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ADVENTI ÜZENET

Az abasári Pálinkás Pincészet
szeretet ajánlata…
Húsz esztendeje alakította meg egy dolgos és a borkészítést,
valamint a boros vendéglátást nagyon is komolyan gondoló vállalkozását a Pálinkás család. Hasábjainkon – mert mindig volt mit hírül
adni munkálkodásukról – többször
is olvashattak!
Az Advent üzenete, hogy várjuk az Úr jövetelét, Karácsony Ünnepét. A hagyományok korábban
még tiltották, hogy Advent időszakában bort vagy bármilyen
szeszes italt fogyasszunk. A megváltozott világban azonban azt
mondhatjuk, mértékkel mindent
meg lehet tenni.
A Pálinkás Pincészet ünnep
előtti üzenete tehát az, hogy legyen az arra alkalmas ünnepeinken, asztalainkon minőségi, élvezettel fogyasztható bor!
A Pálinkás Pincészet adventi ajánlata az, hogy Szürkebarát
(2016) és Olaszrizling (2017) borukat külön is részesítsék figyelembe, mert az idei szakmai versenyeken szép sikereket értek
el:a nagykárolyi nemzetközi borversenyen három arany érmet
sikerült kiérdeleniük!

Pálinkás Jánosné a lankadatlan szorgalmú, örökfiatal alapító –
aki férjével, Pálinkás Jánossal hozta létre ezt a családi vállalkozást
– azt mondta lapunknak: „Hihetetlen jó érzés meginvitálni pincénkbe kedves, borszerető embereket.
Háromszintes, valójában kézzel
kivájt labirintus ez , amely Aba Sámuel király óta folyamatosan épül.
Advent alkalmával visszafogottságot kell tanúsítanunk, de miért ne
lehetne néhány remek korttyal kiegészítenünk a napi étkezésünket. A
vallás már eltörölte ezen időszakra a
böjtöt, de jól tudom, mindenki maga dönti el, mi a mérték…Megtiszteltetés, hogy a Márai út zarándoklatának egyik állomáshelye
pincénk.”

A Pálinkás Pincészet borkóstoló programjai:
5 fajtából, 45 perces felvezetéssel, nagy borkóstoló 8 fajta felvezetésével
90 perc, prémium borkóstoló, 8 fajta borból, pincepörkölttel,
más helybéli ínyencségekkel, (hurka, kolbász),
mert éhes és szomjas pince látogató erre felé nem ismerszik…

PÁLINKÁS PINCÉSZET
3261 ABASÁR, HEGYALJA U. 1.
BORÁSZAT-VENDÉGLÁTÁS: PÁLINKÁS ATTILA
MOBIL: 30/245-3830

Fábián Árpád
családi szüret utáni
számvetése

Sokszínű Dr. Fábián Árpád – eredeti foglalkozását tekintve Budapesten élő közgazdász – élete, amihez persze szükségeltetett egy megörökölt tradíció, előélet, nyitottság, tenni akarás és az önkifejezési
formák szakadatlan keresése. Muníciót a somlói ősöktől kapott.

A büszke lovag, vadász, borász

N

em is akármilyet! Az utóbbi pár
esztendőben gyakran volt alkalmunk szót váltani, közösen kóstolni
különböző borrendi eseményeken, Árpáddal,
aki az Ordo Vini Vinatorum Vadász Borrend
kincstárnokaként képviseli közösségét, nem
mellékesen pedig vadászként is. De valójában
honnan vannak a gyökerek? – fogalmazódhat
meg a kérdés egy legutóbbi, a borrend évzáró
rendezvényén, a Budakeszi Vadasparkban:
– Ha egészen pontosan dátumot kell mondanom, 1756-óta van a Fábián-Németh családnak pincéje, szőlője a Somlón, oly módon,
hogy a nemzedékeknek mindig sikerült továbbvinnie ezt az értéket és értékrendet – mondta a
kezdetekre utalóan. Az ősi családi pincénken ez
a felirat olvasható: „ANO 1756” A felírat meglepett, hiszen latinul is tanultam és úgy tudtam,
hogy ezt két ennel kell írni. Ám – utánanézve –
az akkori helyesírási szabályok szerint ez így volt
pontos. Édesapám sok mindennel foglalkozó
ember volt, főállása mellett kiemelten törődött
a szőlővel és borral, emellett baromfitenyésztésből is biztosította a család anyagi hátterét,
de egy bizonyos: a minőségre mindig minden módon adott! Nagyapámnak is mindene

volt „ A Hegy” Ezt láttam 14 éves koromig, amíg
Somlóvásárhelyről el nem kerültem középiskolába. Jólesően beszélhetek arról, hogy szüleim borát miseborként vásárolta a Veszprémi
Püspökség, később az Esztergomi Érsekség
is. Amikor II. János Pál pápa 1991-ben Magyarországra látogatott, az esztergomi és
a budapesti misén az Ő boruk volt a misebor.
Erről édesapám oklevelet kapott, amire mindig
büszke volt.
A Fábián Pince hirdeti a család borhoz való
kötődését. Árpád aktualitással is szolgál, amikor
erről a témáról a továbbiakban kifejtette gondolatait. Először is a családi jelleg úgy megmaradt, hogy öccsével, Csabával közösen művelnek egy hektár szőlőterületet,
testvériesen osztozkodva a
két pincén is. Az egyik felújítását Árpád nemrégiben fejezte be, megmásíthatatlanná téve, hogy Somlótól nem
válnak meg!
– Van egy házunk, de
úgy döntöttünk ezt az ingatlant már eladjuk – avat be a
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család belső ügyeibe. – A családi pincét pedig
így felújítva önmagunk és barátaink örömével
tesszük élettel telivé. Ahogy mondtam, öcsémmel Juhfark és Olaszrizling fajtákból készítünk borokat, régi és új fahordókban, illetve
legutóbb kisebb méretben vásároltunk koracél
tartályokat is. Bevallom: bor nélkül szegényebb
lenne az életem. Főhivatásomat tekintve ingatlan és vagyonkezeléssel foglalkozom,
évtizedek óta ezen a területen töltök be vezetői
tisztséget. Emellett tagja vagyok a már említett borrendnek, részt vettem a Somlói Borút
Egyesület alapításában, és somlói borlovagként is képviselem a Somlót. 1978-tól, tehát 40
éve élek Budapesten. A vadászat pedig szintén amolyan családi örökség.
Apai dédapám vadászott
és feleségem édesapja,
nagyapja, dédapja is művelte – ez is életem részévé vált.
Most már nagy örömömre,
fiammal és unokámmal is
részt veszünk egyéni és társas vadászatokon. A vadászat
olyan társasági közösségi élményeket biztosít, aminek hiányában nem lenne ilyen sokszínű az életünk.
De térjünk vissza a mindig rabul ejtő Somlóra.
Nyár végén a helyi pálinka versenyen Árpád és
Csaba oklevelet vehetett át, szeptember első
hétvégéjén pedig a hagyományos szüretre kerülhetett sor. Nemcsak a szőlő érett meg, hogy
borrá váljék, hanem a családi kohézió is erősödött, szülők, gyerekek unokák együtt örültek a
termésnek, a jó időnek és az együttlétnek.
K.D.P.
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Halvány szalmasárga színű, visszafogott
minerális illatú somlai. A pohárban lomhán
mozog. A korty kitölti a szájat, a nagy testet
karakteres savak támasztják alá. Zamata citrusos és csonthéjas gyümölcsöket idéz. Ásványos, hosszú lecsengés.
A korty bársonyos, a kerek savak bizseregnek. Ám ha „találkoznak” a csodálatosan
megsütött libacombbal, akkor a végeredmény
szinte a végső kiteljesedés!

A somlói
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AZ ASZTALNÁL ÜLVE

Emlékszem, drága apám
szemvillanásából, a vidéki házunk nagykonyhájában ülve
a nagyasztalnál, mindig terelte, hogy mi, hárman, két nagyobb testvér, egy lány és fiú,
én, a kisfiú hová üljünk. Nem
is ő tudta, hanem anyánk, aki
megfőzte a szokásos vasárnapi ebédeket, hogy összeüljön
a család. Most messze kerüljük
a politikát, milyen idők voltak

ezek! (Annyit azért mondhatok karajt, szép tojást, hogyne
mondjam, banánt csakis pult
alól lehetett kapni.) De valahogy mindig volt vasárnapi
ebéd és ennek hosszú évtizedekre ható üzenete van, mind
a mai napi életemben! Annyira
felpörgött mostanra a világ,
hogy a mindennapi munkát
végző beosztott, irodista, vállalkozó – ahol éppen teljesíti
szolgálatát – ezerféle éttermi
kínálatból válogathat. Több.
mint üzenet értékű az a megfigyelésem, hogy bármerre
járok az országban, nagy és
kisvárosokban, budapesti kerületekben, déltájban özönlik az éhes emberek folyama!
Most nyomban ketté kell vá-

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

lasztanom gondolatsoromat,
mert ez a sprintelő világ azt is
megteremtette, hogy a nagy,
több tízemeletes office centerekben külön is működnek
meleg ételeket adó üzletek.
Ez egy dolog, de van egy másik érzés, ami a mostani, napi
életét élő és dolgozó embereket motivál: arra a fél vagy
egy órára jó elmenni valahová
bekapni finom falatokat. Lehet
beszélgetni, kicsit fellazulni,
kiengedni az üvegkalitkák szorításából.
Ez maga a lüktető élet. Ám
térjünk vissza a családi asztalokhoz. Egyre több helyről
hallom, széleskörű baráti társaságunkban többször vis�szhangzik: igenis le kell ülni

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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vasárnapi ebédekre. A kérdés:
ki főzzön? Ahol egy szép karéjban együtt van a família, ott
többnyire a még aktív nagymama, aki pontosan tudja milyen szolgálatot szabatott rá
az élet. Az már csak játékosság,
hogy éppenséggel mi legyen
az a hétzáró menüsor? Igények
sokasága jöhet, gyerekek és
unokák, de azt gondolom, teljesen mindegy. Az érzés, ami
körbelengi a vasárnapi asztalt,
a következő napokra erőt adó!
Ebben a lapszámunkban
zárjuk a szüretet, tudósíthatunk több olyan rendezvényről, ahol örülhettek éttermesek, borászok, hogy remek volt
a termés és szárnyal a hazai
turizmus!

főszerkesztő

Címlapon:
A Somlói Kancellár Birtok
boros-étkes büszkesége:
ropogósra sütött libacomb
ISSN: 2060-646
www.mbemagazin.hu
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Malomkerékkel
Horváth Ferenc

CÍMLAPBOR

Professzor, főgazda,
értékesítési vezető a szólósoron

AZT IS MONDHATNÁNK, HOGY A SOMLÓI KANCELLÁR
BIRTOK HŰSÉGES KRÓNIKÁSAI VAGYUNK, UGYANIS A
2014-BEN ALAKÍTOTT CSALÁDI VÁLLALKOZÁS RIVALDAFÉNYBE LÉPÉSÉNEK KEZDETÉN – BORAINAK MEGJELENÉSÉNÉL – MÁR OTT VOLTUNK- RIPORTBAN SZÁMOLHATTUNK BE TÖREKVÉSEIKRŐL. AHOGYAN PERSZE
SZALAD AZ IDŐ, AZ ESEMÉNYEK SODRÁBAN A VÁLTOZÁSOK EGYMÁST KÖVETIK.

név és tiszt

KÖTELEZ

M

ég mielőtt azt gondolhatnánk, hogy a nagyságrendeket tekintve ez a közepes
borászat túlságosan is nagyratörő lenne,
már a legelején leszögezhetjük: stratégiájuk az előre jól átgondolt és megfontolt haladás. A már említett korábbi
riportunkban bemutattuk, miképpen is
sikerült Somlón egy borászatnak gyökeret verni, jeleztük, hogy a befektető Horváth Család – Horváth Ferenc, felesége
Andrea, lányuk Krisztina, fiuk Áron és
vejük Gábor – úgy vizionálták helyüket
e jeles borvidéken, hogy elsősorban és
talán még a felett is a minőségre helyezik
a hangsúlyt a mennyiséggel szemben..
Szóval újra itt vagyunk Somlójenőn, a
napfény sütötte hegyoldalon az emblematikusnak is nevezhető Sárga Háznál,
amely már a XIX. században a Somlóról
bort szállítóknak adott pihenési lehetőséget. Felújítva, megmaradt a jelennek,
kicsit más szolgálatot teljesítve, jelen formájában a pincészet központja.
Szerény kis delegációnkat a Kancellár Birtok tulajdonosai közül az alapító
Horváth Ferenc, felesége Andrea, László
Zsolt borász és felesége, Gyöngyi - aki
szintén fontos és felelős napi feladatokat el -, Horváth József
borászati és értékesítési vezető, valamint Fehér Zoltán a gyirmóti
Aranyhal Étterem üzemeltetője fogadja.
Az őszinte tisztelet mellett ennek a találkozásnak van egy közeli
előzménye is. A Budavári Szent György Borrend ebben az esztendőben is megrendezte a Szent Előnevű Borrendek Kárpát-me-
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dencei Találkozóját. Adódott az alkalom, hogy a Mátyás
Évében a meghívott vendégeket alkalomhoz illő borkülönlegességgel lepjék meg. A Kancellár Birtok kitűnő 2015-ös
Juhfark fajtája érdemelte ki a Mátyás Emlékbor címet.
Mátyás különösen kedvelte az itteni borokat, erről az említett
ünnepi találkozón maga Horváth Ferenc tartott történelmi
alaposságú összefoglalót.
– Valóban örülünk,
hogy a mai találkozónkon jelen lehet Dr.
Bisztray György a Budavári Szent György Borrend nagymestere, az
egyesület kincstárnoka,
Tóth Imre és kancellártársam, Kiss Dezső Péter,
aki egyben riportban
dokumentálja
együtt
létünket – üdvözölte a
délidőben
érkezőket
Horváth Ferenc, aki a
Somló és Környéke Borút Egyesület, Bor és
Pálinka Lovagrendjének Kancellárja – Körbenézve innen a hegyről
láthatóak saját szőlőterületeink, de más dűlőkben is rendelkezünk
értékes
területekkel.
Összesen 20 hektár van
a birtokunkban és ahol
most találkoztunk, ez a
birtokközpontunk.

Mielőtt a jelenlegi feldolgozó
pinceépületbe lépnénk, kedves mosoly kíséretében kínálja a vendégeket
Andrea, aki jó háziasszony módjára a
kisebb vagy akár nagyobb létszámú
csoportoknál is szívesen kínál, tartja jó
szóval az ide belépőket. Gyöngyi, László Ferenc és Andrea
Zsolt felesége szintén remek kóstolófa- a birtok festménye előtt
latokat ajánl a borok mellé, a férj pedig
érthető módon a különböző évjáratú
borokról ad tartalmas összefoglalót. Több mint bíztatóak az idei borok – Juhfark, Hárslevelű, Furmint,
Olaszrizling -, de a korábbi évjáratokból is a legjavát,
legcsillogóbbakat kapjuk a valamivel későbbi ebédünk alkalmával. Kedves momentumnak is részesei
lehettünk, ugyanis Bisztray György szőlész egyetemi
tanár örökbe fogadott egy most kibontakozó 2018-as
Furmintot, ami azt jelenti, hogy pályafutását őszinte
érdeklődéssel végig is kíséri majd. Erre koccintanak is
Horváth Ferenccel, akiről azért még érdemes tudni,
hogy győri üzletember, aki jó másfél évtizede baráti
társaság tagjaként érkezett Somlóra és azóta – minek is tagadná – a somlói táj és borok szerelmese lett.
Az Egyesületnél tagként kezdte, majd szépen jutott
előbbre társadalmi munkálkodásának köszönhetően
a ranglétrán, míg nem néhány esztendővel ezelőtt
Értékesítési
megválasztották a borrend kancellárjának.

vezető

Látható, hogy körülöttünk munka folyik, készül
a parkoló, a további tervekről a nap folyamán még
részletesebben is szólok.
Hangulatalapozónak, az ebédhez megfelelő
felvezetőként szolgáló borkóstolás után ismét a birtokközpont előtti területen hallgathatjuk Horváth
Ferenc összefoglalóját a további munkálatokról:
– Megfelelő ütemezéssel, több sávos fejlesztésbe fogtunk, idén még csak amolyan előkészületi munkálatokkal, jövőre azonban ahogy mondani
szokták „teljes gőzzel” folytatjuk a fejlesztés - fogalmaz elöljáróban. – Új pinceszárnnyal bővülünk, ezzel megnövelve a
feldolgozó kapacitást, valamint helyet biztosítunk a hordós érlelésnek is. Ez azért fontos,
mert jelenleg kizárólag
reduktív technológiával dolgozunk és szeretnénk ezt továbbfejleszteni. Beruházásunk
tartalmazza egy új
raktár és borbemutató terem létesítését is.
Terveink szerint 2020ra szeretnénk befejezni
Kezet fogtak a 2018-as
ezt a fontos, előreléFurmint örökbefogadására
pésünket biztosító fejlesztést.
– Természetesen egy borászat csak úgy tud megfelelően működni, ha abban hozzáértő személyek dolgoznak. László Zsolt szőlész és
borász képviseli a tradíciót és folytonosságot, hiszen Ő már több mint
harminc éve a Somló hegyen dolgozik és családi hagyomány náluk a
szőlészet és borászat. Fia, Bálint szintén képzett fiatal szőlész, borász,
így a szakma tovább örökítése biztosított. A felsőfokú borász végzettségű Horváth József, borászati és értékesítési vezető, egy éve dolgozik
a pincészetnél. Feladata a borászat vezetése és a borok értékesítése.

