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LUDAS CSODÁK BAKTÁN     A KARÁCSONY SZIMFÓNIÁJA     BORRENDI ÜNNEPEK     CHILEI BOROK...

A HOTEL PACSIRTA
ÜNNEPI FÉNYEI,  ÍZEI



w Prosecco,   
   amely kedvre derít
w Prosecco, 
   amely ünnepet varázsol
w Prosecco, 
   a felsőfokú kulináris élvezet
w Astoria 9.5
w Hideg Bor Brut
w Astoria Hideg Bor Pink

Karácsonyra · Szilveszterre

ASTORIA COLD WINE
Magyarországot is

meghódította 
az exkluzív, 
csodálatos, 

itáliai prosecco!

A világhódító Astoria Cold Wine magyarországi forgalmazója:
Vinitaly Gruppo Kft. 1113 Budapest, Csetneki út. 7.

Telefon: 06-70 -3345-999

BUÉK! 2020 – A JÓKEDV ÉVE!
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APA ÉS FIA: Bolyhos László
Bolyhos Zoltán

BOLYHOS LÁSZLÓ EMBLEMATIKUS 
SZAKMAI EGYÉNISÉGE A MAGYAR 
PÁLINKÁS TÁRSADALOMNAK. EGÉ-
SZEN PONTOSAN AZON ÚTTÖRŐK 
KÖZÉ TARTOZIK, AKI CSALÁDJA SZÁ-
MÁRA MÉRTÉKADÓ MÓDON ALA-
POZOTT MEG EGY VÁLLALKOZÁST 
ÚJSZILVÁSON. MINDEZ LEGUTÓBB, 
AZ ELSŐ MAGYAR FEHÉRASZTAL 
LOVAGREND LAJOSMIZSÉN MEG-
TARTOTT ÉVZÁRÓ TALÁLKOZÓJÁN 
SAJÁTOS ASPEKTUSBÓL ÜZENTE AZT, 
HOGY VALÓJÁBAN NEMZEDÉKÉPÍTŐ 
A LOVAGREND ALAPÍTÓJÁNAK SZÁ-
MÍTÓ KITŰNŐ SZAKEMBER.

Bolyhos és Fia Kft.
2768 Újszilvás, Bicskei út 34.

Telefonszám: +36 20 285 2033
bolyhos@bolyhos.hu

Mindjárt magyarázatra is szorul 
bevezetőnk, hiszen ezen a bizo-
nyos kötetlen összejövetelen szá-
mosan kaptak kitüntetést e jeles 
civil szervezettől, így Bolyhos 
Zoltán is átvehette a Lovagrend 
Nagy Aranykeresztjét. Apa és fia 
példaértékű pályaépítéséről van 
itt szó, amelyben az igazi erőt, 
hátteret kettőjükön kívül a család 
adta s adja jelenleg is. Zoltánnal 
a lajosmizsei Öreg Tanyacsárda 
egyik félreeső asztalánál beszél-
gettünk, amolyan nyitó gondo-
latképpen arról: ezt a mostani 
kitüntetést miképpen értékeli:

– Édesapám elsők között 
jött Benke László elhunyt ala-
pító nagymester hívó szavára, 
hogy alapítsanak Magyaror-
szágon egy olyan lovagrendet, 
amely a szakmát, az emberséget 
és a magyar értékeket helyezi a 
legfőbb magaslatokba – mon-
dotta. – Jómagam már úgy 
kapcsolódtam be e civil szerve-
zet munkájába, hogy javában 
édesapám mellett dolgoztam 
újszilvási vállalkozásuk ügyve-
zetőjeként. A történet úgy szól, 
hogy már induláskor együtt le-
hettem a szülőkkel, hiszen ven-
déglátás területén dolgoztunk 
korábban, ehhez kapcsolódóan 
alapszakmám épp ehhez a te-
rülethez kötődik. A Fehérasztal 
Lovagrend más módon is fontos 
az életünkben! Jó 10 esztendőn 
át elsőszámú partnereink vol-
tak az Újszilvási Ágyaspálinka 
Fesztivál megszervezésében, 
úgyis, mint akik saját magu-
kénak érezték ezt a találkozót. 

Remek barátságok kötődtek 
minden alkalommal és jó apám 
mellett örömmel láttam köre 
inkben a rend kitűnő embereit!

Érthető tehát a kötődés és 
talán a kitüntetés is, hiszen hosz-
szantartó partnerségről van 
szó. Azonban érdemes Bolyhos 
Zoltán szakmai pályafutására is 
figyelnünk, ugyanis tudatosan 
építette pályáját, mindvégig 
szülei mellett. Újszilváson volt 
földjük, gyümölcsösük, majd, 
amikor megalapították a Boly-
hos és Fia Bt.-t, mint családi vál-
lalkozást, nyomban ügyvezető 
lett. Mondhatjuk azt is, jó érzék-
kel látta Bolyhos László, hogy fia 
felelősen tudja vinni tovább az 
ügyeket. 2003-ban épült meg 
az új pálinkafőző, palackozó és 
aszalt gyümölcs előállító üzem, 
ahol már kereskedelmi főzést is 
végeztek. Kitartó, gondos, mar-
keting szempontból is átgondolt 
munkával lett az ország egyik 
legsikeresebb és a vásárlók által is 
elfogadott márkanév a Bolyhos:

– Picit ünneprontó is leszek 
azzal, ha elmondom, hogy a ha-
zai pálinka fronton most nem 
járnak a legsikeresebb idők! – 
vág a dolgok közepébe Bolyhos 
Zoltán. – Kétségkívül kialakult 
Magyarországon a minőségi 
pálinka kínálat kultúrája, gyár-
tói háttere. A körülmények úgy 
hozták, hogy mostanra egyre 
szorítottabb a helyzetünk! Ne-
gyedszázados pályafutásunkra 
visszatekintve, most tartunk talán 
a legválságosabb helyzetnél. Ezt 
nem panaszképpen mondom, 

hanem a   szigorú tények alapján. 
Jelenleg három adónem „csa-
polja” értékesítő munkánkat. A 
jövedéki adó, az áfa és ettől az 
évtől kezdődően a chipsadó. Ez 
azt jelenti, hogy 1 liter 50 fokos 
pálinka eladásakor, mindent ösz-
szeadva, ötezer forintnyi adót 
fizet be minden egyes ágaza-
tunkhoz tartozó vállalkozás. Arról 
nem is beszélve, hogy a hivata-
los magánfőzés – 2010-óta szin-
tén gyengíti piacainkat. Ehhez 
társul az illegális magánfőzés, 
amelynek következménye, hogy 
a vendéglátóiparban is érezhető 
az elszívó hatása.

Őszinte szavak ezek, egy 
olyan emberé, aki nagyon ko-
molyan veszi küldetését, hiszen 
jelenleg is elnöke a Kisüsti Pá-
linkafőző Országos Egyesületé-
nek, 2017-ben pedig kiérdemelte 
a Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetségének elnök-
ségétől az Év Vállalkozója címet. 
Tudja, hogy a piacon talpon kell 
maradni és külön hangsúlyozza, 
mindehhez nagyon fontos hátte-
ret jelent a családja: 

– Nagy adománya az élet-
nek, hogy együtt dolgozhatunk 
még mind a mai napon is édes-
apámmal – aki a gyümölcster-
melőinket felügyeli, irányítja - 
édesanyámmal és a család többi 
tagjával – avat be a hátterekbe. – 
A mi alkotó közösségünk részese 
húgom, Irénke, aki a palackozás 
és az áruszállítás területéért fele-
lős. Az ő férje, Fedde holland, de 
szorgalommal, nagy igyekezettel 
megtanulta a pálinkafőzés mes-

terségét és mára ő vette át tőlem 
ezt a fontos munkakört. Fele-
ségem, Zita az adminisztrációs, 
gazdasági, szervezési ügyeket 
intézi. Fiam, Zoltán még 9 éves, 
de amikor illatozásra megmutat-
tunk néhány fajtát számára, be-
bizonyosodott, hogy felismerő 
képessége már most egyedülál-
lónak mondható. Bízunk benne, 
hogy ő lesz a folytató!

Gratulálunk a Bolyhos csa-
ládnak, személy szerint Bolyhos 
Zoltánnak a kitüntetéshez, azt 
kívánva, hogy az új piaci kihívá-
sokra megfelelő válaszokat tud-
janak adni. A Bolyhos márkanév 
ugyanis nemcsak a jelen része, 
hanem a jövőnek is szól!

kdp

Karácsonyra · Szilveszterre

ASTORIA COLD WINE
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Kiadó:  Kiss-Végh Lapkiadó Kft. Főszerkesztő: Kiss 
Dezső Péter 20/458-3002 A szerkesztőbizottság 
tagjai: Benke László, Garaczi János, Gombás András, 
Horváth Dezső, Lukács István, Tóth Imre Korrektú-
ra, hirdetésszervezés: Kiss Dezső PéterSzerkesz-
tőség és hirdetésfelvétel:  1025 Bp., Szépvölgyi út 92/F 
Tel/Fax/Üz.: (1)359-2317 

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

Címlapon:
Zsírjában sült kacsa máj vaníliával, kacsa jus-vel, 

marinált zöldségekkel
ISSA Chardonnay 2015 – A Hotel Pacsirta 2019-es "Ház Bora"

(Sóbánya Pincészet – Torda)
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A HOTEL PACSIRTA
ÜNNEPI FÉNYEI,  ÍZEI

Csodálatos képessége az 
embernek az emlékezés, amely a 
megélt élmények visszaidézésé-
re, reprodukálására képes.  Nyo-
mot hagyó értéktár ez mindany-
nyiunk számára, de egy kisebb, 
nagyobb közösség, mi több 
haza, összességében fogalmaz-
va maga az emberiség számára. 
Kicsit magasztosnak tűnik ez a 
bevezető pár sor, de valójában 
mondandóm lényegére szeret-
nék ezáltal utalni. Valahogy az 
esztendő végén mindenki meg-
teszi a maga számvetését, visz-
szatekintését, mi is történt vele, 
milyen fontosabb események 

tarkították ezt a rövidke időtávot 
– a számvetés megint csak egye-
dülálló emberi képesség! A most 
megjelent, 2019-es évet záró lap-
számunkban számos módon je-
lenik meg egy-egy téma az em-
lékezés motívumaként . Egyes 
szakmák, hivatások is fontosnak 
tartják megemlékezni nagyobb 
elődökről, példát adó szakmai 
nagyságokról. Egyik ilyen ripor-
tunk a Hajdúság ismert fürdő-
városához, Hajdúszoboszlóhoz 
kötődik, ahol egy kitűnő, emb-
lematikus szakember tevékeny-
kedett a minőségi vendéglátás 
mindennapi frontján, a helyi szál-
lodás vendéglátás égiszén belül. 
Emlékesten tartották fontosnak 
visszaemlékezni Bodor Bélára, 
akiről emlékversenyt is nevez-
tek el és aki sok fiatal számára 
lehet példakép. Hagyományőrző 
gasztronómiai verseny színhelye 
volt a Gödöllő melletti Dány tele-
pülés, ahol több rendező egye-
sület és szervezet immár 18. alka-
lommal rendezte meg Dr. Keller 
Lászlóról elnevezett gasztronó-

miai erőpróbát. A hazai felsőfokú 
vendéglátó oktatást megszer-
vező jeles iskolateremtőre így 
emlékeznek minden esztendő-
ben. Két olyan, a hazai borren-
di mozgalom fontos pillérjét 
jelentő szerveződés ünnepelte 
megalakulásának 20, illetve 25. 
éves évfordulóját, amely a honi, 
mindegy négyezres tagságot 
tömörítő borrendi mozgalom 
életképességét demonstrálja. Itt 
is emlékeket idéztek, visszaper-
gették az időt – ünnepi progra-
mok keretében. A jegyzetíró jó 
érzésekkel említi, hogy soros lap-
számunkban egy olyan témab-
lokkot ajánlhat az olvasó figyel-
mébe, amely nőkről, nők alkotta 
szerveződésekről szól,chilei dip-
lomata asszony vall nemzete 
kincset érő borairól És ha már az 
emlékezésnél tartunk, érdemes 
felidézni – megengedhetően 
házunk tájára is gondolva -, hogy 
a Minőségi Borok Ételek (MBÉ) 
– asztali örömök magazin kom-
munikációs misszióját, pályafu-
tását jövőre lesz 10 esztendeje, 
hogy elindította. Az évzárás arra 
is alkalom, hogy e sorok írója, ha 
nem is a teljesség igényével, de 
visszaidézzen érdekes, kedves 

riportalanyokat, szakmai szemé-
lyiségeket, dolgos vendéglős, 
borász, cukrász családokat, jeles 
szakmai eseményeket, konferen-
ciákat. Ahogy címünk is üzeni, 
a minőségi ételek és borok be-
mutatását vállaltuk fel, terveink 
szerint olyan törekvő emberek 
reflektorfénybe emelésével, akik 
munkálkodásukkal példaértéke-
ket teremtettek. Mintegy jövőre 
utalóan ,itt jelentem be, hogy 
2020-ban szerkesztőségi bizott-
ságunk döntése alapján lapunk 
címét finomítjuk, még jobban 
karakterizáljuk. Épp a vendég-
látós borász turisztikai, szakma 
nagyon fontos emberi motívu-
maira utalóan az új elnevezés: 
Minőségi Borok és Ételek – Éle-
tek – MBÉ – asztali örömök ma-
gazin. Egyetlen mássalhangzó 
a különbség, de úgy gondoljuk, 
messze ható üzenete van. 

Áldott Karácsonyt, boldog Új 
Esztendőt kívánva:

főszerkesztő

EMLÉKEZÉS

ISSN: 2060-646
www.mbemagazin.hu

CÍMLAPBOR
ISSA Chardonnay (2015)

Sóbánya Pincészet – Torda

A Hotel Pacsirta 
2019-es „Ház Bora” címet 
kiérdemelt címlapborunk

 Kellemes üzeneteket közvetít! A 
Sóbánya Pincészet (Crama La Salina) 
alkotása szép sikereket ér el nemcsak a 
szállodában, hanem a térség különbö-
ző vendéglátóhelyein is. Klasszikus fe-
hérbor, 100 % Chardonnay, szép kerek 
borként lopja be a vendégek szívébe íz-

világát. Enyhén fűszeres, 12,5 %-os al-
koholtartalommal. A Pacsirta 

Hotel séfje, Garaczi Zoltán 
ünnepre szóló,  címlapun-
kon látható ételremekhez 
jó szívvel ajánlja.



