő 8 és 3 éves kislányuk minden bizonnyal átveszik a stafétafigyeltek, elemezték az étlapot, a kínálat sokszínűségét, nem utolsó- botot, amikor eljön annak az ideje…
sorban pedig e stílusjegy vizuális formáit.
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LORENA a Mátyás Király-sétányon

A Korona Hotelt is a Szabó család működteti

ségi kínálati lista, amelyből
kiemelkedik a szürke marha
burger, a cheddar burger,
az amerikai hot-dog, meghatározóan gyerekeknek, és
ami egyértelműen kedvenc
éllovas , a családok számára
kilós adagokban tálalt ropogós csirke szárny, amelyhez
különböző önteteket adunk.
Lapunk Hajdúszoboszlóval kapcsolatos másik, megKürtőskalács is kapható
határozóan újdonságokról
szóló cikkében külön is említést teszünk arról, hogy a város, egyben pedig a fürdő vezetése új
területet jelölt ki, „szórakozó negyedként”. A fürdő keleti részén,
közvetlenül az Aquapalace szomszédságában kínálja áruit számos
kiskereskedő (bazáros), ezen a részen vertek tanyát a céllövöldések,
különböző gyermekjátékokat, gépeket működtető vállalkozások. S
íme, itt lesz mintegy a turista főcsapás kellős közepén a már említett
Fröccsterasz. Hatalmas napernyői már messziről üzenik, hogy nagy
befogadóképességű vendéglátóhelyre érkezik az éhes és szomjas
vendég! Szabó Attila csapatával itt is meg szeretné mutatni, hogy jó
úton jár, amikor a street-food műfaját választotta az igencsak széles
palettájú vendéglátás ezerszínű világából.
– Külön erre kialakított, street-food-os kocsink jelenti a konyhabázist, természetesen más építményt is telepítettünk, a sörkiméréshez és egyéb más munkálatokhoz – tájékoztat a részletekről.
– Tokaji borokat értékesítünk és talán pozitívan vissza fogják igazolni vendégeink azt a döntésünket, hogy minden este élő zenével
színesítjük meg az ide érkezők perceit, óráit.
-Ö-

Fröccsterasz főszezoni start előtt
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STÍLUSTEREMTŐ

– FOOD MESTERE

VADÁSZ, AKI BORLOVAG
PORTRÉ

Komáromy Imre Attila Pro Vino díjat kapott
AZ ORDO VINI VENATORIUM VADÁSZ BORREND NAGYMESTEREKÉNT A CIVIL SZERVEZET TARTÓS ÉS SIKERES
VEZETÉSÉÉRT, IRÁNYÍTÁSÁÉRT, A BORRENDI MOZGALOMBAN KIFEJTETT ÁLDOZATOS, ELKÖTELEZETT
TEVÉKENYSÉGÉÉRT A MAGYARORSZÁGI BORRENDEK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ELNÖKSÉGE PRO VINO ÉRDEMÉREMBEN RÉSZESÍTETTE KOMÁROMY IMRE ATTILÁT.

Megérdemelt kitüntetés

A

borrend már nevével is üzeni a kettősséget: vadászok, akik értékes közösséget teremtettek a honi
borrendi mozgalomban. A nagymester motivációiról, borhoz, természethez való kötődéséről beszélgettünk egy júniusi délutánon.
Eredetileg gépész üzemszervezői szakon végzett a miskolci Nehézipari Egyetem dunaujvárosi főiskolai karán a Marcaliban született,
elődeit tekintve kaposvári ősöket magáénak mondható borlovag,
akinek pályakezdése előbb diplomájához kötötte, később azonban vállalkozóként bontakoztatta ki, meghatározóan üzleti képességeit. Erről így beszélt:

szakmérnökként megfelelő ismeretekkel, gyakorlati tanácsokkal látta
el és mondhatni egy életre szólóan „megfertőzte” őt is ezzel a sajátos
ősi szenvedéllyel.
– Megnyílt előttem egy olyan világ, amely önmagában is formálta
a
természetről
alkotott addigi világképemet, ismereteimet – mondVadász borlovagok az alsógödi kúriában
ja beszélgetésünk legelején. – Cserkelés, les építés, annak részletes
megfigyelése, de inkább megtanulása, hogyan viselkedj az erdő– A 80-es évek elejére alakult úgy jó sorsom, hogy két másik ben, milyen az ember és az állatvilág kapcsolata, mind-mind arra
irányította a figyelmemet, hogy jobban elmékollegával céget alapítottunk, mégpedig az
lyüljek a vadászat lényegi dolgaiban. Ennek úgy
autós ágazatban, annak is kereskedelmi és szoladtam a gyakorlatban nemesebb formát, hogy
gáltató szegmensében – mondotta. – Később
elkezdtem gyűjteni, meghatározóan a II. világparkolókat és autómosókat üzemeltettem,
háború előtt kiadott vadászkönyveket, amelyből
ahogy akkoriban magamnak is megfogalmazjelenleg mintegy ezer darabbal rendelkezem.
tam: „elcsapott gépész üzletemberként”.
Büszke vagyok erre, óriási szellemi muníciót
A harmadik ciklusát töltő borrendi nagykaptam a könyvek által, A különlegességek felmester vadászathoz való vonzódását nagyfedezése, megtalálása külön is izgalmas szelleban elősegítette egyik sógora, aki hivatásos
mi feladat, részt venni különböző árveréseken,
vadásztató céget vezetett, de nem kevésbé
felkutatni kuriózumokat az antikváriumokban.
terelgette e nemes kedvtelés felé nagybátyja,
Tíz éve vagyok titkára a Magyar Vadászkönyv
Dr. Komáromy Béla, aki szintén felvillantotta
Klubnak, ugyanakkor a vadász kamara kulturális
előtte az elkötelezett vadász szép emberi pélBüszke trófeáira
bizottságában is tevékenykedhetek.
dáját. Sógora állatorvosként és vadgazdálkodási
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ságára való figyelemfelhívást. Egészséges, sajnos azonban kevés
vadételt fogyasztó a magyar! Azért is lobbizunk, hogy a közétkeztetésbe értékes nyersanyagként hivatalosan is szerepeljen ez a nemes alapanyag. Az más kérdés, hogy valójában a
vadhús eredetileg – az egyes vadásztársaságoknál – igen olcsón
szerezhető meg, mégis valahogy a 300 Ft-ból az üzletláncoknál
3000 Ft-ra „tornássza fel” magát az ára. Nagyon lényeges a megfelelő elkészítés, ha tehetjük magunk is szervezünk különböző
főzőprogramokat vadászati és borrendi berkekben, de a profi
szakácsokra a jövőben még nagyobb felelősség hárul a vadhús
népszerűsítése terén. Véleményen szerint a vadásztársaságok bevonásával ki lehetne alakítani az értékesítés hivatalos hálózatát,
jelentős árcsökkentést elérve.
Íme tehát Komáromy Imre Attila vadász éne, nagyon is sommásan, de ideje rátérnünk a borhoz való kötődésére, de még inkább a
borrendi mozgalomban végzett munkájára.
– Nagy adománya az életnek, hogy megalapíthattuk 2000-ben kitűnő emberekkel az Ordo Vini Venatorum Vadász Borrendet, mégpedig az országos szövetség égiszén belül sajátos küldetéssel – tér rá
másik témánkra a most kitüntetett nagymester. – A belépés alapja aktív vadászként érvényes éves vadászjegy és fegyverviselési engedély,
mindemellett őszinte elkötelezettség a kulturált borfogyasztás
mellett, ezzel sorainkba emelve profi szőlészeket és borászokat,
mezőgazdasági szakembereket is. Nemes és színes ,életteli ez a kettősség: vadászat, borrendiség!
A vadászokat tömörítő borrend nagyon is témaorientáltan szervezi meg programjait, szakmai és gasztronómiai rendezvényeit, eseményeit. Minden esztendőben megrendezik az apró és nagyvadak közös vadászatát és a Vadász Koronglövő Vándorkupát. Egyedi
annak módszere, hogyan választják ki a borrend zászlós borait. Minden második évben a saját rendes tagjaik közül választják meg az arra
érdemes bort. Bizony tiszteletreméltó a mezőny, hogy csak néhány
példát említsünk: Bock József, Polgár Zoltán, Kovács Zoltán, Koch
Csaba. Legutóbb Erdőbényén a helyi alapítvány és önkormányzattal
való közös szervezésben rendezték meg a Vadász-borász Borverseny,
amelyről külön is tudósítunk lapunk Hírmix oldalán.
- Borrendünk sikeres vezetéséért kaptam a kitüntetést, de ez
valójában a mi közösségünknek szól – vélekedik a díjról. – Nagyon fontosnak tartjuk a vadételek gasztronómián belüli fontos-

Komáromy Imre Attila szerint fontos előrelépés volt a közelmúltban életbe lépő új vadászati törvény megalkotása, amely jó irányokat
mutat a jövőre nézve. Most mintegy 22 milliárd az éves árbevétel vadértékesítésből és ez átgondolt értékesítési stratégiával, marketing
munkával növelhető. A vadászetika sokat fejlődött, ugyanakkor be kell
vallani: kicsit költséges szenvedély ez, a drága technikai háttér, ruházat
és sok minden más eszköz biztosítása miatt. Mégis úgy érzi, a mintegy
62 ezres hazai vadász közösség rendezett, egymást tisztelő emberekből
áll, a vadásztársaságok felelős és elkötelezett művelői a hazai vadállomány fenntartásának, szabályozásában aktív szerepet vállalnak
Az Ordo Vini VenatoriumVadász Borrend minden esztendőben megrendezi a Szent Hubertus Napot, hagyományosan az
alsógödi Nemeskéri-Kiss Kúriában. Ez egyszerre ünneplése a
bornak és a hozzá illő ételeknek. Bejegyzett székhelye a borrendnek Budafokon a Vécsei u. 5. szám alatt található Cor-Vinum Pince. A most kitüntetett vadász-borlovag borbíróként
számos szakmai versenyen fejtheti ki tevékenységét és büszke
arra, hogy egy kitűnő emberekből álló közösséget vezethet. A
húsz alaptagot számláló borrend nagytanácsának további tagjai a most kitüntetett nagymesteren kívül: Héczei Imre kancellár, Vladimir Picsugin alapító- alkancellár, Dr. Fábián Árpád
kincstárnok, Humer Gábor krónikás.
További kapitális zsákmányokat és nemes borokat kívánva,
gratulálunk a kitüntetett nagymesternek!
MBÉ tudósítás

Közös vadászat utáni teríték
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PORTRÉ

Vadászkönyv gyűjteménye
egyedi érték

SZIGILLUM SZIGILLUM

Ünnepelt a 25 éves
Szent Benedictus
Borlovagrend
Szent Orbán-napi programkavalkád

NÉGY ÉVTIZEDES KÜLDETÉS
MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSE
Jubileumi programot
szervezett Gyöngyösön a
40 éves
Glória Sublimis Borrend