A borász

Ahogy készülünk az ebédhez, kötetlen diskurzus alakul ki a vendégek és házigazdák részéről arról,
hogy hova is helyezhető el a hazai borvidékek sorában az a mondhatni nemzeti érték, amit Somlónak
hívnak? Nincs vita arról, hogy fontos, megőrizendő
mindez a jövő nemzedék számára is, ezért nagy a felelőssége a most munkálkodóknak! A Juhfark érthető
módon emblematikus, nagy karriert befutott fajta. A
Somlói Bor és Pálinka Lovagrend célja hogy a somlói
Juhfarkot hungarikumként elismertessék.
Reményteljes felfutás előtt állhat a Furmint,
Hárslevelű, Olaszrizling fajták, melyek magukban
hordozzák a fajta jelleg mellett a Somlóra jellemző
vulkanikus jegyeket is.
Ezek mellett a tradicionális fajták mellett a Kancellár Birtok új fajták telepítésébe kezdett, ilyen az
Irsai Olivér, a Cserszegi Fűszeres, Kékfrankos, Cabernet Franc.
Az új fajták kiválasztásánál, különösen a lágy
boroknál fő szempont volt a fiatalabb korosztály
igényeinek figyelembe vétele. Saját családjuk példáját említi Horváth Ferenc, amikor azt mondja: lánya
és fia, baráti körei mindezt meg is fogalmazzák, mintegy arra utalóan, milyen irányokat kell szabni a jövőben. A következő generációra pedig nagyon oda kell
figyelni.
Óriási a versenyfutás és a dinamika a borágazatban, ebben nekünk is pozícionálni kell magunkat.
Meg kell határozni helyünket, céljainkat. Mi nem tömegtermelést szeretnénk folytatni. Célunk, a Somló
hagyományaira építő, azt a modern technológiával
ötvöző, de a természetességet megőrző szőlészet és
borászat továbbfejlesztése.

Libator, borokkal koronázva
A gondosan helyreállított, korszerűsített, a pince
és feldolgozó felett található „Sárga Ház” ebédlőjében
már terítve 11 főre az asztal Horváth Ferenc szereti igazi
szakemberekre bízni, mindazt, amihez nem ért vagy legalábbis nem műveli profi szinten. A Győrhöz tartozó Gyirmót városrészben
egy remek vendéglő működik, közvetlenül a horgásztavak mellett. Ez az
Aranyhal Étterem, mely olyan menüsort varázsolt ide 60 kilométerről,
amely bármely jeles eseményen a csúcsgasztronómiát üzenheti a vendégeknek. Fehér Zoltán, a kitelepüléseket is gyakran vállaló vendéglátós
vállalkozás ügyvezetője és csapata előételként libamájpástétomot kínált
párolt fügével, marinált lilahagymával, ehető virágszirom díszítéssel, vörösbor redukcióval. Ezt követte a szuvidált, ropogósra sült libacomb, párolt
káposztapürével, burgonya kísérettel, befejezésképpen pedig a kedvelt és
népszerű Lúdláb torta amolyan máshogy gondolását varázsolta elénk: az
alaptészta mellett linzerkosárkában meggyzselével, csokoládéfagyival és
habcsókkal. No és a borok, fényesen csillogó díszfelvonulása. Különböző
évjáratú Juhfarkak, Hárslevelű, Olaszrizling, Furmint – csodálatos kulináris harmóniát teremtve délidőben, itt a csodás somlói hegy gerincén.

Amolyan lazításra kisétálunk a történelminek mondható épület
teraszára, hogy körbetekintsünk. Megvillan a picit köddel fakított
napfényben a messze távolból Badacsony, Csobánc, Ság-hegy, itt
a szemünk előtt pedig a Szent Ilona kápolna, amely a szőlőműveseknek ad hosszú idők óta lelki nyugalmat, hitet, megbékélést.
A kancellár szemén látni, hogy Somlón igazi otthonra talált, küldetése remélhetően nemzedékeken átívelő lesz , mindez pedig az ő
és családja megbékélését is jelenti…
Kiss Dezső Péter
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CÍMLAP

Kancellári vendégszeretet

GOMBÁS BARANGOLÁS

A TALPON MARADÁS

EGY ÉTTEREM NEGYEDSZÁZADA – TISZTELGŐ LÁTOGATÁS
A BAJNOK MINDENT VISZ. A HOZZÁVEZETŐ ÚT
AZONBAN NAGYON KEMÉNY MUNKÁVAL, KÜZDELMEKKEL TELI!. A VÉGEREDMÉNY VISZONT MAGÁÉRT
BESZÉL! BEDE GYULA SZOLNOKI BAJNOK ÉTTEREM
TULAJDONOSÁNAK PÁLYAÍVE TALÁN MÁSOK SZÁMÁRA IS MEGFONTOLANDÓ ÜZENETEKET KÖZVETÍT,
MERT VALÓBAN NEM ISMERT LEHETETLENT…

A csapat

A

Koccintás a sikeres folytatásra

sporthasonlat nagyon is érvényes a majd 50 esztendeje pályaívét alakító, formáló szolnoki vendéglátósra, aki most eljutott arra a pontra, hogy
a „Bajnok Étterem” negyedszázados jubileumára
nemcsak a vendégei szemébe mer nézni, hanem remek csapatának minden egyes tagját megtisztelte azzal, hogy egy kis ünnepi összejövetelen idézzék vissza a közös múltat. Mert – empatikus vezető, kitartó versenyző módjára - nagyon is jól tudja:
egyedül nem megy…
Gombás András országos barangolásának helyszíne Szolnok, több ok miatt is. Maga a jubileum keltette fel az érdeklődését, úgyis, mint Szolnok megyéből, Fegyvernekről elszármazó,
majd a vendéglátós pályán tiszteletre méltó pályafutást leíró
szakember. Úgyis, mint aki a Magyar Vendéglátók Régiós Szövetségének alapító tagja. Mint ilyen a nemzeti szakmai civil
szerveződés legfőbb propagátora, mindig keresi az érdekeset,
a szakmának olyan tolmácsolható üzeneteit, amelyek mások
számára is jelentenek példaértékeket. Érkeztünk tehát Bede
Gyulához, ezen a kellemes őszi szombaton, hogy tisztelegjünk
sikere előtt! Miután a két jeles szakember kezet fogott – mondanunk sem kell, hogy nem most ismerték meg egymást – a
házigazda Baross utcai kulináris bázisának egyik asztalához invitált bennünket. És azt mondja:
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– A tiszteletköröket most nem szeretném megfogalmazni, mert mindannyian tudjuk, jólesik ez a látogatás – mondja.
– Érdekes módon számosan megkérdezték már pályafutásom
során, hogy mit is jelöl a „Bajnok” névadás? Hogy ennek kicsit
részletesebben is felfedjem a történetét, néhány adalékot elmondanék ebből az elmúlt 25 esztendőből.
A Gombás Étterem tulajdonosa már sejti, hogy egy olyan, a
magyar vendéglátás történetének amolyan korrajzát bemutató
momentumok következnek, amelyek az ő maga előmenetelét,
vendéglősi pályafutását is jellemezte. Egy korban élnek, próbáltak boldogulni, megkeresni a lehetőségek ezerféle szálait.

Mindketten tudják: ez nem volt könnyű, mert előéletük az úgynevezett rendszerváltásig – piacgazdaságig – állami keretek
között zajlott. Voltak persze fellélegzésre okot adó időszakok:
gebines, szerződéses üzletek, de hol voltunk még a magántulajdontól?
– Bizony csak megerősíteni tudom mindezeket! – veszi át ismét
a szót a Bajnok Étterem alapító tulajdonosa, aki tanulói előéletéből jólesően említ meg, hogy Benke László volt az egyik emblematikus szakmai tanára az
Ecseri úti szakmai iskolában.
Hét éves balatoni, igazán sikeres vendéglátós munkálkodásom után, bár akkoriban
el akartam hagyni Szolnokot,
mégis visszatértem, ide a
megyeszékhelyre. Adódott
a lehetőség, hogy egy szinte
csak aljzatbetonnal rendelkező kétágú pincerendszert
átvehessek, hogy itt majd egy
vendéglátó helyszínt kiala- Madarász Sándor
kíthassak. Hosszú a történet, az alapítóval
de el kell mondjam, nem volt
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melegkonyhának való, a hatóságok
által is elfogadható technikai, építészeti megoldás, mert szinte megoldhatatlannak tűnt az ügy.
Innen gyorsan pörgeti tovább
az önmaga „vendéglősi honfoglalását” Gyula. Egy hetes, meglehetősen összefogott gondolkodás,
problémakeresés után az akkori
döntéshozónak elmondta a megoldás lehetőségeit. Az akkori állami
hitelintézet igazgatója meghallgatta hosszasan kifejtett érveimet,
majd zöld utat adott.
Ez volt az első olyan sorompó,
Ez AJAX-labda...
retesz, amelyet át kellett ugrania
Bede Gyulának, Aztán számos olyan
csomóponthoz érkezett, amikor a talán vele született megoldó
képességére volt szüksége:
– Már sikerült kialakítani az egyik pinceszárnyból egy magyaros éttermet, a másik szárnyban pedig egy billiárdklub
működött – hallgathatjuk eseményekben bővelkedő alapító időszakának történéseit. – Ebben a
Ünnep!
billiárdklubban olyan csapat működött, amely
országosan is bajnoki címet szerzett. Ám egy idő
után ezt a közösséget ebben a formában meg
kellett szüntetnem, mert hatalmas vendégigény
volt arra, hogy a „Bajnok” mutassa meg a másik
arcát is. Ezért aztán saját terveim alapján kialakítottam egy pub-stílusú éttermet. Így ez a két műfaj immáron 20 esztendeje együttesen képviseli
a mi jellegzetességeinket.
Ahogy Gombás András hallgatja a 60-as
éveinek közepét még nem elérő pályatársának
sajátos összefoglalóját, azt mondja, számos a
párhuzam az ő és Gyula pályaépítése között, de
nem esik nehezére kimondani azt, hogy az igazi
bajnok ebben a történetben Bede Gyula barátja!
– Mindketten tudjuk, hogy akkoriban átélhettük az egyfajta
fellélegzés csodálatos érzését, mert saját üzletet nyithattunk –
kapcsolódik a gondolathoz Gyula. – De sohasem igazi „leányálom” még a férfiak élete sem, mert bizony mesélhetnék arról,

Együtt
a kezdetek óta

Balról Alice, Gyula,
ifjabb Gyula

Séf a frontember
A kellemes ebéd és pár pohár bor mellett továbbfűződik a szó. Kiderül,
hogy Bede Gyula bizonyos értelemben szerencsésnek mondhatja magát azért,
mert remek munkatársakat talált. Ahogy tájékozódunk, személyzetének túlnyomó többsége ebből a 25 esztendőből10- 15 éve már e falak között dolgozik,
keresi a kenyerét. Közülük is igazi frontember Madarász Sándor mesterséf, akinek önmagában is érdekes a kötődése a Bajnokhoz (Bede Gyulához)!
Még a Balatonnál ismertem meg, 17 éves korában, majd, mivel Szolnok
melletti családi kötődése van, amikor visszajött ide, azt mondtam, örülnék, ha
együtt dolgozhatnánk! – mondja erről a nagyon fontos személyes motívumról
Bede Gyula, aki a vendéglátás szerelmese, de imádja a sportot, a zenét és miért tagadná , a BMW-t. – Most azt mondhatom, hogy ez a kapocs mindeddig
eltéphetetlen volt kettőnk között, Sándor most igazi frontember! A teljes körű
étlapot, az étterem kulináris arculatát ő határozza meg. Színes és teljes életet
próbál élni a szakmájában: általában 20 tanuló irányítását végzi, szakácsok,
vendéglátósok, akikből jó szemmel ki tudjuk válogatni a legjobbakat, mint a
remélt utánpótlás képviselőit.Eközben vizsgáztat, próbálja szélesíteni szakmai
látását. Étlapunkra jellemző, hogy a magyaros jelleg meghatározó, alapérték a
minőségi nyersanyag, mert ezt már az alapoknál képviseltük. Nem menüztetünk
és azt is vallom, hogy az ár-érték arányt tekintve megfelelő önbecsüléssel legyünk önmagunk és vendégeink iránt.
Ezt Sándor barátom remekül képviseli, alapételeket sikerült értékessé tenni vendégkörünkben. Itt említeném meg
legjobb barátomat, Szokoli Ferencet, aki Esztergomban
egy remek éttermet visz. Tőle kaptunk egy „bonuszt” ,
remek receptet, nevezetesen a tepsis csülök elkészítési
módját. Emblematikus étellé vált!A többit most nem sorolom, mert sikereink legfőbb záloga a konyha.
Beszélgettünk még a borokról, melyeknek megjelenítését fontosnak tartja a jubiláló étterem b tulajdonosa, aki
azt mondja, mindig hajlandó e tekintetben a korrekciókra,
ha a vendégek ezt kérik. A tanulóképzésről nem lehet eleget beszélni! Sajnos az iskolák által kibocsájtott jelöltek
között talán 3-4 százalék lehet alkalmas – Gyula szerint
– arra, hogy továbbvigye, majd megélhetésképpen képviselje ezt a szakmát. Mivel megharcolta a maga harcát kedves vendéglátónk,
úgy gondolja, igazán jó sorsa vezérelte a tekintetben, hogy gyermekei szép
lassan kézbe veszik a stafétabotot. Gombás András zárszóképpen csak annyit
mond: „Számunkra jóleső, hogy a Magyar Vendéglátók Régiós Szövetségének
újdonsült tagjaként üdvözölhetünk, mert nekünk becsülendő, hogy egy ilyen
maradandó értéket felmutató vállalkozás segítői lehetünk…”

hogy bizonyos átalakításoknál, mérnöki tervezéseknél megelőlegeztem financiálisan bizonyos szakmai
munkálatokat és napokon múlott, hogy megkapjam
a helyi OTP-től a kölcsönt.Különben nem tudtam
volna kifizetni! Most hol tartok? 14 esztendeje nincs
hitelem, építkezhetek a magam felelősségére, ami
már jó pár esztendeje nemcsak az enyém. Két gyermekem, a 23 éves ikertestvér Alice és Gyula szakképesítéssel és teljes elánnal beállt a sorba. Készülök
arra, hogy folyamatosan egyre aktívabban átadjam
nekik a terepet.
Kiss Dezső Péter
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GOMBÁS BARANGOLÁS

SZOLNOKI BAJNOKA

KITEKINTŐ KÉTSZAVAS

Gasztrofesztiválok debreceni étkes vándora

ASSZONYKORBAN BETELJESÜLT LEÁNYÁLOM
KEDVES KÖZELI EMLÉK, MÉG INKÁBB JELLEMZŐ MOTÍVUM A HAJDÚSZOBOSZLÓN IMMÁRON 16.
ALKALOMMAL
MEGRENDEZETT
BIO- BOR ÉS ÉTELFESZTIVÁL DÍJKIOSZTÓ ÜNNEPSÉGE.