Ahhoz, hogy itt folya-
matosan minőségi 
szolgáltatást tudja-

nak nyújtani vendégeiknek, a 
megfelelő stílusokat is egyesí-
teni kellett. Korszerűség,  ha-
gyománytisztelet, korosztályos 
vendégkör, a vendéglátós és 
szállodaszakma újabb és újabb 
kihívásai. A Minőségi Borok Éte-
lek (MBÉ) magazin egy olyan 
eseményre kapott meghívást, 
amelyen iskolapéldáját adták 
a házigazdák a míves vendég-
látásnak. „Márton-napi Libala-

koma” hívó szóra közel 120 ven-
dég érkezett november 11-én, 
hétfőn, Márton napjának esté-
jén a Fenyves Szálloda és Kon-
ferenciaközpont nemrégiben 
átadott impozáns, közel 300 fő 
befogadására alkalmas ren-
dezvénytermébe. A végered-
ményt, magát a fő produkciót 
megelőzte egy olyan szervező 
munka, ami egyértelműen arra 
irányult: itt még a megszokot-
tól is látványosabb, tartalmá-
ban gazdagabb  élménnyel kell 
meglepni a vendéget.v

Mielőtt azonban a közös 
munka hangulatáról is szólnánk, 
el kell mondani, hogy a Fenyves 
Szálloda és Konferenciaközpont 
az elmúlt években olyan gaszt-
ronómiai fellegvárrá magaso-
dott, ahol a munkatársi gárda 
éppúgy megújult, mint a háttér 
technika. Erről Krivács András 
így beszélt:

– A mai kínálati piacon csak-
is az előregondolás és fejlesztés 
lehet minden üzleti vállalkozás 
célja. Rendezvényeink, műfaját 
tekintve sokszínűek, követke-
zésképpen a vendég is sokféle 
igényt képvisel. Ezekre válaszol-
ni kell tudni, megfelelő kínálat-

tal, ajánlattal. A mi felfogásunk 
szerint a konyhai munkában 
egyszerre fontos az összeszo-
kottság, a munkatársak felelős, 
reszort szerint beosztása, mun-
kaköre. Sikerült régiós szinten is 
olyan munkatársakat megnyer-
ni, akik magukévá tették ezt a 
szemléletet. Olyannyira, hogy 
a szakács kollegák között már 
országos figyelemre is aspiráló 
munkatársakról is szólhatok. 
Ilyen Huszár Tibor séf, Kulcsár 
Ádám suse séf, akik előzetes 
bizonyítás alapján lehetőséget 
kaptak arra, hogy felkészüljenek 
a következő  nagy nemzetközi 
versenyekre A napi munka mel-
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ÖSSZEFOGÁSA 
EGY SIKERES VACSORAESTEN

Oscar-díjas vendégséf

A háromszoros Oscar-díjas Lukács Istvánt Krivács András szállodaigazgató 
kérte fel, hogy a korszerű szemlélettel rendelkező, meghatározóan a fia-
talabb szakmai korosztályt képviselő szakács csapatával együttműködve 
készítsék el a menüsort. Azt azért elárulhatjuk, bár sokan jól tudják, az 
invitáló házigazda egyben a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség 
elnöki tisztét is betölti, immáron 8 esztendeje. Nem túlzás, ha azt mond-
hatjuk, hívó szavára az elmúlt években sokan megfordultak itt szakmai 
nagyságok, de a most meginvitált, 65 éves szakmai tapasztalattal ren-
delkező, különböző világversenyeken aranyérmet szerzett, vidéki és bu-
dapesti nagyszállodák megnyitásánál dolgozó Lukács István érkezését 
Krivács András megkülönböztetett örömmel fogadta:

A mindennapok gyakorlatában megmutatni, ahogy mondani szok-
ták „élőben” mire képes egy konyhai csapat, igazi szép feladat – mon-
dotta elöljáróban. – Amikor pontosan egyeztettünk arról, hogy ezen a 
vacsoraesten való megjelenését elfogadja a Séf Úr, mindnyájan fellel-
kesültünk! Azt is tisztáztuk, hogy a menüsort úgy egyeztetjük szakmai 
vendégünkkel, hogy mi komponáljuk meg az ételsort, ehhez fűz gondo-
latokat. Nos, mindez annak rendje-módja szerint meg is történt és még 
érkezése előtt visszajelezte: izgalmas, korszerű, mégis hagyománytiszte-
lő  menűsort kapott.

HA MÁRTON NAP, HÁT LEGYEN HÉTHATÁRRA SZÓLÓ LIBATOR! 
DÖNTÖTTEK JÓ VENDÉGLÁTÓSOK MÓDJÁRA BAKTALÓRÁNT-
HÁZÁN A  FENYVES SZÁLLODA ÉS  KONFERENCIA KÖZPONT TU-
LAJDONOSAI. A KRIVÁCS CSALÁD JÓL ISMERT ÉS SZÉP MÚLTRA 
TEKINTŐ VENDÉGFOGADÓ BÁZIST HOZOTT LÉTRE BAKTALÓ-
RÁNTHÁZÁN, AHOL A MAGYAROS ÉS CSALÁDIAS ÉTELKÍNÁLAT, 
ŐSZINTE VENDÉGSZERETET VOLT MINDIG IS A JELLEMZŐ. A VI-
LÁG MENT A MAGA ÚTJÁN ELŐRÉBB, EZZEL EGYÜTT A KRIVÁCS 
CSALÁD IS FEJLESZTETT, ÉS AZ EGYKORI FENYVES VENDÉGLŐ 
MELLÉ EGY NÉGYCSILLAGOS WELLNESS SZÁLLODÁT ÉPÍTETT.

LUDAS CSODÁK BAKTÁN

Séf úr Kulcsár Ádámmal

Szemlén

Séf  a séffel: Huszár Tibor, Lukács István

A csapat
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lett kell biztosítani a felkészülé-
süket is. Ezért családunkkal úgy 
határoztunk, hogy az új rendez-
vényház részeként kialakítunk 
egy minden korszerű techniká-
val felszerelt tálalókonyhát. A 
különböző versenyekre itt méltó 
technikai háttér áll rendelkezés-
re, akár a nemzeti válogatott csa-
pattagjai részére is. v

A stílusosan, berende-
zett, különleges fénytech-
nikával látványossá tett 
vacsora forgatókönyve 
szerint az est meghívott 
szakács díszvendégét a 
Minőségi Borok Ételek 

(MBÉ) – asztali örömök magazin 
főszerkesztője élő interjú kere-
tében kérdezte gazdag pálya-
futásáról. Beszélt világjárásairól, 
nemzetközi versenyeiről, világ-
nagyságokról, akiknek főzhetett, 
a fiatalabb korosztály tehetséges 
tagjairól és sok minden másról. 
A vacsora felvezetéseképpen 
fontos bejelentést tett! Kifejtette, 

hogy a baktalórántházi Már-
ton-napi libalakoma egyfajta 
üzenet arról, hogy korszerű 
stílusjegyek megjelenítéséhez, 
tálalásához jó értelemben vett 
szakmai bátorság szükséges. A 
konyhán dolgozó fiatal kollegák 
mindegyikéről elmondta, hogy 
velük együttműködni még ek-
kora szakmai tapasztalattal a 
háta mögött is üdítő órákat ho-
zott számáras! Értették egymást, 
mindegyikük egyenként is kép-
viselte a szakmai alázatot. Ehhez 
pedig csak gratulálni tud!

Az est folyamán a következő 
menüsorral rukkoltak ki a házi-
gazdák: v

A tudósító az est folyamán 
azt is megtapasztalta, hogy a 
vendégkör meghatározó része 
inkább a fiatalabb, illetve kö-
zépkorúaknak mondott nem-
zedékből verbuválódott. A 
libalakoma elején megszólaló 
alpolgármester, Kormány Béla 
őszintén megfogalmazta, hogy 
a menüsor elolvasván kicsit el-
gondolkodott, hiszen a maga 
részéről a hagyományos megfo-
galmazások alapján képzeltte el 
a libás ételsort. Örömmel fedezi 
fel, ismeri meg az egyes fogal-
mak mögötti tartalmat, ezért ré-
széről korszerű szemléletmód is 
párosult ehhez az estéhez. 

Csapatmunkáról volt szó és 
ezt nyomatékkal hangsúlyozzuk 
is riportunkban. Ezért álljon itt 
a további munkatársak névsora, 
akik méltó partnerei voltak – be-
osztásuktól függetlenül – Lukács 
István háromszoros Oscar-díjas 
séfnek: Piszár István, Varga Já-
nos, Polor Dávid szakácsok, 
Batai Béla szakácssegítő, Török 
György, Gonda József szakács-
tanulók.

Szép találkozás volt!
Kiss Dezső Péter 
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Kezdődik az előadás
A tudósító számára már nem 

meglepő, hogy a Fenyves Szálloda 
és Konferenciaközpont rendezvény-
értékesítő „képessége” messze átlag 
feletti. Ehhez átgondolt programter-
vező munkára van a, biztos törzsven-
dégkörre és olyan újabb vendégek 
megtalálására, akikkel gyarapítani 
lehet a rendezvényekre fogékony tör-
zsközönséget. E munkában tagadha-
tatlanul élen jár maga Krivács András 
is, aki üzletemberi, szakmaközéleti 
munkássága mellett az utóbbi évek-
ben főiskolai vendégtanárként 
is tevékenykedik. Választott 
tisztségéből fakadóan járja az 
országot, s egyben figyeli a 
szakmai folyamatokat. 

Leves
Liba consomné kakukkfüves, 

füstölt libamellel töltött ravioli, 
laminált sáfrányolaj, szferifikált tejföllabda, 

langyos laskagombazselé, répagyöngy

Főétel
Gesztenyés, mozaikolt libacomb, libamáj bonbon, 
ludaskása-ropogós, rozmaringos édesburgonya, 
konfitált alma, vöröskáposzta fluid gél tápióka, 

birs espuma

Desszert
Lúdláb kavics

Interjú a séffel

Hangulat, fények
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A MINŐSÉGI VENDÉGLÁTÁSNAK ÉS SZÁLLODA KULTÚRÁNAK  
EBBEN A VÁROSBAN MÁR A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT, MAJD 
AZ 50-ES ÉVEKBEN, AMA PÁRTÁLLAMI IDŐKBEN KIALAKULT A 
HAGYOMÁNYA. A HELYI SZAKEMBEREK JÓL FELFOGOTT ÉRDE-
KÜKBŐL TUDTÁK: EGY FÜRDŐHELYNEK KI KELL ALAKÍTANIA A 
MAGAS FOKÚ SZOLGÁLTATÓI KULTÚRÁT! 

Közben felnőttek nemzedékek, a piacgazdálkodásra való 
áttérés nyomán gombamód szaporodtak el ezekhez az 
ágazatokhoz kötődő vállalkozások. A hajdúszoboszlói-
ak tehát nagyon is tudják, hogy értékteremtés, profit 

csakis magas szakmaisággal, korszerű gondolkodásmóddal, nem 
utolsósorban pedig a vendégeknek szóló mindenek feletti alázattal  
teremthető meg. A Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete tömö-
ríti, vonja ernyője alá a városban működő különböző szállodákat, ven-
déglátós vállalkozásokat, de még a fizető vendégszoba   szolgáltatás 
képviselőit is. Törekvéseik arra irányulnak, hogy – bár a versenypálya 
ugyanaz – érdekeiket egyesítsék, mindenekelőtt a szakmaiság érde-
kében szövetkezzenek, mert a turizmus, a vendéglátás „kenyéradó” 
gazdájuk. Adódik a kérdés, hogy milyen módszerekkel, eseményszer-
vező munkával tudják ezt folyamatosan éberen tartani? Az egyik ilyen 
visszatérő szakmai programként jegyzi az újkori szakmatör-
ténet a Bodor Béla Gasztronómiai Emlékversenyt. s

Legutoljára 2013. március 10-én rendeztek ilyen versenyt, azonban 
számos olyan tényező merült fel, ami miatt a folytatás abbamaradt. A 
Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete most ősszel látta elérkezett-
nek ahhoz az időt, hogy Bodor Béla szakmai örökségére ismételten 

felhívja, meghatározóan a helyi szakmai közösség figyelmét. A Bodor 
Béla emlékest gondolata a Kemencés Csárdát több mint két évti-
zede működtető Pinczés család ötlete volt. Nem véletlenül, hiszen 
Pinczés Károly ugyancsak elismert etalon szakember a fürdővárosban, 
fia, ifjabb Pincés Károly pedig méltó követője, jelenleg ügyvezetőként 
jegyzi vállalkozásukat. Rövidre fogva: példamutató nemzedékváltást 
képviselnek! 

November 27-ére invitálta meg a Kemencés Csárda a hajdúszobo-
szlói vendéglátás meghatározó szereplőit, barátokat, más városokból 
érkező kollegákat, hogy legyenek részesei a Bodor Béla emlékestnek. 
A rendezők eleve nem gondolkodtak szokvány megoldásokban, 
sztereotípiákban – emlékezetes emlékestet szerettek volna megszer-
vezni! Ehhez pedig találni kellett egy olyan, a magyar gasztronómiát 
világmagaslatokba emelő szakembert, pályatársat, kollegát, nevezete-
sen Lukács Istvánt! A háromszoros Oscar-díjas, többszörös világbajnok 
séf, a magyar szakácsválogatott korábbi  kapitánya első szóra mondott 
igent.   Hangsúlyozva kérését: az emlékest egyedi menüsorát a Ke-
mencés Csárda konyhai csapatával közösen szeretné megtervezni 
és megalkotni. s

A hajdúszoboszlói emlékező vacsoraest díszvendége, Lukács 
István még az ételek elkészítésének finisében, azok tálalása előtt a 
következőket mondotta:

Bodor Béla emlékest

HÁ
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Ki volt Bodor Béla?
Olyan vendéglátós szakember, aki a hajdúszoboszlói 

vendéglátós társadalom elismert személyisége volt. A Dé-
libáb Hotel kötelékében, amely az akkori megyei vendég-
látó vállalathoz tartozott, végezte felelős munkáját, mint 
éttermi-vendéglátós  vezető. Önmagának, munkatársainak 
mindennap magasra tette a mércét. Sajátos életútja úgy hoz-
ta, hogy előbb,  a honvédségnél dolgozott, majd kilépve a seregből, 
civil szakmaként a vendéglátást gondolta további életének kiteljesedéseképpen. 
Képzett, következetes, naprakészen felkészült kollegaként ismerték. „Aranykor-
nak” is nevezhető az 1970-es, 80-as, de még a 90-es évek is, ugyanis az említett 
Délibáb Hotel – amely a strandfürdőhöz is kapcsolódott szolgáltatásait tekintve – 
naponta 5-600 vendég ellátásáért volt felelős, gyakran kellett kitelepülniük külső 
rendezvényekre. Ezt a nagyságrendet csakis olyan szakmailag felvértezett ember 
tudta levezényelni, mint amilyen Bodor Béla. Közlekedési balesetben hunyt el, 
majd ezt követően a hajdúszoboszlóiak vendéglátós társadalma – tisztelgéskép-
pen – díjat nevezett el róla.

Szabó Csaba, 
Lukács István duója

Pinczés Károly (jobbról)
házigazdai köszöntése

Közös alkotás

Világhírű vendégséf felkérésével
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Számomra mindenekelőtt a hajdúszoboszlói vendéglátósok 
hagyománytisztelete megejtő – fogalmazott. – Ugyanakkor már a 
közös munka első perceiben azt tapasztalhattam, hogy a Kemencés 

Csárda szakmai kol-
lektívájában  egyre 
több a tehetséges 
fiatal, dolgozni, bi-
zonyítani akaró sza-
kács, cukrász, fel-
szolgáló. Bejártam a 
világot, megismer-
hettem különböző 
nemzetek vendég-
látós kultúráját, de 
mégiscsak szívem 

legmélyén a magyar vendéglátás jövőjéért szurkolok! A vacsorame-
nü megkomponálásában, valamint annak elkészítésekor fél szavak-
ból megértettük egymást. Igenis vallom, az újabb és újabb korosz-
tályok mindig is újabb és újabb tehetségeket, értékes munkaerőket 
vonultatnak fel. Mindezt látva és átélve, bizakodó vagyok a jövőt 
illetően. Ez a felszolgáló csapatra is érvényes. A szakács  alkotásá-
nak avatott közvetítői ők!  Egymás nélkül nem lehet sikereket elér-
ni./ Álljon itt az est remek  felszolgáló cspatának névsora: Sárkány 
György, Ajtai  Zsolt,Szabó Lajos, Tanyik Csaba,  Kovács Erika,  Ka-
tona Zoltán.  Köszönöm!

Lukács István azonban nemcsak az ételek elkészítésénél vállal-
ta a konzultálás megtisztelő szerepét, hanem élő beszélgetésen is 
kifejtette gondolatait. A megjelentek nagy örömére érzékletesen 
mesélt arról, milyen világversenyeken járt, hogyan szerezte meg 
háromszor is az Oscar-díjat, miért hívták meg 11 alkalommal az 
USA-ba a Superboul  döntőjének VIP fogadására? Miért volt köny-
nyű főznie  a  súlyos gyomorbeteg egykori NDK-s pártvezérnek, 
Erick Honeckernek és mekkora hatalmas étvággyal fogyasztotta el 
a magyar borjúpörköltet Brezsnyev elvtárs, az egykori Szovjetunió 

„emblematikus” pártfőtitkára.?Mikép-

pen vélekedik a hatalmas alapokon és 
pilléreken nyugvó magyar gasztronómia 
jelenkori „újragondolásáról”? 