A Szent Benedictus Borlovagrend fennállásának 25 éves évfordulóját
ünnepelte 2018. május 26-án, a hagyományos Szent Orbán-napi Hegyünnep kereteiben.
z ünnepséget dr. Hajdu FriA gyöngyösi Dubicz Borászat & Szőlőbirgyes elnök-nagymester nyitot- tok biztosított autentikus helyszínt a Glória
ta meg, köszöntötte az ország minden Sublimis Borrend 40 éves jubileuma alkalmárészéből érkezett, 35 borlovagrendet ból megrendezett ünnepség egy részének.
képviselő több, mint 100 vendéget.
Itt fogadták az ország különböző helyszíneiKoszti András Velence város pol- ről érkező borrendi delegációkat, megkínálgármestere, L. Simon László parlamenti va kellemes frissítőkkel, falatokkal, hiszen
képviselő, valamint dr. Szabó Balázs csaknem egész napos, igen gazdag program
az Agrárminisztérium főosztályvezető- várt a vendégekre.
je köszöntőjét követően dr. Janky Ferenc PhD nyug. egyetemi docens szakunai György Sándorné nagymester as�mai előadása következett, majd Kupi
szony örömmel fogadta a nagy érdeklődést
A nagymester László borlovag, helytörténeti kutató és jó szívvel invitálta borrendi társaival a vendégeket
foglalta össze az elmúlt 25 év legfonúj borlovagot avat tosabb eseményeit. Ezután Koczor a Városháza Dísztermében. A nemes gyülekezetet
Hiesz György polgármester köszöntötte elsőként,
Kálmán, a Magyarországi Borrendek utalva arra, hogy büszke Gyöngyös városa a jubiláló
Országos Szövetségének elnöke is kö- civil szervezetére, amely gazdag szakmai prograszöntötte a 25 éves borlovagrendet, majd Pro Vino Érdemérem kitüntetést adott át mokkal, látványos rendezvényekkel hirdeti a Mátrai
a borlovagrend elnök-nagymesterének. A programok közben Szíjártó József tároga- Borvidék gazdag borkulturális értékeit. Prof. dr.
tóművész kellemes dallamait hallgattuk.
Magda Sándor a Magyar tudományos Akadémia
A borkóstolóval fűszerezett velencei-tavi sétahajózás és ebéd után következett a tagja, a korábbi Gyöngyösi Főiskola rektora szintén
hegyi program: mazsorettek és fúvószenekar fölvezetésével a borrendi díszruhába öl- méltatta a borrend elmúlt 40 esztendejét, ő maga
tözött, borrendi zászlókat lengető színpompás borlovag-sereg ünnepélyesen a Szent alapítástól kezdve, különböző beosztásokban, ám
Orbán téren felállított színpadhoz vonult. A borrendi zászlók színes körétől ölelve őszinte lokálpatriótaként figyelemmel kísérte a Glókövetkezett az újonnan fölvett borlovagok avatási ceremóniája, melyet Wagner Pé- ria Sublimis Borrend mindennapjait. Érdekes színter ceremóniamester vezetett le. Dr. Hajdu Frigyes, a Szent Benedictus Borlovagrend foltja volt a városházi programnak Kovács Krisztina
elnök-nagymestere a fölvételi próba teljesítése és az eskütétel után négy új jelöltet fuvolatanárnő köszöntője, aki a borrend udvarhölavatott borlovaggá: Bus István, Dózsa B. György, ifj. Kupi László és Nagy Zsolt gyeként is népszerűsíti a helyi borkultúrát.
mostantól borlovagrendünk teljes jogú, un. rendes tagjai.
A Magyarországi Borrendek Országos SzövetA III. Szent Benedictus Borverseny eredményhírdetése következett ezután. A 47 sége ez alkalommal Pro Vino kitüntetésben rébenevezett bor minősítése 15 arany-, 18 ezüst- és 11 bronzérmet, valamint 3 okle- szesítette Benkő Attila alapító tagot, aki korábban
velet eredményezett. A legjobbak közül a Csóbor Pincészet 6 arany- és 1 ezüst-, kancellárként is szervezte a borrend adminisztráciaz L. Simon Borászat 4 arany- és 4 ezüst-, a Lics Pincészet pedig 2 arany- és 1 óját, rendezvényeit, eseményeit. Jelenleg is tagja a
ezüstérmet kapott. 2018-tól a Szent Benedictus Borverseny keretein belül minden
borrendnek és a kitüntetését követően
évben kiválasztjuk a legjobb
őszinte szavakkal köszönte meg, hogy
borok közül a Velence Város
A házigazda borlovagrend tagjai munkálkodását ily módon is elismerBora díjat kiérdemlő nedűt.
vezetik a fölvonulást ték.
Idén a díjat a Csóbor
Természetesen a város ünnepe is
Pincészet 2017-es évjáratú
volt ez a jubileum, ezért a Mátrai BorChardonnay bora nyerte el,
napokhoz kapcsolódva a megjelent
a velencei önkormányzat ezt
borrendek díszruhában zászlókkal voa bort fogja reprezentációs
nultak végig Gyöngyös belvárosában,
célokra fölhasználni.
az egyes borrendeket külön is köszönA Szent Orbán szobor
tötték.
megtisztelése után, késő
A Városháza dísztermében külön
délutántól a társborrendi
állófogadást adott a jubiláló borrend,
vendégek a házigazda borloilletve a Kékes Étterembe invitálta vavagrend tagjainak nyitott
csorára a megjelenteket. Ki-ki idejétől
pincéiben
győződhettek
függően külön is kóstolhatott a Mátrai
meg arról, hogy a Velencei-tó
Bornapok gazdag boros kínálatából.
körül valóban finom, minőségi borok érlelődnek.
-MBÉ-
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A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének lapmelléklete
A 30 ÉVES MÚLTÚ
VINUM VULCANUM BORLOVAGREND
SZÉP MISSZIÓJA
Jeles évforduló tette még emlékezetesebbé, tartalmasabbá
az idei Kéknyelű Virágzás Ünnepét Badacsonyban. A Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend 1988-ban – egészen pontosan
december 13-án, Lizapusztán alakult meg 17 alapító taggal. További beszédes adat: jelen pillanatban immáron 115 rendes tagot számlál!

Díszben

A

molyan történelmi időket is felidéztek a megjelentek ezen a június
elejei kánikulai napon. A Párizsban működő Nemzetközi Szőlészeti Borászati Hivatal
1987. októberében hirdette meg Rómában
a Szőlészek és Borászok Világtalálkozóját,
amelyen Badacsony is elnyerte a Szőlő és
a Bor Nemzetközi Városa címet. Épp ez a
momentum serkentette az alapítókat egy
új borrend megalapítására, Jeck Tibor első
nagymester vezetésével. Volt tehát mit vis�szaidézni az elmúlt 30 esztendőből a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet jubileumi
programján. A rendezvény védnökeként
Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselőt jegyezték és a nagy
számban megjelent borlovagok, meghívott vendégek részesei
lehettek a köszöntőkön kívül tartalmas előadások meghallgatásának is. Dr. Báló Borbála, egyetemi docens, tanszékvezető, a
Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Szőlészeti Tanszékének képviseletében „Klímaváltozás a szőlőtermesztésben
itthon és a világban” címmel foglalta össze gondolatait, sok-sok
érdekes tényadattal, következtetéssel. Az ünneplő borlovagrend
tiszteletbeli nagymestere, Tóth János Zoltán történészi képességeit villantotta fel gazdag összefoglalójával, visszatekintve a
meglehetősen sűrű eseményekre. Közvetlen elődeiről, Csanádi
Józsefről és az alapító nagymesterről Jeck Tiborról is őszinte szavakkal emlékezett meg, és felidézte a nagyobb rendezvényeket,
programokat. Ilyen a Kéknyelű Virágzás Ünnepe, de mindig is
élére állt a helyi borkulturális programok szervező munkálatainak
e jeles civil szerveződés. Ilyen a Sándor-napi Bormustra, Szent
György-hegyi Napok, Badacsonyi Szüret, Márton-napi Újbor
Ünnep. A borlovagrend zászlós bora természetesen a Badacsonyi Kéknyelű. A rendezvényen Pro Vino Hungarico Érdemérem
kitüntetésben részesült Dr. Májer János. Az előadások után
emléktábla koszorúzásra, a borrendek felvonulására került sor. A
jelenlévők megtekintették a Kéknyelű Virágzást és részesei lehettek az egyházi áldásnak. A kulturális műsor után borlovagrendi
avatásra került sor.
-MBÉ-

Elismerések,
kitüntetések

MEGTARTOTTA

ÉVES KÖZGYŰLÉSÉT A MAGYARORSZÁGI
BORRENDEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

A

közgyűlés stílusos helyszíne a Soós István Borászati
Szakiskola Tangazdasága volt. A 46 szavazásra jogosult borrendből 40 fő képviselte magát. Üde színfoltként bemutatkozott 3 új borrend, akik kérték a Szövetségbe való
felvételt: Somló és Környéke Borút Egyesület, Siklósi Borbarátnők Egyesülete és társult tagként a Csallóközi Borbarátok
Asztaltársasága. A közgyűlés egyhangú szavazással tagjai közé
fogadta őket, ezzel a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének tagjainak száma 48, a társult tagok száma pedig
10 főre emelkedett.
Az elnökség és a szakmai bizottságok elnökei beszámoltak
a 2017. évi végzett munkáról, az elmúlt évek sikereiről, nehézségeiről. Továbbra is megoldandó feladatnak tartja a Szövetség
a borrendek díszruháinak megfelelő viseletét a különböző
rendezvényeken.
Ünnepélyes keretek között került sor a kiváló minősítést kapott zászlós borok minősítéseként a oklevelek.
Elfogadásra került a Felügyelő Bizottság jelentése a 2017.
évi gazdálkodásról és elfogadásra került a 2017. évi mérleg is,
mérleg fő összege 3.622 e Ft volt, az adózott eredmény 485 e Ft.
A közgyűlés megtárgyalta a 2018. évi feladatokat és a költségvetési tervet. Külön öröm, hogy a Szövetség működési célra pályázati pénzt nyert 2,9 m Ft-ot, szakmai rendezvényre
1,5 M Ft-ot, így biztonságosan megvalósíthatjuk a 2018. évi
terveinket.
Külön napirendként tárgyaltuk a szabályzatok módosítást.
Az Alapszabály módosítást a Fővárosi Bíróság határozatban
rendelte el, a közgyűlés egyhangúan elfogadta a módosító javaslatokat.
A Tagdíjfizetési Szabályzatot az elnök úr javaslatára levettük a napirendről, mivel az Alapszabály megfelelően rendelkezik a tagdíjfizetés módjáról. Viszont felvetetésre került, hogy
rendezni kell a társult
tagok helyzetét, ami az
elnökség feladata lesz.
Legnagyobb vitát a Választási szabályzat tervezet
okozta, sokan ellenezték a
tervezetben lévő kitételt,
hogy az elnökség tagja
lehetőleg szakmai végzettséggel, vagy szakmai
tapasztalattal rendelkezKoczor Kálmán zen a szőlő-bortermelés
területén.
MBOSZ-elnök
A vita azzal zárult, hogy
díjátadása az elnökség tovább tárgyalja a témát az elhangzott információk alapján.
A Kitüntetési Szabályzatban egy új kitűntetési formát fogadott el a közgyűlés: Életmű Díjat adományozhat az elnökség az
arra érdemes nagymesternek, vagy borrendi tagnak.
A közgyűlés fénypontjaként az Elnökség javaslata alapján átadásra került Komáromy Imre Attilának az Ordo Vini Venatorum
Vadász Borrend Magyarország nagymesterének a PRO VINO Díj.
A közgyűlés után közös ebéddel és beszélgetéssel zártuk a
napot.
Koczor Kálmán
elnök-nagymester
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A GONDOLATSZOBRÁSZ VENDÉGLŐSÖKHÖZ SZÓL…

SZELLEM

Majoros Árpád Várpalotáról
SZÁMOS HELYEN LÁTHATÓ SZEMÉLYESEN,
AMINT VERSEIT ÉS GONDOLATAIT (EDDIG ÖS�SZESEN 1400-AT JEGYEZ) TOLMÁCSOLJA EGY
EMLÉKMŰ ÁTADÁSÁN, A PARLAMENT ELŐTT,
BARÁTAINAK VAGY ÉPPENSÉGGEL EGY KÁVÉHÁZBAN. ADAKOZÓ TÍPUS: GONDOLATFUTAMAI,
MORZSÁI KIAPADHATATLANOK.