Karmesterként

A

sok-sok díjazott színpadra szólítása minden alkalommal tapsot
váltott ki, viszont egy kedves
hölgyre várakoznia kellett a zsűrinek és a
közönségnek: ő Fási Ildikó volt, aki a Zelebi Kft által működtetett fesztiválcsapatot
vezette. Annyira belefeledkezett a munkába, hogy nem hallotta meg a színpada
invitálását….
Igen, jellemző ez az elkötelezettség a
debreceni vállalkozó hölgyre, akit a Minőségi Borok Ételek (MBÉ) – asztali örömök
magazin örömmel mutat be külön is egy
háttér beszélgetés nyomán.
Immáron végleges bázishelye a hajdúsági megyeszékhely Budai Nagy Antal utcában található, ahol három gyermekével
él és ahol – a tudósító meglehetős csodálkozására – hamarosan új báziskonyha fog
épülni, hogy kitelepüléseihez megfelelő
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háttér legyen. A pincehelyiséget éppen
felújította három szorgalmas ember, ki
gondolná: itt rendezi be újra, egy másik
helyről átköltöztetve a nyomdai munkálatokhoz szükséges gépi hátteret és persze a
raktárrészleget is. Nyomda, gasztronómia?
Csupa aktivitás, derű és mosoly, az életét
több mint 10 esztendeje a gasztronómia tölti ki, járva meghatározóan a tiszántúli térségeket, hogy személyes példájával
és felkészült gárdájával jó hírét vigye az
igazi magyar, nem tagadottan hajdúsági
konyhának. Az a típus, akit a riporternek
nagyon kérdezni sem kell, mert őszinte,
kitárulkozó:
– Mi tagadás ,jól esett a szoboszlói
fesztiválon a Bio Controll Egyesület által a színpadon átvehetett harmadik díj
– jegyzi meg a közeli eseményről. – Sokan
úgy gondolják, a bio élelmiszerek, de biztosan ez igaz a bio borokra is, sajátos”kreálmányok”, piaci bűvészkedés. Több körülötte a félrevezető szó, mint a cselekvés. Pedig
nem így van, a lelkiismeretes termelő vagy
éppenséggel étkeket főző szakember szá-

Szép, étkes csendélet
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mára remek „kotta”, amit meg kell tanulni,
be kell tartani. A sütés-főzésnél nálam legfontosabb alapelv, ha úgy tetszik lételemem a minőség igénylése, és s az ellenőrzött származó helyről érkező alapanyag. Az
erre való érzékenységem már elültetődött
bennem úgy 10 éves koromra, ugyanis
Debrecenben jó ideig nagymamámnál
nevelkedtem. Ő tanított meg főzni, no és
arra, milyen fontos is az ember életében a
konyha. 5 évesen beengedett ebbe a csodavilágba és megmutatott mindent ahhoz,
hogy elkészíthessem életem első piskótáját. Körülöttem tisztaságot láttam, minden
főzésnél felvette a fehérköpenyt, kendőt és

Jobbra a folytató...

Legfontosabb a család
levonul a díszes menet a főutcán ,11 óra
táján már konvojokban érkeznek az autók
és bizony még a déli harangszó előtt kérik
a birka, bárányhúst vagy más laktatóbb
ételeket.

Egyik fesztiválról a másikra

Lesz még péksége is
– Minden csiszolja az embert, amibe
belevág és próbálja lelkiismeretesen teljesíteni – mondja, miközben a kapuhoz
szólítják, mert nyomdai áru érkezett, át kell
vennie, de röpke néhány perc alatt a művelet után vagyunk és folytathatjuk egyéniségének szélesebb ívű feltárását. – Az
életem aztán úgy alakult, hogy valamilyen
módon sikerült megvalósítani, immáron
asszonykoromra leánykori álmomat. Szüleimnek pályaválasztáshoz érkezvén, felvetettem, hogy nagyon szeretnék a vendéglátós pályára menni. Nem engedtek
és utólag, már felnőtt koromban tudtam
meg, hogy óvtak ettől a világtól. Éjszakázás, esetleg italozás, sokféle ember – nem
nekem való…
– Szeretek a Hortobágyra kijárni, a
hagyományos Kihajtás Ünnepen, a Lovas
Napokon és a Hídi vásárokon – meséli. –
a Virágkarnevál befejezése után, ahogy

KÜLDETÉS

úgy fogott munkához. Nagyszüleim mindent megtermeltek otthon, saját szőlőből,
saját bor is került az asztalra.
Így repültünk hirtelen vissza az időben, hogy még mielőtt részletesebben is
szólnánk Ildikó gasztro missziójáról, kicsit
élesítsük a képet riportalanyunkról. Nem
mondhatni, hogy tétlenkedett volna, számos módon próbálta kibontakoztatni képességeit. Mosolyogva és lendületesen
meséli, hogy képzett lakberendező, virágkötő, marketinges korszakokat is mondhat
a magáénak, mi több volt egy olyan szakasz is, amikor innen, Tiszántúlról hetente
többször is a Balaton északi partjára kellett
teherautóval szállítania különböző árukat
egy kereskedő cég alkalmazottjaként.

Vándor életet él Fási Ildikó úgy egy évtizede, mert különböző debreceni, tiszántúli
ételfesztiválokon jeleníti meg étkes stílusrendszerét. Tradicionális rendezvényekre jár
előszeretettel, sok helyütt már többszörösen
visszatérő kínálóként. Minden a fejében van,
már ami az ételek receptjeit illeti, de nem áll
hadilábon az adminisztrációval sem. Az új recepteket azon nyomban leírja, ami megszületik a fejében, az egyes kitelepülésekhez részletes költség- és eszköztervet készít, minden
alkalommal van még ideje 10-14 órás munka
után is arra, hogy este alvás előtt összefoglalja a tapasztalatait: mi volt sikeres és mit kell
jobban csinálni. Ahhoz is ragaszkodik, hogy a
fesztiválokra érkezve a berendezés is személyes legyen: ő festi kézzel a bútorokat, varrja
a függönyöket és alakítja ki a dekorációt. Van,
persze segítő csapata. Mindezidáig az immáron
70. életévét elérő édesanyja is mellette volt,
de most picit megfáradt és pihenőre vonult.
Együtt dolgozik rendszeresen szabadnapot
ilyen alkalmakra kivevő óvónővel, további
„amatőr” hivatást művelő barátnővel, munkatárssal. Amikor az általa kínált étkek stílusjegyeiről, jellegzetességeiről kérdezzük, azt
mondja, az igazi klasszikus vonal híve. Rétes,
palacsinta, kenyérlángos, pozsonyi kifli, hó
kifli, kapros dübbencs, ami mindenegyes megjelenésekor frenetikus sikert arat. Összességében a kelt tészta jelenti számára a főzési szabadságot és sokszínűséget. Kitalál ételeket,
ilyen például a zserbós pillangó, és a látvány,
amivel szembesülhet a nála kóstoló vendég,
szintén személyes üzeneteket tolmácsol. Régi
teknőt tesz ki gyakorta, ebből 5 darab is van,
de bizalmat kelt. Aztán jönnek a tartalmasabb
népi étkek! Azt mondják a hajdúsági pusztai
emberek, hogy bográcsban főzni messze legjobban csak a férfi tud. Ezen Ildikó jót nevet,
mert az általuk megfőzött birkapörköltből,
pásztortarhonyából és más bogrács ételekből
egy-egy nagyobb népünnepélyen akár 8 db 50
literes is megtelik - és estére elfogy. Minden
ételnek ő adja meg az alapízét, természetesen
a bográcsos készítményeknek is.
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Már ideje, hogy eláruljuk Fási Ildikó
cégnevének – Zelebi – megfejtését. Gyorsan jön a válasz, mert szívét érintő. Három gyermekének mozaik szava: Zente,
Levente, Bíbor. Két fiú, egy leányka, aki
most 9 évesen, hacsak teheti mindenhová követi édesanyját, mert imád dolgozni,
vendégeket kiszolgálni, segédkezni a sűrű
munkában.Édesanyja tudja: az ő kicsinyített folytatása…
Mire a cikkünk megjelenik, már túl van
a debreceni vendégdédelgető asszony a
hajdúszoboszlói Szüreti Fesztiválon és ki
tudja még hány rendezvényen, de ahogy
beszélgetünk külön is jó szívvel mesél a
debreceni adventi kitelepüléseiről.
Tele vagyok tervekkel, ahogy találkozásunk első perceiben is jeleztem, új konyhát szeretnék építeni, a mostani módszerem, a kitelepülések alkalmával, hogy
hűtőkocsival viszem ki az árut az adott
helyszínekre, hogy mindent ott, helyben
főzzek – tér át terveire és fontosabb elképzeléseire nem kevés energia tartalékokkal
rendelkező riportalanyunk. – Fontos az
eseményekhez kapcsolódó naplóvezetésem éppúgy, mint a magánéleti napló írása, ugyanis dokumentálni kell az élet pillanatait. Kicsi korom óta művelem ezt a, mi
tagadás, nagy fegyelem kell hozzá. Egy
kis pékséget is szeretnék még kialakítani és bizony a három iskolás gyermek
egyedül történő nevelése igazi, nemes
anyai feladat.
Lassan búcsúzunk Ildikótól, aki még
elmeséli, hogy barátnőivel minden héten
együtt ebédelnek egy törzshelyen, hogy
„csajos” gondolataikat oldott környezetben kicserélhessék. A gyerekeknek a világért sem adna napközis ételt: naponta
főz és csomagolja a kedvenc tízórai falatokat.
Érdemes tehát megjegyezni a mozaikszót, ami sokat üzenhet olyan embereknek, akik a szorgalmat, előrehaladást,
már-már a legyőzhetetlenséget szeretnék
képviselni: ZELBI: Zente,-Levente- Bíbor -,
csakis Ildikóval!
Kiss Dezső Péter
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TÁRSASLÉT – FŐZZ HALÁSZLÉT!
KULISSZA

PASARÉTI GASZTROTÖRTÉNET

TÖBBSZÖRÖSEN IS AJÁNDÉK VOLT AZ A VERŐFÉNYES OKTÓBERI PÉNTEK DÉLUTÁN, AMELYEN EGY KEDVES CSALÁDI-BARÁTI TÁRSASÁG VERBUVÁLÓDOTT, HOGY ÁTÉLHESSÉK AZ
EGYÜTTLÉT ÖRÖMÉT, NEM UTOLSÓSORBAN PEDIG KULINÁRIS KÉNYEZTETÉSBEN RÉSZESÜLJENEK. TÓTH IMRE GASZTROTÖRTÉNETI JELENTŐSÉGŰ MISSZIÓT TELJESÍT IMMÁRON
HOSSZÚ ÉVEK ÓTA: ÉVENTE LEGALÁBB KÉTSZER MEGFŐZI
PASARÉT KELLŐS KÖZEPÉN A PASARÉTI HALÁSZLÉT…

A nagy csapat:
balról – Szentesi Manó, Mikes György, Ben Arfa,
Tóth Ildi, Horváth Gergő, Majoros Árpád,
Szlávik Zoltán

M

aradjunk az ajándékoknál: szikrázó napsütés, őszinte
házigazdai figyelmesség és szeretet, finom éhségcsillapító elő falatok, remek borok és mindennek a legvégén,
maga a mennyei halászlé! Kérdezhetik, miért van ennek olyan nagy
jelentősége, hogy egy igazi magyar ember, jóravaló hazafi – aki nem
mellesleg sikeres üzletember – fontosnak tartja a magyar gasztronómiai hagyományok ápolását? A halhoz pedig különös a vonzódása,
mert évtizedeken át nemcsak fogyasztja rendszeresen a különböző
térségekben elkészülő halászleveket (bajai, mohácsi, szegedi, tiszai,
dunai, határainkon túli, hogy ne soroljuk tovább), hanem mint az Első
Magyar Fehérasztal Lovagrend tagja – bár nem rendelkezik szakácsképesítéssel, ízlelőbimbói viszont annál érzékenyebbek a finomságra – számtalan halászléfőző versenyen kap felkérést zsűrizésre. Most, hogy szép lassú rotyogással előttünk tündököl itt a pasaréti
ház kertjében a hallal teli bogrács, így beszél mindezekről:

Gondos borszűrés
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Az unokával, Antal Tóth Zalánnal
– Nagy megtiszteltetés számomra, hogy már hosszú évek óta
jelen lehetek az ország talán legnagyobb halas fesztiválján, a
szeptember első napjaiban sorra kerülő szegedi programsorozaton, amelynek megálmodója és fáradhatatlan szervezője Frank
Sándor Venesz-díjas mesterszakács – indítja gondolatsorát a halhoz kapcsolódó kötődéseiről. – Kóstolás közben természetesen figyeli az ember a versenyzők mozdulatait, ahogy megszületik egy
kiváló készítmény, de a legnagyobb örömet az okozza, ha magam is
művelhetem ezt a „tudományt”. Amit úgy is nevezhetnék egy zenei
kifejezéshez kapcsolódva, hogy örömzene - „örömfőzés”. A jó pap
holtig tanul, magam is így vagyok ezzel és most merészen elhatároztam, hogy meghívom erre a hagyományos halászlés találkozóra
Lukács István Oscar-díjas séfet, de sajnos erős megfázás miatt
nagy sajnálatára nem tudta elfogadni az invitálásomat. Sebaj, egy
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KULISSZA

Ildi kóstol
A barátok között külön is felfigyelhettünk Majokitűnő kollegám gyorsfutárként még ma este elrepíti
ros Árpád ténykedésére, akinek gondolatszobrászi
azt a halászlé adagot a Mesternek, hogy ily módon is
pályafutását Tóth Imre számos módon és alkalomkedveskedjünk neki.
mal egyengette, s egyengeti a jövőben is. HasonlóPersze Lukács Istvánhoz külön is baráti szálak
an hozzá, igazi hazafi ő,aki nemzetben gondolkodó
kötik Tóth Imrét, ugyanis jó pár esztendeje a szinjó magyar ember. Várpalotáról jött, hogy segítsen a
tén nagyszabásúnak mondható Kárpát-medencei
házigazdának, nemcsak úgy ímmel-ámmal, hanem
Halászléfőző Magyar Bajnokság zsűrijében doljó szívvel, nagy energiákkal:
gozhatnak együtt, legutóbb kétszer is egymásután
– Tisztelem Imrét és számomra külön adoBalatonszárszón, a verseny immáron állandónak
mány, hogy szellemi munkálkodásomat figyeli,
mondható helyszínén. A délután félegykor meg�lehetőségei szerint támogatja – mondta Árgyújtott tűzön továbbra is lassú, konok rottyanáspád tócsni sütés közben. – Büszke vagyok
sal egybeérő halászlé igényli ugyan a figyelmet,
arra, hogy kertjének egyik szegletében
de jó házigazda módjára a pasaréti gasztronómus
lehet az a tábla, amit születésnapjára
a megjelent kollegákkal, barátokkal adomázik, Az alkotó bográccsal
ajándékoztam és amelyen az általa
viccek nyomán csendül fel a nevetés. Mégis, talán
képviselt gondolat látható bevésetakkor a legboldogabb a vendéglátó, amikor megjelenik előbb
ten. Tartozom egy vallomással, már
Ildikó nevű lánya, majd nagy lánya Tóth Ági, kisfiával, Zalánami a gasztronómiát illeti: életemben
nal, aki gyorsan oda is fut a nagypapához,majd a bográcsot veszi
először főzök halászlevet, pontosabban
szemügyre, hogy aztán tovább kalandozzon a kertben.
segédkezek a halászlé főzés felelős munka– Vegyes halból, meghatározóan pontyból és harcsából készífázisainál és hogy mindez az általam tisztelt
tem a pasaréti halászlevet, természetesen belsőségekkel megkoronázva – mondja, miután összekoccannak boros poharaink és jókat barátom házánál történhetett meg, nemesíti lelkemet.
Ahogy elcsendesedik a társaság, nem nehéz arra következkortyolunk a szekszárdi Merlot-ból. – Nagyon fontosnak tartom a
jó nyersanyagot, az alapos előkészületet és persze a türelmet. Nem tetni, hogy a halászlé nyújtotta kulináris élményekbe feledkezszabad a biológiai, kémiai folyamatokat sürgetni, áthágni. Jó nek. Ahogy az lenni szokott, marad még újramelegítésre is, ha
négyórás lassú főzés után kerülhet csakis sor a paszírozásra, ami szükség lenne rá. Nem szabad fukarkodni a mennyiséggel, mert
ez a műfaj ezt nem engedi meg.
rendkívül fontos művelet, nemcsak figyelmet
Kiss Dezső Péter
igényel, hanem még fizikálisan is próbára teszi
az embert. Csak tisztelni tudom azokat a halfőző társakat, akik hatalmas bográcsokban kéFutár vitte az Oscar-díjas
szítik a halászlét. Megint csak Frank Sándorra
mesterszakácsnak
utalhatok, aki a Tisza partján felállítja minden esztendőben az ország legnagyobb
halászlével teli bográcsait. Bizony csodájára
A pasaréti halászléről szóló riportunk legelején
járnak minden alkalommal és a háromnapos
jeleztük, hogy a házigazda egy kitűnő fiatal baráthalas ünnepen jó párszor kiürül, majd újra
jával küldött szép adagot Lukács István séf barátmegtelik minden gigakondér.
jának, hogy a kényszerű távolléte ne legyen annak
Kölcsönös tisztelet...
Közel félórás szorgalmas paszírozás után
akadálya, hogy „lemarad” erről a produkcióról. Nos,
szép lassan elkészül az alap lé, mehet a tűzre,
az MBÉ magazin külön is érdeklődött a világhírű
hogy hallal teli lobogásával azt üzenje a vendégeknek, hamarosan
magyar szakácstól, miképpen vélekedik amatőr pályatársa munkájáról. Nem
itt a produkció vége, következhet a tálalás.
sokáig gondolkodott a válaszon: „Sajnálom, hogy személyesen nem lehetA kollegák, barátok, családtagok szépen körbeülik a kertben
tem jelen, de a végeredmény egyfajta sűrítménye, eszenciája annak az elkömegterített asztalt, előkerül a háromkilós parasztkenyeret megtelezettségnek, amely motiválta főzés közben Imrét. Kóstolása után – tudják
vágó nagykés, étvágyfokozóként egy-egy kupica pálinka, és íme
rólam, hogy mindig is őszinte ember voltam, munkatársaim még túlon-túl
a nagy pillanat: elkészült a mű, s vele a beteljesülés – ki-ki kedve
is szigorúnak tartottak – ez igazi produkció volt, ha vakon kóstolnám, nem
szerinti mennyiségben kóstolhatja a nap legfőbb ajándékát. Ahogy
tudván, ki főzte, bármely versenyen jó szívvel adnék neki aranyérmet!”
már hangsúlyoztuk: a pasaréti halászlevet…
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ÉRTÉKMENTŐK