Ifjabb Pinczés Károly, a Kemencés 
Csárda ügyvezetője, a családi vállalkozás 

jelenkori frontembere, amikor kivonult a vendégek köszöntésére 
szakács és felszolgáló csapata, az MBÉ magazinnak a következő 
őszinte, külön összefoglalóját adta: 

– Szükség van az ilyen rendezvényekre, nem csak saját magunk 
számára, hanem egy közösség számára – mondotta. – Tisztelni kell  
az elődöket, hiszen az újabb nemzedékek számára a példamutatás 
olyan erő, ami például abban segít, hogy megtalálja szakmájának 
szépségeit. Lukács István séf úr jelenléte pedig olyan magaslatokba 
emelte az estét, amely mindannyiunk számára felejthetetlen. Igen, 
látni kell önmagunknak és a pályatársaknak is fel kell mutatni:  a 
csúcsra, a magaslatokra fel lehet jutni…

Kiss Dezső Péter

a Kemencés Csárdában

Gondolatok a terített asztal körül
Bebizonyosodott ezen a kötetlen, mégis magasztos találkozón, hogy Hajdúszoboszlón 

meghatározóan szakmaszerető, elkötelezett vendéglátósok hivatásként élik meg mindennap-
jaikat. Az emlékesten édesapját idézte meg rendkívül őszinte, szeretetteljes szavakkal fia, Bodor 
Tamás, aki maga is vendéglátós pályatárs, Hajdúszoboszlón, igazi folytatójaként édesapja hiva-
tásának. Szavaiból egyértelműen kiderült, hogy a már sokat emlegetett szigorúsága mellett fia 
számára példát tudott mutatni, hogy erre a pályára menjen. A vacsoravendégek számára szintén 
mély gyökerű gondolatokat tolmácsolt Bodor Béláról, de magáról a vendéglátás alapvető érték-
rendjéről Soós Sándor, aki Bodor Bélával dolgozhatott, előbb, mint a főiskola elvégzése utáni fi-
atal pályakezdő, majd, mint,aki örökébe lépett. Sok gondolata közül most egy különösen fontos: 

egy főnököt, aki következetes, 
a szigora ellenére is meg lehet 
szeretni. Lehet tőle tanulni, és akiben megvan ez a képesség, ezeket 
munícióként el is raktározza. Mert sok tanuló megfordult   ebben a 
műhelyben, nagy adományként  az arra érdemeseket meg is tudta 
„fertőzni”…

Mindenki a fedélzeten!
A program alkalmával a Minőségi Borok Ételek magazin képviseletében e so-

rok írója mondhatott rövid bevezetőt. Megjelölve e szép est legfőbb alappilléreit: 
az emlékezést, a tiszteletet, a magas szakmaiságot és azt, hogy bármely vendég-
látós szakmát is képvisel valaki, hatalmas igyekezettel, szorgalommal és persze 
kivételes tehetséggel a csúcsokra juthat. A Kemencés Csárda vendéglátós csapata, 
- melynek tagjai Büdi István séf, Szabó Csaba, Czokoly Zoltán, Sóvári József, Szőke 
Péter, Bodnár Gergő, Kelemen Zoltán szakácsok – számos egyeztetés nyomán a 
következőt tálalta a gálavacsorán.

Előétel: a Kemencés ízei: Házi disznósajt, Házi érlelt sonka, Tepertőkrém, 
Tormahabos marhanyelv, Füstölt paprikakrém és Bagett
Leves: Konyakos Fácáneszencia töltikével, raviolival

Meleg előétel: Füstölt pisztrángfilé, Kapros túró, Puliszka
Főétel: Marhapofa mártásával, Slambuccal, tört paszullyal, töltött hagymával

Desszert: Házi szilvalekváros Hájas randevúja a Kürtöskaláccsal

ifj, Pinczés Károly (jobbról)
édesanyjával és feleségével Szakszerű kínálásA séf mesél

Remek hármas – 
jobbról Büdi István séf
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RENDSZERES OLVASÓINK TALÁN MÉG 
EMLÉKEZNEK ELŐZŐ LAPSZÁMUNK RI-
PORTJÁRA, AMELYBEN BEMUTATTUK GA-
RACZI ZOLTÁN SÉFET, AKI A MAGYAR ÉS 
ERDÉLYI KONYHA KÉPVISELETÉBEN TESZI 
SZOLGÁLATÁT A SZOVÁTAI, NÉGYCSILLA-
GOS HOTEL KONYHAFRONTJÁN. NEMES 
ÜGYET SZOLGÁL: SZAKMÁJÁT ÉS NEM-
ZETÉT SZERETNÉ MEGMUTATNI MUN-
KÁS HÉTKÖZNAPJAIBAN. ÁM  MOSTANI 
RIPORTUNK NYOMÁN, ARRA VOLTUNK 
KÍVÁNCSIAK, HOGYAN TUD EGYÜTTMŰ-
KÖDNI KÉT SZÁLLODAI FRONTEMBER: AZ 
IGAZGATÓ ÉS A KONYHAI CSAPAT ELSŐ-
SZÁMÚ  VEZETŐJE!

Hol is vagyunk? 
Európa szerte ismert 
fürdővárosban, ahol 
különleges építkezési 
stílus a jellemző, így pél-
dául a 100 évvel ezelőtt 
épült teraszos-tornyos villák 
nagy része újjáépült vagy felújítás 
nyomán megszépült. Ez önmagában is 
különleges hangulatot ad e csodás für-
dőtelepnek! A múlt visszaidézésének, je-
lenkorban való megmutatásának meg-
határozó villapárja a Hotel Pacsirta! 
27 elegáns szobában minden a jelenkor 
legfőbb komfortjának felel meg, de öt-
vözni képes népies motívumaival az ősi 

értékrendeket. Itt vagyunk tehát ebben 
a különleges környezetben, amely 

persze – mint minden olyan szak-
ma, amihez az ember hozzá-

adott értéke fontos – a legap-
róbb részleteken múlik. Ezt 
kérdeztük Szabó Leventétől, 

a Hotel Pacsirta igazgatójától:
– Méreteinkből és kapaci-
tásunkból  adódóan  a fi-

nomságra, a legapróbb 
részletekre is oda tudunk 
figyelni! – fogalmaz elöl-
járóban. – Nemcsak ki-
szolgáljuk, de vendégül 

látjuk a hozzánk betérő-
ket! s

Nem kevés a kihívás egy ilyen 
magas mércére tett szálloda eseté-
ben! Ez a mérce azt is jelenti, hogy 
a szolgáltatásoknak sokféléknek kell 
lenni. A reptéri transzfertől a kirán-
dulásig, programszervezésig. Azt 
mondja az elhivatott szállodaigaz-
gató, hogy a vendégeknek kell még 
extrémebb programokat is kínálni. 
Ilyen a medveles, a hegyi dzsipes 
túra, családoknak környékbeli felfe-
dező kirándulások,  és sok minden 
más. Ezek a programok – véleménye 
szerint- elsősorban a Magyarország-
ról érkezőknek szólnak, hiszen ők 
nemcsak felfedezők, hanem nekik 
meg kell mutatni igazi értékeinket. A 

KINEK SZÓL A PACSIRTA?
Szovátán  iskolát t eremtettek

ÜNNEPI RIPORTUNKBAN A HOTEL PACSIRTA IGAZGATÓJÁNAK 
ÉS SÉFJÉNEK VALLOMÁSA A VENDÉGLÁTÁS SZERETETÉRŐL…

Szabó Levente – közelről

Származását tekintve csíkszeredai, Szovátától 100 kilométerre született, 18 évesen Magyarországra 
költözött. Szakmai elhivatottsága már továbbtanulásakor eldöntetett: Keszthelyen tanulhatta meg a szál-
lodaipari szakmát, mégpedig a Pannon Egyetemen. Az egyetemi évek során több Balaton- parti szállodá-
ban lehetett része a mindennapi gyakorlatoknak, vendégismeretnek és annak, hogy érdemes ezt a pályát 
élethivatásképpen továbbvinni. Legmeghatározóbb mindezek közül a Hévízi Hotel Carbona volt, ahol való-
ban a sűrű szakmai életbe kóstolhatott bele. Ezután London következett, két évig – még jobban cizellálhat-
ta nyelvtudását, szállodaipari tapasztalatait -, majd 2010-ben – milyen érdekes, jövőre lesz 10 éve! -, hogy 
szülőföldjére térhetett vissza, egy immáron emblematikusnak mondható szálloda vezetőjeként.
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másik vendégkör természetesen Ro-
mániából érkezik, többnyire hosszú 
hétvégékre, megszerették a felkínált 
programokat, a konyha ízeit. s

Ünnepi fényekbe öltözik a szová-
tai Hotel Pacsirta, azt is hirdetvén, 
hogy ez a fény egyben a szeretet ün-
nepe is. A szálloda két vezető szak-
embere – Szabó Levente igazgató és 
Garaczi Zoltán séf – egybehangzóan 
megfogalmazza szakmájuk 
lényegét: 

„Nemcsak a kiemelt és fontosabb 
ünnepeken kell szeretni a vendéget, 
hanem a hétköznapokon is. Az ünne-
pekre való felkészülés mindkettőnk 
számára mindig a legkedvesebb! 
Egész évben azt szeretnénk, ha a 
vendég minden percében jól érezné 

magát. A meghitt fények kö-
zepette azonban, még 

ezentúl is szeretnénk 
kényeztetni vendé-
geinket! Ez nekünk 
is nagyon fontos, 

örömtelibbé teszi 
munkánkat.”

- is -

A séf, aki átgondoltan 
éli életét

Már írtunk előző lapszámunkban Garaczi 
Zoltánról, elkötelezett szakmaszeretetéről, de 
most, ünnepi riportunkban arra voltunk kí-
váncsiak, miként látja önmagát egy olyan 
kiemelkedő szálloda konyhai csa-
patának vezetésében, amely 
stílust teremtett. 

Vallja: az erdélyi 
konyha olyan alapve-
tő az életében, amely 
nemcsak szakmailag, 
de emberileg is komoly 
stílusjegyeket adott szá-
mára. Nem kevés idő kell 
ahhoz, hogy e tekintetben átfogó 
tapasztalatokat szerezzen az ember. En-
nek birtokában természetesen nem mondhat 
le a nemzetközi konyha képviseletéről sem! A 
saját maga sikerességéről úgy gondolkodik, 
hogy legfőbb motiváció az, hogy az ember 
a munkájában megtalálja a stílust és ehhez 
ragaszkodjon is! A pályafutását a lajosmizsei 
Tanyacsárdában kezdte, megismerhette a 
magyar konyha stílusjegyeit, remek meste-
rekkel dolgozhatott, így Garaczi János séffel, 
Lukács István Oscar-díjas séffel. Mindez fontos 
momentum volt számára. Szerinte az erdélyi 
konyha - a szovátai  megközelíté-
séből – már csak hab volt 
a tortán, hiszen itt kül-
detéséből adódóan 
fel tudta mutatni 
a magyar konyha 
ízeinek, alapanya-
gainak végelátha-
tatlan kincsestárát. 

Pacsirta – 
amit étlapján kínál

Szinte az évszaknak megfelelően változtatja Garaczi Zoltán az étlapot, a lehető legjobban 
odaillő alapanyagok felhasználásával. Csodálatos szakmai futam az, ha megadatik az átgondolt 
„improvizáció” képessége! Azt tartja, hogy a mostani gasztronómia világában legnagyobb kihí-
vást a szakemberhiány jelenti. Minek tagadná: nagyon nehéz jó csapatot megszervezni, ugyanis 
hiányoznak a lelkes fiatal, a pályát fontos élethivatásnak tekintő utódok. Fiatalember még, de 
most is látja a hozzáérkező tanulók vagy jelöltek 

szemén, akarnak-e igazán ezen a 
pályán dolgozni. Szerencsére 

azonban van lehetősége 
a fiatalokat kinevelé-

sére, ami jó érzéssel 
tölti el. 

Levente és Zoltán
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A HORVÁTH CUKRÁSZDÁBAN 
VENDÉGESKEDTEK

A levél őszinte s egyben célirá-
nyos volt. Budapesti tartózko-
dásai alkalmával évek óta visz-

sza-visszatérően felkeresi a Horváth család 
belvárosi és újpesti cukrászdáit, hogy meg 
merítkezzen azok sajátos hangulatban és 
persze, minek tagadná: a sütemények is ra-
bul ejtik… Vendégként mindig elbűvölik. 
Ám szeretne a kulisszák mögé is betekin-
teni. Nem sokáig kellett várnia a válaszra, 
amelyben Horváth Ferenc telefonszáma is 
szerepelt, megjegyezve, örömmel fogadja 
a hajdúvárosban dolgozó kollegákat. h

A Horváth Kert vendégtere kicsiny, job-
bára elvitelre jönnek ide vendégek, ám annál 
nagyobb a termelői háttér. Népes cukrász-
gárda dolgozik itt, Horváth Ferenc vezeté-
sével, akiről lapunk egy korábbi számában 
már megírtuk, hogy bevallottan mind a mai 
napig a munka élteti. Ledolgozza a maga 
6-8 óráját, együtt gondolkodik és húz mun-
katársaival, de még van egy tiszteletre mél-
tó jellemi adottsága. Nem irigy, rejtőzködő 
természet. Ezt tudják is róla, hiszen nemcsak 
vállalkozó a Horváth Cukrászdát üzemeltető 
család feje, hanem a Magyar Cukrászipa-
rosok Országos Szövetségének elnöke is, 
további- hab a tortán- a Magyar Nemzeti 
Gasztronómiai Szövetség cukrász alelnöki 
tisztét is betölti.

– Évente legalább 5-6 alkalommal ka-
punk hasonló megkeresést, mint a haj-
dúszoboszlóiaktól – mondta a termelő-
üzemben, miközben már teljes kapacitással 
készítették elő az ünnepi készítményeket,e-
zen a napon például a különféle ízesítésű 
bejgliket. – Fiatalok is tudomást szereznek 
arról, hogy ha komoly a szándék, akkor itt be-

tekinthetnek a kulisszák mögé. Munkamód-
szerünk, süteménykultúránk, szakmai felfo-
gásmódunk remélhetően mások számára is 
jó példaként szolgálhatnak. Szakmai válasz-
tott tisztségeimből adódóan úgy gondolom, 
ez a szerény misszió szélesebben értelme-
zett cukrász közösségünk javát is szolgálja.

Közben Marika, Julianna és Gábor az 
egyes munkafolyamatokba bekapcsolódik, 

A HAJDÚSZOBOSZLÓI BÁSTYA  CUKRÁSZDA NAGY UTAZÁSA

MIELŐTT A HAJDÚSZOBOSZLÓIAK BUDAPESTI FELKEREKEDÉSÉRŐL RÉSZLETE-
SEN IS BESZÁMOLNÁNK, ELŐZMÉNYKÉPPEN ANNYI: LEGYEN SZÓ BÁRMILYEN 
SZAKMÁRÓL, HIVATÁSRÓL, ALAPNORMA, ALAPÉRTÉK, HOGY EGYMÁSTÓL 
TANULNI NEM SZÉGYEN. ÍGY GONDOLKODOTT MÉHESNÉ  CSENDES MARIKA 
IS, MINT A NÉPSZERŰ HAJDÚSZOBOSZLÓI CUKRÁSZDA TULAJDONOSA, AMI-
KOR LEVELET ÍRT HORVÁTH FERENCNEK, AZ ÚJPESTI HORVÁTH CUKRÁSZDA 
TULAJDONOSÁNAK.