M

ajoros Árpád tisztességes, becsületes foglalkozását tekintve festő
és mázoló. Várpalotán él, de egyre
több helyre hívják gondolatébresztő
egyénisége miatt. Ahogy találkozásunk alkalmával elmondta, 38 éves
kora óta komolyabban figyel az
élet minden rezdülésére. És hogy
ezzel kapcsolatosan mit üzen nekünk mindjárt most a riportunk elején, íme sorai: „Születésünkkel, egy
kis időre szerződést kötünk a földi élettel, mindenegyes perce olyan
drága kincs, akár a sivatagban a víz. Ezt mindig tartsuk szem előtt,
mert az idő nem vár senkire és úgy elrohan, akár az utolsó vonat az
állomásról, de akkorra már késő lesz. Épp ezért, próbáld meg színessé formálni életed minden pici percét. Adj örömöt, vigasztalásokat
magadnak és másoknak. Sokat gondolkodj és kockáztass, mert ennek van értelme. Ne feledd, az idő nem pótolható semmivel, figyelned kell rá, mert rohan…”
Milyen érdekes közelítés! Kiváló, minden ízében, porcikájában
és szellemiségében nemzetben gondolkodó barátunk maga is éli
a maga életszerű életét. Budapesten találkoztunk, mert itt volt
többszörös „fellépése”. Szavalt a Parlament előtt, mert elsők
között és elsőként állt ki azért, hogy Trianon visszaadása érdekében gyűjtsön össze a nemzet határon innen és túlról 5 millió
aláírást. E gondolatkör kiemelten ott van a fejében, szívében! Trianon című verse immáron több magyar településen kőbevésetten
olvasható. Csak irigyelni lehet, hogy gondolatainak ily módon is
emlékművet állítanak jóravaló emberek!
– Talán nem mellékes, ha azt mondom, a semmiből jöttem, s
a felhők fölé értem, lent megtanultam küzdeni, fönt majd megtanulok becsülni, alázatot kell még gyűjtenem, hogy kerek legyen
az életem – mondja egy pohár bor kóstolása közben egy budai
kisvendéglőben. – Tóth Imre, kitűnő barátomtól kapok mindig
muníciót a továbblépésre. Most például dolgozom az egyik ingatlanban, miközben festem a falakat, darál, jár az agyam. Aztán
leülök a barátokkal, közöttük Tóth Imrével, aki vállalkozóként több,
gondolataimat tartalmazó emlékmű létrehozásában segített és
azt mondjuk: érdemes együttgondolkodni, a nemzet jövőjét tervezni. Nagyon jól esik muníciót kapni, ha a honlapomon megosztják gondolataikat kitűnő honfitársaim. Sok üzenetet kapok, és
ettől megsokszorozódik az erőm.
Majoros Árpád – enyhén fogalmazva – több mint érdekes
ember, aki elmondta, hogy nagyon hálás jó sorsának azért, hogy
2006-ban 100 színész önzetlenül felmondta saját csodálatos
hangján gondolatait. Micsoda megsokszorozódása ez annak,
hogy érdemes mindezt cselekednie. Hisz abban, hogy amire gondol, feléd jöhet. Amire vársz és teszel érte, bekövetkezik.
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Kerámia vendéglősöknek – Árpád gondoltaival
– A Trianon versem sajátos „pályafutást” él meg, mert számos
településen kőbe vésték – mondja, miközben jó erősen a szemembe néz. – Saját magamra is igaz ezáltal az egyik gondolatom üzenete: "minden ötleted úgy lesz igazán értékes, ha tettekkel együtt
megvalósul! A kérdés csak az, hogy más is észreveszi-e, ötletemben az ötletet." Hát észrevették, olyannyira, hogy lankadatlanul
következnek az újabb és újabb gondolatcsirák. Most a vendéglősök számára, a magyar gasztronómia igencsak népes tábora felé
szeretnék egy üzenettel élni. Egy kitűnő keramikus művész, a
csákvári Kodolányi Bori elkészített egy olyan, mondhatni gondolattárat, agyagból, amely valójában az én üzeneteimet tartalmazhatja, természetesen meghatározott számban. A vendég fizetéskor, vagy a távozás perceiben benyúlhat ebbe a kerámiába (több
oldalról is nyitott) és kihúzhatja az útravalóját. Összesen 1400
gondolatom jegyeztetett fel, nyilván minden gondolat nem
fér bele egy ilyen kerámiás üzenetbe, de ezt lehet folyamatosan
cserélni. Majoros Árpád a maga „ezer eszével” sohasem nyugszik,
mert vagy ecsetet fogva a keze jár, vagy az agya forog. Mi minden
kitalált már! Írt a Coca Cola és a Pepsi Cola elnökének, hogy a
termékeikre akasszanak fel célirányos gondolatot, hogy ne csak az
ital legyen élmény, amely lefut a torkon, hanem maradjon gondolat is… Azt mondja, a Pepsi Cola elnöke visszaírt egy levelet,
amelyben szerényen azt közli: ők a Coca Cola nagysága előtt meghajolnak, ha pozitív döntést hoznak e tekintetben, ők nem kívánnak jelen lenni ezen a versenypályán…
– Szívesen adok tájékoztatást bármely vendéglősnek, szállodásnak vagy szolgáltató cég tulajdonosának , képviselőjének
arról, hogy milyen tárgyi, anyagi és szellemi koordináták alapján
képzelem én a kerámiába zárt gondolataim terjesztését – mondta
befejezésül. – Számomra mindig is az jelenti a pillanatnyi kiteljesedést, hogy marad még bennem muníció. Ezért, úgy gondolom, 54
évesen van még teendőm.
A gasztronómia, ha úgy tetszik a kulináris életérzés része az
is, hogy riportalanyunk arról is tájékoztatta lapunkat, hogy 2014ben kitalálta a Gondolatcsokikat, mint bölcs ajándékot. Az édességgyártó cégeknek küldte el ezzel a mottóval: amire gondolsz,
feléd jöhet, amire vágysz és teszel érte, bekövetkezik. És továbbviszi mindezt a következőkkel: „Bonbont, virágot, italt általában csak valamilyen ünnep – születésnap, névnap - alkalmával
ajándékozunk egymásnak. Van azonban olyan ajándék is, a „gondolatcsoki”, amellyel bármikor meglephetjük szeretteinket. Hogy
még nem hallottak ilyen ajándékról? Nos, elmondhatjuk, a CBA
hálózatában egy év alatt elkapkodták.
Ráadás serkentésül továbbítsuk pár szavas gondolatborsát: „Az
életünk túl rövid ahhoz, hogy várakozásba tartsuk a tettek erejét!”
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www.gondolatszobrász.hu
gondolatszobrasz@gmail.com
06 30 9572096

Krigler Panzió

TÁRSKÉNT SZŐLŐVEL,
BORRAL – EGY ÉLETEN ÁT

Kóstoltatás a pincében

E

rejét jól beosztva, lépésről-lépésre haladt előre, kisdiák
kora után a pannonhalmi Bencés Gimnáziumba került
– jól tudjuk ez önmagában is fontos alapot jelenthetett
a későbbi egyetemi tanulmányaihoz. Erősáramú mérnöki
diplomával a kezében hamar felelős beosztásba került, kicsit eltávolodva a szakmájától. A csabrendeki és sümegi termelőszövetkezet
műszaki, gazdasági fejlesztésében vállalhatott vezető szerepet.
– Izgalmas, teremtő időszak volt ez és persze egybeFőztje remek!
esett családom alapításával
és gyarapodásával is – idézi
vissza azokat az időket Krigler Ferenc nyárkezdeti
látogatásunk
alkalmával.
– Mindig is a nagyban való
gondolkodás motivált! Új világ, új korszak kezdődött, a
termelőszövetkezeti éra már
történelem, de számomra
megmaradt a cél: növelni a szőlőterületeinket,

szántóinkat, persze apránkénti előrehaladással. Közben figyelve
az aktuális növénytermesztés, állattenyésztés teendőire, mindennapi dolgaira. Ma már hét hektár újratelepítéséről számolhatok
be. Ennek köszönhetően megjelent kínálatunkban az Olaszrizling,
a Chardonnay, az Irsai Olivér, a Királyleányka, Szürkebarát,
Tramini, Merlot, Chabernet Franc és a Kékoportó.
Ideje ugyanis elárulnunk egy nagyon fontos tényt Krigler Ferenccel kapcsolatosan. Jó döntésének köszönhetően korábban
meg tudta vásárolni Sümegen az egykori híres borkereskedő Ramasetter Vince pincéjét, ahol az elmúlt évek során igazi vendéglátós bázist teremtett.
– A történelmi pincénkre
építettük meg családi otthonunkat, melyet aztán fokozatosan
panzióvá bővítettünk, ahol
nemcsak autentikus környezetben tudunk bort kóstolni, hanem panorámás éttermünkben
finomabbnál-finomabb melegkonyhás étkeket – szolgál első
A kínálatból
kézből információkkal a házigazda. – Így – a pincével és más
szolgáltatási kínálatunkkal – arra is gyakran sor került, hogy külön
megrendelésre borkóstoló programokat szervezünk. Bizony
sok-sok dicsérő szó hangzik el konyhánkról! Hű társam, Éva igazi
birodalma ez! Igényes, meghatározóan kistermelői nyersanyagokból készített ételek kerülnek a mi terített asztalainkra.
Krigler Ferenc villanásnyi arcéléhez tartozik, nagyon is kifejezően az a momentum, melyről külön is szólnunk kell. Miközben egyre
nemesebb és szebb borokat tudott alkotni s kínálni vendégeinek
más ódon sem fukarkodik energiájával. Térségi borversenyeken
megszerzett különböző színű érmeinek számát felsorolni is hos�szú lenne. Bizonyára mindezekre is tekintettel a Pannon Császári
Királyi Borlovagrend soraiba fogadta, majd négy éves tagsági
munkáját követően a rend nagymesterévé választotta. E minőségében feltett szándéka, hogy az eddig szerzett tapasztalatait
a legszélesebb körben tudja átadni, érvényesíteni.
Szöveg-fotó: Forschner Rudolf
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ARCÉL

A SÜMEGI KRIGLER FERENC
MEGSZÜLETÉSÉVEL NEM
SZAKADT MEG EGY SZÉPEN
FELÉPÍTETT BOROS DINASZTIA LÁNCOLATA. KÜLDETÉSÉT Ő IS TELJESÍTI, EGYSZERRE TÖBB FRONTON IS.
AZ ŐSÖKHÖZ HASONLÓAN
MÁR GYERMEKKÉNT RÁÉRZETT NAGYSZÜLEI SZŐLŐJÉBEN, MENNYIRE SAJÁTOS
EZ A VILÁG, MENNYI MINDEN FELFEDEZHETŐ, MEGTANULHATÓ, HOGY AZTÁN
EZEK BIRTOKÁBAN MIND
TELJESEBB ÉLETET LEHESSEN ÉLNI.