LEGENDA, HOGY AZ UTAZÓ MEGÉRKEZVÉN MOHÁCSRA MINDENKÉPPEN
OLYAN ÉLMÉNYEKKEL TÉR HAZA,
AMELYEKET HOSSZANTARTÓ EMLÉKEZETBE KELL ZÁRNI! TUDTAM ÉN EZT,
GASZTRONÓMIAI ÚJSÁGÍRÓKÉNT MÁR
LEGALÁBB 30 ÉVE, MERT EGYIK ILYEN
RÉGI HOMÁLYBA VESZŐ RIPORT UTAM
ALKALMÁVAL, MEGISMERTEM NAGY
TIBOR VENDÉGLŐS MESTERT, AKI AZ
EMBLEMATIKUSSÁ NEMESEDŐ MOHÁCSI HALÁSZCSÁRDA HOSSZANTARTÓ
ÉLTETŐJE VOLT…

A kemence előtt,
a vízimalomnál

Nagy Tibor
öröme

Apa és fia,
Tamás és József

Penget a zenész

szesülünk!. A két program kreátor mindent összesűrített, ami betehető egy
ilyen rövid, 24 órás – ebből az alvás 6-7
óra – jelenlétbe.
Érkezünk a belvárosi városháza elé, a
fogadalmi templomhoz, a Busó Udvarhoz.
Itt azon nyomban autentikus vezetést kapunk arról, hogy nem véletlenül az ország
legnagyobb vendégfogadó fesztiválja a
Busójárás! Miért is? Mert ősi hagyományról
van szó, nem mellékesen a város, annak vezetése, turisztikai menedzsmentje kiemelten figyel erre a hagyományra. Busónak
lenni – az adott történelmi pillanatban, később és jelenleg is – óriási megtiszteltetés.
Történelmi szerep ez,
amikor megmutathatja egy város az ősi
hagyományát! Erről
Lehel György önkormányzati főtanácsos,
aki az elmúlt 40 , de
inkább 50 évét a város szolgálatában töltötte, így beszélt:
– Ez a Duna- parti
Apa és fia, kisváros ezerféle száTamás és József lon tudja megmutat-

Koccintás a Duna felett

Stofa-öröm

Búsuljon a ló...

VENDÉGFOGADÁS – SOKÁC MÓDRA
Kóstoló történelemből, borból, amforás babból, halászléből – szeretetből…

J

ött azonban jelen korunk, napjaink frissen megírt üzenete: menjünk le egy olyan vendéglátós
baráttal, Stofa Györggyel, aki a
mohácsiakat, személy szerint is Nagy Tibort, nem utolsósorban remek tramburásás csapatát többször meghívta az elmúlt
évtizedekben a Budavári St. George Hotel
halas rendezvényeire. Igaz barátság szövődött a „nagy halas” vendéglőssel, de Lehel
Györggyel is, aki a Mohács Város Polgármesteri Hivatalának protokoll főnöke. Nem
kevesebb ideje, mint 40 esztendeje!/Tudni
illik róla: négy diplomás népművelő-könyvtáros, közösség teremtő- igai Mohács szerető lokálpatrióta./ Való igaz: óriási a kihívás,
amikor két ilyen „kipróbált” vendéglős és
vendégfogadó kitárja a szívét!
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Megérkezni sem volt egyszerű, mert a
természet adományait sem könnyű befogadni. Csillogó napfény, amely beragyogja
Mohács városát (húszezres lakost számolnak, a Duna folyását tekintve éppen a közepén található, eredésétől számítva). Ha
már itt vagyunk a földrajzi centrumban,
meghökkentő, hogy milyen kellemes a
csend, a nyugalom ebben a kisvárosban
(több nemzetiség lakja svábok, sokácok,
horvátok, nem kevésbé magyarok), óriási a víz imádat, nemcsak a Duna szerelmetessége miatt, hanem mert a családok
így nevelték a gyermekeket, a következő
nemzedékeket.
Amikor ezt a kis összefoglalót írom,
magam sem gondoltam, hogy egy ilyen
kavalkádszerű élményzuhatagban ré-
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ni a múlt értékeit, a jelen vendégcsalogató
lehetőségeit. – Amikor elhatároztuk, hogy
Stofa Györgyöt, a Budavári Szent György
Hotel tulajdonosát meghívjuk, annak több
oka volt. Az elmúlt években számos alkalommal járhattunk az általa tulajdonolt
szállodában, élvezhettük túláradó vendégszeretetét, ám mindeddig nem tudtuk
viszonozni. Íme, az alkalom, hogy ezt a hiányt pótoljuk…
A krónikásnak nagyon nehéz dolga
volt, mert a program sűrűségben rendet
kellett teremtenie! Hol mindenfelé jártunk? Kihagyhatatlan a mohácsi halászlé, majd az azt követő harcsapörkölt
túrós csuszával, roston sütött süllővel,
zöldkörettel, majd smarnival. Helyszín:
Peppino Pizzéria.

Vérzuhatag:
a Mohácsi Csata színhelyén
Még a 70-es években építették meg a mohácsi vészre emlékező hatalmas emlékparkot
– miért is tagadnánk, szocialista brigádokkal -,
hogy egy nemzet emlékezhessen erre a vérzivatarra. Most az emlékhelyen lehettünk, amely jó
pár esztendővel ezelőtt egy látogató központtal bővült, ahol a mai kor kommunikációs lehetőségeit is alkalmazva a látogató szembesülhet
micsoda fájdalom volt ez! 15 ezer magyart kaszaboltak le, egy rossz hadászati döntés nyomán. Ott álltunk 15 ezer csontváz sírdombjánál
és arra gondoltunk, ez nem felejthető.
Mentünk tovább ezen az úton, amely
többfelé ágazott: Boly, Kölked, ahol a maga
valós életet élhettük át vendéglátóinknak
köszönhetően egy családi pincészetben.

Gizi rétesekkel

Nem nagy borászathoz érkeztünk, hanem
egy olyan közösséghez, ahol apa és fiú adja
át egymásnak a stafétabotot. A bolyi pincesoron Zsifkovics Tamás édesapjával Zsifkovics Józseffel fogadja kis küldöttségünket,
nem mímelt mosollyal, hanem nagyon is
őszinte szeretettel:
– Nem ebből élünk, de a borászat számunkra az élet teljességét jelenti – mondja
Tamás, aki közben édesapjára, Józsefre figyel,
aki vasipari szakmunkás – vasipari mesterként ment nyugdíjba és mind a mai napig
segíti fiának a vállalkozását.- Számunkra a

Hármas koccintás
Az értékteremtő vízimolnár

legfontosabb, hogy amit pár hold szőlőnkön
megtermelünk és az abból elkészített bort
vendégeink elé tesszük, azzal elégedettek legyenek. Jönnek ide sok helyről és azt hiszem,
mindez azért van, mert a magunk módján a
legjobb minőséget próbáljuk kínálni.
A jókedvű társaság tovább gurul autóval, hová is mehetne, mint a Zsifkovics család
bázishelyére, ahol József felesége, Tamás
édesanyja Gizi fogad bennünket. Gizi a Magyarországi Falusi Vendéglátók Szövetségének már-már legrégebbi és mind a mai
napig legaktívabb tagja. (Hihetetlen a dokumentátor számára, de négy-öt évvel ezelőtt
itt kapott szobát megpihenni a szervezet országos rendezvényén! Örültünk egymásnak.)
Na de mit is kaptunk ma este?
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– Káposztás gőzgombóccal felerősített sült oldalast és hagymás rétest,
amely a nagy rendezvényeinken már 10
éve népszerű – mondja Gizi, aki 9 unokával büszkélkedik, ha pedig kivilágítanánk
házuk kertjét, láthatnánk csodálatosan
megművelt, a tujákat frissen és gondosan
megmetszett édenkertben vagyunk. –
Tudjátok, nekem ez az életem, igaz most
egy kicsit alább hagyok, de Lehel György,
Gyuri barátomnak azt köszönhetem, hogy
egy nehéz helyzetemben állami alkalmazottá nevezett ki…
Erről és a részletekről már nincs
módunk beszélgetni tovább, mert a látogatást folytatnunk kellett másnap a
Duna-Dráva Nemzeti Parkban, ahol
Omacht Zoltán kerületvezető kétórás
barangolás nyomán a Béda-terület vizes
, erdős, szántós világában megmutatta,
micsoda értékek is vannak itt. Halászatban, vadászatban, nem utolsósorban
pedig egy sajátos értékmentésben. Ez a
kölkedi Gólya Múzeum, ahol hihetetlen
mennyi minden információt kaphattunk
kedves felvezetőnktől arról, hogy a gólya
a maga óriásságával, emberközeliségével
mennyire fontos a mi világunkban. Kölkeden ennek az értéknek átmentésén fáradozik mindenki – 24 gólyafészkük van./
Külön irodalma van a gólyák életvitelének s ennek ismeretterjesztésében elévülhetetlen szerepe van a Mohács közeli
településnek./

Zárszó

Nem lehet mindezt úgy összefoglalni, hogy
a teljesség igényét felvállaljuk! A sűrű előző nap
után volt egy olyan délidőnk, ahol megismerhettük a Szent Miklós Vizi- és Taposómalom nemzeti
értékmentő küldetését. Egy ember – M. Bugaszki
Norbert – azt az üzenetet kapta „valahonnan”,
hogy meg kell alkotnia a világon már elpusztult
taposómalmok egyetlen utódját, valamint felújítva, működőképessé téve a nagy közönség elé
tárja a térségi, korábban 24 helyszínen működő
vízi malmok legutóbbi mohikánját. Ez külön történetet igényelne, de hogy jó szájízzel zárjuk riportunkat el kell, hogy mondjuk: Lehel György fia,
ifj. Lehel Gyuri elkészítette a mohácsiak második
ételkülönlegességét: a kerámia amforában megfőzött sokác babot.
Ez egy pillanatnyi lenyomat a mi mohácsi utazásunkról, amelyet köszönhetünk Nagy Tibor vendéglősnek, Lehel
György mohácsi turisztikai és protokoll
főtanácsosnak, akik hosszú évtizedek óta
karöltve tesznek meg mindent azért, hogy
Mohács nagybetűkkel íródjon fel a turisztikai térképekre. Apró kulissza. Egy utcában, egymástól kétszáz méterre laknak…
k. d. p.
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ÉRTÉKMENTŐK

Itt a tudósító szíve fáj, mert Nagy Tibor,
aki a már említett Mohácsi Halászcsárda
több évtizedes életben tartója és már-már
misztifikálója volt, közölte a hírt, az emblematikus Halászcsárda „meghalt”, üres, gazdátlan…

FONTOS KÜLDETÉS

LUXEMBURGI SZAKÁCS VB-RE

VISZI CSAPATAIT AZ MNGSZ ELNÖKE
KRIVÁCS ANDRÁS BIZAKODÓ ÉS HISZ
A MAGYAR NEMZETKÖZI SZAKMAISÁGBAN
ÉV VÉGÉHEZ KÖZELEDVE AZT GONDOLHATNÁNK, A GASZTRONÓMIAI VILÁG IDEI VERSENYNAPTÁRJÁBAN MÁR ALIG VAN JELENTŐSEBB NEMZETKÖZI VERSENY, DE TÉVEDÜNK. NOVEMBER VÉGÉN KERÜL SOR LUXEMBURGBAN A CUKRÁSZ ÉS SZAKÁCS VILÁGBAJNOKSÁGRA (CULINARY WORLD
CUP LUXEMBOURG 2018), AMELYEN MAGYARORSZÁG TÖBB CSAPATTAL
KÉPVISELTETI MAGÁT. KRIVÁCS ANDRÁSSAL, AZ MNGSZ ELNÖKÉVEL EGY
NAGYON FONTOS „ELNÖKI VIZIT” UTÁN BESZÉLGETTÜNK.
– Ne gondoljon senki valami protokolláris találkozóra, inkább úgy fogalmaznék,
a VB-re készülő versenyző kollegákat látogattam meg – nem először a felkészülés
során-, elsődleges célom az volt, hogy a
jelentős világverseny előtt tájékozódhassak a ringbe állók formájáról – mondotta
elöljáróban a szervezet első embere. –
Amúgy is jelentős ez az esztendő számos
momentum miatt. Tavasszal választás nyomán újabb két esztendeig végezhetem
felelős elnöki munkámat és ez a fontos
feladat épp az MNGSZ 50. évfordulójának
évében adatott. A WACS-Worldchefs Világszövetség idén 90 éves. De mutatja életképességét ennek a nemzetközi szervezetnek az a tény is, hogy más nagy nemzeti
szervezetek szintén jubilálnak. Így például
az olaszok az 50. évfordulóhoz érkeztek.
De maradjunk csak a mi házunk táján, itt
Magyarországon, egészen pontosan a
nemrégiben Gyulán megrendezett ver-
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senyfelkészülés eseményénél. A nemzeti
válogatottak mellett két regionális team
is „ringbe száll majd”, a Békés Megyei Culinary Team valamint a Hajdúsági team, is
nekivág a sikerekért való küzdelemnek.

– Milyen benyomásokkal, érzésekkel tért haza
ezekről az egyeztetésekről, illetve külön is
kérném, hogy mutassa be a nemzeti válogatottunkat és a további indulókat.
– Több mint bizakodó vagyok, mert
úgy érzem a csillagok állása számunkra
kedvező. A nemzeti válogatottak és regionális csapatok mellett több egyéni versenyző is jelen lesz Luxemburgban.
Két héttel a VB előtt, 90-95 %-osra minősíteném a készültségi fokozatot. Mindent
egybevetve, a hivatalos delegáció a nemzeti
válogatottaknál közel 30 fő érkezik Luxemburgba arra a nagy világtalálkozóra, amelyen
minden nemzet szeretne értékes eredményeket elérni.
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Bízunk benne hogy, az MNGSZ- stand
a maga látványos megjelenésével és tartalmi-szakmai programjaival, véleményem
szerint marketing szempontból is jó hátteret biztosít.Itt várjuk az egyéni versenyzőket is a segítőket a regionális csapatokat
és természetesen az expo látogatóit is.
Lesznek kóstoltatások, a hazai régiók ízeit
kínáljuk, borokkal kísérten, ezzel is fókuszba állítva a magyar gasztronómia, ha úgy
tetszik, gasztro turizmus értékeit.
A Magyar Nemzeti válogatott mellett
a nemzeti katonai válogatott is szeretné
ezt az értékrendet a legmagasabb nívón
megmutatni a világnak, így természetesen
értük is szoríthatunk majd melegkonyhás
produkcióban.

Nemzeti válogatott programja:
•

2018.11.24 hideg konyhai program,
•
2018.11. 26. Meleg-konyhai program
A válogatott meleg konyhai versenyén,
ahol a nemzeti csapatoknak 5 órájuk van
elkészíteni a 3 fogásos fine dining menüjüket 105 adagban az előírt kiírás szerint.Az
elkészült menüt a világ minden pontjáról
érkező gasztronómiai szakember és gasztronómia iránt érdeklődők kóstolhatnak,
természetesen előre megvásárlást követően.