Összeállt a csapat
A hajdúszoboszlói cukrászda kollektívája 

összeszokott csapatot alkot, a felszolgáló mun-
katársak mellett érthető módon frontember a 
két cukrász: Tóthné Székelyhidi Julianna, Nyikos 
Gábor, mindketten nyitottak minden újdonságra, 
szakmai fogásra, szemléletmódra. Amikor már 
kész tényként értesülhettek arról, hogy utaz-
hatnak, immáron közösen gondolták át a tulaj-
donos asszonnyal, mi mindenre figyelnek majd. 
Tisztában voltak bizonyos aránykülönbségekkel, 
hiszen a Horváth cukrászda két üzlettel és egy 
termelő üzemmel rendelkezik, szakmai cukrász 
berkekben tagadhatatlanul az él cukrászdák közé 
tartozik. Stílust teremtettek, de annak is hírét 
vették, hogy a Horváth család nyitott, munkál-
kodásuk szakmai háttere nem titkos. Ha pedig 
valaki tanulni szeretne tőlük, ajtajuk nyitottak 
számukra. Így felvértezetten tehát kétnapos ta-
pasztalatcsere szerveződött még a nagy ünnepi 
forgalom előtt, de már a karácsonyra készülődés 
jegyében. Mit hoztak szakmai tarisznyájukban a 
hajdúszoboszlói cukrászok? Ők is nyitottságot, ta-
gadhatatlan tudásszomjat és még valami nagyon 
fontosat: térségük, városuk, tájegységük cukrász-
kultúráját, házias receptúráit, hiszen Marika mind 
a mai napig keresi, gyűjti a hagyományos elkészí-
tési módokat, ízesítéseket.

Együtt Újpesten a hajdúszoboszlóiakkal

Bástya – süteménykínálat

A házigazda és Marika
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tevőlegesen is. A budapesti kollegák min-
denről türelmesen, jókedvűen, mosoly kísé-
retében tájékoztatják őket. Hamar hangot 
értenek, de Marika rámutat egy fontos mo-
mentumra:

– Azt látjuk, hogy bizonyos értelemben 
nagyüzemi módra dolgoznak, mégis kéz-
művesek   szemléletével – mondotta. – Jó 
ezt látni. A mi közösségünk természetesen 
kisebb létszámú, de a fürdővárosi háttér 
arra inspirál bennünket, hogy mutassuk 
meg saját arcunkat, stílusunkat.  Mindez bi-
zonyos keretet ad ahhoz is, mire figyelünk 
egy ilyen szakmai, bensőséges munkatalál-
kozó alkalmával. Fogásmódokra, a munka-
társak szakmai alázatára és arra, hogy az 
itt látottak és tanultak alapján ezeket az 
értékeket a mi közösségünkben kamatoz-
tatjuk. Sok mindenről mesélt Ferenc, szá-
momra is emlékezetes lesz ez a két közösen 
eltöltött nap. Valójában alapképesítésemet 
tekintve kertészmérnök vagyok, de már 
csaknem két évtizede beleszerettem a cuk-
rászatba! El is gondolkodtam azon, vajon mi 
lehet ennek a személyes motivációja? Aztán 
rájöttem, hogy a virág és a sütemények vi-

lága örömszerzés szempontjából egy for-
rásból táplálkozik. És szépérzéket kíván. Én 
mindjárt hozzáteszem, jó lelkületet is… 

Megkérdeztük a hajdúszoboszlói cuk-
rászokat is benyomásaikról. Julianna szerint 
szakmáról alkotott látásmódjukat nagyban 
bővítették az együtt töltött órák. Számá-

ra szinte megejtő az a felfogásmód, ahogy 
közelítettek hozzájuk a kollegák, de maga 
Ferenc is, aki önmagát csapattagként jelöli. 
Ezt pedig így közelről látni azért mélyreható 
élmény, mert főnök-beosztotti viszonyban 
nincsenek hangsúlyok. Közös munkával a kö-
zös sikerért kell dolgozni. 

Közös fényképek készülnek, az együtt 
töltött órák alatt közelebb kerülnek egy-
máshoz, korábban csak tervezgetett, 
mostanra megvalósult találkozás nyomán 
Marikában megfogalmazódik a viszontlá-
togatás gondolata. Reméli, hogy Horváth 
Ferenc vagy valamelyik jeles munkatársa 
időt tud szakítani arra, hogy betekintsenek 
az ő cukrászkultúrájukba, felfedezhessék a 
„Bástyás” stílusjegyeket. 

Lapunk megjelenésének időszakában – 
közvetlenül az év végi nagy ünnepek előtt 
– mindkét cukrászvárban – Budapesten és 
Hajdúszoboszlón – az év talán legsűrűbb 
időszakát élik. Teszik dolgukat, kicsit abban 
a tudatban is, hogy egy nagy szakmai kö-
zösség tagjai ők együtt, de külön-külön  is 
azok.    Cukrászok!

Kiss Dezső Péter
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A HAJDÚSZOBOSZLÓI BÁSTYA  CUKRÁSZDA NAGY UTAZÁSA

Bástya – süteménykínálat A Bástya  csapata: Beáta, Júlianna, Balázs, Mária, Gábor, Marika

Szépérzékkel...

Horváth Ferenc unokai felügyelettel Bástya-páros: Júlianna és Gábor

Székelyhidi Júlianna
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Decemberi beszélgetésünket megelőzően már volt alkal-
munk találkozni egy kiemelkedő gasztronómiai rendezvé-
nyen a makói Autós Csárda exkluzív kulináris program-

ján. Nagy érdeklődéssel figyelte és élte át Lukács István háromszoros 
Oscar-díjas séf bemutatóját, s kóstolta ételeit. Makó a Dél-Alföld olyan 
városa és térsége, ahol akár a családi háztartásokban, akár pedig a profi 
vendéglátás színterein minőségi alapanyagokat tud felmutatni a he-
lyi konyha. Hogyan ítéli meg a térség ilyen jellegű alapanyag és nyers-
anyag kincseit?

– Országosan és nemzetközi szinten is büszkén mutatjuk meg ma-
gunkat, azt, hogy itt Makón és környékén mennyi olyan érték teremtő-
dik, amit például én, mint háziasszony a vasárnapi ebéd elkészítésénél 
is oly szívesen használok – tette válaszát nyomban személyessé. - Az 
idelátogató vendég akkor ismerkedik meg igazán a makói kistérséggel, 
ha a számos látnivaló és programkínálat mellett a gyomrának is kedvez. 
Annál is inkább, mert a gasztronómia nélkülözhetetlen alapanyagai kö-
zül itt terem a finom zamatú makói hagyma. A makói tájkörzetben több 
mint száz éve termesztenek vöröshagymát. A XIX. század közepétől 
Makó lakosságának háromnegyed része ennek a növénynek az elő-
állításából élt. Hiszem, hogy a makói hagyma sikertörténete az emberi 

szorgalom és a hagymával foglalkozó szegény emberek társadalmi-gaz-
dasági felemelkedésének története. Makó a Dél-Alföld legdélibb városa, 
ahol a kedvező ökológiai adottságokat a gazdálkodók az évszázadok 
során jól hasznosították, és ahol a megszerzett tapasztalatokat az egyik 
generáció adta tovább a másiknak. Így apáról fiúra szállt minden olyan 
ismeret, amely a vöröshagyma termesztéséhez, nemesítéséhez és ké-
sőbb világhíréhez vezetett. Ugyanakkor fontos leszögeznünk, hogy ma 
már nemcsak a hungarikumunkról elnevezett, a köznyelvben ismert 
hagyma városa vagyunk, hiszen a nagy termelési múlttal rendelkező 
makói petrezselyemgyökér a Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védje-
gyet követően az Európai Bizottságtól oltalom alatt álló földrajzi jelzést 
kapott, valamint van helyi csokoládénk is, a Makoládé.

– Nemrégiben adták át Makón az új Városi Piacot, amely a maga új-
szerűségével, széleskörű kínálatával egyfajta centruma, bemutatóhelye 
lehet épp e tájegységi nyersanyag-gazdagságnak. A piac átadásával a 
városlakók egy korszerű szolgáltató hellyel lettek gazdagabbak. Kérem, 
foglalja össze néhány mondatban a városlakók és a térségben élők visz-
szajelzéseit az új beruházásról, amely az adventi időszakban egyfajta 
városi fórumként is funkcionálhat.

EMPATIKUS, NYITOTT EGYÉNISÉG, AKI CSALÁDANYAKÉNT, FE-
LESÉGKÉNT ÉS VÁROSVEZETŐKÉNT TESZI NEMES SZOLGÁLA-
TÁT, MINT MAKÓ VÁROS ISMÉTELTEN MEGVÁLASZTOTT POL-
GÁRMESTERE. FARKAS ÉVA ERZSÉBET EGY OLYAN KÖZÖSSÉG 
TAGJAKÉNT ÉLI MEG MINDENNAPJAIT, AMELY EGYSZERRE KÉP-
VISELI A HAGYOMÁNYOS MAGYAR ÉRTÉKRENDEKET – LEGYEN 
AZ GAZDASÁGI  VAGY EMBERI VONATKOZÁSÚ –, UGYANAKKOR  
KÉPES AZ ÖNÉRTÉKELÉSRE, CÉLTUDATOS JÖVŐ KERESÉSRE, 
MAGÁBA NÉZÉSRE. ADVENT IDEJÉN ÉRZELMEIT ŐSZINTE FEL-
TÁRULKOZÁSBAN MUTATJA MEG. 

MAKÓ, az újraértelmezett város
Farkas Éva Erzsébet polgármester 

a Karácsony szimfóniájáról

A karácsony áhitatában
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ÉS– Önkormányzatunk úgy tekint a makói és a térségi gazdatársa-
dalomra, mint akinek meghatározó szerepe van a közösség értéke-
inek megőrzésében, továbbadásában, az itt élők megélhetésének 
biztosításában – fogalmaz a továbbiakban – . Az elmúlt években 
igyekeztünk számos intézkedéssel támogatni a helyi gazdákat: töb-
bek között az őstermelők számára eltöröltük a piaci helypénzt, 
valamint megszüntettük a mezőőri járulékot, mely 3100 földtu-
lajdonos számára jelent könnyebbséget. Városunk gazdaságának 
élénkítése és a városi szintű közösségi terek fejlesztése céljából 
kezdeményeztük a Deák Ferenc utcai piacfejlesztést. A városi piac 
a makói élet egyik fontos helyszíne, fejlesztése lokálpatrióta köte-
lesség. Hisszük, hogy a makóiak megérdemlik a helyi érték növelő, 

európai színvonalú új piacot, melyet az augusztus 20-ai nemzeti 
ünnepünk előtt adtunk át. A beruházás közvetlenül 27 pavilont és 
22 céget érint, valamint mintegy 100 helyhez, vagy külön helyre 
kötött szerződés nélkül portékáját árusító vállalkozást, illetve több 
mint 200 őstermelőt. Nagy öröm számunkra, hogy a makóiaknak és 
a városunkba látogatóknak egyaránt elnyerte tetszését, és szívükbe 

fogadták városunk megújult kö-
zösségi terét. 

– Ha már az emberi élet és 
létforma, vagy ha úgy tetszik a 
mindennapok egyik fontos be-
szerző és találkozóhelyéről, a pi-
acról esett szó, kérem, jellemezze 
a makói hagymatermesztés aktu-
ális helyzetét, illetve mivel olyan 
hungarikumról van szó, amely 
a magyar konyha egyik fontos 
nyersanyag tartópillérje, hosz-
szabb távra biztosítható-e a ma-
kói hagyma jó hírneve.

– A hagyma a városunk egész 
életét, történetét, építészetét és 
kultúráját átszövi mind a mai na-
pig. 

Önkormányzatunk kiemelt 
feladatának tekinti a makói hagy-
mafajták, mint hungarikum ne-

mesítését, azok fajtafenntartásának visszaintegrálását a tájkörzetbe. 
Hisszük, hogy a makói hagyma kiemelésre méltó olyan nemzeti 
érték, amely jellemző tulajdonságaival, egyediségével, különleges-
ségével és minőségével itthon, s határon túl is a magyarság egyik 
csúcsteljesítményét jelenti. Éppen ezért 2017-ben a meglévő tá-
mogatási rendszerünket a makói termelők hagymatermelési 
támogatásával bővítettük ki. Közös célunk, hogy a hagyományos 

hagymatermelés megmaradjon, és a hungarikum előállítása hosz-
szú időn át biztosítva legyen városunkban, hiszen a mai napon is 
számos család megélhetését jelenti a jó minőségű makói vörös-, és 
fokhagyma termelése.

– A város turisztikai vonzereje számos formában megnyilvánul: 
gyönyörűen rendezett parkok, virágos terek fogadják az ide érkezőt és 
persze az itt élőket. A Hagymatikum Gyógyfürdő országosan is ismert 
kikapcsolódási központ, ahová határainkon innen és túlról egyre többen 
látogatnak el. Terveznek-e valamilyen további fejlesztést a fürdővel kap-
csolatosan, illetve a közelmúltban történtek-e ilyen jellegű beruházások?

– Városunk 2014-ben elkezdte újraértelmezni, újra megtalálni ön-
magát, és úgy döntött, hagyományait megőrizve, megerősítve mező-
gazdasági örökségét, a turizmus köré, mint új kitörési pont köré építi 
jövőképét, városfejlesztési stratégiáját. Ehhez óriási lehetőséget adott a 
Makovecz-örökség gondozása és további fejlesztése. Közös célunkká 
vált, hogy Makó nem pusztán a Dél-Alföld, hanem Magyarország, sőt a 
történelmi Magyarország – egy ma már országhatárokon átívelő régió 
– egyik legvonzóbb turisztikai desztinációja legyen a következő évtize-
dekben. Mindennek érdekében összehangolt fejlesztéseket indítottunk. 
Városunk lüktetését, életét az építkezések és a polgári, nemzeti értéke-
ket hordozó közösségépítés együtt adja meg. Makó így, mindössze öt 
esztendő alatt a hagymához hasonlatosan: újabb és újabb héjrétegekkel 
gazdagodott. Építkezés és közösségépítés együtt kéz a kézben haladva, 
számtalan közös ügyet, hagyományt, értéket ajándékozott városunknak. 
Páger Antal és Galamb József emlékezete, a megújult belváros, a Návay 
Lajos szoborcsoport és az országzászló újraállítása, székelykapu állí-
tása, új könyvtár építése Makovecz Imre tervei alapján, de említhetném 
az M43-as autópálya román határig történő megépítését, az ipari park 
fejlesztését, a piac korszerűsítését, vagy Makó turisztikai ékkövének, a 
Hagymatikumnak a bővítését. A magyar kormány támogatásának kö-
szönhetően a gyógyfürdő hatalmas fejlesztés előtt áll, mely során a 
családi- és élményzóna megépítése mellett egy uszodakomplexum, 
illetve 4 csillag+superior szálloda is megvalósulhat. Kitűzött célunk az, 
hogy három éven belül egy teljes értékű gyógyászati, rekreációs és él-
ményközpontot alakítsunk ki városunkban. 

Kiss Dezső Péter

Advent otthon
Farkas Éva Erzsébet  külön is összefoglalta Karácsony ünnepéhez kötődő érzéseit, 

a családi terített asztal hagyományosnak mondható étkes üzeneteit és hagyományait.  
Hivatali szolgálata, kötelezettségei mellett is fontos számára, hogy emelkedettebb lelki-
állapotban élje meg az Advent időszakát. 