Elso Magyar Fehérasztal lovagrend

Benne

ÖSSZEFOGLALÓ

A SŰRŰJÉBEN

A 2018. ÉVI KÖZGYŰLÉSRŐL

JEGYZET

Megalakulása óta immár a 12. éves közgyűlését tartotta
Lovagrendünk május 29-én a Zila Kávéházban. A szokásos napirendi pontok közé a kitüntetésre és felvételre javasoltak névsora is bekerült. A Lovagrend Nagytanácsa által egyhangúan
elfogadott és a közgyűlés elő terjesztett, kitüntetésre javasolt

Mindjárt a legelején leszögezhetem: erkölcsi, szakmai és anyagi
kérdésekről szeretnék most pár sorban értekezni, annak apropóján,
hogy szerte az országban az idegenforgalmi főszezon nyitányához érkeztünk. Már a főszezon pontos megjelölése is többrétű, mert
emlékszem arra, hogy például a Balaton partján vagy más turisztikai
övezetekben a június hónapot is megjelölték start időszaknak. Az idén
például az iskolai tanév is elhúzódott picit, tehát mindezt figyelembe
véve azt lehet mondani a csúcsszezon inkább július és augusztus
hónapra esik, ami összesen 60 napot jelent. Hogy ez sok-e vagy kevés,
mindig az adott helyszínen, vállalkozásnál derül ki, amikor szezonzárás
napjaiban a bevételt tekintve elkészül a szaldó. Azt is olvasom, hallom
szakmai berkekben, a médiában, hogy a turisztikai ágazat arra törekszik, hogy az utószezont is aktívabbá tegye, mi több a holtszezonban is legyenek vendégcsalogató rendezvények.Dicséretes igyekezet. Egy bizonyos, minden év idegenforgalmi főszezonja meghozza a
maga jellegzetességeit. 2018. májusában egy hírportálon arról értesülhettem, hogy egy szakács kollega végigjárta az egyik kiemelt
balatoni város korzóját, betérve több ott működő étterembe,
vendéglőbe, hogy felajánlja magas fokú szakmai tudását. A hír
arról szól, hogy sikerült havi fizetését egymillió forintra feltornáznia!
Konkrétan persze nem tudom, hogy milyen végeredmény született,
alkalmazták-e, de egy valamire felhívja a figyelmet az ő sajátos kampányolása. Úgy látszik tartósan személyzeti válság van a vendéglátás
frontján. Okait hosszasan lehetne elemezni, jó magam most néhány
olyan példát mondok, ami különösen is megerősíti ezeket a folyamatokat. Egyik neves, országos hírű budapesti cukrászda tulajdonosa – aki
még külön társasházi lakásokat is biztosít vidéki vagy határon túlról érkező munkatársainak – arról panaszkodott, hogy fel kellett mondania
10 kollegájának, holott kiemelt órabért kaptak, teljes körű ellátást,
ha pedig túlórázni akartak, magas órabért.A tenyerén hordozta őket.
Egyik napról a másikra jelentették be, hogy jelentősebb fizetésemelést kérnek. Azonnali hatállyal elbúcsúzott kitűnő pályatársam ettől a
csapattól, mert zsarolásnak már nem engedett. Arról is értesültem,
hogy egy nagy szállodalánc kitűnőnek mondott konyhafőnök szakembere – saját szakmai kvalitásaival tisztában lévén – közvetlen főnökével
üzente meg a központnak, hogy hétszámjegyű fizetést kér. Megadták neki. Nagy hirtelen két kiugró, talán szélsőségesnek mondott
példával éltem. Úgy gondolom, bizonyos torzulások vannak az egyes
vendéglátós szakmákon belül, már ami a béreket illeti. Szándékosan
fogalmaztam úgy, hogy béreket, mert azzal is kénytelen variálni az
egyes munkaadó, hogy az alapbérek mellett milyen formát találjon
meg ahhoz, hogy plusz juttatásokat adhasson az alkalmazottaknak.
Borravalókérdés, tipp pénz, egyéb marasztaló és csalogató eszközök.
Kitűnő lovagrendi társam, aki a Balaton északi partján működtet egy
nívós éttermet és cukrászdát, elmondta, hogy ezen a nyáron Tiszavasváriból sikerült felszolgáló munkatársat találnia, bentlakásos formában,
a mosogatónőnek pedig – igaz 12 órás munkára- 350.000 Ft havi
fizetést ad. Mitől szakmai és morális kérdés mindez? Elsősorban attól, hogy az elvégzett munkát munkaadó és alkalmazott tudja-e igazi
értékén kezelni. Aki zsarol, morálisan áll rossz oldalon, aki pedig
nem képes az idők szavát megérteni, azaz kigazdálkodni az egyre
növekvő béreket, elhullik a versenypályán. A magam részéről – aki
egyszerre képviseli a szakács és cukrász szakmát – örülök, hogy ezen a
pályán lehet érvényesülni. Biztos vagyok abban is, hogy a tehetség utat
tör magának, a határokat azonban nem látom…
Benke László nagymester
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Nagymesteri köszöntő

Elnökségi tagok
személyeket a jelenlévő tagok is egyhangúan támogatták. Ezek
szerint a Lovagrend
Nagy Aranykereszt kitüntetését BOLYHOS
LÁSZLÓ,
GARACZI
Kellemes együttlét
JÁNOS és a szlovákiai illetőségű LUKÁCS
ISTVÁN, a Nagy Ezüstkeresztet AMBRÓZI ZOLTÁN, BENEDEK
ISTVÁN, DEBRECZENI JÓZSEF, KOLOSTYÁN GYULA, LÉGRÁDI
LÁSZLÓ, PÉLI ISTVÁN, TÓTH BÉLA, VARSÁNYI KATALIN és ZAJÁCZ TAMÁS fogja ünnepélyes
keretek közt megkapni. A Lovagrend Nagytanácsa meghallgatása után elfogadta dr. Simon Tamásnak, a Szabadtűzi Lovagrend
nagymesterének együttműködési javaslatát, amit a közgyűlés
is „szentesített”. A továbbiakban
Meghívottak
egy, a Nagytanács által kijelölt
tárgyaló bizottság folytatja az
Szavazás
együttműködés
mikéntjének
pontosítását. Az eldőlt, hogy az
avatás a kitüntetés a családi nappal együtt lesz megtartva Lajosmizsén, az időpontról később
tájékoztatjuk tagjainkat.
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Horváth Dezső
Fotó: Forschner Rudolf