FONTOS KÜLDETÉS
(Kaptuk a hírt a teljes Magyar menü
mind a 105 elfogyott az előértékesítések
alatt.) A menüt a felszolgálók az erre a célra
felépített nemzetek konyhájában (Restaurant des nations) szervíroznak.
Egy szóval azt várom, hogy a magyar
gasztronómia ezen a versenyen is jelzi majd,
hogy valami fantasztikus dologgal találkozhatnak éttermeinkben a turisták ha utazásuk célpontjának országunkat választják!

Mi újság az MNGSZ háza táján, taglétszámot,
fiatalítást tekintve?
Kiegyensúlyozott esztendőt zárunk s
reméljük a következő év is így kezdődik,
illetve folytatódik. A taglétszám stabilnak
mondható és számomra talán a legfontosabb tény fogalmazható meg: a fiatalítás is
megindult sorainkban! Ez annak is köszönhető, hogy a már nem annyira aktív, pályafutásuk lezárásához érkezett tagjaink – a
minden tiszteletet megérdemlő nyugállományba vonult kollegák tudtak utódokat
nevelni. Fontosnak tartom, hogy a saját és
más szervezetek által lebonyolított prog-

ramok során világos, jól kommunikálható
üzeneteket kell továbbítani. A Turisztikai
Ügynökséggel kitűnő a kapcsoltunk. A
rendkívül szerteágazó, több szakmát is
egyesítő gasztronómia, nevezhetjük vendéglátós ágazat fontos iparágáról van
szó, nem mindegy, hogy az egyes szereplők, adott éttermek, cukrászdák, szállodák hogyan képviselik a minőséget. Soha
nem az árversenyt kell nézni, hanem az
ár-érték arányt az egyes szolgáltatások
megitélésénél. Ezeket az értékeket mozaikszerűen tudom most röviden felvázolni. A közétkeztetésnek óriási szerepe
van, akárcsak a gyermek és munkahelyi
étkeztetésnek. Hiába a legnagyobb igyekezet, az egyes szervezetek részéről, ha
nem partnerek az iskolák, óvodák, bölcsődék, de még ennél is fontosabb, hogy az
adott családok miképpen
alakítják ki a saját maguk
mikroközösségének
étkezési kultúráját. Aztán a
mezőgazdasági termelők felelősségét külön fejezetben lehetne kibontani. Az éttermekbe, vendéglőkbe,
szállodai konyhákba beszállító kistermelők képviselhetik az egyedi,
hazai, házias ízeket, alapanyagokat. Sajnos azonban nem
egyenletes a minőség, de
még nagyobb probléma,
hogy rendszeresen a kért
mennyiséget sem tudják
mindenütt biztosítani,azonban az elindult fejlődési irány
pozitív és nagyon jó irány!
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Gyakorló szállodás-turisztikai szakember,
hiszen családi vállalkozásban jó pár esztendeje
működtetik Baktalórántházán wellness szállodájukat. Milyenek a helyi tapasztalatok?
– Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az
ország éléskamrájának is nevezhető. Egy
szálloda önmagában fedi le a vendéglátás sokféle területét, ehhez kapcsolódóan pedig a beszállítókkal való kapcsolatrendszert. A magam részéről – nemcsak a
lokálpatriotizmus mondatja velem – térségünkben nincs ezzel gond. És gyakran
kérdezik országos szakmai találkozón kollegák „Nincs-e gondod személyzeti, szakember ellátottság terén?”. Mondhatom
a példámat, a szakácsokat,felszolgálókat:
azért nincs ezzel kapcsolatos problémánk
saját házunk táján, mert kineveltünk egy
szakmai gárdát, a megtartás része az arányos, de még inkább
egész évre szóló megfelelő fizetés, és talán amit a
leghamarabb kellett volna
mondanom: a vállalkozást működtető családom minden egyes tagja
naponta való részvétele a szervező,
vezető munkában. Még van energiám
arra, hogy emellett a „szerény
háttérfeladat” mellett egy országos szövetség napi ügyit
is intézzem. Baktalórántháza
és Sopron szép távolság, de
ha oda hívnak és fontosnak
tartom, hogy el is menjek, a
meghívó felé a visszajelzésem
egyértelműen pozitív…
KDP
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ova is mehetne máshová korunk vándora (vendége) megpihenni, lehajtani éjszakára fejét, mint
Duna-parti Szent János szállodába? Testi, lelki oltalmat kap, ahogy kaptam én is legutóbbi mohácsi riportjárásom alkalmával. Kedves figyelmesség megérkezéskor, a szoba asztalára tett
vendégfogadó falatkákkal, gyömölcsökkel szépen megrakott tál, szomjúság
oltónak helyi boros üzenetként a Mohácsi Busóvér. És mindenütt – recepción,
étteremben – mosolygós emberek. Igen, nem személyzet, hanem az emberi,
őszinte vendéglátásra szövetkező szállodai dolgozók. A névadó szelleme lenne mindez, aki a folyók, vizek, hidak, halászok védőszentje volt? De ne keressünk okokat, okozatokat: élvezzük e falak között egy szálloda dédelgetéseit…

Elérhetőségek: www.mohacshotel.hu . +36 69 511 010 . info@mohacshotel.hu

JÓ SZÍVVEL

Sűrűsödnek a vendégek
a dunaföldvári Sűrű Pincében…
Szívesen látnak borbarátokat,
csoportokat, borrendi tagokat

Jó szívvel:
SŰRŰ PINCE
Tavasznyitányra mutattuk be a dunaföldvári Sűrű
Pince megépítésének történetét. Dr. Sűrű János és családja szorgalmas munkával
alakította ki a város pincesorán
a sajátos hangulatú vendégfogadó bázist. A Sűrű család nagyon is
tisztában van azzal, hogy a személyes és őszinte
vendégszeretet mindenekelőtt való! Ezért is üzenik lapunk hasábjain keresztül, hogy nagy szeretettel várják
vendégeiket a csodálatos építészeti és belső hangulati elemeket felmutató boros bázisukon! A Gödöllőn,
majd Keszthelyen szakmérnöki képesítést szerző mezőgazdász, borász tagja a Magyarországi Borrendek Or-
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szágos Szövetsége szakmai bizottságának., egyúttal
pedig a dunaföldvári Szent Rókus Borrendnek. Az idei
esztendő kiemelkedő eseménye volt a Sűrű Pincében,hogy az országos szakmai grémium itt ülésezett,
hogy meghozzák felelős döntéseiket a rendi zászlós
borok versenyére benevezett borokról.

Amit kínálnak: hat fajta, kiemelkedően minőségi bort:

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Irsai Olivér,
Sauvignon Blanc és Othello.
Hozzá párosított remek falatokat!
Ilyen az igazi családi vendéglátás!
A Sűrű család – feleség, János fia, menyük Judit –szinte nem ismerik a lehetetlent, ha terített
asztalokról van szó.
Advent köszöntő ez a lapszámunk! A most következő ünnepi időszak, november vége, december hónap különösen alkalmas arra,
hogy az arra nyitott, igazi dunaföldvári borokat kereső közönség kinyissa a Sűrű Pince ajtaját.

Sűrű
ünnepi programjaiban,
de még a januári nagy fagyokban
is keresse a Sűrű pincészet
családi vendégdédelgetését!
Elérhetőség:
Sűrű és Társa Kft
7020 Dunaföldvár, Előszállási u. 11.
Sűrű Pince: Dunaföldvár, Pincesor
Tel: 06-30/962-5822

A VADÁSZ BORSZERETŐ IS…

T

iszteletreméltó s egyben hagyományápoló rendezvényük, hogy a Szent Hubertus napi ünnepségüket minden évben a vadászati szezon nyitányára
hangolják. Jöttek is számosan az ország különböző
pontjairól a Dudok Vendégház szépen kialakított éttermébe és
rendezvénytermébe, amely valójában Budafok és Telki között
található, már-már történelminek mondható országos vadászati élménycentrum. Ahogy érkeztek a kedves meghívott borrendi tagok, mindnyájan azt érezhették, ez a helyszín valóban
méltó ahhoz az eszmeiséghez, amelyet képvisel ez a borrend,
de ahhoz is, hogy akik ide érkeznek, emlékezetes körülmények
között ünnepelhessenek. Mit is?
– Először is azt, hogy a mi borrendünknek sikerült az országos
borrendi mozgalom égiszén belül egy olyan jellegzetességet felmutatni, amire – minek tagadnánk – büszkék vagyunk – mondta
még a rendezvény celebrálásának kezdetén Komáromi Attila
elnök-nagymester, aki nemrégiben kapta meg a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének elnökségétől a Pro Vino

ne-java, sokan csak azért szeretnek ilyenkor eljönni erre a rendezvényre, mert remek borrendi, vadásztársakkal találkoznak.
Jól kimunkált ez a vadász-borrendi rendezvény forgatókönyve.
Minden bizonnyal ehhez nagyban hozzájárul Héczei Imre kancellár, aki nemcsak alapító, de igazi kommunikátorként a nagy
rendezvények szakmai tanácsadója, értője annak, hogyan kell
valamit élvezetessé tenni…
Vagyis a forgatókönyv úgy szólt, hogy szép emlékidézésképpen a helyszínen található szoborparkban előbb megkoszorúzták az elhunyt vadászok Kopjafáját, ezt követően Filó Kristóf
kanonok, főesperes (Budakeszi Plébánia) ismertette a bor szakrális
szerepét, s egyben megáldotta a borrendek által felsorakoztatott
zászlós borokat. Magasztos pillanatok voltak! Ezután került sor az
avató ünnepségre, amelyen két új tagot avattak, valamint két új
tiszteletbeli tagot. Ahogy a vadászok mondanák „nem kis vadat ejtettünk” alapon, való igaz: Dr. Tóth Zoltán sebész és Dr. Németh
József fogorvos alkothatja a jövőben az utánpótlását ennek a civil
szervezetnek. Tiszteletbeli tagként avatták soraikba Pechtal Jánost, a Magyarországi Vadász Védegylet ügyvezető elnökét és Dr.
Sárdy Diana egyetemi tanszékvezetőt.
Sajátosan vállalta fel ez a verőfényes őszi találkozón a magyar
borrendi mozgalom esszenciális fontosságát. Az egyes borvidékekről verbuválódnak szervezetek, hogy ezt a mozgalmat képviseljék. Az Ordo Vini Venatorum Vadász Borrend Magyarország
Egyesület olyat közvetít, amely nem szólhat másról, mint a szer-

Képek az avatás meghitt perceiről...
kitüntetést. – Ha így összejövünk, nagyon
szeretjük ötvözni a vadászati kultúrát a
gasztronómiai és borkultúrával. Ezért ezek
az alkalmak mindig megmutathatják a szövetség tagjai számára, mi, vadászok hogyan
is gondolkodunk mindezekről…
Ők úgy gondolkodnak, hogy vadászkürtös zeneszóra kezdődik a program,
összejön a magyar vadásztársadalom szí-

Fotók: Forschner Rudolf

NAGY ÖTLET VOLT ANNAK IDEJÉN, HOGY AZ ORDO VINI
VENATORUM VADÁSZ BORREND MEGALAKÍTOTTA A
HAZAI BORRENDI MOZGALMON BELÜL KÜLÖNLEGESSÉGNEK SZÁMÍTÓ EGYESÜLETÉT!

BORRENDISÉG

AZ ORDO VINI VENATORUM VADÁSZ BORREND BUDAKESZIRE INVITÁLTA NEMES TAGSÁGÁT

vezet sokszínűségéről! Gondoljunk bele:
ebben a borrendben csakis vadász engedéllyel rendelkező tagot vehetnek fel./ Nem
is gondolnánk mennyi remek borász,
gasztronómus erősíti ezt a köteléket!)
A rendezvény biztos találat! Mert megtalálták a vendégszeretetet őszintén tápláló emberi forrást!
MBÉ tudósítás
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SZIGILLUM

Borban, napfényben
fürdőző fürediek
Az idei Szüreti Fesztivál megkoronázta
a patinás fürdőhely őszi program kavalkádját
TUDJUK, BALATONFÜREDEN, A SZŐLŐ ÉS BOR NEMZETKÖZI VÁROSÁBAN NAGY BECSBEN ÉS TISZTELETBEN TARTJÁK A BORT.

J

eles borászok, borrendi tagok, városvezetők,
kulturális programszervezők fognak össze annak érdekében, hogy tartalmas s egyszerre látványos fesztiválhangulat
kerekedjen ki hagyományosan,
október közepe táján.

Emléktábla avatás
Így volt ez az idén is, amikor
az „égiek” is segítségére voltak
a vendéglátóknak, ugyanis gyönyörű verőfényes őszi napsütés
ragyogta be a tavat. A város
kijelölt nagyparkolójában ezúttal is számosan érkeztek, hogy
részesei lehessenek egy eseményekben gazdag napnak! Még
mielőtt a vendégek felszálltak
volna a Jókai hajó fedélzetére,
dicséretes hagyományőrző kulturális programra került sor. Nevezetesen Balatonfüred Város
Önkormányzata emléktáblát
helyezett el az Anna Grand
Hotel melletti Panteomban
a város szülöttének, Dr. Csizmazia Darab József Magyar
örökségdíjas szőlőnemesítő,
városi díszpolgár emlékére.
Itt beszédet mondott a jeles
tudós példaértékű munkájáról,
tevékenységéről Pálffy Károlyné önkormányzati képviselő.
Jelezzük, hogy Dr. Cs. Darab
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József munkásságát bemutató jubileumi programsorozat a
Balatonvin Borlovagrend Egyesület szervezésében az elmúlt
fél esztendőben nagy nyomatékot adott annak, hogy méltó
módon tudjon tisztelegni egy
város és a borász társadalom
egy ilyen jeles ember előtt. Az
emléktábla avatásán számosan
koszorút helyeztek el, ezt követően pedig a díszes menet a
mólóhoz vonult, hogy a Jókai
hajó nyújtotta vendéglátás, a
már említett verőfényben történő hajókázás megteremtse
ahhoz az alaphangulatot, hogy
a későbbi programok megfelelő érzelmi munícióval következhessenek egymás után. A
hajókázás remek alkalom arra,
hogy az itt megjelent borrendek képviselői oldott formában
beszélhessék meg a mindennapi történéseket, tájékoztassák
egymást az adott borvidékek
aktualitásairól, sikereiről, néhány olyan újdonságról, amely
figyelmet érdemelhet.
Koczor
Kálmán
elnök-nagymester, aki egyben
az MBOSZ elnöke is, szokásos
rövidséggel így fogalmazta meg
a vízen ringatózó hajó szabadtéri emeleti részén őszinte érzéseit: „Soha szebb és tartalmasabb
együttlétet nem kívánhatok, itt
Balatonfüreden, mint a mostani!
A vízről visszatekintve Füredre
és a most előttünk feltárulkozó
gyönyörű Tihanyi- félszigetre,
azt mondhatom, szerencsés vagyok, hogy itt élhetek és lehetőségem van arra, hogy meghívhassak kedves borrendi tagokat
az ország különböző pontjairól.
Az ilyen együttlétek mindig nemesítik, erősítik egy mozgalom
értékét, létjogosultságát!”
A hajón – a kellemes balaton
– felvidéki borok kóstolása mellett – szellemi munícióval is gaz-

Rendi barátság
dagabb lehetett a közel 150 fős
gyülekezet. A badacsonytomaji
Knolmajerné Szigeti Gyöngyi, tudományos kutatómérnök
a 2018. évi különleges évjárat
elemzését vezette fel a térségi
szőlő és bortermelésben, érthető módon a kutató szemével.
A svédasztal mellett lehetőség
volt arra is, hogy a 2017-es és a
2018-as évjárat térségi boraiból
is kóstoljanak a meghívottak.