A hajnali roráte misék, a közösségekkel való ünnepi találkozások segítik ebben. Csa-
ládja számára az idei advent mégis más, hiszen Eszter lányuk az egyetemi tanulmányait 
Sanghajban folytatja, így nem tud hazajönni karácsonyra, csak január végén. Az adventi 
koszorút, naptárt sem tudják együtt elkészíteni, ahogy azt eddig szokták. Megbeszélték 
viszont, hogy a család kéthetente gyújtja meg a koszorún lévő gyertyákat, s mire az utol-
só sorra kerül, lányuk is hazaér. Őszinte mosoly kíséretében mondja: az igazi karácsonyi 
fény akkor tölti majd be otthonukat. A szenteste a megszokott lesz: délután elhozzák a 
templomból férjével a betlehemi lángot, a vacsora előtt a Szent Család Liturgiát videochat 
segítségével imádkozzák el majd együtt, Eszter lányunkkal. A magyar népi hagyománya-
inkat is őrző ünnepi vacsorát szintén közösen szokták elkészíteni. Az ünnepi asztalról 
nem hiányozhatnak a halételek, melyek keresztény kultúránkra, a haladásra, fejlődésre 
is emlékeztetnek; az alma, az egység és az összetartozás jelképe; a dió, valamint a méz, 
mely édesíti, megerősíti a családok életét. Megtudjuk, hogy méhész családban nőtt fel.  A 
Karácsony első napja mindig a családé, a második a barátoké, majd néhány nap pihenés 
következik. Összefoglalóan így vélekedik: Makó város közössége számára olyan, mint egy 
gyönyörű zenekarra vagy kórusra írt szimfónia. A kisebb közösségek egy-egy szólamként 
hallatják értékeiket. A szólamok önmagukban is elvarázsolhatnak. De az igazi csodát ak-
kor adják, amikor együtt szólalhatnak meg. Saját egyediségüket megmutatva, de a többi 
szólamot segítve, erősítve, a szív bölcsességével, alázattal hordozva. Erre a közösségi egy-
ségre való törekvést tapasztalhatják meg közösen a városban élők, advent idején. “Oda-
hallgatva” a különleges szimfóniára. Zárásképpen azt kívánja, hogy mindenki szívében 
megszólalhasson ez a szimfónia Karácsony szent éjszakáján!

Adventi gyertyagíújtásMelyiket a hungaikumból?

Megélhetést jelent
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NINCS OLYAN ESZTENDŐ, HOGY LAPUNK KÉP-
VISELETÉBEN NE KERESNÉNK MEG AZ ABASÁRI 
PÁLINKÁS PINCÉSZET KÉPVISELETÉBEN PÁLIN-
KÁS JÁNOSNÉ KATIKÁT. MINDIG VAN CSALÁDI 
BORÁSZATUK KÖRÜL VALAMILYEN FONTOSABB 
ESEMÉNY, AMIRŐL SZÓLHATUNK, ÉPPENSÉGGEL 
VISSZATEKINTHETÜNK A KÖZELMULT   TÖRTÉNÉ-
SEIRŐL. A 2019-ES ÉV-SZÁMOS MOMENTUMOT TE-
KINTVE- EMLÉKEZETES LESZ SZÁMUKRA.

Karácsony előtti beszélgetésünket megelőzően Pálin-
kásné Katika Bécsben járt fiánál, Pálinkás Szilárd-
nál, hogy találkozhasson az unokákkal, Petrával és 

Dórival, menyével, Ildikóval. Pár esztendeje itt élnek, a szülők 
itt dolgoznak, de a szűkebb családi kötelék a távolságtól füg-
getlenül erős maradt:

Nagy élményem volt, hogy 
együtt lehettünk, attól függetle-
nül, hogy szentestén ők is hazajön-
nek Abasárra, hogy körbeülhessük 
a nagy ünnepi asztalt – mondta. 
– Ennek hagyománya van nálunk, 
Attila fiam és családja, felesége Ti-
mike és a harmadik unokám, Dávid 
beragyogtatja szívemet, lelkemet 
ezekben az órákban, napokban. 
Készülök is mindig, ahogy azt édes-
anyámtól tanultam, olyan ételek-
kel, amelyek nem változtak az el-

múlt  hosszú évek során. Az 
asztalra a megszokott ha-
lászlé, rántott hal, töltött 
káposzta és saját sütésű 
bejgli kerül majd. Sok 
szempontból felejthetet-
len a mögöttünk hagyott 
esztendő, legyen az vál-
lalkozásunkra vonatko-
zó vagy éppenséggel 
személyes   jellegű.
Nem az előre remélt 
sikerek koronázták 
az idei esztendőt a 
Pálinkás Pincészet-
ben, ugyanis számos 
olyan tényező, de 
inkább meglepetés 
volt tapasztalható a szőlő 
és a bor piacán,amire nem számítottak! Szerényen 
fogalmazva is a minőség, mennyiség, valamint ár értékará-
nyával adódtak mélyreható gondok. A borász élet göröngyös, 
sokszor kihívásokkal teli. Abasáron fontos és meghatározó a 
Pálinkás család jelenléte, munkálkodása. Azzal is tisztában 
vannak, hogy a folyamatok nem lehetnek mindig kedvező-
ek, pozitívak. Nem panaszképpen mondja mindezeket Katika, 
mert azt is tudja, hogy minden rosszabbra jó fordulat is követ-

kezhet.Talán a   Minden-
hatónak köszönhetően, 

ez sem maradt el:
– A továbbdolgozáshoz, 

boldogulásunkhoz hatalmas er-
kölcsi erőt kaptunk őszre, amikor 

is megkaptuk Ferenc pápa és XIV. 
Benedek pápa köszönőlevelét, dí-
szokleveleit és érmeit a Vatikán 
bélyegzőjével ellátva – meséli fi-
nom mosollyal. – Történt ugyanis, 
hogy Tarlós István korábbi buda-
pesti főpolgármeste – aki     régi 
kedves  vendége pincénknek 

– delegációval érkezett Ferenc pápához, akinek 
pincészetünk egy olyan Olaszrizling tételekből 
álló ajándékdobozt küldött, amelyet szívünk leg-
mélyebb érzéseivel kísérten adhatott át magas 
rangú  „küldöttünk”. Benedek pápának is hasonló 
módon szerettünk volna tiszteletünket, nagyra-
becsülésünket kifejezni. Ennek a boros szeretett 
küldeménynek más előzménye is van. Dr. Katona 

A Pálinkás Pincészet a magyar borok jó hírét vitte a Vatikánba

MEGKÉTSZEREZETT PÁPAI 
KÖSZÖNET ABASÁRNAK

Pince: ünnepre hangolva



István agysebész, akivel külön is baráti, bensőséges a kapcso-
latunk, a pápáknak küldött palackokra sa-
ját maga tervezett külön címkét. Talán ez 
a grafikai üzenet is felkeltette érdeklődését 
őszentségüknek, a borok kvalitásairól most 
külön nem is tennék említést. Annyit azért 
igen, hogy az ajándékba küldött Olaszriz-
lingünk –2018-es évjárat – a Bor és Piac 
szaklap, dr. Kosárka József sommelier a 
szakmai bírálata nyomán 2019  Legjobb 
20 bora közé került! Visszatérve a vatiká-
ni  meglepetésre: az érmek és oklevelek 
olyan ereklyének számítanak  családunk-
ban, amelyre mindig is büszke leszek és 
büszkén mutathatják majd  bárkinek is  
családom új nemzedékének tagjai! n

Térjünk vissza a min-
dennapok világába, hiszen 
azért még tovább sorolható 
számos olyan említésre ér-
demes momentum, amely a 
Pálinkás Pincészet szép idei 
előmenetelét bizonyítja. Pá-
linkás Attila Olaszrizlingje 
aranyérmet érdemelt a Ro-
mániában megrendezett 
nemzetközi borversenyen, 
a szlovákiai Zselice város 
borversenyén szintén a 
legfelsőbb fokozatot kapta 
meg. Ahogy körbeülik majd 
a nagyasztalt, elbeszélget-
nek az idei esztendő törté-
néseiről, minden bizonnyal 

szóba kerül az is, hogy a Pálinkás család következő generációját 
képviselő Dávid 2020-ban szőlész-borász diplomájának meg-
szerzésére készül a gyöngyösi egyetemi karon.     És miként ké-
szül a  jövő esztendőre   Katika?

–  Reményteljesen, azzal a tudattal,hogy  hitünk, embersé-
günk,  munkaszeretetünk révén   előbbre jutunk! –  A  borászat, 
szőlészet   ember és természet  csodálatos kapcsolata.  Akadnak 
nehezebb , göröngyösebb   szakaszok, de  mindig megtaláljuk  
a  nehézségekből kivezető utakat. Talán nem mondok  újat és    
szokatlant, de így érzem:2020-ra is legyen kisebb  és nagyobb 
közösségeinkben   erő és egészség a   tovább munkálkodáshoz.
Ez mindennek az alapja!!!
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Karácsony előtti beszélgetésünk meghitt 
óráiban szóba került egy másik szakrális meg-
közelítés, amely a óbudai Péter-Pál Templomhoz 
köti a Pálinkás családot. Az itteni évek hosszú 
ideje kóstolhatják miseborként az abasári Olaszrizlinget és az elismerés – milyen érdekes 
az egybeesés – szintén az idei esztendő végére esett, miután Zoltán atyától megérkezett Pálinkás Attila 
borász számára egy veretes érem, külön elismerés, amely a Pálinkás boroknak szól. A Szent Péter és Pál 
főplébánia 2015-ben volt 1000 esztendős és egy olyan szellemi örökség képviselője, amely az egyetemes 
magyar egyház történetében  is kiemelkedő. Zoltán atya örömmel mutatta meg lapunknak azt a főplé-
bánia utcai homlokzatán felavatott emléktáblát, amelynek grafikai munkáit szintén dr. Katona István 
agysebész készítette. 

Zoltán atya az ezeréves 
jubileumi emléktáblánál
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CHILEI BOROK
magyaroknak

n Nem volt könnyű időpontot egyeztetni a CFS Kft. ke-
reskedelmi igazgatójával, Diaz-Rojas Javierrel. Találko-
zásunkkor ízig-vérig latin temperamentummal fogadott. 
Bemutatkozásunk után rögtön adódott a kérdés, mióta él 
Magyarországon?

– Még a 70-es évek végén szüleimmel jöttem, itt jártam ál-
talános és középiskolába, bár rövid időre hazatértünk Chilébe, 
a 80-as évek vége óta folyamatosan Magyarországon élek. Itt 
alapítottam családot is. Természetesen Chilében megmarad-
tak a családi és baráti kapcsolataim. 

Ebből az időből származik baráti és üzlettársi kapcsolatom 
Kostenszky Peterrel. Néhány közös projekten gondolkoztunk, 
amikor felfedeztük a borvilágot, ami mindkét országban nagy 
hagyománnyal rendelkezik.  

n Ezek a kapcsolatok milyen szerepet játszottak abban, 
hogy most a chilei borok behozatalával foglalkozik?

– Legutóbbi chilei látogatásaim egyikén találkoztam a csa-
lád egy barátjával Marioval. A kellemes hazai ízek mellett elköl-
tött vacsora során beszélgettünk a borokról, mert mint kiderült 
Mario borászként dolgozik, és számos kis- közepes termelőnek 
segít boraik előállításában. Így igen mély ismeretei vannak a 
chilei borokról. A vacsora végén már a le-
hetséges együttműködésről beszéltünk.

n Chile a világ ötödik legnagyobb 
bortermelője és hetedik legnagyobb 
exportőre. Mi teszi különlegessé a chilei 
borokat? 

– Az enyhe mediterrán éghajlat, a 
gazdag vulkanikus, néhol palás talaj, 
az Andok és a Parti hegység közöt-
ti terület kiválóan alkalmas olyan 
nemes borok termesztésére, mint 
a világfajták közé tartozó Cabernet 
Sauvignon és Syrah, valamint a fi-
loxéra által Európában kipusztult 
aromás és fűszeres Carmenère, vagy 
a ritkaságszámba menő Carignan, 
Petit Verdot.

– Az általunk bemutatott borok Chile öt nagy borrégió-
ja közül a középső, a központi völgyi régió délebbi részéből, 
Colchaguából származnak. Az olyan kis- közepes pincésze-
tek, mint a Laura Hartwig, az El Republicano vagy a Fanoa 
a borkedvelők széles körének tudja bemutatni a régió kiváló 
természeti adottságait és a gondos törődést és szakértelmet, 
amellyel az ottani termelők előállítják ezeket a különleges za-
matú borokat.

A kínálatban a fajták gondos válogatásának köszönhető-
en – könnyed gyümölcsös tartályos érlelésű borok és – ese-
teként házasítással készült – testes, fűszeres, tölgyfa hordós 
borok egyaránt megtalálhatók. 

n Felkeltette az érdeklődésemet, hol találkozhatunk 
Magyarországon ezekkel a borokkal?

– Fő célunk a borbárokon, borbutikokon keresztül elér-
hetővé tenni a chilei borokat a magyar borbarátok részére. 
De fontosnak tartjuk, hogy azokban az éttermekben, ame-
lyeknek kínálatában a steakek megtalálhatók, a vendégek e 
tüzes borokat kóstolhassák hozzá. 

Természetesen az info@cfskft.hu oldalon is elérhetőek 
vagyunk minden jelenlegi és jövőbeli ügyfelünk számára.
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MIÉRT BORNAGYHATALOM CHILE?

BORTÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEKRŐL MESÉLT 
VERÓNICA CHAHIN NAGYKÖVET ASSZONY

Mielőtt azonban érdemi mó-
don bontanánk ki a kérdést, 
riportalanyunk, mintegy a 

téma felvezetéseképpen hazájának sajá-
tos körülményeiről beszélt:

– Chilének rendkívüli adottságai 
vannak a borkészítéshez - mondotta. - A 
mediterrán éghajlat és a különféle tala-
jok északi-déli irányban több mint 1200 
kilométerre terjednek ki. A hőmérsékle-
tet természetesen az Andok keleti védel-
me és a Csendes-óceán enyhe szellője 
határozza meg. Ezek a talajjellemzők mi-
nőséget, személyiséget, gyümölcsöt, 
intenzív színt és finom aromákat bizto-
sítanak boraink számára. Nemzetközileg 
Chilét az úgynevezett új világ borok egyik 
legfontosabb termelőjének tekintik. En-
nek ellenére a chilei bor nem valami új, 
régóta fennálló borhagyományunk 1541-
ig nyúlik vissza, amikor a spanyol hódítók 
először Chilében telepedtek le.
– Ennek persze történelmi és történeti előz-
ményei vannak ?

– Így igaz! Később, a 19. század köze-
pén, és mivel már Chile független köztár-
saság volt, a bor fontos szerepet töltött 
be, mint exportforrás, és hazánk felis-
merte a minőségi fejlesztésének fontos-
ságát.
– Éles fordulat következett be a majdnem 
mindent elpusztító filoxéra járvány követ-
keztében a tekintetben, hogy átalakult, 
egészen pontosan megsemmisült csaknem a 
világ teljes szőlőkultúrája…

– Annak megértése érdekében, hogy 
Chile szerepet játszott a globális boripar 
fejlődésében, fontos, hogy tudatosítsunk 
egy olyan történelmi tényt, amely a bo-
rászok többsége számára valószínűleg is-
meretlen, de kiemelkedően fontos – hívja 
fel nyomatékkal a figyelmet Verónica Cha-
hin. - 1863-ban Franciaországban kimu-
tatták a filoxéra járványt, amely egész 
Európában elterjedt, megsemmisítve e 
kontinens összes jó minőségű szőlőjét. 
Ezután a járvány Kaliforniában, Ausztráli-
ában és Dél-Afrikában terjedt el, globális 
katasztrófává alakulva. Ugyanakkor Chile 
természeti akadályokat állított fel a jár-
vány elé, így az elkerülte az országot.  A 
védelmet nyugaton a tenger, a keleten a 
hegyek és északon a sivatag biztosította. 
Ezért az érintett országok többsége, külö-
nösen azok, amelyek borait ma a világ leg-
jobbjainak elismerik, újraindították a ter-
melést, ezúttal pedig Chiléből származó 
szőlő felhasználásával. Ebben az össze-
függésben Chile jelentős szerepet játszott 
a boripar globális fellendülésében.
– Aztán következhetett a fellendülés és ennek 
fontos része, hogy Chile boros befektetési 
célponttá vált…

– Tekintettel a szőlőtermesztésre irá-
nyuló chilei talaj elismert minőségére és 
az 1940-es évektől hatályos szabadkeres-
kedelmi piacpolitikára, a nagy nemzet-
közi vállalatok, mint például a spanyol 
Miguel Torres és a francia Margaux és a 
Lafitte Rotschild, jelentős beruházási 
áramlást kezdtek, és mivel az év során a 
minőség folyamatosan javult, borainkat 
széles körben elismerik és értékelik ran-
gos versenyek, speciális kiadványok és 
globális rangsorok által.
– Ennek meg is lett a maga pozitív hatása 
a chilei gazdaságra, azon belül is a chilei 
borágazatra?