Elso Magyar Fehérasztal lovagrend

MONDJUNK JÓ PÉLDÁKAT IS!
TÓTH KÁLMÁN KENDŐZETLENÜL BESZÉL

Szent Hubertus mise

LUDASSZÁLLÁSON

MINŐSÉGI BOROK ÉTELEK

Fotó: Forschner Rudolf

Ülök a Duna parti Dunapark Kávézó ni. Nem eretnekség, ha azt mondom, hanem arról, hogy merjünk nyugodtan
teraszán Tóth Kálmán budapesti nagyven- olyan kezekbe kell adni a magyar ven- úgy döntéseket hozni, hogy elsősordéglőssel. (Nem túlzás ez a titulus, hiszen déglátás és turizmus fejlesztését, akik ban a szakmaiságot nézzük, nem
hosszú szakmai pályafutása során csakis meg tudják jelölni a kitörési pontokat pedig azt, hogy az ellenzék miért
nagy alapterületű és befogadó képességű és a további prosperációt biztosító jö- támadná éppenséggel az egyik legéttermekben dolgozott, a margitszigeti vőt. A miniszterelnök úr felesége, főbb pozícióban lévő vezetőnket.
Kaszinóban 1600 vendéget is le tudott ül- Lévai Anikó kötetni.) Néz a Duna felé, elgondolkodik, és tődik a gasztazt mondja – régi barátom, akivel számos r o n ó m i á h o z ,
alkalommal sikerült kiemelkedő pályafu- hiszen az egyik
tása során beszélgetnem -, nem is „temet- háziasszonyoknak
ném” a magyar vendéglátást,
inkább azt mondanám, látok
kiutakat... Mindezt azért közli
mintegy alaphangütésként,
mert mostanság mindenhonnan – legyen az szakmai kör
,valamilyen szervezet, éppenSzakmár
település
séggel civil baráti társaság -,
szomszédságában található
hogy a magyar vendéglátásLudasszálláson idén, szepsal bajok vannak. Főképpen
tember 1-én ismét megrenannak személyzeti megközedezi az immáron hagyomálítése, még inkább jelen állanyosnak számító országos
pota aggodalomra okot adó.
vadászati évadnyitó rendez(Lapunk ezzel a témával többvényét Tóth Kálmán budaszöri nekirugaszkodásban is
pesti nagyvendéglős. Az Első
foglalkozik.) Az Első Magyar
Tóth Kálmán nem gyakMagyar Fehérasztal Lovagrend tagja nagy vadász hírében
Fehérasztal Lovagrend tagja
ran beszél, médiafórumokat
áll, de karitatív tevékenysége is ismert.Az általa újjáépíkétlaki életet él: a Kalocsa melnem keresi maga szántából,
tett Vadászkápolnánál Dr. Bábel Balázs kalocsai érsek tart
letti Szakmáron gazdálkodik,
de most még másról is szólt.
éli nyugdíjasok aktív életét.
Itt van egy érdekes és talán
Szent Hubertus misét – várhatóan közel ezres létszámú híFigyel, olvas, tájékozódik, soksokak számára nem figyelemvek előtt. Ezúttal is lesz ebédszentelés, ezt követően ingyeszor mond leplezetlen vélekeltő intézkedése az államnak.
nes kóstolás Blaskó János és Németh József Venesz-díjas
ményt.. Számára a vidékiség
A magyar vendéglátás egyik
mesterszakácsok által főzött étkekből. Nem hiányozhat a
nem azt jelenti, hogy elmegy
jellegzetessége a cigányzene,
hatalmas terítékről az 1000 szeletes idei ország torta sem!A
a magyaros vendéglátás viaz „Isten háta mögé” és nem
házigazda ezúttal is nagy szeretettel várja és hívja e nemes
látja, merre felé kerekedik, kalágszerte vonzó, hogy az étcélú programra lovagrendi társait!
nyarodik ez a világ:
termekben szól ez a csodálatos
– Egy jó vendéglátós és
zene. Vergődött, már-már haaz önmagának vendégek
lálra ítélt volt a magyar cigánykörében népszerűséget megszerző ét- szóló gasztronómiai lap szerkesztőbi- zene vendéglátásban való megjelenése.
terem, szálloda meg kell, hogy találja a zottságának elnöke. Érdeklődik e téma Most olvasott arról, hogy egy próbaidőmaga jó és hadra fogható személyzetét! iránt, mert szerintem jó háziasszony, szak kezdődik Magyarországon. Pályázni
– üti meg az alaphangot. – Panaszkod- és mert öt gyermeke közül például Ra- lehetett vendéglátó egységeknek arra,
nak a tanulóképzésre, sok mindenre, de chel lányát úgy terelték férjével, hogy hogy bizonyos időszakra – fél évre – allényeges dolog, hogy meg kell találni a turizmusban, vendéglátásában találja kalmazhat cigányzenekart, úgy, hogy
mindig mindenkor a picinyke gyé- meg életpályáját. Mondom, hangosan az állam fizeti minden munkabérét,
mántot, amelyet meg lehet csiszolni. mondom, főként, hogy azok hallják azzal kapcsolatos járulékokat a zenéSziszifuszi munka ez, talán a legérde- meg, akiknek szól! Erre a korosztály- szeknek. Akik ezt elnyerték (tudomása
kesebb szakma a világon, mert nem ra kell rábízni a magyar vendéglátós szerint, 70 helyszín Magyarországon) a
elég a jó anyagismeret, közgazdasági és turisztikai struktúra jövőjének próbaidőszak után eldönthetik, hogy érszemléletmód, marketing képesség, megalapozását. A miniszterelnök lá- demes-e a jövőben is ezzel a vendégcsavendéggel való exkluzív, mégis percre nya a legmagasabb szinten kapa meg logató formával, immáron saját erőből
kész bánásmód. Az utánpótlásról gon- képzését ezen a területen, Svájcban. Bi- foglalkozni. A cigányzenét nem szabad
doskodni kell”! Tudod, kedves barátom, zonyára tudja, hogy miképpen lehetne kiemelni a magyar értékrendből. Ha a
úgy látom, hogy ezt a kérdést megint itt hathatósakat lépni. Hozzáteszem: itt magyar ember nem énekel, lelke vész
csak nemzeti alapokra kell helyez- nem hatalom koncentrációról van szó, el! – summázza.
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ÉTEL ÉS IRODALOM
Irodalmunk nagyjai és a gasztronómia (7. rész)
Lehet, hogy hiba volt elárulnom, hogy létezik egy „kívánságlista”, mert azóta tucatnyi hírességet kértek bemutatni. A baj csak az,
hogy sorozatunk címe „Étel és Irodalom”, de a kérések között sok
olyan ismert művész (Szinyei Merse Pál, Kodály Zoltán, Munkácsy
Mihály, stb.) szerepel, akiknek semmi közük az irodalomhoz. Így
kénytelen voltam „szelektálni”.
Elsőként Tarján Vilmos (1881-1947) kerül „terítékre”, aki újságíróként, színigazgatóként nem sorolható ugyan irodalmunk „sztárjai” közé, de mára már több
műve könyvárverési ritkaság. Ilyen a Pesti éjszaka (1940)
és a Riporteri titkaimat nem viszem a sírba című (1943)
kötete is. Több újság, többek között a „Hét” munkatársa is volt, 1907-ben kabarétársulatot is szervezett. Híres
rendőrségi riporterként több rabbal is interjút készített,
haditudósítóként részt vett az első világháborúban.
Vendéglátós karrierje akkor kezdődött, amikor felhagyva az újságírással 1920-ban átvette a New York Kávéház
Rt vezetését. Azzal vívott ki magának egy csapásra irodalmár és polgár előtt hírnevet és tekintélyt, hogy a kávéház kulcsát
ünnepélyes keretek között – nagy sajtónyilvánosság és nézőközönség előtt – bedobták a Dunába. Tehát a vendégeknek éjjel – nappal
nyitva volt… A kávéház konyhája rövid idő alatt nemzetközi hírű
lett, volt olyan szilveszter, hogy csak korhelylevesből 3000 adag(!)
fogyott el. Vendégkönyvét olyan hírességek írták alá, mint Thomas
Mann, Ravel, Benjaminó Gigli, Josephine Baker, a fellépők között
pedig ott volt Saljapin, világhírű operaénekes is. Konrádyné Gálos
Magda A New York-tól a Hungáriáig című (1965) kötetében írja,
hogy Tarján az üzlet fellendítése érdekében nem idegenkedett a
meglepő reklámfogásoktól: egy alkalommal egy Pesten vendégszereplő revü fókaidomárját rávette, hogy reggelijét a fókája társaságában költse el a New York kávéház ablakában. A rendőrséget
kellett kivezényelni a New Yorknál kialakult tolongáshoz, akkora érdeklődést keltett a pestiek körében az attrakció. A kávéházat délelőtt főleg színészek, újságírók látogatták,
az este és az éjszaka a költők, írók időszaka
volt. Nevük felsorolása kitöltené a cikk terjedelmét, elég legyen annyi, hogy Babits
Mihálytól kezdve József Attilán keresztül
Szép Ernőig minden kezdő és befutott író,
költő szinte napi vendége volt a New Yorknak. Az 1920-as évek közepén egy francia
tíz napot töltött Pesten, majd így nyilatkozott a New Yorkról: „Európán kívül is
bejártam elég földet, de ilyen, vagy ehhez
hasonló, méreteiben és eleganciájában,
szépségben és ízlésességben a maximumot nyújtó helyiséget még nem láttam”. A
kávéház mellett egy ideig a Royal Orfeum,
majd a Fővárosi Operettszínház igazgatója is volt, de ez sem volt elég neki. 1925ben bérlője lett a Margit-szigeti Nagyszállóhoz tartozó Felső Vendéglő-nek. Itt
is kitűnő konyhát vitt, özönlöttek hozzá
a vendégek. A „Pesti Futár” 1927-ben ezt
írta: „Vannak esetek, amikor annyi gépjár-
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mű áll a felsőszigeti restaurant előtt, mintha lóverseny volna. Tarján
eltalálta a publikum ízlését”. Nincs még vége, a teljesség kedvéért
még ide tartozik, hogy a Margit-szigeten kialakított éjszakai lokál, a
Parisien Grill is az ő vezetésével szerzett nemzetközi hírnevet. Vendéglői, gasztronómiai pályafutása során összeállított egy „vendéglős tízparancsolatot” is. Néhány érdekes tanács tanulságul: 1.) A konkurenciát soha ne ócsároljuk. Ha a Vendég
szidja, akkor is dicsérjük, mert akkor még jobban szidja.
2.) A Vendég előtt soha ne beszéljünk fogyókúráról,
mert akkor még kevesebbet eszik. 3.) Vendéglős soha
nem politizáljon, mert amilyen rokonszenvet kelt abban a pártban, amelyhez tartozik, olyan ellenszenvet
vált ki a többi párt híveitől.
Tarján Vilmos vendéglátós pályafutása 1936-ig tartott. Ekkor azért kellett feladnia a New York kávéházat,
mert mind a fogyasztóképes közönség, mind a művészek és újságírók a város más részeire tették át törzshelyüket, a körút közönsége számára pedig túl előkelő
híre lett a New Yorknak.
Szép Ernő (1884-1953) író, költő már a gimnáziumban kitűnt
versíró tehetségével, Mezőtúron 1902-ben, 18 éves korában jelent meg Első csokor című kötete. Budapestre költözve élclapok
közölték bökverseit, a kezdetektől munkatársa volt a Nyugat
című irodalmi folyóiratnak. Ez mellett rendszeres sanzonszerzője lett a Fővárosi Cabaret-nek, ahol sanzonjait maga adta elő.
A századforduló vendéglőinek jellegzetes krónikásaként, a budapesti kávéházi élet egyik legfontosabb, emblematikus figurájaként tartották számon. Egyik kedvenc helye a Royal Orfeum
épületében lévő Bohémtanya kávéház volt, aminek szeparéiban
Ady Endre, Bródy Sándor, Krúdy Gyula és Nagy Endre társaságában törzsvendégnek számított. A kávéház hangulatát írásában is
megörökítette: „A délutáni órákban harsan fel a Bohém-kávéház
élete, mikor az artistanők, orfeumi és kabaré-színészek és a velük
szolidáris önkéntes bohémek felkelnek.
Pár perc alatt benépesül a víg tanya az
ő mindennapi törzsvendégeivel, akik
persze kivétel nélkül ismerik és tegezik
egymást. Nyájas olvasó, ha végigsétálsz a
kávéházban, mintha keresnél valakit, ott
látod az asztalkák körül a kedves kis angol
és francia táncosnőket a télikertből, amint
lelkiismeretesen olvassák a nemzetközi
artistaújságot. Vagy már a kártyaasztaloknál látod őket, mert a könnyelmű magyar nőktől és varietéművészektől hamar
eltanulják a kártyát”. A New York kávéház
átvétele előtt az 1920-as évek elején szintén törzsvendége volt a Bohémtanyának
Tarján Vilmos is, aki a kártyacsaták szünetében tolvajnyelvre tanította a vendégeket. Szép Ernő számos versében is hű
képet festett a kávéházi életről, a vendégekről és a pincérekről is. A „Milyen szép
idő van” című versének szellemes soraival
búcsúzunk tőle:
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Már csinálják a kertet
A kávéház elé.
Kis asztalkákat vetnek el belé
Megyek a kávéházba,
Hogy ne legyek tavaszi lázba.
Amit kotyogtam, már szégyellem:
Mert nincs nekem más kikelet:
A kávéházban kikelek a
A rossz kiszolgálás ellen.

A Veisgelberg Hugó (1869-1949) néven született, jogot végzett költő, író, újságíró „Ignotus” álnéven jelentette meg írásait
és 1907-ben törvényesen is felvette ezt a nevet Ignotus Hugó
alakban. A modern magyar irodalom egyik fő szervezőjeként
az 1908-ban indult Nyugat folyóiratnak 1929-ig lett a főszerkesztője, miközben több verses és novelláskötete is megjelent.
A Nyugatot megelőzően Kiss József a Hét című irodalmi folyóiratánál dolgozott, ahol már egyetemi évei alatt is jelentek
meg írásai. A lapban egy kétgyermekes, 30-as éveinek derekán
járó, elhanyagolt bankárfeleség „bőrébe bújva” elvállalta a
lap női rovatának vezetését. „Emma asszony levelei”-ben 1893
és 1906 között válaszolt olvasói kérdésekre, adott tanácsot
hölgyeknek testi-lelki bajaik orvoslására. A rovatvezetéssel
egyidőben a lap háztartási receptgyűjtő pályázatot is indított
Ignotus ötletére, azzal a szándékkal, hogy a beérkezett anyag
javából szakácskönyvet állítanak össze. Ignotus személyesen is
részt vett a gyűjtésben. Törzshelyein, a New York és a Centrál
kávéházakban íróbarátait is megkérte ételreceptek átadására.
Így került be az „Emma asszony” összeállításában 1902-ben
megjelent a Hét szakácskönyvé-be Bródy Sándor, Tömörkény
István, Molnár Ferenc első felesége, Vészi Margit írónő, és a kor
tudományos élete jeleseinek feleségei, közöttük Herman Ottóné, Fadrusz Jánosné és többek ételajánlata. A szakácskönyv
előszavában az író a receptek alapján több, ma is figyelemre
méltó megállapítást tett a magyar konyháról. Ezekből „ollózva”
búcsúzunk Emma asszonytól. „Kitudódott, hogy a vadat úgy
tudjuk elkészíteni, hogy a franczia konyha is megirigyelheti”.

MÚLTIDÉZŐ

		
		
		
		
		
		
		
		
		

„Kitűnik, hogy az amúgy is gazdagnak ismert főzelékfőzés még
változatosabb, mint hittük”. A bírálatok sem maradtak el. „Egy
olvasónőnk egész értekezést írt a vöröshagymának és a zsírnak
a magyar konyhákon való túlságos uralma ellen”. „A mi konyhánknak nagy erőssége a zsír, a tejfel, s a túró, viszont a Nyugathoz képest elhanyagoljuk a vajat s a tejszínt”.
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NEMCSAK HAGYMA ROTYOGOTT
– ropogósra sült húsok, zöldségek „pirosodtak”
A Makói Kemencés és Hagymás Grillfesztiválon jártunk
MÁJUS ZÁRÁSRA – A CSALFA, HUNCUT INKÁBB ESŐS
IDŐJÁRÁS KÖZEPETTE – AZ ÉGIEK „MEGKEGYELMEZTEK” A MAKÓI VÁLL-KER IMMÁRON HAGYOMÁNYOSNAK
SZÁMÍTÓ KEMENCÉS ÉS HAGYMÁS GRILLFESZTIVÁL
SZERVEZŐINEK. PÉNTEKEN MÉG KIADÓS ESŐ ZÚDULT A
VÁROSRA, SZOMBATON AZONBAN IGAZI SZABADTÉRI,
MONDHATNI VERŐFÉNYES HANGULAT FOGADTA A CÉG
KÖZPONTJÁBA ÉRKEZŐ ÉRDEKLŐDŐKET.