Örömpillanatok
Megfelelő érzelmi és hangulati felvértezettséggel érkeztek díszruhákban, zászlókkal a
kezükben a borrendi tagok a
Kerek Templomhoz, ahol látványos ceremónia keretében
avattak fel új tagokat, nevezetesen: Lázár Jánost, Karli Imrét,
Mikóczy Zoltánt, Weinhart Csabát. Ahogy az avatás megtör-

Elnöki köszöntő
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tént, kis vonatok érkeztek, hogy
a következő helyszínre vigyék
a különböző borrendek képviselőit. A Szent István téren igazi szüreti hangulat fogadta az
oda érkezőket: a Füredi Szüret
leglátványosabb része ezúttal
is a felvonulás volt. A menetet
gólyalábasok, zászlóforgatók,
diákok, a Reformkori Hagyományőrzők Társaság tagjai,
néptánccsoportok és lovasok
kísérték a borrendek csatlakozásával. A Szent István- térről
aztán a Kisfaludy színpadig vonult a menet-vissza a tópartra.
Az emlékezetes Füredi Szüret
hivatalos részében ökumenikus
szőlőharang szentelés percei
üzenték az emelkedettséget, a
hitélet borral kapcsolatos felfogás módját.. A jelenlévőket
külön is köszöntötte – Bóka István polgármester jelenlétébenrövid beszédében Dr. Kontrát
Károly, a Belügyminisztérium
államtitkára, Balatonfüred országgyűlési képviselője.
A szőlőharang szentelést
követően a menet – mint már
jeleztük – sok helyi és jelenlévő
helybeli és turisták tapsától kísérten a mólóhoz vonult le, kötetlen kóstolást követően pedig
ünnepi vacsorán vehettek részt
a meghívottak a füredi Halászkert Étteremben.
MBÉ tudósítás

A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének lapmelléklete

– FÚVÓSZENEI KÍSÉRETTEL… – EGY SZERVEZET HATÁRAI

Móron a Bornapok ünnepet jelölnek
MONDHATNI, TALÁN A LEGNAGYOBB MÚLTRA
VISSZATÉRŐ BOROS RENDEZVÉNYSOROZAT A MINDEN ESZTENDŐ OKTÓBER HÓNAPJÁBAN MEGRENDEZETT MÓRI BORNAPOK.

Jókedvűen...

E

zúttal 84. alkalommal
fogott össze a város – önkormányzat, művelődési
ház, nem utolsósorban
pedig a Brindisi Szent Lőrinc Borrend – annak érdekében, hogy
a már korábban önmaguk számára feltett „magas lécet” ismét
átugorhassák…
Remek ötlet – bárki is találta
ki vagy javasolta annak idején –
hogy a Bornapokhoz kötődjön
minden alkalommal valamilyen
kulturális kísérő program. Így aztán az egyik esztendőben néptáncosok sereglenek a kedves
kisvárosba, a rákövetkezendő
esztendőben pedig sokfelől ös�szetrombitált Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál ad egyedi színezetet az eseménysorozatnak.
Nagy örömére a házigazdáknak, a három napos program
zárónapján, vasárnap,október
7-én igazi látványos eseménnyel
gazdagították az előző napok
amúgy is gazdag rendezvénykínálatát! A Brindisi Szent Lőrinc

Borrend hívó szavára az ország
számos szegletéből és a határainkon túlról is 34 szervezet
delegálta rendi tagját, volt díszöltözetben, az adott rend
zászlójának lobogtatásával azt
hirdessék: a borrendi mozgalom
élt, él, élni fog! A városi Művelődési Házában, az Erzsébet- téren
már kora délelőtt megérkeztek a
meghívott borrendek képviselői,
annak is hagyománya van, hogy
ilyenkor ráhangolódnak rövidke
beszélgetésekkel, diskurzusokkal az eseményekben meglehetősen zsúfolt programokra.
Gábor Csaba nagymester láthatóan elégedett volt az érdeklődés megnyilvánuló fokozatával,
azt konstatálva, sok-sok más borrendi program mellett számosan
előnye részesítették a mórit!
– Gazdag az őszi eseménynaptár a borrendi mozgalom
égiszén belül, egyfajta egészséges kampány időszakra esett,
milyen hívó szavakkal tudjuk
az adott városokba csalogatni
kedves borrendi barátainkat –
fogalmazott elöljáróban. – Mór
valóban szép hagyományokkal
rendelkezik, már ami a borkultúra ápolását illeti, de minden
esztendőben oda kell figyelni,
hogy minőségi vendéglátást
tudjunk biztosítani az ide érkezőknek. A magam részéről fon-

tosnak tartom azt is elmondani,
hogy ilyenkor a borrend jeles
közösségét
tiszteletreméltó
módon támogatják a helyi borászok. A Móri Bornapok alkalmával bemutatkozó pincészetek mindig kínálatuk legjavát
adják és a szüreti forgatagban
valóban a móri borok sokszínűsége jelenítődik meg!
A borrendek képviselői
beöltözve, ahogy a megszokott
forgatókönyv
„kottaszerűen”
megjelöli, a szélben lobogó
zászlókkal érkeztek meg a város
centrumában kialakított nagyszínpad elé. A mostani rendezvény mintegy másfél órás avatási
programján nemcsak új borlovagokat fogadott soraiba a Brindisi
Szent Lőrinc Borrend, hanem
kitüntetések átadására is kitűnő
alkalom adódott. A szokásos ceremónia perceiben a következő
új tagokat avatták fel:Kustár János vállalkozót, aki a borágazathoz köthető cég tulajdonosa, Ferencz Vilmos szekszárdi borászt.
A hagyományokhoz híven
közös fotózás tette még emlékezetesebbé ezt a délelőttöt, a
Kapucinus templom előtti lépcsősoron felsorakozó gyülekezet
látványos megjelenésével.
A borrendek tagjai, immáron
lazítva öltözetükön, ezt követően visszatértek a város Művelődési Házának nagytermébe, ahol
a közös ebéd egyszerre volt emlékezetes kulináris szempontból,
nem mellékesen pedig a remek
móri borok csatasorba állításától!
Remek, akár sportosnak nevezhető levezető az ebéd után,
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Vakon is felismerték...
hogy a borrendek felvonuláshoz
gyülekeztek, hogy együtt ünnepelhessenek a város közönségével, mintegy olyan színfoltot
adva az eseménysorozatnak,
amely valóban méltó egy jeles
borvidéki székhelyhez.

Együtt a színpadon

Felvonulás után mindenki
kedvére borozgathatott a Kapucinus-téren, a borutcában, ahol
a boros poharak összekoccanása nyomán mindenki jóleső
mosollyal nyugtázhatta: az idei
esztendő remek évjáratnak minősíthető, a borászok bizakodóak, a móri borrendi tagok pedig
optimistán tekintenek a jövő
elé. Mindezt csak megerősíteni
tudta Koczor Kálmán , jelen lévő
MBOSZ elnök!
MBÉ tudósítás
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INTERJÚ

EZERJÓ

Elso Magyar Fehérasztal lovagrend

Méltó
JEGYZET

MEGJELENÉSÜNK

Amikor a Parlament magasztos perceit átéltük alakulásunk soha nem elfelejthető évében, mi, akik megalakítottuk
az Első Magyar Fehérasztal Lovagrendet, úgy határoztunk,
hogy a megjelenésünk is méltó legyen: a hazához, a szakmához, nem utolsósorban pedig ahhoz, hogy minden bizonnyal
számos helyszíneken fogunk felvonulni.
Jelen lehettünk az elmúlt 12 esztendőben, nem számoltam,
de bizonnyal sok helyen. Mindig is azt képviseltük, hogy legyünk
méltóak ahhoz az elvszerűséghez, szakmaisághoz, amire eskünket feltettük! Jólesően nézem, hogy sok-sok civil szervezet – bo-

JUBILEUMI GRILLÁZS, KARAMELL,
MÉZESKALÁCS KÉSZÍTŐ VERSENY PÁNDON
HOGY REPÜL AZ IDŐ! IDÉN IMMÁR 10. ALKALOMMAL SZERVEZTÉK MEG PÁNDON A KÁRPÁT-MEDENCEI GRILLÁZS, KARAMELL, MÉZESKALÁCS KÉSZÍTŐK
VERSENYÉT.
Valójában az utóbbi három esztendő alkalmával vállalja
a házigazda szerepet a kedves hangulatú település, melynek polgármestere, Lázok József külön is szívügyének tartja ezt a szakmai
programot.
Igazi, családias hangulat fogadta a versenyzőket, összesen
34-en szálltak „ringbe”, 45 munkát bemutatva a remek szakemberekből álló zsűrinek. Hagyománya van annak is, hogy a versenyművek elbírálásánál
az Első Magyar Fehérasztal
Lovagrend cukrászai vesznek részt Az idein: Szabó
Pál, Raboczky Erzsike, Bakos László, Zila László, Vigh
Maja. Jó volt látni ezen az
egyedinek mondható találkozón a lelkesedést! A
nagymama korúak és a fiatalok között igazi hagyományőrző versengzés alakult ki. Találkozott a régi és
a modern stílus. Örömmel
köszöntötték rendezők és
versenyzők a mosonmagyaróvári Haller Kereske-
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rászat, a mi magunk szervezete és más testvérszerveződések
– nagyon is komolyan veszik, miképpen jelenítik meg önmagukat. Igen, számomra mindig is fontos volt, hogyan érkezik meg
munkahelyére, a konyhába, a vendégek körébe egy szakács, cukrász! Hozzáteszem, még a mosogató is. Önmagunk környezetét
határozzuk meg azzal, hogy önmagunkra adunk az által, miképpen jelenítjük meg szakmánkat! Drága édesanyám és édesapám,
akik a vendéglátós szakma több területén is letették névjegyüket
Soltvadkerten , mindennap fontosnak tartották, hogy megfelelő
öltözeti üzenetekkel jelenjenek meg vásárlóik, vendégeik előtt.
Az öltözet, számunkra szakácsoknak nemcsak azt jelenti,
hogy „fehérségével” azt üzeni, hogy tisztán, őszintén gondolkodunk a főzésről! Még többet jelent, mert azt gondoljuk, hogy az
a vizuális üzenet, amellyel a vendégeink elé állunk a magyar vendéglátás, hozzáteszem az egyetemes vendéglátás alapértéke!
Voltam én, kissrác koromban, rövidnadrágban, szépen felöltözötten, ünneplőben. Láttam, megtanultam:a megjelenés üzen…
Kedves Barátaim!
Mindannyian ünneplőben vagyunk, amikor felöltjük a fehér
kabátot, ami egyszerre mutatja, hogy szolgáljuk a vendéget, és
önmagunkkal szemben tudjuk, mi a rend.
Itt van az ősz, itt van újra és azt gondolom, mindannyian, akik
a vendéglátásban dolgoznak, ennek az évszaknak is megvalósítják
üzeneteiket fazekaikban…
Benke László

delmi és Vendéglátó iskola tanulóit, Dukovits Tamás szaktanár
részvételével. Határon túlról is érkeztek versenyzők, mint például
Csantavérről.
Látványos, egyben
pedig hangulatos momentuma volt most is
a versenynek az eredményhirdetés,
illetve
az idei Grillázs Királynő
megválasztása. Az elmúlt 10 esztendőben
minden alkalommal jelenlévő Bozsó Istvánné
érdemelte ki ezt a címet. a támogatóknak

köszönhetően sok szép és
hasznos ajándékot tudtak
átadni a megjelent versenyzőknek, csapatoknak
és a már hagyományosnak számító babgulyás
ebéddel búcsúztak egymástól a versenyzők.
Jövőre ugyanitt várjuk a
lelkes versenyzőket az ország minden részéről.
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Az MBÉ magazint
tudósította:
Vigh Maja

Elso Magyar Fehérasztal lovagrend

A CSABAI KOLBÁSZFESZTIVÁLON JÁRTUNK
A SZARVASI CSIBÉSZEK DIADALT ARATTAK

EGÉSZEN PONTOSAN TUDÓSÍTÓNK AZ ELSŐ MAGYAR FEHÉRASZTAL LOVAGREND ALAPÍTÓJA ÉS
NAGYTANÁCSÁNAK TAGJA, FORSCHNER RUDOLF,
AKI NEMCSAK GASZTRONÓMUS, HANEM KIVÁLÓ
FOTÓRIPORTER IS.

K

étségkívül az ország talán legnagyobb gasztronómiai találkozója a Csabai
Kolbászfesztivál! Az idén
minden eddiginél több,
összesen 750 csapat gyúrta a kolbászt a békéscsabai

S p o r tc s a rnokban. Az
idei jubileumi
rendez vénynek
számít, hiszen 20. alkalommal verbuválták össze az
ország különböző szegleteiből
a hagyományőrző ízmestereket.
A számítások szerint több mint
5 kilométer hosszú kolbász készült, összesen három sátorban.
A Szarvasi Csibészek névre hallgató remek és rutinos ötös fogat
– Varga Zoltán, Körösi László,
Sindel János, Kondacs Zsolt és
Varga József – diadalt aratott,
első helyezést ért el! Képriportunkban a Kolbászfesztivál néhány momentumát örökítettük
meg, az Első Magyar Fehérasztal
Lovagrend képviseletében –
úgyis, mint szarvasi származású
– külön is gratulált a csapat tag-
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jainak Forschner Rudolf, aki nem titkolja,
hogy a szarvasi kolbász mindenek fölötti… A szarvasi baráti társaságról még
csak annyit: tagjai közül ketten böllérként dolgoznak, de a többiek különleges
ízérzéke legalább annyit nyom a latban,
vagyis a siker megszerzésében. Gratulálunk!
Szerző
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MÚLTIDÉZŐ

ÉTEL ÉS IRODALOM
Irodalmunk nagyjai és a gasztronómia (9. rész)
Gasztronómiai írásokban gyakran találkozhattunk id. Alexandre Dumas (1802-1870) francia regényíró nevével. Korabeli
lapokban megemlékeztek 1865-ös magyarországi látogatásáról, gróf Teleki Sándorral, a szabadságharc egykori ezredesével
kötött barátságáról, valamint számtalan kiadást megért „Konyhaszótárá”-ról. Mivel az egyre szűkülő kívánságlistánkon is szerepel, most „formabontó” módon ő következik.
Dumas apja – aki tábornokként vett részt Napóleon olaszországi és egyiptomi hadjáratában – korai halála miatt szegénysorban nőtt fel. 1832-ben Párizsba ment, kezdetben az
Orleans-i herceg irodájában dolgozott. 1848-ban részt vett a
forradalomban, 1860-ban csatlakozott az olasz szabadsághős
Garibaldihoz, emlékiratait is ő írta meg. Később bejárta Oroszországot és Angliát, majd Franciaországba visszatérve színházat alapított és lapot is szerkesztett. Ezek mellett több száz regényt és színdarabot írt, ami úgy jött össze, hogy úgynevezett
„négereket” (bedolgozókat) alkalmazott. Felvázolta nekik a témát és azok megírták a részleteket – ezekből „állította össze”
több regényét. Kossuth Lajosnak ő volt az egyik kedvenc írója,
Petőfi lefordította egyik novelláját, Liszt Ferenc dalt komponált
egyik versére. Kevesen tudják, hogy Dumas is több magyar verset fordított le franciára. Így például Vörösmarty „Szózat”-ját
és Petőfi néhány költeményét is. A francia nők, de különösen
a színésznők hódolója – egyikükkel négy évig házasságban
élt – írói tevékenysége mellett kiváló szakács és konyhamű-
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vész volt. Anyai nagyapjának fogadója volt, valószínűleg tőle
örökölte gasztronómiai vonzódását. Legkedvesebb időtöltése
a szakácskodás volt. Sok különleges ételt kreált, melyeknek a
híre még III.Napóleonhoz is eljutott. Legismertebb magyar
barátja gróf Teleki Sándor volt, aki Bem tábornok seregében
ezredességig vitte. A szabadságharc után 11 évig „emigránskodott” Olaszországban, ahol Dumas minden évben nála töltött
néhány hetet. Érkezésekor rögtön hívatta Teleki szakácsnőjét,
Máriát, akinek adott egy húszfrankos aranyat, azt kérve, hogy
– ne főzzön. Teleki Dumas-val való kapcsolatáról szakácsművészetéről hosszasan számolt be 1879-80-ban megjelent Emlékeim című kötetében. Párizsban az író a Maison d’Or vendéglőt
látogatta a legtöbbször, ahol törzsvendégnek számított. Konyhájában gyakran látták főzőkanállal dolgozva a tűzhely mellett. Az akkori séfek olyannyira elismerték főzési tudományát,
hogy megkapta tőlük a „saláták mestere” megtiszteli címet.
Otthon is komoly lakomákat rendezett barátainak. Kortársai
egymásnak írt levelekben áradoztak a nála töltött étkezésekről. A Dumas-nál két évvel fiatalabb Dudevant bárónő Georg
Sand álnéven került be a francia irodalom halhatatlanjai közé.
Többször is vendége volt a híres írónak, amiről így emlékezett:
„Dumas készítette az összes ételt a levestől a salátáig, sokszor
tíz kiváló fogást is feltálalt nekünk, amelyek után minden ujjunkat megnyaltuk”. Dumas 1865 végén európai előadókörútra
indult. Bécsből december 4-én érkezett Pestre, ahová lánya és
titkára kísérte el. A mai Zrínyi utca – Roosevelt tér – Vigyázó
Ferenc utcai telken állt az Európa Szálló, itt szálltak meg pesti tartózkodásuk idején. Korabeli lapok megemlítették, hogy a
szálló vendéglőjében rengeteg pénzt költött el vendégei körében. Az ünnepi esemény, az irodalmi előadás és találkozó 1865.
december 9-én zajlott az ebben az évben újjáépített Vigadóban, ahol magyar attilában, csizmás és kócsagos süvegben
állt ki a pódiumra. Előadásában első színműveiről, az 1830-as
évek irodalmi életéről, a párizsi nevezetes szalonokról, Victor
Hugóval és Alfred de Vignyvel kötött barátságáról, irodalmi,
művészeti és politikai „kalandjairól” beszélt. Magyarországi
tartózkodása idején több rendezvényen is megjelent. Ott volt
a Bank bán előadásán, a Nemzeti Színházban megnézte az ő
„Paul Jones” című darabját és ott volt Patti Carlotta világhírű
operaénekesnő előadásán is. Részt vett a Nemzeti Kaszinóban
a színészek bankettjén, ahol emlékezetes lakomával fogadták
az id. Marchal József által bérelt Kaszinóban. Megismerkedett
és hosszasan elbeszélgetett Jókai Mórral, Szigligeti Edével és
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más hazai írókkal is. Jókai örömmel és büszkeséggel számolt be a résztvevőknek arról,
hogy első regénye megírásában jelentősen
inspirálta őt Dumas csapongó fantáziája és
a tőle olvasott fordulatok. Elutazása előtt
a magyar irodalom több korabeli jelentős
képviselőjének kezdeményezésére Dumas
latin, francia és magyar nyelvű tanúsítványt
kapott arról, hogy munkássága alapján tiszteletbeli magyar írónak és mint olyant, a „romantika nagymesteré”-nek nyilvánították.
Annak ellenére, hogy legismertebb prózai
művei – Három testőr, Monte Christo grófja,
Fekete tulipán, stb. – világszerte sok százezres kiadást értek meg, nem ezekre, hanem a
halála után, 1873-ban
posztumusz kötetként
megjelent Nagy konyhaszótárra (Le grand
dictionnaiere de cuisine) volt a legbüszkébb,
amit élete fő művének
tartott. Kötetei nálunk
is sok kiadásban, szintén
több százezres példányban keltek el – egyetlen
kivétellel. A Nagy konyhaszótár-t ugyanis csak
2014-től
ismerhettük
meg magyarul, ekkor
jelent meg ugyanis Szederkényi Olga kitűnő
fordításában rövidített