– Ennek következtében Chile a világ 
negyedik legnagyobb exportőrévé vált, 
több mint 2 milliárd dollár árbevétellel 
és több mint 150 országban. Ezenkívül 
manapság nem csak a nagy chilei pincé-
szetek értékesítik termékeiket világszerte, 

hanem a kisebbek is,  az úgynevezett „bu-
tik szőlőültetvények”, amelyek nagyon ki-
váló minőségű bor kis mennyiségben való 
gyártását kínálják egy kiválasztott és igé-
nyes klientúra számára. Ugyanez vonat-
kozik a CFS Kft. által Magyarországra be-
hozott borokra, amelyek 2019-ben a helyi 
piacon mutattak be olyan kevésbé ismert 
chilei pincészetek borait, mint a Fanoa, 
Laura Hartwig, El Republicano és Curicó.
– Visszatérve a jelenbe, a magyarországi 
boros exkluzivitásnak is számító eseményre, 
hogy tudniillik tiszteletbeli borlovagrendi 
tagként avatták fel Verónica Chain, nyilván-
való, hogy arra is kíváncsiak voltunk, milyen 
kötődései vannak a magyar borokhoz? 

– Csodálatos felfedezéseknek lehetek 
részese diplomáciai szolgálatom itt töltött 
időszakában – mondja őszintén, miköz-
ben a vacsorához kínált kitűnő villányi bor 
remekből kortyol. – Először is jólesően 
lepődtem meg azon, hogy a Vadász Bor-
rend egyedülálló borrendi szerveződés. 
Országos lefedettségű, ebből követke-
zik, hogy kitűnő vadász-borászok képe-
zik tagságuk jelentős részét. Miképpen is 
közelítek a magyar borokhoz? Először is a 
minőség mindenekelőtt való és pontosan 
tisztában vagyok azzal, hogy a magyar-
országi földrajzi, természeti adottságok 
mások, mint hazámban. De a borok vilá-
gában az párját ritkító, hogy egyes nem-
zetek egyben boraikat tekintve is sajáto-
sak, különbözőek! A magam részéről – a 
beszélgetésünk napjától, mint borlovag 
– még nagyobb igyekezettel, figyelemmel 
leszek a magyar borokra. Egy kis ország 
hatalmas boros értékekkel rendelkezik! 
Fogadásokon, borkóstolókon örömmel 
nyitok új ízekre, zamatokra, és az adott 
ételektől teszem függővé, hogy mely faj-
tába feledkezek bele kortyaimmal. Méltó 
küldetésnek érzem, hogy egy világ másik 
kontinensén található boros nagyhatalom 
képviseletében egy másik boros nagyha-
talom boros csodáit kóstolhatom.

– MBÉ  –
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IGAZÁN KELLEMES KÖRNYEZETBEN ÉS HAN-
GULATBAN, FŐKÉPP SZOKATLAN ESEMÉNY 
OLDOTT  ÓRÁIBAN BESZÉLGETHETETT A 
MINŐSÉGI BOROK ÉTELEK (MBÉ) – ASZTALI 
ÖRÖMÖK MAGAZIN FŐSZERKESZTŐJE VERÓ-
NICA CHAHIN, A CHILEI KÖZTÁRSASÁG MA-
GYARORSZÁGI NAGYKÖVET ASSZONYÁVAL. 
LAPUNK KÜLÖN TUDÓSÍTÁSBAN SZÁMO-
LUNK BE ARRÓL, HOGY A VADÁSZ BORREND 
ÜNNEPI KÜLSŐSÉGEK KÖZÖTT TISZTELETBELI 
TAGJÁVÁ AVATTA A DIPLOMATA HÖLGYET. AZ 
ÜNNEPI VACSORA KÖZBEN MI MÁSRÓL BE-
SZÉLGETHETTÜNK, MINT ARRÓL: MIÉRT LETT 
BORNAGYHATALOM CHILE?
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EGYSZERRE EGY KITŰNŐ CIVIL 
SZERVEZŐDÉSRŐL ÉS ANNAK 
LEGAKTÍVABB TAGJÁRÓL SZÓL 
AZ ALÁBBI ÍRÁSUNK. ELŐSZÖR IS 
AZT KERESSÜK, HOGY A SIKLÓSI 
GASZTRO- ÉS BORBARÁTNŐK 
EGYESÜLETE MILYEN INDÍTTATÁS-
BÓL VÁLLALTA FEL SIKLÓS, ILLET-
VE A VILLÁNYI- SIKLÓSI BORVIDÉK 
NÉPSZERŰSÍTÉSÉT? NEMCSAK  
VÁROSUKBAN ÉS TÉRSÉGÜKBEN, 
HANEM AZ ORSZÁG MÁS PONT-
JAIN IS.

Sűrű a rendezvény programja a sik-
lósi hölgyek egyesületének, mert 
megalakulásuk óta évente vissza-

térően oroszlánrészt vállalnak egyebek mel-
lett a Szent György-napi Borverseny meg-
szervezésében, amely idén már XXXVI. volt 
a sorban, s mint ilyen, az egyik legnagyobb 
újkori múltra visszatekintő boros szakmai 
találkozónak tekinthető. De haladjunk sor-
ba, miként is döntött úgy néhány lelkes és 
elkötelezett hölgy, hogy a Villány-Siklósi 
Borvidéken a maguk lehetőségeivel, nőies 
gondolkodásmódjukkal szerepet vállalnak 
a magyar borászat újjászületésében? Gaszt 
Kornélia kancellárként – nyugodtan mond-
hatjuk kiapadhatatlan energia birtokában –  
próbál élen járni a célok megvalósításában. 
Úgy véli, a nők kitűnő kapcsolatápolók, 
kommunikátorok, ezért a bor kultúrájának 
megismerése, megismertetése, a kulturált, 
illetve a gasztronómiai élményekhez kötő-
dő társasági borfogyasztás szokásainak 
népszerűsítése nemes, hölgyeknek való 
foglalatosság. „Kétpályás” missziójuk éppen 
a borok mellett a térségi népszokásokhoz 

NŐK A SIKLÓSI BORÉRT
Aki nevével is üzen: Gaszt Kornélia…

Borrendi avatási ünnepség 
Siklóson

Lapunk meghívást kapott a Sik-
lósi Gasztro- és Borbarátnők Egyesü-
letétől fontos évzáró eseményükre, 
amelyre számos hazai borrend is 
delegálta küldötteit. (Budavári Szent 
György  Borrend,  Darányi Ignác   Bor-
rend,   Gizella   Királyné   Balatoni Női 
Borrend. Gaszt Kornélia a követke-
zőkben foglalta össze a találkozó je-
lentőségét:

Ünnep ez több szempontból is, 
hiszen készülünk az évzárásra, de 
méltó keretek és körülmények között 
ünnepi avatási ceremóniával foga-

Katonás eligazítás

Siklósi hölgyek terítési ízlésvilága



tartozó gasztronómiai 
különlegességeket, elké-
szítésük módozatait régi és 
helyben megtermelt alap-
anyagból, mindig jó szívvel   
teszik..  A nők harmónia 
iránti érzékenységére utal, 
hogy zsigereikből tudják a 
bor szervírozás módsze-
reit, étel-ital összhangját 
a mindennapok gyakorla-
tában. w

Riportunk amolyan 
„második felvonása” a Bu-
davári Szent György Bor-
rend évzáró rendezvényén 

folytatódhat, ahová Gaszt Kornélia  barátnőinek képvi-
seletében – Gerebicz  Katalin tagtársával – vendégként 
mutathatta be siklósi szerveződésüket, villányi borkóstoló 
bemutatójával pedig elkápráztatta a borlovagokat, illetve 

a meghívott hozzátartozókat, vendégeket. 
– Most felfedem az én kettős énemet azzal, hogy   

elmondom: egy másik „szerelem” is nagyon fontos 
részét képezi – a munka mellett – életemnek. – Aktív 
vadász vagyok, így egy olyan társadalom mindennap-
jaiba is bepillanthatok, amely szintén sok-sok kitűnő, je-
les egyéniséget vonultat fel. Gondolataimban megpró-
báltam pár évvel ezelőtt e két, életre szóló kedvtelést 
eseményben megnyilvánuló gondolatkörét egyesí-
teni. Mint ötletgazda és főszervező az idén már III. al-
kalommal rendeztük meg Erdőbényén a Vadász-Borász 
Borünnepet, amelynek messze szóló boros üzenetei 
is vannak mindenegyes alkalommal.   Legutóbb 140 
tételt neveztek be, olyan borászok, akik vadászok is. 
Nem is gondolná az ember, hogy a borászok a maguk 
természet közelsége miatt nagy számban a vadászat-
nak is hódolnak. Etalonnak számító civil szerveződés is 
alakult a korábbi években Vadász Borrend Magyaror-
szág néven. Ők is segítenek a rendezvény  színvonalas 
lebonyolításában. 

Riportalanyunk őszinte, karakteres, határozott 
egyéniség, akinek humora sokakat felvidít. Már utal-
tunk „energiagazdálkodására”, de amikor erről érdek-
lődtünk, nevetve csak annyit mondott: „Ilyennek szü-
lettem, azt viszont nem árulom el milyen módszerekkel 
hívom elő tartalékaimból az újabb és újabb energiákat”. 

Nem kötekedtünk tovább , hírét vettük ugyanis, 
hogy három vadász fegyvere van…

KDP
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dunk be közösségünkbe új tagokat. – A gasztronó-
miai élményeken túlmenően szellemi, mondhatni 
tudományos megközelítésű programpontja is volt a 
rendezvénynek dr. Bisztray György szőlész-profesz-
szor érdekes megközelítésű előadása „Magyar vér 
a vörös borokban” címmel. Utalva a magyar borok 
ősiségére, keletről jövő áramlataira, hiszen történel-
münk e tekintetben is egyedülálló. Az avatás során 
hat tag teljesítette a próbákat, mondta el az eskü 
szövegét, hogy a jövőben céljainkat, küldetésünket 
ők, külön-külön is személyükben kép-
viseljék. Nevezetesen dr. Kun Edit 
festőművész, dr. Pechtol János 
Országos Vadászati Védegylet 
ügyvezető igazgatója, Kauf-
mann Márk a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem 
5. éves hallgatója, Papp 
András János tájegységi 
fővadász, Gál Attila és Már-
ton Tímea szponzorok.
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Stílusos főétel

Erdőbényei bírálat

Sági Szilárd tévés 
személyiséggel 
a hölgykoszorú
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JELZÉSÉRTÉKE VAN ANNAK A HAZAI 
BORRENDI MOZGALOMBAN, HA EGY 
TAGSZERVEZET MEGHATÁROZÓ, SZÉP 
MÚLTRA TEKINT VISSZA. EZEK KÖZÉ 
TARTOZIK A KECELI BORRENDI KÖZÖS-
SÉG, AMELY MÉLTÓ MÓDON, EGÉSZ 
NAPOS PROGRAM KERETÉBEN EMLÉ-
KEZETT MEG AZ ÉVFORDULÓRÓL. 

Az ország különböző régióiból, 
városaiból, településeiről érkező 
borrendek képviselőit  a házigaz-

dák már reggel köszöntötték, Mészárosné 
Németh Mária ceremóniamester felvezetésé-
ben. Itt megismertették a programot, mely-
nek felvezető részében az emelkedettség, a 
tisztelet megnyilvánulásaképpen díszruhába 
öltözötten a borrendek a város templomába 
vonultak, ahol Burányi Roland Atya szentmi-
sét celebrált. Ezt követően megtekintették 
a borrend 25 évéről készült kisfilmet, sokak-
ban kedves emlékeket felidézve, arra is uta-
lóan, mennyire sokszínű a borrendi élet. Így 
megszerkesztetten, filmszerűen az alkotók 
információban gazadag dokumentummal 
szolgáltak. n

Továbbpörögtek az események 
Kecelen az ünnepi órákban: Ihos 
József humorista – aki keceli gyö-
kerekkel is rendelkezik – előadását 
meghallgatták, majd a Fürtös Ven-
déglő terített asztalaihoz vonultak. 
A Sportcsarnokban megszervezett 
színpadi ceremónia szintén kiemel-
kedően látványosra, mégis benső-
ségesre sikeredett. A délutáni sza-
badprogram alkalmával a jelenlévők 
megtekinthették a virág és fazekas 
kiállítást, sétálhattak és kóstolhattak 
a keceli Ízek utcáján és borozgatás 
közben ki-ki felidézhette emlékeit az 
elmúlt 25 esztendőről. 

Az ünnepségen Kovács Róbert 
a Magyarországi Borrendek Orszá-

gos Szövetségének alelnöke, aki a hajósi társ 
borrend nagymestere is, őszinte szavakkal 
köszöntötte a jubilálókat. Hangsúlyozta, 
hogy Bács-Kiskun megyében igen erős a bor-
rendi mozgalom, a Duna Borrégió területén 
mindent egybevetve hét borrend működik, 
közülük is tiszteletreméltó eredményeket 
ért el a keceli Patachich Gábor Borrend. Az 
eseményekben igen gazdag nap végeztével 
Lehőcz József nagymester a Minőségi Borok 
Ételek (MBÉ) – asztali örömök magazin felké-
résére a következőket mondotta:

– Városuk és térségünk borkultúráját 
képviselni nemes küldetés. Tagságunk ösz-
szetétele hűen fejezi ki a borkultúrához való 
kötődésünket. Élethivatásszerűen borászko-
dó rendtársak mellett számos területen tevé-
kenykedő borlovagok alkotják közösségün-
ket. Tisztában vagyunk azzal, hogy az elmúlt 
25 esztendő önmagában is kötelez. Foly-
tatnunk kell boros missziónkat, készülünk a 
következő esztendő eseményeire, program-
jaira, hogy közösségünk időtávját évről-évre 
meghosszabbíthassuk. 

MBÉ

Események sodrában
Negyedszázad elmúltával Patachich Gábor Borrend Jubileimi ünnepség

A múlt mozaikja
Az 1994-ben alakult borrend jelenleg 27 főt számlál 

és a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének 
hivatalos tagságát 1999-ben érdemelte ki. 2015. április 
22-én a város Születésnapján közösségük a „Kecel Váro-
sáért” kitüntetésben részesült. A díjat a borrend akkori 
nagymester asszonya, Benyedáné Laki Ilona vette át a 
rendi tagok nevében. Elévülhetetlen érdemeket szer-
zett, oroszlánrészt vállalt abban, hogy országos szinten 
is ismertté és elismertté vált a Patachich Gábor Borrend. Ezt az 
elkötelezettséget a Magyarországi Borrendek Országos Szövet-
sége 2015-ben Pro Vino Érdemérem átadásával köszönte meg. a  
nagymesr asszonynak! a követően pedig, a rend októberi gyűlésén 
a kitüntetett jelezte, hogy előrehaladott korára való tekintettel, 
szeretné átadni arra érdemes utódnak a nagymesteri címet. Ezt 
követően mintegy fél év múlva, 2016. április 25-én egyhangú sza-
vazattal Lehőcz József kapott bizalmat az elnök-nagymesteri cím 
viselésére. Az elmúlt három esztendő kisebb ünnepségek, borver-
senyek, szüreti fesztiválok egész sorának megszervezését is hozta 
a rend életében, de nemes gyülekezetük a negyedszázados jubile-
umi ünnepséget tartották arra méltónak, hogy megköszönjék Be-
nyedáné Laki Ilona korábbi, de mind a mai napig tartó segítségét, 
együttműködését. A nagymester Lehőcz József a borrend tagja, 
F. Mencsik Rita   zománcművész által megalkotott, ékszer alapon 
festőzománc technikával készült képet ajándékozott elődjének, 
amely „Az élet világa” címet kapta.