Lássuk, hogyan is gondolják a makói szervezők egy ilyen fesztivál lebonyolítását? Mindenekelőtt már az különleges, ha úgy
tetszik szokatlan, hogy a versengő csapatoknak vagy éppenséggel egyéni indulónak a Váll-Ker biztosít sütőalkalmatosságot. Így aztán aki a cég kapuján belép és végignéz a felsorakozott grillsütők hosszú sorfalán, a látványtól is jókedvre derűl, ízlelő
bimbói „működésbe jönnek”.. Itt aztán komolyan veszik, hogy
minőségi termékek használatával készüljenek a finomabbnál
finomabb falatok!
– 13. alkalommal szerveztük meg idén májusban a mi immáron hagyományossá váló grillfőző találkozónkat – mondta az MBÉ

A fürdősök jókedvű csapata

O

lyannyira népszerű a makói, meghatározóan külhoni és magyar piacra kandallókat, valamint mobil
kerti kemencét és vulcanus grillsütőt gyártó vállalat
májusi fesztiválja, hogy sokan már előre bejegyzik
naptárukba, hogy jelen szeretnének lenni főző csapatukkal az egész
napos programon. Valójában egy nagy vállalati „buli” ez, ahol a cég
tulajdonosi köre, vezetősége és közel 500 fős munkatársi gárdája jó
hangulatban, finom étkek kíséretében a szó valódi értelmében kikapcsolódik… Nem véletlenül ismerte el a házigazdák igyekezetét a
szakminisztérium 2017-ben, amikor is a cég tulajdonosa Tóth István,
főkönyvelője Kozák Erika a Parlamentben vehette át a Magyar Termék Nagydíjat, kifejezetten ezt a rendezvényt elismerve.
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magazinnak Tóth István tulajdonos. – Szívesen fogadunk nevezéseket természetesen máshonnan is, de meghatározóan a főzők
népes táborát a mi dolgozói gárdánk alkotja. Ilyenkor a gasztronómia kap főszerepet, de legalább olyan mértékben gyártmányaink is „vizsgázhatnak”. Ez egyfajta technikai, ha úgy testszik
eszközháttér, ennél viszont fontosabb, hogy közösen élhetjük
át a közös főzés örömeit, minden alkalommal arra törekszünk,
hogy kulturális zenei szórakoztató programokat is szolgáltassunk
munkatársainknak és vendégeinknek. Az idei és a korábbi fesztiváljaink talán azért is sikeresek, mert különböző díjakat kiosztunk
ugyan, a zsűrinek döntenie kell, valójában az együttlét, a kohézió
emeli emberi magaslatokba ezt az eseményt.
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Versenymunkák

Annak is hagyománya van, hogy Némedi József mesterszakács már az első időktől
örömmel vállalja el a zsűri elnöki tisztet, hogy
döntnöki társaival végül is felelősen hozzanak döntést. A szűri összeállítása szintén példaértékű: profi gasztronómiai szakemberek
mellett olyan ítészek is meghívást kapnak,
akik „civil” foglalkozást űznek. Így találkozhattunk az egykori városi rendőrkapitánnyal,
környező vállalatok képviselőivel, persze
térségi vendéglátós szakemberekkel, mint
például Szabó Sándorral, aki a helyi Autós
Csárda és Panzió alapító tulajdonosa. Zsűrizésével kapcsolatosan kedves történettel
szolgált:
– Amikor Tóth István barátommal és
munkatársaival közösen elhatároztuk, hogy
megrendezzük ezt a gasztronómiai találkozót, az első alkalmakkor nekem jutott a
felelős zsűri elnöki szerep. Igyekeztem objektív döntéseket hozni, de az is igaz, hogy
a gasztronómiában a szubjektívitás sem
mellőzhető. Lényeg az, hogy pár esztendő
után azt javasoltam, hívjunk ide olyan profi
szakembert zsűri elnöknek, aki az esemény
után elutazik városunkból. Hogy miért fontos dolog ez? Amikor zsűri elnök voltam, a
következő napokban számos versenyzővel
találkoztam, aki bizony szememre vetette,
miért ilyen döntést hoztunk? Magyarázkodni
nem szeretek, úgy gondoltam egy felkért,
meghívott szakember képviselheti igazán
a semlegességet…

Lajsz András mindig kedves
meghívott

Halsütés előtt

Tóth István a jövő technikájával

Némedi József (jobbról)
a zsűri elnöke
Lukács István nyilatkozik

– Őszinte, tisztességes szándék vezérli a
rendezőket, remekül megszervezik az előkészületeket, technikai hátteret, arról nem is
beszélve, hogy végig jó hangulat a meghatározó, mindenki mindenkinek a barátja, az
egyes versenyző csapatok nemcsak a saját
készítményüket kóstolják, hanem „szomszédolnak is”. Nekünk, zsűrinek pedig az a
dolgunk, hogy a jók közül is a legjobbakat
válasszuk ki. Azért is szimpatikus a Váll-Ker
tulajdonosaink, munkatársainak hozzáállása, mert egy termékkört élőben vonultat
fel, használatát nagyszabású fesztiválon
demonstrálja. Mi tagadás, ügyes üzleti fogás
ez! Tóth István zsűrizés közben pár percre
meginvitált a bemutatóterembe, ahol láthattam a gyártó cég teljes kínálatát, ugyanakkor
az elsők között értesülhettem arról, hogy
egy németországi partnertől olyan sütőlapot kapott mintapéldányként a cég, amely
forradalmasítja a grillsütés technikáját.
Kíváncsian várom, mikor készül el a makói
gyárban az első prototípus, szeretném magam is kipróbálni.
Végezetül csak annyit szeretnénk megjegyezni: egyre népszerűbb műfaj a grillezés,
amelynek mindennapi művelése rendkívül
demokratikus, de azt is mondhatnánk, szinte mindenki ért hozzá. Ez így van rendjén,
nyilvánvaló, hogy az egyes produkcióknál
mindenki beleadott apait, anyait, de a pontozásnál persze sorrendet kellett felállítani. Ez
helyezésekben nyilvánult meg, de mindenekelőtt az kapott fő hangsúlyt, hogy ember és
technika egymásra talált…
MBÉ tudósítás

Az a tény is emelte a rangját már a tavalyi
hasonló rendezvénynek és persze a mostaninak is, hogy elvállalta a zsűri tiszteletbeli
elnöki tisztét Lukács István háromszoros
Oscar-díjas mesterszakács. A makóiakhoz
való kötődéséről az esemény alkalmával így
beszélt:
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Példás előkészítés

A kemence,
a csirke
és az ember

ESEMÉNY

Jeles s nemes csapat,
verseny közben

HALÉTELEK KÁRPÁT-MEDENCEI RANDEVÚJA
A BALATONSZÁRSZÓI STRANDON

Rekordszámú jelentkezés – halászlevek minden mennyiségben – sikeres makóiak
HÁROM ESZTENDŐVEL EZELŐTT RENDEZTE MEG ELŐSZÖR BALATONSZÁRSZÓ ÖNKORMÁNYZATA ÉS A TELEPÜLÉS TURISZTIKAI EGYESÜLETE – SZÁMOS HÁTTÉR SZERVEZETET IS BEVONVA – A KÁRPÁT-MEDENCEI HALFŐZŐ VERSENYT.
ár első alkalommal tudósíthatott erről a Minőségi
borok Ételek (MBÉ) – asztali
örömök magazin, akkoriban azt is jelentve összefoglalójában, hogy a benevező
csapatok száma meghaladta a húszat.
Utalva a nagy érdeklődésre, a mostani
találkozóra immáron 40 versengő csapat
adta be előzetesen nevezési lapját. Ha
ilyen dinamikát mutat ez a program, nem

nehéz megjósolni, jövőre a félszázat is
elérheti a versengő közösségek száma…
Már délelőtt 11 órakor, amikor hivatalosan is
megnyitotta Dorogi Sándor polgármester
és Witzmann Mihály országgyűlési képviselő,fővédnök valamint a jeles zsűri kitűnő
szakemberekből álló közössége az eseményt ,a forróság és persze a meggyújtott
tüzek melegét érezve mindenki gondolhatta : izzasztó órák elé nézhetnek…

A hal, mint alapanyag, ha úgy tetszik,
nyersanyag a gyorsabban elkészíthető étkek közé tartozik, de rendkívül fontos itt
is az előkészítettség, de mindenekfölött a
minőség. A versenykiírás szerint minden
jelenlévő csapat saját maga dönthette el,
hogy milyen készítménnyel rukkol ki, milyen halakból valósítja meg mindezt. És
máris a verseny egyik legfontosabb üzeneténél tartunk: a Balaton partjára ezen
a napon talán a legnagyobb halpiacot
varázsolták a versenyzők. Érkezett ide hal
a Felső-Tisza vidékékről, Dunántúlról, a
Duna különböző szakaszáról, nem kevésbé a Tiszából, arról nem is beszélve, hogy
a balatoni halkultúra is megjelenhetett,
sok-sok arcát és ízvilágát is felmutatva.

Szakértők és mások a zsűriben

levezette, hogy akár még egy szivarfüstből is
létre lehet hozni egy lineáris számtani vonalat,
a halászléről pedig hamarosan szintén meg fog
alkotni egy tudományos matematikai megközelítés képletet. Kíváncsian várjuk! A zsűri asztalánál
ülhetett és kóstolhatott Nagy Tibor, a legendás
mohácsi Halászcsárda immáron nyugalomba
vonult vezetője, akinek üzletébe évtizedeken át
zarándokoltak hazánk különböző szegleteiből és
persze a határainkon túlról is, hogy az ott készült
halászlének jó hírét vigyék. Tóth Imre, az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend tagja villamosmérnök ugyan, komoly nagyvállalkozás tulajdonosa,
de a gasztronómia szerelmese, különösképpen a
halászlé, mint magyar nemzeti kincs védelmezője és hírvivője. A KISOSZ megyei elnökséget Ker-

tész Rezső képviselte, míg e sorok írójának is az
a megtiszteltetés jutott, hogy a versenyműveket
pontozhatta. A zsűri munkájához kapcsolódóan
kell külön is szólnunk arról, hogy milyen komoly
megelőző, szervező munkálatok kellettek ahhoz,
hogy ez a rendezvény méltó módon képviselhesse
Balatonszárszót és persze a magyar gasztronómiát. Várady Tünde Ildikó, és Némethné Szabó
Magdolna az önkormányzat részéről vállalt elévülhetetlen munkát, egyeztetett a versenyző
csapatokkal nem kevésbé pedig a verseny napjára tökéletes felszereltségű versenypályát alakítottak ki, mint már írtuk ,40 főzőhellyel, hozzákapcsolódó vendégmarasztaló asztalokkal és
padokkal, tűzhöz szükséges fakészlettel, egyéb
háttér technikával.