Horváth Dezső
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változata. A fordító előszavában a nagy mű – 3000 recept! – keletkezésének körülményeivel is megismerteti olvasóit. Leírja,
hogy Dumas a Nagy konyhaszótár megírásának tervét először
1858. május 20-án említette lapjában, a Monte Christó-ban. Végül azonban csak több mint tíz évvel később, betegen, megromlott egészségi állapotban, 1869-ben látott neki a könyvnek. Szakácsnőjével és titkárával Bretagne-ba vonult el, hogy nyugodt
körülmények között írhassa meg főművét. A könyv megírása
közben lázas levelezésbe fogott francia és más európai fogadósokkal, szakácsokkal, gasztronómusokkal, vég nélkül olvasta a
konyhai alapműveket. A marseille-i könyvtárból is kölcsönzött,
de a példányokat már nem volt ideje visszavinni, a könyv befejezésének évében, 1870-ben elhunyt – írja Szederkényi Olga.
Ismerteti továbbá az olvasóval, hogy fordítása a mű rövidített
változata, elsősorban az egykori Osztrák-Magyar Monarchiára és
Közép-Kelet-Európára jellemző recipéket, kalandokat és ételeket igyekezett kiválogatni, nem feledkezve meg a francia konyha
nagy klasszikusairól sem. Így nem hiányzik a Nagy konyhaszótár
első magyar változatából a magyar bárány, az erdélyi medvesonka, a bécsi kuglóf, a sárgabarackos flan Metternich módon, a
krakkói ökörszáj, az orosz sörleves, a német savanyú káposzta, a
milánói borda, de a nagy francia húsleves, a jércemell supreme, a
caeni pacal, a csirke frikasszé, a pulyka salmis, a királyi buggyantott tojás, a besamell vagy az udvarmester mártás és a macaron
sem. Dumas egyik életrajzírója, Daniel Zimmermann „gasztronómiai katedrálisnak”, minden idők legremekebb konyhaművészeti bevezetésének nevezte a kötetet. Szerénységem a fordítóval
kapcsolatban egyetlen „kritikát” tudott megfogalmazni – kár,
hogy nem a teljes művet fordította le…
Zárszóul természetesen a Bárány magyar
módon, Szederkényi Olga fordításában: Egy
tucat spanyol hagymát vágjon karikára, adjon hozzá egy darab vajat, készítsen rántást
kevés liszttel, vajjal, majd adja hozzá a hagymát. Figyeljen arra, hogy a hagyma megpiruljon, ám ne égjen oda. Tegyen hozzá egy
„fűszercsokrot”, sózza és borsozza, szórjon
bele egy jó nagy csipet magyar pirospaprikát, amiből ha hiánya támad, helyettesítse
pár szem Cayenne – bors hozzáadásával. Míg
ez sül, vágja fel a bárányszegyet akkora darabokra, mint a csokoládészeletek és pirítsa
meg friss vajban. Mikor úgy ítéli, hogy kellőképpen megpirult, akkor a bárányra és a vajra öntse rá serpenyője tartalmát, vagyis az
elkészített rántásos
sült hagymát és a
fűszercsokrot. Majd,
mivel a hagyma nem
fő meg csak vízben
vagy alaplében és
a vajon csak megpirul, negyedóránként egy nagy pohár
alaplével öntözze,
hagyja lassú tűzön
egy és negyedóráig,
majd tálalja. Ez az
egyik legjobb étel,
amit Magyarországon ettem.

MÉLTÓSÁG

TÖRTÉNELMI HÍDNÁL – SALAMON TORONYNÁL – A DUNA

EMLÉKEZETES BORRENDI
PROGRAM- KAVALKÁD A DUNAKANYARBAN
BORRENDI KÖRÖKBEN MÁR-MÁR SZÁLLÓIGEKÉNT HANGZIK EL EGYEGY RENDEZVÉNY ALKALMÁVAL, HOGY A VINUM ISTER-GRANUM REGIONIS BORLOVAGREND MINDEN
ÉVBEN „VALAMI SZOKATLAN- Az újonnan avatottak
NAL” RUKKOL KI. MIT TAGADÁS:
EGÉSZSÉGES TÖREKVÉS, HA A
CIVIL SZERVEZETEK KERÜLIK A
SZOKVÁNYOST, ÁM EGYSZERRE
KÉPVISELIK A LÁTVÁNYOSSÁGOT
ÉS A TARTALMASSÁGOT.

Koszorúzás

Í

gy volt ez idén is az egyetlen olyan
lovagrendnél az országban, amely
nemcsak képletesen, hanem a valóságban is összeköt két országot: Esztergom és Párkány központtal. Szeptembert
záró szombaton igazi verőfény ragyogta
be a Dunakanyart, amikor is összesereglett
az ország különböző pontjairól 34 borrend,
borlovagrend. Az Aradi Vértanúk terén felsorakozó három busz megtelt borlovagokkal, ugyanis több helyszínes programot
sikerült megszerveznie a Polhammer László elnök-nagymester vezette borrendi gárdának. Erről már az előzetesen kiküldött
meghívók szövegezése is meggyőzhette
az Esztergomba tartó kollegákat…
Valójában persze több helyszínről kell
tudósítanunk, ugyanis még a nap kezdetekor, a délelőtti órákban a Mária Valéria
hídhoz érkezett a gyülekezet, ahol történelmi megemlékezés tanúi lehettek, a
sajátos történelmet megélt híd pillérjeinél tisztelgő megjelentek. Erről a Vinum
Ister-Granum Regionis borlovagrend
már-már történészi ihletettségű, gazdag
összefoglalót adott Drapák Károly felvidéki kancellár. A megemlékezés végén koszorút helyezett el az emlékműnél
Dr. Bisztray György a Magyarországi
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Borrendek Országos Szövetségének általános alelnöke és Polhammer László
nagymester.
És ezzel még a történelmi utazás első
harmadánál tartottunk, ugyanis a nemes
és nagy létszámú közösség tovább buszozott a festői Visegrádra, ott is egyenesen
a Salamon torony lábához, hogy picinyke
gyalogos felfelé kaptatás után a Mátyás ko-

rába érezhessék magukat egy rövidke óra
erejéig. Régi hagyománya van itt ugyanis a történelmi játékoknak, igazi színházi
produkció kerekedett a Salamon torony
arénájában, ahol is a Cseke László vezette
lovagi csapat korhű öltözetben és fegyverzettel látványos produkciót mutatott
be. Karddal történő bajvívás, íjászat és soksok látványos elem tarkította a programot.

Hajósról választott borkirálynő és udvari bolond
Még a történelmi produkció előtt kiválasztásos alapon megtörtént, hogy a mostani bemutató alkalmával ki foglalhatja el a király és a királyné trónját, illetve ki öltheti magára az udvari
bolond mókás sokszínű sapkáját. A királyi szerepet – tekintélyes megjelenése, nem kevésbé őszes
haja és bajusza okán – Kiss József tihanyi borlovag érdemelte ki, míg a királynői fenségi címet
a Hajósról érkező Kovács Róbert felesége, Szilvia kaphatta meg, illetve megadatott számára az
is, hogy nevezze meg a játékok idejére szolgálatot ellátó udvari bolond személyét is. Nem sokáig
teketóriázott, gondolkodott: azon nyomban a férjére mutatott! Hihetetlen milyen karriert írt le a
kedves pár néhány perc alatt : játékból főszerepet kaptak ebben a történelmi utazásnál.
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VIZÉN – RENESZANSZ EBÉDEN – SZÜRETI FELVONULÁSON

Tetszett,
hogyne tetszett volna a
nézőknek ez a látványos csavar az eseményeknél, aztán az is megmosolyogtatta
a jelenlévőket, hogy Polhammer László
nagymestert is szólították, mégpedig
azért, hogy szöges székről nézze végig
a produkciót. Nem ellenkezett, türelemmel viselte a számára megadatott finom
kínzást… Volt itt még közös íjászat, célba
lövés, bárddobálás, mosoly és kacagás…
Harangszóra, illetve pár perccel azt
követően a jó hangulatú társaság lesétált
a visegrádi hajóállomásra, ahol egy sétahajó várta a gyülekezetet, hogy zebegényi
fordulóval, jó egyórás élményben legyen
részük: milyen gyönyörű a táj a Duna
közepéről nézve!

Várjáték

A hajón alkalom volt kötetlen csevegésre, nem mellékesen kitűnő neszmélyi
borok kóstolására is, a pogácsa sem hiányzott és a már többször emlegetett humor,
jókedv, az együvé tartozás nemes érzete.
– Felfogásom szerint a borrendi létnek
sok-sok olyan momentuma van, ami megszínesíti az életünket – fogalmazott őszintén két koccintás között Polhammer László.
– Ezzel úgy vagyunk, hogy éljük a szervezeten belüli mindennapi életünket, versenyeket szervezünk, bálokat, megjelenünk
különböző szakmai programokon, jó szívvel fogadjuk más borrendek meghívásait
– részesei akarunk lenni egy nagy közösség értékrendjének. Ha pedig minden esztendőben külön is kiemelt programot kell
szerveznünk, bizony kicsit megmozgatjuk
az agyunkat, fantáziaképességünket. Adó-

A panoráma bűvöletében, a hajón
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dott a lehetőség, hogy bizonyos pályázati
segítséget is igénybe véve, még az eddig
megszokottnál is emlékezetesebbé tegyük
a találkozás napját. Így aztán most itt lehetünk a Dunán, hogy hamarosan a gasztronómia területére „evezzünk át”…
Így igaz, népes gyülekezetünk újabb
Duna- parti sétával megérkezhetett a visegrádi Étkek Házába, ahol a finomságok
mellé szellemi „falatokat” is kaptunk: Csató Pál helytörténész a térség borkultúráját elevenítette fel tartalmas előadásával.
A reneszánsz kor világát is idéző ételkínálat – ugye mondanunk sem kell – a gazdagságot, a pompát üzente, ki-ki étvágya
fokozatától függően fogyaszthatott, járulhatott a borkóstolásra külön kialakított
Mátyás király kútjából csordogáló fehér és
vörös borból. Ez aztán a kánaán !– gondolhatták sokan, de igazi borlovaghoz méltóan, ki-ki tudta, hogy a lucullusi mértékekig
nem illendő eljutni…
Ezt követően viszont újabb buszozással visszaérkezhettünk Esztergomba, ahol
17 órától a Széchenyi téri Szüreti Mulatság hatalmas közönsége köszöntötte
tapssal a díszruhában érkező társ borrendek zászlós felvonulását, illetve a rendi
ceremónia nyomán két új lovag avatását.
2018 szeptemberétől immáron a Vinum
Ister-Granum tagja lehet Robotka Ferenc
Tátról és Tóth Miklós Esztergomból –
mindketten borkedvelő, szerető emberek,
maguk is borászkodnak, hobbi alapon.
Sokan maradtak még az esti programra is, mely során szabadon borozgathatott a meghívott vendégsereg, és
persze visszaidézhették immáron kellemesen kvaterkázva azt, valójában hány
helyszínes is volt ez a mai nap? De minek
is a pontos leltár: a legfontosabb konklúzió az lehet, hogy emlékezetes, tartalmas, a borrendi mozgalomhoz méltó órákat tölthettünk együtt.
Kiss Dezső Péter
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Háttérben a történelmi híd

Történelmi fotó a találkozóról

Avatás előtt

SZENT ELŐNEVŰ BORRENDEK
ESEMÉNY

MÁSODIK KÁRPÁT-MEDENCEI TALÁLKOZÓJA

Októberi nyilatkozat – Tisztelgés Hunyadi Mátyás születésének 575.,
királlyá választásának 560. évfordulója alkalmából
AMIKOR 2017 ÉVES PROGRAMJÁT TERVEZTE A BUDAVÁRI SZENT GYÖRGY BORREND NAGYTANÁCSA ÉS
GYÜLEKEZETE, FONTOS ELHATÁROZÁSRA JUTOTTAK:
A CIVIL SZERVEZET ELDÖNTÖTTE, HOGY HAGYOMÁNYT SZERETNE TEREMTENI AZZAL, HOGY ÉVENTE
MEGRENDEZI A SZENT ELŐNEVŰ BORRENDEK KÁRPÁT-MEDENCEI TALÁLKOZÓJÁT.

A

z első ilyen alkalom megmutatta, hogy érdemes nagyszabású
programra erőket megmozgatni, alapos szervező munkába
fogni és lehetőség szerint nem nélkülözni a
társadalmi segítséget sem, amely pályázat
formájában nyilvánulhat meg.
Az előző esztendő szervező munkáinak
tapasztalatait is figyelembe véve a 35 tagot
számláló, megalakulásától számított 7. évében, annak október 6-i napján ismét együtt
lehettek határainkon túlról és innen megjelent szent előnevű borrendek tagjai!
Az eseménynek otthont adó Budavári
Szent György Fogadó (St. George Residence Hotel) műemlék épülete és annak termei
méltó ihletettséget adott ahhoz, hogy emlékezetes legyen ez a találkozó is! Deklaráltatott, hogy idén Hunyadi Mátyás születésének

és királlyá választásának évfordulója alkalmából is kifejezzük tiszteletünket! A délelőtti verőfényben a Mátyás templom főkapuja előtt
felsorakozott 17 borrend képviselői méltóságteljesen léphettek
Akik meghívást kaptak: Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége, Brindishi Szent Lőrinc Borrend, Mór, Szent Rókus Borlovagrend, Dunaföldvár, Budavári Szent György Borrend, Budapest, Szent Vince Borrend,
Csongrád, Duna Menti Szent Orbán Borrend, Adony, bácskai Szent György
Borrend, Feketit’s, Szerbia, hajósi Szent Orbán Borlovagrend, Hajós, bánáti
Szent Teodor Borrend, Versec, Szerbia, Noé-hegyi Szent István Borrend, Székesfehérvár, beregszászi Szent Vencel Borlovagrend, Kárpátalja, Ukrajna,
Szent Márton Borrend, Pannonhalma, horgosi Szent Orbán Borlovagrend,
Horgos, Szerbia, Szent Benedictus Borlovagrend, Velence, Szent Imre Herceg Borlovagrend, Marcelháza, Felvidék, Szent Donát
Borrend, Csókakő, Szent Márton Borrend,
Bogács, Telecskai Dombok Szent Dömötör
Borrendje, Szerbia

Civilben: Czikora Péter
és Petrov Ferdinánd

be a feltáruló kapun, hogy zászlóikkal
az oltár előtt sorakozzanak fel. helynök-plébános a különböző borrendek
zászlós borait áldotta meg, külön is üdvözölve a megjelent borrendek tagjait.
Felhívta a figyelmet arra, hogy az ilyen,
határokat átívelő közösségi demonstráció nemcsak a borkultúra szempontjából fontos momentum, hanem az
együvé tartozás érzését is nagy ívűen
demonstrálja.