SZIGILLUM

Együtt a templom előtt

Lehőcz József 
és Mészárosné Németh Mária

Ünnepi torta

Jubiláló közösség

Isteni oltalommal



ELEGÁNS, KÉT NAPOSRA BŐVÍTETT ÜNNEPSÉG SOROZATTAL ZÁRTA AZ ÉVET A 20. 
ÉVES LILLAFÜREDI ISTVÁN NÁDOR BORLOVAGREND.EGYBEN AZT IS ÜZENVE, HOGY 
A HONI BORRENDI MOZGALOM    ÉLETKÉPES  SZERVEZETEKKEL   FELVÉRTEZETT!

A Diósgyőri vár lovagtermében 11 új borlovag jelölt várta izga-
tottan, hogy sikeres próbatétel után Czupper András nagymester 
a Miskolci Méteres Borral lovaggá avassa 
őket. A házigazda borlovagok és a meghí-
vást elfogadó 20 borrend képviselőinek 
bevonulása után színes műsorral kedves-
kedtek a vendégeknek. Határon túlról, Fel-
vidékről, Németországból és a lengyel-
országi Tarnowból is tették tiszteletüket 
borlovagok. Vers, próza és zenei élmények 
várták a termet megtöltő borlovagokat és 
civil vendégeket. Elfogadta a meghívást 
több borrendi tagjuk is: Farkas Bertalan, 
Magyarország első és eddig egyetlen űr-
hajósa, Benkő László zenész, az Omega 
frontembere, Dr. Bíró Péter az FICB örökös, 
tiszteletbeli alelnöke és Veres Pál Miskolc 
város polgármestere is. Az MBOSZ Tutor 
Jánosné Főtitkár asszony és Sajgó Gábor-
né Alelnök asszony személyében képvisel-
tetett.

A második napon a lillafüredi Palota 
Szállóban folytatódott az ünneplés.

Itt, a már megszokott teraszos fogadás után (ahol forralt bor-
ral, pálinkával és falatkával enyhíthették éhségüket a meghívottak) 
pezsgős koccintással vonulhattak be a gyönyörű bálterembe. Az 
ünnepélyes köszöntések után Tutor Éva az MBOSZ főtitkár asszonya 
átadta a szövetség kitüntetését a „ Díszoklevél 2019”-et Czupper 
András nagymesternek.

 n
A meglepetések itt még nem értek véget: az István Nádor 

borlovagrend tagjai és a jelenlévő vendégek tapssal és énekszó-
val egy-egy arany pecsétgyűrűvel köszönték meg a 20 éves ered-
ményes munkát Czupper András nagymesternek és a lovagrend 
protokoll felelősének, Buksa Évának.

Az elegáns, jótékonysági gálavacsora után zenei fellépők 
szórakoztatták a vendégeket: Pataky Attila borrendi tag, Veréb 
Tamás új borlovag, Kovács Gábor énekes, Szécsi Viktória énekes-

nő és Szávolovics Gabriella énekesnő.
A jótékonykodás most sem maradha-

tott ki a lovagrend eseményéből: most 
is, mint már sok éve a Miskolci Gyermek-
kórház Onkohematológiai és Csontvelő 
transzplantációs osztályának rákos kis 
betegeit támogatják az értékes nyere-
ményeket tartalmazó tombola bevéte-
léből. Az osztály nevében Dr. Simon Réka 
főorvos asszony köszönte meg a borlova-
gok odaadó, rendszeres segítségét!

A színpadon Benkő László, Dr. Simon 
Réka és Czupper András bejelentették: 
február elején egy elektronikus úton in-
duló támogatás keretében, az Omega 
együttes tagjai által dedikált lovagi váll-
pántot sorsolnak ki az adományozók kö-
zött. 

Lapunk erről az eseményről később 
beszámol!

MBÉ

Múltidézés, köszönet, jókedv 

A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének lapmelléklete

20 éves az István Nádor Borlovagrend

Díszben, terített asztal előtt

Felsorakozva

Buksa Éva bájossága

Közös élmény

Avatottak

Ünnepi produkció

Vendégek

2 3  M I N Ő S É G I   B O R O K   É T E L E K                  A Z  A S Z T A L I  Ö R Ö M Ö K  M A G A Z I N J A  2 019  T É L



2 4  M I N Ő S É G I   B O R O K   É T E L E K                  A Z  A S Z T A L I  Ö R Ö M Ö K  M A G A Z I N J A  2 019  T É L

Elso Magyar Fehérasztal lovagrend

Így, az esztendő zárásához közeled-
ve egyéni életemben éppúgy, mint 
hivatásom gyakorlása közepette, 
kicsit elgondolkodik az ember, mire 
is jutott életének eme legutóbbi pici 

szakaszában – nevezhetjük ezt szám-
vetésnek is. Most inkább a hivatásról, 

szakmáról szeretnék néhány gondo-
latot elmondani, ahogy én érzem több 

mint 50 esztendős „gyakorló” vendéglátós-
ként. Először is ez az esztendő ugyancsak sűrű volt a lajosmizsei 
vállalkozásunkat illetően éppúgy, mint a hazai vendéglátás 
szakmai szervezeteiben. Életem úgy alakult, hogy mind a mai 
napig aktívan dolgozhatom szeretett szakmámat képviselve és 
különböző tisztségeket tekintve – kicsit magasztosnak tűnik – 
a közért is tevékenykedhetem. Ismét kiosztották a Gundel dí-
jat, megkapta az arra méltó borász az „Év Bortermelője” címet, 
és persze ezernyi apró, ám mégis fontos esemény tarkította a 
2019-es évet. Mégis valahogy – így picit megállván, feltekintvén 
és elgondolkodván – azt mondom: az Első Magyar Fehérasztal 

Lovagrend elnök-nagymestereként büszke lehetek arra, hogy 
egy kitűnő, szakmailag felvértezett közösség élére választottak 
meg. Minek tagadnám: felkéréskor erősen elgondolkodtam, 
mert nehéz méltó módon lábnyomaiba lépni tisztelt és szere-
tett előd nagymesterünknek, barátomnak, Benke Lászlónak. 
Ám megvilágosodott bennem, hogy újabb lehetőséget adott 
számomra a mindenható, ugyanis az Első Magyar Fehérasztal 
Lovagrend a hazai lovagrendi mozgalmon belül nem az egyik, 
hanem megismételhetetlen! Jó időben döntöttek jól az alapítók 
és ezt az értéket, szellemi kincset ápolni kell. Erővonalaink azt 
mutatják, hogy a folytatáshoz van muníciónk. Tagadhatatlan, 
hogy a fiatalítás elkerülhetetlen. Tagadhatatlan, hogy szélesíte-
ni kell kapcsolati köreinket, működési rendszerünket. Mégis, ha 
rátekintek lovagrendünk felépítésére, szervezeti rendjére, azt 
mondhatom, szinte lefedjük a magyar gasztronómia, vendég-
látás szinte minden területét. Szakácsok,cukrászok, borászok, 
gasztronómusok, sörösök, pálinkások, szódások, hogy csak 
néhány területet említsek az említett   a  széles „ernyő” bizo-
nyítására. Ez pedig nagy erő ahhoz, hogy jövőbeni erővonala-
inkat átgondoltan tudjuk megjelölni. Ehhez kívánok,  Áldott 
Karácsonyt, Boldog Új  Esztendőt ,energiát, elkötelezettséget, 
egészséget, jókedvet mindenegyes tagtársamnak és családtag-
jaiknak, munkatársaiknak. 

Garaczi János
nagymester

Erővonalak

ESEMÉNYEKBEN GZDAG, TARTALMAS ÉVZÁRÓ
A lajosmizsei Öreg Tanyacsárdában új mérföldkövet jelölt ek

A 2019. évi kitüntetettek:

MOÓR CSABA 
l Moór Csaba a veszprémi Vendéglátóipari Szak-
munkásképző iskolában 1990-ben végzett szakács-
ként, majd a gimnáziumi érettségit is megszerezte. 
1987 és 1996 között a zirci Park Vendéglőben tanu-
lóként kezdte és konyhafőnökségig jutott el. Szintén 
konyhafőnök volt a Szépalma Hotelben, de népszerű-
sítette a magyar konyhát Svájcban és Németország-
ban is. Több hazai és nemzetközi versenyen indult, 
illetve zsűrizett, 2000-ben elvégezte Lukács István 
háromszoros Oscar-díjas, olimpiai bajnok mester-
szakács Mesterkurzusát. Tagja a Magyar Nemzeti 
Gasztronómiai Szövetségnek, a Szövetség szakmai 
munkáját 2009-ben és 2019-ben Gasztronómiáért 
érdeméremmel jutalmazta. 2010-ben mestersza-
kácsi címet szerzett. Részt vesz a tanulók gyakorlati 
oktatásában, szakmai versenyek és vizsgára való 
felkészítésében is. Rendszeresen kap megbízást ver-
senyek menüsorainak összeállítására és zsűrizésre. 
Több alkalommal is felkérték a Presztízs magazin 
gasztronómiai oldalának összeállítására és kivitele-
zésére. Munkásságának elismeréseként a Lovagrend 
Nagy Ezüstkeresztjét adományozza Moór Csabának.

SZABÓ PÁL 
l Szabó Pál a cukrászszakma alapjait Malanits János 
cukrászmestertől tanulta. 1962-ben került a V. kerü-
leti Vendéglátó-ipari Vállalat Jégbüfé cukrászdájába 
cukrászként, ahol 1971-ben üzletvezető helyettes 
lett. A bécsi Mátyás Pince étteremben eltöltött egy 
év után a Sziget és a Károlyi cukrászdákban volt üz-
letvezető. 1984-től 1991-ig a Jégbüfé üzletvezetője, 

JÖVŐRE LESZ 15 ESZTENDE-
JE ANNAK, HOGY AZ ORSZÁGBAN 
EGYEDÜLÁLLÓKÉNT A MAGYAR PARLA-
MENTBEN RENDEZHETTE MEG ALAKULÓ 
ÜLÉSÉT AZ ELSŐ MAGYAR FEHÉRASZTAL 
LOVAGREND. A MAI NAPIG BÜSZKE EZ A 
JELES KÖZÖSSÉG ARRA, HOGY AKKOR A 
MAGYAROK ASZTALA KORSZAKOSNAK 
SZÁMÍTÓ, NAGYMÉRETŰ KÖNYVÜK 
IS MEGJELENT. HIRDETI A HONI ÉS HATÁ-
RAINKON TÚLI MAGYAR GASZTRONÓ-
MIA ŐSISÉGÉT, NAGYSZERŰSÉGÉT EGY 
NEMZET GASZTRONÓMIAI KULTÚRÁJÁT.

Eltelt másfél évtized sok-sok 
eseménnyel, rendezvények 

sorával, határainkon túli társszer-
vezetek megalakításával, arra ér-
demes új tagok ünnepélyes avatá-
sával. Mára százat meghaladó az 
egyesület taglétszáma és nyugod-
tan állíthatjuk: létükkel nem min-
dennapi gasztronómiai küldetést 
teljesítenek. Nem magasztosak 
ezek a szavak a tudósító részéről, hi-
szen amikor a nemrégiben elhunyt 
alapító nagymester Benke László 
közös hitvallásukat megfogalmaz-
ta – hazám, szakmám, becsületem 
– mindenki tudta, hogy felelős ez a 
misszió, ki-ki a maga szakmaiságá-
val, emberségével gyarapíthatja a 
közösség morális értékeit. 

November 2-án a lajosmizsei 
Öreg Tanyacsárdában talán az 
utóbbi egynéhány esztendő fon-
tosabb lovagrendi rendezvényei 
közül ezen a napon jöttek el a 
legtöbben, hogy részesei legye-
nek a 2019. évi évzáró ebédnek. A 
házigazdáktól kapott információk 
szerint 120 fő ülhetett az aszta-
lok köré, azt követően, hogy a 
Lovagrend a délelőtti órákban 
fontos, számvetésnek is mondha-
tó kitüntetési ünnepségen vett 
részt. Az idei esztendő fájdalmas 
fordulópontot jelent e közösség 
életében, ugyanis Benke László 
elnök-nagymester elhunytával ko-
moly örökség birtokában, a jövőre 
szólóan új célokat, feladatokat 
kellett meghatározni. Nyugod-
tan felfogható egyfajta alapos és 
őszinte programbeszédnek az új 
elnök-nagymester, Garaczi Já-
nos összefoglalója. Mondataiban 
először a tiszteletről beszélt, a 
barátságról – mindkettő szorosan 
összekötötte őt Benke Lászlóval. 
Nem kis feladat, hogy ő léphetett 
nyomdokaiba, a folytatást csakis 
alázattal, elkötelezettséggel és 
közös munkával tudja elképzelni. 
Szólt arról, hogy megújult a Lovag-
rend vezetése – erről már lapunk 

beszámolt egy külön tudósításban 
– ez pedig azt jelenti, hogy a jövő-
re nézve egyre több olyan szak-
mai programot kell szervezni, 
amely az Első Magyar Fehérasztal 
Lovagrend alapításkor megfogal-
mazott értékrendjét hirdeti.  Az 
elhunyt nagymester szülővárosá-
ban Lajosmizsén szervezik meg a 
tervek szerint visszatérően min-
den esztendőben a Benke Lász-
ló  Nemzetközi Emlékversenyt. 
Ehhez teljes felvértezettséggel 
társul, úgy a szervezőmunkában, 
mint a helyszín biztosításában La-
josmizse Polgármesteri Hivatala. 
Másik fontos bejelentést is tett 
Garaczi János: érdemi szervező 
munka kezdődött  arra vonatko-
zóan, hogy ismét visszakerüljön 
méltó helyére, a Parlament később 
meghatározott különtermébe a 
Magyarok Asztala alapmű, hogy 
ezzel is hirdesse az Első Magyar 
Fehérasztal Lovagrend nemzeti 
gasztronómiánkért elvégzett szel-
lemi produktumát. 

Az elnök-nagymester beszé-
dét követően került sor kitüntetési 
ünnepségre, majd az Öreg Tanya-
csárda különtermeiben az évzáró, 
kínálatát tekintve sokszínű, nagy-
vonalú ebédjére. 
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Elso Magyar Fehérasztal lovagrend Elso Magyar Fehérasztal lovagrend
2001-ig a Jégbüfé Kft. ügyvezető igazgatója. Tizen-
hét országban szerzett szakmai tapasztalatokat, 
tudását tanítványainak adta át, akik közül többen 
nyertek aranyérmet gasztronómiai olimpiákon, Világ 
és Európa bajnokságokon. 1980-ban kapott mester-
cukrász címet, 1995-ben Venesz József-díjat. Tagja 
és nagykövete a Magyar Nemzeti Gasztronómiai 
Szövetségnek, zsűrizik és vizsgaelnöki feladatokat is 
ellát. Alapító tagja és főkancellárja volt az Első Ma-
gyar Fehérasztal Lovagrendnek. Áldozatos, rengeteg 
időt és energiát követelő munkája elismeréseként a 
Lovagrend Nagy Aranykeresztjét adományozza Sza-
bó Pálnak. 

BOLYHOS ZOLTÁN 
l Bolyhos Zoltán 1990-ben a Szolnoki Vendéglátó-
ipari Szakközép és Szakmunkásképző Iskola tanulója-
ként cukrászként végzett, majd 1994-ben a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetemen szeszfőzde üzemvezető 
szakon diplomázott. Ugyanebben az évben megala-
kult a Bolyhos és Fia Bt., mint családi vállalkozás, ami-
nek ügyvezetője lett. Tápiószőlősön nyitották meg az 
első bérfőzést végző szeszfőzdéjüket, aminek 1994-
től 2003-ig szintén az ügyvezetője volt. 2003-ban 
építették meg Újszilváson új pálinkafőző, palackozó 
és aszalt gyümölcs előállító üzemüket, ahol már ke-
reskedelmi főzést is végeznek. 2005-ben a Dél- Kelet 
Magyarországi Pálinkafőzők Egyesületének elnök-
ségi tagja lett, 2006-tól az Újszilvási Önkormányzat 
Képviselő Testületének is tagja. 2016-óta tagja a 
Pálinka Nemzeti Tanácsnak, 
2017-ben a Kisüsti Pálin-
kafőzők Országos Egyesüle-
tének elnökévé választották. 
2017-ben vállalkozásuk ki-
emelkedő eredményéért és 
közéleti tevékenységéért az 
Év Vállalkozója címet kapta a 
Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetségének El-
nökségétől. Kiváló szakmai 
munkájának elismeréséért 
a Lovagrend Nagy Aranyke-
resztjét adományozza Boly-
hos Zoltánnak. 