M

Attól is színvonalas egy ilyen gasztronómiai megmérettetés, hogy milyen zsűrit sikerül a
rendezőknek toboroznia, hogy a versenyműveket valóban autentikus személyek bírálják el. Az
alábbi listából remélhetően kiderül, hogy a balatonszárszóiaknak sikerült ideális, nem kevésbé szélesebb szakmai merítésű ítészi csapatot a
Balaton partjára invitálni. A szakmai zsűri elnöki
tisztét – nem először – Lukács István többszörös
olimpiai bajnok, háromszoros Oscar-díjas mesterszakács vállalta jó szívvel, a társadalmi zsűri
elnöke pedig Balatonszárszó díszpolgára Dr. Obádovics Gyula matematika professzor lehetett, aki
egy filozofikus eszmefuttatásával sajátos módon

30 M I N Ő S É G I B O R O K É T E L E K

A Z A S Z TA L I Ö R Ö M Ö K M AG A Z I N JA 2018 N YÁ R

Lukács István Dorogi Sándorral
Ezen a ponton szólnunk kell arról, hogy a
csapatok megjelenése ezúttal is rendkívül látványos, jó kedélyt sugárzó volt.
Találkozhattunk itt bajai baráti közösséggel éppúgy, mint makóiakkal, akik külön
színfoltot jelentettek ebben a nyári kavalkádban! Tóth István, a makói Váll-Ker,
meghatározóan kandallókat, kerti kemencéket és grillsütőket gyártó jeles vállalkozás
tulajdonosának itteni jelenlétét egészségügyi probléma nehezítette. Erről íg beszélt:
– Most a hét szombatjánál tartunk, sajnos a hét derekánál a fogorvosom összesen
8 fogamat húzott ki – szolgál őszinte háttér
információkkal a makói amatőr gasztronómus. – Egy-két napig rezgett a léc, hogy
jöjjek-e, de összeszedtem magam, megfelelő gyógyszerekkel állapotom javult és
az indulás előtti estén azt mondhattam
kedves makói barátaimnak, hogy közöttük a helyem! A mi baráti társaságunknak
az a lényege, ha úgy tetszik szellemisége,
hogy különböző munkaterületeken dolgozunk, de rendszeresen összejárunk. Egy
ilyen versenyen való jelenlét pedig kitűnő
alkalom arra, hogy megmutassuk, mire vagyunk képesek.
Ment is vissza csapatához Tóth István,
hogy Szabó Sándorral a makói Autóscsárda alapító tulajdonosával és persze a többi
jó baráttal nekifogjanak a makói halászlé
elkészítéséhez. A bajaiak szintén népes
csapattal érkeztek, ahogy felállították az
installációjukat máris szembeötlött, hogy
komolyan vették ezt a jelenlétet. Halformájú étkezőasztalt díszítettek fel mindenféle finomsággal, étekkel és itókával,
pólójuk akár egy igazi egyenruha, jókedvük pedig határtalan, akárcsak a Balaton
hatalmas csillogó vize. A csapatokat külön
is sorra felkereste Dorogi Sándor polgármester, aki második ciklusát töltve sok-sok
szárszói rendezvény megszervezésében áll
évről-évre szervező csapata élére. Így vélekedett az eseményről:
– Azt sajnálom, hogy a magyar halfogyasztási statisztika még mindig kedvezőtlen folyamataihoz nem járulhatunk hozzá
más halas rendezvényekkel, ugyanis ha
erre a halfőző versenyre tekintünk, azt gondolhatnánk nincs itt semmi gond. Tudjuk,
nem így van az egészséges táplálkozás érdekében még több halat kellene fogyasztania a magyarnak. A mi rendezvényünk
azt kívánja demonstrálni, hogy ropogó tüzek, rotyogó bográcsok köré invitálható
a magyar ember, a halfőzés pedig régión-

ként változó tradíciókat mutat fel. Még
egyszerűbben fogalmazva: külön-külön
büszke a saját halászlevére, a bajai, a szegedi, a tiszacsegei, a győri vagy éppenséggel
a szárszói, mohácsi halfőző. A titok pedig
itt rejlik: ez nem más, mint a sokszínűség és
változó megközelítési mód. Nekünk szervezőknek az a dolgunk, hogy méltó környezetet biztosítsunk, és azt érjük el, hogy
a következő években visszatérnek, illetve
újabb versenyzők jönnek el hozzánk!

Tóth Imre
elmélyülten kóstol

szállodákban, munkahelyi vendéglátásban kell nap, mint nap vizsgáznunk. Ezt a
munkát szintén csak elhivatottan, szakmai
alázattal lehet végezni. A fesztiválokon
azonban – fontos ugyan a végtermék, azaz
az elkészített étel minősége – a közösség
megjelenése szívet melengető. Ha csak
adatszerűen közelítek a mai program résztvevői létszámához, könnyen kiszámítható,
hogy átlagosan 10-15 fős csapatokat számba véve közel 200 ember sürgött-forgott

Szemrevaló hölgy
szép szoknyában

Csupa derű
A harangszó utáni második órában, 14
órától kezdődően érkeznek a különböző
versenyművek. Van, aki csapatostól érkezik,
van, aki csak egyedül hozza a zsűri elé a halas tálat, de mindenkinek az arcán látható,
büszke művére! Lukács István türelemmel,
alapos szakmaisággal minden egyes ételt
megkóstol, akárcsak a többi zsűritag és demokratikus módon mindenkitől számban
kifejezhető véleményt kér (1-től 10 pontig
lehetett ezt megjelölni), hogy aztán maga is
meghozza felelős döntését. Van, amikor jóleső meglepetéssel ízleli az ételt, van amikor
kicsit ráncosabb a homloka és van amikor
nem tudja leplezni örömét és azt mondja:
„ez kitűnő!”Túljutván az utolsó versenymű
megkóstolásán, még a verseny végeredményének kihirdetése előtt gyors véleményre
kértük fel a világhírű gasztronómust:
– Nekem mindig meglepetés, amikor
az amatőröknek mondott főző emberek
körében lehetek! Nekünk, profi szakácsoknak ez a hivatásunk, szerte éttermekben,
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Ebédel a család

A kicsi, a nagy, bogrács, tűz
a bográcsok és az asztalok körül. A kóstolók hadáról nem is beszélve, akik szintén
gazdagították ezt a fesztivál közösséget.
A magyar konyhának és a Kárpát-medence vizeiben fellelhető magyar halnak jobb
propagandát el sem tudok képzelni.

Végeredmény
Sokat hangoztatott és elcsépeltnek tűnő
mondás igazságát ismét tapasztalhattuk: itt
mindenki győztes volt, de a zsűrinek mégis döntenie kellett. Számos különdíjat osztottak ki,
végül is a fődíjat megosztottan két alkotó csapat
érdemelte ki: Munk Erik határon túlról, Horvátországból érkezett és hódította el a pálmát, míg
az első alkalommal itt megjelenő makóiak „Autóscsárda és Szabó Sándor barátai” elnevezésű
csapat szintén elsőséghez jutott - abszolút
megérdemelten.
-MBÉ tudósítás-
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Balról Nagy Tibor,
középen Lukács István
és a polgármester

VILÁGREKORD- MEDENCÉS GRILL
RÁCKEVE

Így ünnepelte 15 éves jubileumát az ország első felnőttbarát szállodája
MICSODA KAVALKÁD, ESEMÉNYSOR, JÓKEDV, FELSZABADULT ÖRÖM JELLEMEZTE JÚNIUS 25-ÉT, EZT
A HÉTFŐI NAPOT RÁCKEVÉN, AHOL A HÁZIGAZDÁK
MEGADTÁK A MÓDJÁT ANNAK, HOGY EMLÉKEZETESSÉ TEGYÉK JUBILEUMUKAT! 15 ESZTENDEJE
NYITOTT UGYANIS, ÍGY JÚNIUS HÓNAPBAN A KÉK DUNA WELLNESS Sárvári Krisztina
HOTEL, AMELY PÁR ESZTENDŐVEL és Farkas József
EZELŐTT AZ ORSZÁGBAN ELSŐKÉNT NYILVÁNÍTOTTA ÖNMAGÁT
AZ ORSZÁG ELSŐ FELNŐTTBARÁT
SZÁLLODÁJÁVÁ.

Ö

nmagában is magyarázatra szorul ez a kifejezés, amit persze
az egyre népesebb vendégkör
a maga gyakorlati módján tapasztalhat, ismerhet meg. Arról van szó, hogy az immáron
Duna Relax & Event Hotel 12 évesnél idősebb vendégeket vár és fogad, nagyon is
tudatos, célzott marketing indítékok alapján.
Párok és baráti társaságok igényeit kielégítő
itt a légkör, ehhez egyedi szolgáltatások kapcsolódnak, valóban uralkodó a csend és a nyugalom, hogy az ide érkező vendégek igazán kikapcsolódhassanak, romantikázhassanak.
Erre a napra természetesen a házigazdák száműzték rövid
időre a csendességet, hiszen ünnepelni visszafogottan nem lehet! A kerek évfordulót valamilyen sajátos módon különlegessé, emlékezetessé kellett tenni,mégpedig egy világesemén�nyel! Itt rendezték meg ugyanis a darts foci világrekord
kísérletet, 15 aktív sportoló részvételével. 15
órán keresztül – az arra hivatott magyarországi rekordok biztosának jelenlétében
– kellett egy hatalmas kifeszített célkörbe folyamatosan rúgni a labdát.
Mindjárt a legelején szeretnénk tudó-

Világbajnok-kisérlet
közben
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Verőfényes luxus

sításunkban közölni: június 26-án éjfél után
1 órával hivatalosan is birtokosa lett a”15
órás darts foci világrekordnak” Ráckevén
a Duna Relax & Event Hotel!
Addig azonban ütemesen pörögtek az
események! A meghívottak és persze a szállodalakók egy olyan napi programot élhetek
át, amely igazi élménnyé tette ezeket az órákat. Az elegáns, mégis családias hangulatú
szálloda kertjében, közvetlenül a szabadtéri
úszómedence partján viruló kertrészen jubileumi lufi eregetés adta meg az alaphangulatot ahhoz, hogy itt valóban ünnepelnek! 15 önként jelentkező vendég 15 lufit indíthatott röppályára, fel az égbe,
mégpedig mindegyikben külön-külön valamilyen ajándék volt
elhelyezve. Hogy végül is hol landoltak, azt nem lehetett tudni, mert nagyon messzire fújta a szél ezt a lufi erdőt. A szálloda
igazgatónője, Sárvári Krisztina ezzel kapcsolatban más részletekkel is szolgált:
– Valójában szolgáltatásainkkal kapcsolatos ajándékok kerültek ezekbe a lufikba. Vacsorameghívás, szállodai hétvégére való invitálás,
valamilyen gyógyászati kezelés és más
meglepetés. Mind-mind azt a szándékunkat üzenheti a megtalálónak,
hogy nagy szeretettel várjuk vissza
ebbe a mi felnőttbarát világunkba.
Amikor felvágtuk délidőben a jubileumi tortát, arra gondoltam, hogy egyszerSéfremek
re volt eseménydús, ha úgy tetszik sűrű ez a
15 év, de valahogy hirtelen elröppent, akár imént
az égbetörő lufik. Farkas József 15 évvel ezelőtt, mint alapító
tulajdonos indította el pályafutására a Kék Duna Wellness Hotelt. Nem sokkal megnyitása után kerültem ide, így én is picit
alapítónak érzem magam. A mostani ünnepléssel azt is szerettük volna demonstrálni, hogy a ráckeveieket és a térségben
nyaralókkal rendelkező vendégeket és persze az átutazókat is
szívesen várjuk. Ezekben a napokban éli premierjét az új étlapunk és azt sem titkoljuk, szeretnénk ebéd vagy vacsoravendégeknek jobban megnyerni a helybelieket.