Borszentelésre
készen
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Alpolgármesteri köszöntő, jobbra dr.

A Z A S Z TA L I Ö R Ö M Ö K M AG A Z I N JA 2018
Ő SZ György nagymester
Bisztray

Méltósággal

A Mátyás templomban történt boráldást követően a Fortuna u.
4. szám alatt található műemlék szállodába visszatérve folytatódhatott a felemelő program, mégpedig a Budavári Szent György Borlovagrend avatási ünnepségének celebrálásával. A 700 éves műemlék
pince színültig megtelt a vendég borrendek képviselőivel, akik egyszerre lehettek tanúi a szép és látványos avatásnak, illetve elláthatták kézjegyükkel az eseményre kiadott Októberi nyilatkozatot,
annak felolvasása után.

•
•
•
•

Szent Előnevű Borrendek közös célja

A Kárpát-medencei borrendi összetartozás
előmozdítása
A borrendi mozgalomban a szentek tiszteletének erősítése
A szőlő és borkultúra és azok
nemes hagyományainak ápolása, fejlesztése
Isten dicsőségére és embertársaink javára

Az avatási ünnepségen megjelent házigazdákat, illetve a meghívott borrendek tagjait
rövid beszédében külön is köszöntötte Koczor Kálmán,
a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének
elnöke, jelenlétével megtisztelte a programot Tutor
Jánosné, az MBOSZ főtitkára, illetve a Budavári Polgármesteri Hivatal képviseletében Papp Gábor alpolgármester.

Reneszánsz ebéd, Mátyás évében
A próbatétel és avatás után igazi gasztronómiai történelmi utazás részesei lehettek a meghívottak az St. George Residence Hotel Barokk termeiben! Lukács István háromszoros Oscar-díjas séf vezetésével Rácz Ferenc és
Kutasi András mesterszakács egy nyolcfogásos menüsort állított össze, meghatározóan vadétel specialitásokkal. Szintén egyedülálló momentumnak
nevezhető az a tény, hogy a Budavári Szent György Borrend Mátyás évében
tisztelegni kívánt a nagy uralkodó előtt oly formában is, hogy Emlékbort
adott ki, csakis erre az alkalomra! Mátyás király udvarában népszerű volt a
somlai Juhfark, így esett a választás a somlai Kancellár Birtokra, amely egyedi módon palackozta le sorszámozott Juhfark Emlékborokat. A pincészet
tulajdonosa Horváth Ferenc külön előadásában foglalta össze az uralkodó
és a somlai borok „kapcsolatát”, történelmi igényességgel, Horváth József
borászati vezető pedig a 2015-ös évjáratú Juhfark sajátos kvalitásait tárta a
megjelentek elé.

A ceremóniamester próbatételre szólította Czikora Pétert és
Petrov Ferdinándot, mint tagjelölteket. A megjelentek előtt kellett két szakmai kérdésre átfogó választ adniuk, illetve fel kellett ismerniük vakkóstolás nyomán két bor közül a jelölő borrend Bakator
nevű zászlós borát. Sikeres teljesítés nyomán Dr. Bisztray György
nagymester vállon történő kardérintéssel immáron a rend tagjai sorába fogadta a két jelöltet. Akiknek rövid pályafutását, borhoz való
kötődését az alábbiakban ismertetjük:

Áhitattal
Czikora Péter
Közgazdász-pénzügyi szakember, elkötelezett gasztronómus
Bár budapesti születésű, de orosházi dédnagyapjától megkapta a maga történelmi
„üzenetét” azzal, hogy az ő fehér bora népszerű volt szűk pátriájában. 1997-ben, azaz 21
éve egy baráti villányi borkóstolós kiránduláson megtapasztalta az igazi minőségi bor csodálatos ízvilágát, testre, lélekre való hatását. Oly mértékben hatással volt mindennapi „íváskultúrájára”, hogy 1998-óta nem iszik sört, csakis és kizárólag bort. Ama villányi felfedező
út után mind a mai napig járja az ország borvidékeit, barátságot köthetett a legjelesebb
hazai borászokkal, ritkaságszámba menő borgyűjteménye van, és ami talán sajátos üzenettel bír társa: Bianka szakképzett borkereskedő, sommelier, akivel együtt vezetik immáron második esztendeje a XI. kerületben található Hello Vino multifunkcionális
szerepet felvállaló, jobbára kis alapterületű üzleti formát, a napi fogyasztás
sokszínűségére törekedve. Piciny kulináris sarkuk valóban hatalmas vonzerővel rendelkezik, 25 négyzetméteren 500 fél termékből válogathat
a vásárló. Gasztronómusi énjéről egy nagyon fontos adalék a Magyar
Tudományos Akadémia korábbi projektjét vezette elkötelezetten a
XXI. század magyar gasztronómiáját kiadó kiadvány megszületésénél. Korszakos mű született, kedvence a balatoni Kéknyelű és a jövőben borrendi tagként a lokális Budavári borkultúrát éppúgy fennen
hirdeti, mint a hatalmas nemzeti kincset jelentő borkulturális
értékeinket.
Petrov Ferdinánd
Matematikus, elkötelezett bortisztelő,
aki rendünk hírnöke lett!
Színes egyéniség, aki eredeti végzettségét tekintve
programozó matematikus és mintegy 40 éves gyakorlati
tapasztalata van ezen a területen, vezető főtanácsos a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalánál, amit korábban Szabadalmi Hivatalként ismert. Zalai származású, bár pesti srácként született meg, de kamaszkora óta járta a család
férfi rokonságának falusi szőlőhegyét. Megtanulta: még ideje korán, hogy sértésszámba
veszik úgy elmenni egy pince mellett, hogy nem állsz meg egy pohárka bor erejéig. Bizony – emlékei szerint – ennek a falunak a szőlőhegye igen hosszú méterekben mérve,
sok-sok présházzal… Ennyi tehát a fiatalkori kötődés, de később már ez meghatározta
az életének mindennapjait oly módon, hogy köszönhetően mostani párkapcsolatának és
baráti társaságának gyakran keresi annak lehetőségét, hogy beleszippanthasson az egészséges szőlőhegyi levegőbe. 50 éve jár szüretekre és kezdte puttonyosi beosztással, ma már
eljutott csaknem mesteri címig a darálás és préselés műveletéig. Ezt apósától is tanulta a
bor tiszteletét és készítését, és mint jeleztük párjának családi kis szőlőjében nemcsak simogatja a fahordót, hanem annak csapját is megnyitja gyakorta. Véleménye szerint a jó
bor békességet, boldogságot teremt a szívekben és ezáltal egészséges, békés, hosszú élet
forrása lehet. Az egészséges békés ember számára az értéket a tevékeny szellemi és kétkezi
munkával töltött élet és az azzal járó egyszerű örömök szeretete, élvezete jelenti. Hirdeti: a
Budavári Szent György Borlovagrend szellemisége értelmében őrizzük meg, védjük, műveljük ez irányú kultúránkat, ami a magyar szellemiség alapvető hagyományai közé tartozik.
Ahogy mondani szokás, még lehetett „fokozni a tempót” azzal,
hogy az eseményen megjelent Szőke Mátyás mátrai borász- aki a
2017-es „Év Bortermelője” cím birtokosa- bemutathatta a publikumnak Szürkebarát fehér, illetve a Cabernet Franc vörösborát.
MBÉ tudósítás
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ESEMÉNY

Petrov Ferdinánd (jobbra)
újonnan avatott tag

KULTÚRA

SIKERES BEMUTATKOZÁS A BUDAI VÁRBAN
Kocsis Fanni festőművész
exkluzív kiállítása
a St. George Residence
Hotelben

Meghívottak,
festmények hátterével

Köszöntő, jobbra Kocsis Fanni

AZ ÖTCSILLAGOS MŰEMLÉK
SZÁLLODA, A BUDAI VÁRBAN TALÁLHATÓ ST. GEORGE
RESIDENCE HOTEL BAROKK
KÜLÖNTERME VOLT MÉLTÓ,
TAGADHATATLANUL ELŐKELŐ
HELYSZÍNE A HAJDÚSZOBOSZLÓI KOCSIS FANNI ELSŐ FŐVÁROSI KIÁLLÍTÁSÁNAK.

A

november 3-án, szombaton sorra kerülő eseményre nemcsak az I. kerületi
művészetkedvelő lokálpatrióták voltak kíváncsiak, hanem érthető módon a bemutatkozó művész meghatározóan Hajdúszoboszlón
és Debrecenben élő családtagjai, rokonai,
barátai is. A
nívós szálloda
tulajdonosa,
Stofa György
15 évvel ezelőtt alakította
át a korábban Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumként működő műemlék
épületet, hogy azt a turizmus szolgálatába állítsa. Már megnyitáskor elhatározta: a képzőművészet pártolását is jó szívvel
felvállalja. Itt számos
Középen az alkotó és édesanyja, jeles festő, grafikus mudr. Végh Anikó tatkozott be az elmúlt
több mint egy évtizedben, rendszeresen a Barokk terem ad otthont
a Magyarországon külügyi szolgálatot teljesítő festő nagykövetek
kiállításának.
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Önmagában is érdekes üzenete van annak tehát, hogy
Kocsis Fanni fővárosi publikum előtt történő bemutatkozása
egy vendéglátós szolgálati feladatot ellátó hotel különterme,
ahol esküvők, üzleti ebédek és vacsorák, koncertek szervezése is történik, így meglehetősen széleskörű az a vendégbázis, amely megtekinthet egy ilyen művészi kollekciót. A
mintegy félszáz megjelent érdeklődőt a kiállítás megnyitóján Kiss Dezső Péter, Hajdúszoboszlóról elszármazott
gasztronómiai szakíró köszöntötte. Kifejtve: a
Debrecenben született alkotó – aki idén kereken 20 éves – már óvodás korában az ablakra
nyuszikat, mikulásokat, téli tájat festett. Egy
pszichológiai felmérés alapján megállapították, hogy az akkor 5 éves kislány 14 éves
szinten rajzol és fest. A január hónapig látogatható kiállításon Kocsis Fanni 22 alkotását
állította ki. Kedvenc témája az emberek közötti kapcsolat, a természet ezernyi megnyilvánulásának megragadása, az erdő, az évszakok. A finom formáknak is remek közvetítője,
szereti részekre szedni az alkotásokat. Ám az egyes részek önállóan is
kifejezőek. Jelenleg a Műszaki Egyetem ipari termék és formatervezői szakán tanul. Induló pályafutásának kiemelkedő, sikeres állomása
tehát ez a budapesti, advent idején is megtekinthető bemutatkozás.
- Vgh –

A képbe feledkezve
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Csúcs szálloda
a Balatonnál!
A csodálatos balatoni panorámával
rendelkezô HUNGUEST HOTEL BÁL RESORT
egész évben várja pihenésre, feltöltôdésre
vágyó vendégeit! A Balaton végtelen látványát, a vízpart
nyújtotta élményeket, a környékbeli kirándulóhelyek, a
közeli Tihany és Veszprém hangulatát, a balatoni borok
és gasztronómia ízvilágának egyedülálló élményét élheti
meg az ide látogató.

13 emeletnyi élmény, kényelem
Balatonalmádi szívében…
•
•
•
•
•
•
•

saját tópart
mesés panoráma
családi programok
gasztronómiai kalandok
wellness és fitnesz
1000 m2 konferenciaközpont
körpanorámás Sky Lounge rendezvényterem

Balatoni kalandok már 15 900 Ft-tól/fô/ éj
Hunguest Hotel Bál Resort**** • Tel.: (06 88) 620 620 • hotelbalresort@hunguesthotels.hu • www.hotelbalresort.hunguesthotels.hu
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Emlékezés

Gombai Nagy Péter
mestercukrász hagyatéka
A tragikus hírtelenséggel
elhunyt Gombai Nagy Péter
mestercukrász példaértékű
szakmai és emberi szempontból is nagy ívűnek mondható
pályafutásáról emlékeztek
meg október 11-én a budavári St. George Residence Hotel
különtermében. Lukács István 42 esztendőn át dolgo-
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zott együtt pályatársként,
hűséges kollegaként a jeles
cukrásszal, a Hilton Szálloda
megnyitásakor ismerkedhettek meg és ettől kezdve maradtak is megbonthatatlan
baráti, szakmai kötelékben.
Együtt dolgozhattak különböző nagy szállodákban,
leghosszabb ideig az Atrium
Hyatt Hotelban, ahol Gombai Nagy Péter – mert azon
kevesek közé tartozott, akik
egyszerre rendelkeztek szakács és cukrászképesítéssel
– séf helyettesként végezte
munkáját.
A búcsúztatásán résztvevő több kollega is elmondta,
hogy igazi, csapatban gondolkodó emberként tisztelték.
Mindig lehetett rá számítani, halk, stílusos modorával
megtalálta a szót mindenkivel, veleszületett bölcsessége
sokszor jelentett segítséget a
hozzá fordulóknak. Az a több
ezer külön rendezvény, amelyet Lukács István és Gombai

Nagy Péter, illetve a velük
együtt dolgozó szakmai
csapat levezényelt mindig is
a legmagasabb szakmai fokozatot mutatta fel. Lukács
István visszaidézte, hogy
milyen nagyszerű szakmai
elismerés lehetett mindkettőjük számára, hogy részesei
lehettek az angol királynő
magyarországi
látogatása
során adott díszebéd elkészítésének vagy például ama
magasztosnak minősített napon adott fogadás, amikor is
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Benedekfi Katalin
operaénekes sirató dala
az akkori amerikai külügyminiszter visszahozta a magyar
koronát. Immáron nyugdíjas
éveiben is kereste az alkalmakat, hogy együtt dolgozhasson kitűnő kollegáival: a
már említett Lukács Istvánnal,
Kutasi Andrással, Szalai Tamással, Rácz Ferenccel. Ez utóbbit
külön is megtiszteltetésnek
vette, hogy ő állíthatta össze
azt a menüsort, amelyet a búcsúztatásán megjelent vendégek fogyaszthattak el.
Gombai Nagy Péter életútja a fiatalabb nemzedékek
számára is példaértékű lehet,
emlékét élő pályatársai őrzik.
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ahol minden kívánság teljesül…

Ugye jó olyan vendégfogadó helyre betérni, ahol szinte minden
kívánság teljesül!? Segítünk abban, hogy rátaláljon egy ilyen helyszínre! Az ARANYHAL ÉTTEREM Győr belvárosától 8 kilométerre a Pápa
felé vezető 82-as út mentén, Gyirmóton a horgásztavak és a stadion
mellett található.
„Átöltözött” nemrégiben, mégpedig megújult belsővel, korszerű
konyhatechnikával és remek szakszemélyzettel.
Ünnepek előtt, beleértve már a 2019-es farsangot is, jó, ha előre bejegyzik egy foglalás nyomán étkes-boros programjukat a minőség iránt
érdeklődő vendégek!
Alapos szakmai ismeretekkel és elkötelezettséggel szerezik meg a
különböző kitelepüléseket, a helyszínen esküvőket, amikor annak ideje van ballagást, a mostani nagy vendégjárós decemberi időszakban cég partikat, találkozókat bonyolítanak le.
Az étlap egyszerre sokszínű, képviselve a hazai, regionális és nemzetközi vendéglátás jegyeit, és mert az Aranyhal minden kívánságot teljesít, szépszámú halételekből is
lehet kóstolni.
A konyhai csapat avatott vezetője Nagy Máté István mesterszakács-séf.
Üzenet az itallapról: a somlói Kancellár Birtok borai – a nagy borkínálat mellett – kiemelt figyelmet érdemelnek!
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9019 Győr-Gyirmót, Ménfői út 83-85.
Tel: +36-96/556-141
A nyitva tartás megtekinthető a
A Z A S Z TA L I Ö R Ö M Ö K www.aranyhaletterem.eu,
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