A Z A S Z TA L I Ö R Ö M Ö K M AG A Z I N JA 2018 N YÁ R

értékesítési stratégiát a felelős szállodás csapat vezetői és munkatársai. Nem tagadottan az emberi kapcsolatokra, érzelmekre alapoznak és arra, hogy a felnőtt, s egyben az idősebb
korosztály is „visszakaphassa” a wellnesst. Így nem ugrálnak kamaszok a medencébe a legfelsőbb szintről, nem vesznek
úszóleckét a kisebbek a jakuzziban és nincs hangos sivalkodással kísért fröcskölés. Teljes hosszakat lehet úszni, nem kell sorba
állni az élményelemeknél, az idősebb hölgyeknek talán még a
haja sem lesz vizes. Visszakanyarodva gasztronómia világába ,

Balogh Viktor séf
kemencében sült,
ropogós csülökkel

A három templomos Ráckevén délidőben, itt az örömórákat
élő jubiláló szállodában harangszóra bográcsban főtt paprikás
krumplit tálaltak a vendégek elé, gazdag savanyúság és saláta kísérettel. Ez csak amolyan könnyed felvezetés volt a további
gasztronómiai kalandokhoz. Erről Balogh Viktor séf így beszélt,
miközben a konyhából a kertben megépített hármas tűzterű kemencébe gazdagon fűszerezett csülkös tepsit emelt be:
– Izgalmas szakmai időszak elé nézünk, ugyanis szeretnénk,
ha jól vizsgázna az új étlapunk – mondotta. – Pár hónapja dolgozom ebben a kötelékben és azt mondhatom: lehetőség van
arra, hogy kibontakoztathassam képességeimet, ismereteimet,
tapasztalataimat. Jobbára külföldön dolgoztam, különböző
nyugati városok jelesebb éttermeiben, majd hajószakácsként
vágtam neki a tengereknek. Visszatérve dolgoztam mátrai lakosként Galyatetőn, rövid ideig budapesti étteremben és most
Ráckevén kötöttem ki. A mai napon azzal is szeretnénk ünnepélyessé tenni, hogy az évszaknak megfelelő műfajjal kedveskedünk vendégeinknek. A medenceparti grillezés alkalmával
megmutathatjuk, milyen sokféleség valósítható meg fel
ezen a téren! Könnyű grillezett halakat, szárnyasokat éppúgy
elkészítünk vendégeink előtt, mint a „nehezebbnek” mondott
steakeket. A grillrács egyszerű alkalmatosság ugyan, de nagyon
oda kell figyelni arra, hogy milyen tűztechnikával dolgozunk,
nem mellékesen pedig arra,
hogyan készítjük elő sütésre az adott nyersanyagokat.
Az én szakács filozófiám
egyszerűnek tűnhet, de úgy
érzem őszinte és emberi.
Csakis olyat kínálok vendégeinknek, amit én is jó szívvel fogyasztok el.
Ahogy az események továbbpörögtek ezen a jeles
napon, a különböző kötetlen
beszélgetésekből kitűnhet
a tudósító számára, hogy
milyen motivációk és elképzelések alapján építették fel
a „felnőttbarát” kínálati és

Házaspár kóstol
a felnőttbarát
szállodában

mondjuk ki bátran: nyugodtan el lehet fogyasztani a svédasztalos reggelit és vacsorát, gondolatokat lehet cserélni a mindennapokról, az élet kis és nagyobb dolgairól. Ezek után senki ne
gondolja, hogy a felnőttbarát szálloda tulajdonosi köre száműzte
volna a gyermekeket! Elárulhatjuk, hogy az érdekeltségi körükbe tartozó noszvaji Oxigén Zen Spa Hotel országosan is híres
gyermekparadicsom! Itt minden a gyermekek érdekében történik. Nem is panaszkodnak a látogatottságra, ami azt bizonyítja,
hogy a gyermekek fogadását, ellátását szakavatottan, elhivatottan végzik nap, mint nap az itteni szíveslátók!
Sárvári Krisztina arról is beszélt, hogy nemcsak helyben szerveznek célirányos exkluzív programokat felnőtteknek, hanem
más szolgáltatásokat is ráckevei szállodájukban. Így például városnézést, borpince látogatást vagy éppenséggel helyben
borvacsorát, romantikus alkonyati csónakázást, különböző
kreatív és meditációs foglalkozásokat. Érhető módon a szintén helyben, a kertben megrendezett „Lucullusi lakoma” az egyik
legkedveltebb rendezvény. (A Ráckevén található Erdős Borászat számos alkalommal szervezett már a Duna Relax & Event
Hotel vendégeinek borkóstolást.) Ha pedig a bornál tartunk, meg
kell említeni, hogy igen gazdag a kínálat, a ház boraként szintén
régiós pincészet borait szolgálják fel, nem akármilyen szakmai
háttérrel. A szigetcsépi Dignisz Éva három esztendővel ezelőtt
elsőként szerezte meg nőként az „Év Bortermelője” címet.
Így talált tehát egymásra az ország első felnőttbarát szállodája és első női borász kiválósága.Koccintsunk hát a jubileumra
és a további sikeres jövőre a rozé királynő remek Kékfrankos
rozéjával…
-VéghFotó: Forschner Rudolf
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RÁCKEVE

PARTI – ÉGBE REPPENŐ LUFIK

MISKOLCI BORONGOLÁS – SZŐLŐVIRÁGZÁS ÜNNEPÉVEL
VISSZATEKINTŐ

Reneszánsz vacsora az István Nádor Borlovagrend szervezésében
MEGLEPŐEN SOK ÉRDEKLŐDŐ,
BORSZERETŐ KERESTE FEL MÁJUS
19-ÉN, SZOMBATON – ÉS PERSZE
AZT MEGELŐZŐEN PÉNTEKEN ÉS
A HÉT UTOLSÓ NAPJÁN VASÁRNAP IS – A MISKOLC NAGYAVAS
PINCESORAIT.

M

iskolcon egyre nagyobb hagyománya van annak, hogy a bor
népszerűsítésére kiemelt programokat szerveznek és ebben érthető módon, élen jár az István Nádor Borlovagrend.

Az új tag:
ifj. Szendrei Mihály

A miskolci borlovagok nagymestere
Czupper András igazi gasztronómus, aki
nemcsak saját lovagrendjét vezeti, de tagja
az Első Magyar Fehérasztal Lovagrendnek is, így szép hivatását duplán tudta képviselni és teljesíteni ezen a napon. A Borongolás elnevezésű, Miskolc város kulturális
életében fontos eseménynek nevezett rendezvényen, a Palacsintaház udvarán bensőséges hangulatú találkozóra érkeztek érdeklődők, társ borlovagrendek, hogy részesei
lehessenek a Magyar Szőlővirágzás Ünnepének. A szőlővirág megáldása ökunomikus
szertartás szerint, felvezetésként és zárásképpen tárogató muzsika szólt.
– Jólesően tapasztalhattuk, hogy a pincesorokon található kisebb és nagyobb
pincékben sokan elfogadták a házigazdák
invitálását egy-egy pohár bor kóstolására
– mondta mosolyogva a megáldó szertartás után Czupper András. - Amikor egy-egy
ilyen programra készülünk, azzal is tisztában
vagyunk, hogy a felelősségünk nem csekély:
úgy kell népszerűsíteni a borfogyasztást, a
miskolci borkultúrát, hogy messze hangzó
legyen, a nagy érdeklődés miatt látványos
és nemes üzeneteket hordozzon. Nagyon is
ideillő a napot megkoronázó záró programra
került sor este az Aranykorona Történelmi
Étteremben, ahol közösen rendeztük meg a
jeles és ismert vendéglátós helyszínen borrendünk reneszánsz vacsoráját, gasztronómiai összejövetelét.
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Koccintás az István Nádor Brrend
tablója előtt
A Minőségi Borok Ételek (MBÉ) magazin
is meghívást kapott erre a kultúrás programra. Kőrössy Kálmán mesterszakács hosszú
éveken át töltötte be a lillafüredi Hunguest
Palotaszálló séf pozícióját. Szép szakmai pályafutását befejezve azt gondolhatták sokan
a szakmán belülről, de még az ismerősei
is, hogy a megérdemelt pihenést választja.
Nem így történt, mert egy olyan felkérést
kapott ifj. Szendrei Mihálytól, az Aranykorona Történelmi Éttermének tulajdonosától,
amit véleménye szerint el kellett fogadnia.
Való igaz a miskolci, de még régiós szinten
is kuriózumnak számító helyszín nagyszabású gasztronómiai programok lebonyolítására kiválóan alkalmas, nemcsak
azért, mert míves konyhával és ételkínálattal
rendelkeznek, hanem más okok miatt is. Erről
ifj. Szendrei Mihály adott tájékoztatást, mégpedig egy számára fontos momentum után.
– Az István Nádor Borlovagrend újdonsült tagja lehetek sikeres felavatásomat
követően alig félórával ezelőtt megtörtént
felvételem nyomán – mondotta. – Ahogy
a vendég körbenéz ebben az étteremben,
már az első benyomásai azt üzenhetik számára, hogy valóban történelmi miliőbe
fogadják. Tudatosan alakítottuk úgy a belső
teret, hogy Magyarország meghatározó
borrendjeit részletesen is bemutatjuk a
falakra helyezett információs összeállításainkban.
Sokan csodálkoznak hozzánk érkezve,
hogy így együtt még a magyar borrendi
mozgalom látványosan, képekkel is illusztráltan megjelenik a vendég szeme előtt.
Szüleim kezdték meg az étterem működtetését, jómagam a vendéglátás szakterületét
választottam élethivatásul és néhány esztendeje felelősvezetőként egyedül irányíthatom
kitűnő csapatunkat. Kőrőssy Kálmán úrral
hamar megtaláltuk a közös hangot, nagyban hozzásegítheti vállalkozásunkat
ahhoz, hogy a jövőben még sikeresebb
legyen. A bor és szőlőkultúra személyes példáját szüleim mutatták fel, édesapám kiváló
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mezőgazdasági szakemberként tevékenykedett. Az éttermünk borkínálata is szeretné
tükrözni azt a sokszínűséget, amellyel a magyar borvidékek rendelkeznek. Számunkra
természetesen a miskolci, tágabban értelmezve a tokaj-hegyaljai stílus jegyek megmutatása kiemelt küldetés.
A reneszánsz vacsora asztalaira sültekkel
gazdagon megrakott tálak kerültek, a kínálat
már-már a határtalanságot súrolta...
– A Magyarországi Borrendek Országos
Szövetsége elnökségének számos alkalommal jeleztem, hogy az Aranykorona Történelmi Étteremben igazán autentikus borrendi programot lehetne szervezni, országos
kisugárzással – mondta a miskolci borrendi
nagymester és fehérasztali lovag két koccintás között. – A falakon látható borrendi
tabló eleve nem lehet teljes, hiszen évekkel
ezelőtt készült, azóta újabb és újabb borrendek alakultak. Mégis azt mondhatom, ez
a helyszín egyedi élményeket nyújt minden
ide betérő számára. Nem mellékesen pedig
azt a kommunikációs szerepet is felvállalta –
önzetlenül – hogy egy nagy létszámú hazai
civil szervezet milyen fontos borkulturális
missziót teljesít.
Ő

Lakomatál

Kőrössy Kálmán séf

Fedett élményfürdôs élmények, négycsillagos feltöltôdés!
Legyen szó családi kikapcsolódásról vagy páros pihenésrôl, a Hunguest Hotel Aqua-Sol**** lehet az egyik legjobb választás felfrissülése helyszínéül! Tudta, hogy
szállodánk közvetlen összeköttetésben áll Európa legnagyobb
fürdôkomplexumával,
www.hotelaquasol.hunguesthotels.com
• Tel.: 06
52 273 310 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

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

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

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

185x130aquasol.indd 1

2018. 06. 11. 15:22

Az Ön szépségéért
és fiatalságáért!
Új szolgáltatásaink:

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

MINŐSÉGI BOROK ÉTELEK

BEAUTY SALON
ANNA
Budapest Hilton
1014 Budapest,
Hess András tér 1-3.

Szeretettel várjuk!

Ungai Anna

és szakképzett munkatársai
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KITEKINTŐ KÉTSZAVAS
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Nagyon kicsi, kérjük el nagyobb felbontásban!
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