MAUER ISTVÁN 
l Mauer István a Veszpré-
mi Kereskedelmi és Vendég-
látóipari Szakközépiskola 
és Szakmunkásképző Inté-
zetben végzett szakácsként 
majd a Hotel Veszprémben 
dolgozott három évig, mint 
beosztott szakács. Katonaideje alatt is szakácsként 
dolgozott, majd 1987-1989 között már konyha főnők 
lett Balatonfüreden a Nimród étteremben. 1989-től 
2000-ig a Magyar Honvédség Helyőrségi Művelődési 
Otthon 250-fős éttermének lett a konyhafőnöke. Ez 
idő alatt leérettségizett, majd a KISZOSZ-nál meg-
kezdte a szakács gyakorlat oktatását. 2000-ben a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kiírt mes-
terképzésen kiváló minősítéssel végzett, ugyaneb-
ben az évben Hollandia és Belgium Limburg nevű 
közös tartományában rendezett Regional Flavours 
of Europe Cup versenyen bejutott a döntőbe. Szintén 
2000-ben került a Séf Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari és Idegenforgalmi szakiskola tanári kötelékébe 

szakoktatóként. Tanulói a Szakma Kiváló Tanulója 
versenyen első, második és negyedik helyen vé-
geztek. 2011-ben a Magyar Nemzeti Gasztronómiai 
Szövetségtől Mesterszakács kinevezést kapott, majd 
gasztronómiai ezüst kupát vehetett át. 2015-ben a 
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Gaszt-
ronómiáért Érdemérmét kapta meg. A Lovagrend 
2019. szeptember 10-én tartott közgyűlésén Cere-
móniamesterré választotta.  A gasztronómiában 
elért hazai és nemzetközi sikerek elismeréseként a 
Lovagrend Nagy Ezüstkeresztjét adományozza Ma-
urer Istvánnak. 

VIKÁR CSABA 
l Vikár Csaba élete hivatásának a népművelést 
választotta, melyet óriási lelkesedéssel és kitartással 
végez. Pályafutását 1982-ben a mohácsi Bartók Béla 
Művelődési Központban kezdte, ekkor még képesítés 
nélkül. 1984-ben Klubvezetői képesítést szerzett és 
ifjúsági klubot vezetett. 1989-ben a Janus Pannonius 
Tudományegyetem Tanárképző karán Népművelő és 
Magyar szakos tanári diplomát szerzett. 1995-ben 
a felsőfokú Marketing és Reklámmenedzseri, majd 
2002-ben Számítástechnikai és Szoftverüzemelte-
tő szakképesítést is megszerezte. Munkája során 
részt vállalt színházi előadások, hangversenyek, 
képzőművészeti kiállítások szervezésében, valamint 
segíti a népművészeti, hagyományőrző közösségek 
működését. Számos kiemelt városi nagyrendezvény 
megszervezésében és levezénylésében bizonyította 

szakmai rátermettségét, a mohácsi Busójárásért 
kifejtett tevékenységéért 2002-óta mint a busók 
nagykövetét ismerik el. 2006-óta a Baranya Megyei 
Népművelők Egyesületének elnökségi tagja, 2017-
ben megkapta a népművelők szakmai elismerését, 
a Lemle Géza díjat. Hazai és nemzetközi szinten is 
elismert népművelési munkásságáért a Lovagrend 
Nagy Ezüstkeresztjét adományozza Vikár Csabának.

FEKETE ANTAL 
l Az Államigazgatási Főiskolát, majd Felsőfokú 
Külkereskedelmi Szakvizsgát, adótanácsadói és 
okleveles adószakértői felsőfokú szaktanfolyamo-
kat végzett FEKETE ANTAL 1976-tól volt a vám és 

pénzügyőrség hivatásos állományának tagja kü-
lönböző beosztásokban. 25 év szolgálat után, mint 
a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága 
Vám és Adó Főosztályának főosztály vezetőjeként 
vonult nyugállományba. Nyugállományba vonulását 
követően saját cégében, valamint egyéni vállalko-
zóként vámszakértő és adószakértő tevékenységet 
folytat a mai napig, valamint vizsgaelnöki miniszteri 
megbízással vizsgáztat vám, jövedéki és termékdíj 
ügyintéző OKJ-s tanfolyamokon. A Lovagrendbe 
2010-ben nyert felvételt, 2012-ben megválasztot-
ták a Lovagrend Ellenőrző Bizottságának Elnökévé. 
E tisztségében jelentős szerepet vállalt a Lovagrend 
pénzügyi – gazdasági helyzetének és könyvelésének 
rendbetételében. Szervezőként, zsűritagként több 
rendezvényen vett részt a Lovagrendet képviselve. 
Baráti, családi körben rendszeresen bográcsozik is, 
az események résztvevőinek általános megelégedé-
sére. 2019 szeptemberében lemondott az Ellenőrző 
Bizottság elnöki tisztségéről, mert 2019 szeptember 
10-én megtartott Lovagrendi Közgyűlés megválasz-
totta Igazgatási Főkancellárnak. Munkásságának 
elismeréseként a Lovagrend Nagy Ezüstkeresztjét 
adományozza Fekete Antalnak. 

NÉMETH JÓZSEF
l A középiskolát Kalocsán végezte, diplomát 
viszont már Budapesten szerzett Vendéglátó Sza-
koktató területen. Vendéglátással 1989-ben kez-
dett el foglalkozni, amikor a szakács végzettséget 

is megszerezte. Több vál-
lalkozás után 1993-ban 
nyitotta meg a híressé 
vált Csajda Csárdát, amit 
2012-ig üzemeltetett és 
ahonnan ő indította el a 
Paprikás Ételek Feszti-
válját, ami az évek alatt 
Kalocsa város, de egyben 
az ország egyik legna-
gyobb fesztiváljává nőtte 
ki magát és a határon túl 
is komoly elismerést ví-
vott ki. Fontosnak tartja 
a nemzetközi kapcsolatok 
ápolását, Belgiumban, 
Svájcban, Spanyolország-
ban, Erdélyben, Vajdaság-
ban többször népszerű-
sítette a magyar konyhát 
és teszi ezt a mai napig. 
Számos Guinness-rekord 
felállításában is részt 
vett. A magyar Nemzeti 

Gasztronómiai Szövetségben a Déli Régió Elnöke, 
2019-ben Életmű-díjat kapott. Az első Magyar 
Fehérasztal Lovagrend alapító tagja, 2019-ig a 
Nagytanács tagjaként ceremóniamester. Több 
lovagrendnek is tagja, szakmai elismerései, kitün-
tetéseinek felsorolása hosszú időt venne igénybe, 
de talán a legfontosabbak a 2004-ben kapott 
Kalocsa városért Pro Urbe díj, a 2006-ban kapott 
Venesz-díj, a 2009-ben kapott Pro Turismo Díj és 
a 2015-ben elnyert Kalocsai Kultúra Mecénása Díj. 
Jelenleg Kalocsán a Platán Rendezvényközpontot 
irányítja, és egyben üzemelteti. Továbbra is célja 
a magyar gasztronómia hagyományainak ápolása 
és megóvása, valamint népszerűsítése.
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Karácsonyi ajándékozás 

és egyéb népszokások
MAGYARORSZÁGON ÉS EURÓPA MÁS ORSZÁGAIBAN

A világ minden táján – így 
Magyarországon is – ősidők óta 
vannak a naptári évhez kapcso-
lódó népszokások, melyeket 
országonként, sőt országré-
szenként más és más hagyo-
mányok alapján ünnepelnek 
meg. A Karácsony és az Újév 
közeledtével most az ezekhez 
kapcsolódó népszokásokat 
elevenítjük fel.

A karácsony nem áll egy-
magában a téli ünnepek kö-
zött, az idők folyamán egész 
ünnepsor épült köré. Ezek a 
szokások nem voltak mindig 
egyformák, az évszázadok so-
rán nagyon sokat változtak. 
Ma a karácsonyfa-állítás és az 
ajándékozás áll a középpont-
ban – ez utóbbi a régi római-
aknál még újévkor volt szokás, 
később tevődött át karácsony-
ra. A karácsonyfa állítás közel 
sem olyan régi eredetű, mint 
sokan gondolják. Az biztos, 
hogy a 17. században, Német-
országban terjedt el először. A 
hagyomány szerint Luther Már-
ton, a reformáció nagy alakja 
állított először gyermekeinek 
karácsonyfát. Magyarországi 

megjelenésével kapcsolatban 
megoszlanak a vélemények. 
Báró Podmaniczky Frigyes em-
lékirataiban azt írja, hogy gyer-
mekkorában (1825 körül) egy 
osztrák nőrokona (más források 
szerint az édesanyja) állított 
ilyet és tőlük terjedt el ország-
szerte. Más források azt állítják, 
hogy Brunswick Teréz, az első 
magyarországi óvoda megala-
pítója, a nagy zeneszerző, Bee-

thoven kedvese állította az első 
fát 1824-ben. Az biztos, hogy 
nálunk csak a XIX. század má-
sodik felében kezdett igazán 
elterjedni ez a szokás, elsősor-
ban a bécsi udvar ösztönzésé-
re, főleg a nemesi családoknál. 
Csak a század végén került a 
karácsonyfa a módosabb pol-
gárok és a tehetősebb gazdák 
házába, akik követni akarták a 
„felsőbb réteg” szokásait.

Általánossá csak a XX. szá-
zad harmincas éveitől vált, 
ekkor már minden népréteg 
körében elterjedt. Az ünne-
pek velejárója az ajándékozás, 
de régen ez sem a karácsony-
hoz kötődött. Az elterjedt hi-
edelem szerint az ajándékot 
földöntúli lény hozza. A XVI. 
századtól német területen 
terjedt el a Mikulás, akinek a 
naptár szerint december 6-án 
van az ünnepnapja. Szent 
Miklós püspök a középkorban 
népszerű szent volt, aki a sze-
gényekkel és a gyermekekkel 
tett jót, s ezért lett az ő napja 
az ajándékozó jóság ünnepe. 
A hosszú szakállú Mikulás pré-
mes kabátot, süveget, csizmát 
visel, sokszor krampuszok kí-
séretében érkezik és ajándé-
kot hagy az előre kikészített 
cipőben. A Mikulást a német 
protestantizmus korában, az 
1600-as évek elején szorította 
ki a Kisjézus vagy Jézuska. Ná-
lunk ma mind a két megem-
lékezés „érvényben” van, bár 
a legtöbb családnál nemigen 
emlegetnek ajándékhozókat. 
A karácsonyi ajándékozások-
ra legjobban az a mondás 
illik, hogy ahány ház, annyi 
szokás. Németország egyes 
részein, főleg Vesztfáliában 
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úgy tartják, hogy a Christkind 
(a gyermek Krisztus) hozza az 
ajándékot. A gyerekek levelet 
írnak neki, amelyben felsorol-
ják, mit szeretnének, s a leve-
let az ablakban hagyják, hogy 
elolvashassa. Karácsonyeste a 
nyitott ablak és a karácsonyfa 
közé terített asztalt állítanak. 
Reggelre az asztalon lévő tá-
nyérok megtelnek édességgel 
és gyümölccsel, a többi aján-
dékot a karácsonyfa alatt ta-
lálják a gyerekek. A Christkind 
jön és megy, soha senki nem 
látta. Olaszországban egy na-
gyon érdekes női szellem hoz-
za az ajándékot. A neve Be-
fana és valószínűleg nagyon 
régi, még a kereszténység 
előtti alak. Elég ijesztő, a gye-
rekeket rémisztgetik is vele. 
Régebben Firenze városában 
örömtüzekkel és körmenetek-
kel üdvözölték. Nagyon rejté-
lyes, érdekes alak hozza Svéd-
országban és Németország 

egyes részein az ajándékot: a 
neve Julklapp. Nincs neme, se 
nem fiú, se nem lány. Ajándé-
kát úgy hozza, hogy őt sosem 
szabad meglátni. Ezért várat-
lanul érkezik, hirtelen kivágja 
az ajtót, bedobja az ajándéko-
kat, és eltűnik. Néha két álar-
cos kíséri, öreg nőnek és férfi-
nak öltözve. Egyikük csengőt 
ráz, másikuk az ajándékokkal 
teli kosarat cipeli. Az ajándé-
kokat Julklapp sok papírba 
csomagolja, s a megajándé-
kozott egymás után lehántva 
a rétegeket, valamilyen meg-
lepetést, váratlan ajándékot 
talál. Spanyolországban janu-
ár 6-a az ajándékozás napja, 

s az ajándékokat a hiedelem 
szerint a háromkirályok hoz-
zák, akiknek a naptár szerint 
ez a hagyományos napja. (Ná-
lunk vízkereszt a neve.) Érde-
kes ajándékozási szokás volt 
Angliában az, hogy decem-
ber 26-án megajándékozták 
azokat, akikkel az emberek 
valamilyen módon egész év-
ben kapcsolatban voltak. Így 
kaptak ajándékot a szemete-
sek, postások és a közszolgá-
latot végzők – ennek a napnak 
Boxing Day volt a neve. Zajos 

napszokás a román kolindá-
lás. A december 24-ről 25-re 
virradó éjjel induló, dobokkal, 
furulyával, dudával felszerelt 
fiatal legények és férfiak kiál-
tozva járták a falut, betértek 
a házakba, és ott kolindákat 
énekeltek, majd megtáncol-
tatták a lányokat. Ezután ital-
lal és fonott kaláccsal kínálták 
őket, majd mindnyájan aján-
dékot kaptak. Ennek a magyar 
megfelelője a regölés, ahol a 
legények kifordított bundá-
ban, kezükben láncos bottal, 
csengővel kopognak be a gaz-
dákhoz, hogy jó termést, sok 
állatot, bőséget, a leányoknak 
vőlegényt kívánjanak.

A karácsony ünnepi ese-
ményei között igen fontos 
szerepe van az ünnepélyes 
étkezésnek, főként a karácso-
nyi vacsorának. Az ételek fo-
gyasztását helyi és általánosan 
elterjedt hagyományok írták 
és írják elő ma is sok helyen. Az 
ilyenkor fogyasztható ételek 
legnagyobb része a hiedelmek 
szerint ugyanis varázserejű és 
jóslásokra alkalmas volt. Má-
kos tésztát enni jó házasságot 
jelentett, a hüvelyesek (bab, 
lencse) gazdagságot, jó ter-
mést, az együtt elfogyasztott 
alma a család összetartozását, 
együtt maradását biztosította. 
A dióból jövendölni tudtak, ki 
lesz beteg a jövő évben. A fok-
hagyma mézzel való fogyasz-
tása az elkövetkezendő évre 
egészséget biztosított. A kará-
csonyi asztal elmaradhatatlan 
étele a hal. Ez városi hagyo-
mány és bécsi eredetű. A hal-
nak egyébként a magyar ha-
gyományokban jósló jelentése 
is van: a halpénz, a halpikkely 
sok pénzt jelent. A hal gyors 
mozgása miatt is került az év 
végi ünnepi étrendbe – ahogy 
előrehalad a vízben, úgy ha-
ladjon a család is előre az új 
esztendőben. Régen a jelleg-
zetes karácsonyi húsétel min-
dig disznóból készült. Ennek 
az volt a magyarázata, hogy a 
disznó előretúr, s fogyasztása 
a jövő évben jó előrehaladást, 
fejlődést jelentett. Ezzel szem-
ben szárnyas egyáltalán nem 
kerülhetett az asztalra, mert 
a szárnyas, a tyúk hátrakapar 
és ez rossz előjel évkezdete-
kor. Az utánzás és a szokások 
átvétele azonban erősebbnek 
bizonyult a hagyományosnál. 
Napjainkban az angoloktól 
átvett szokás nyomán már a 
pulyka is kedvelt karácsonyi 

étel. Az angoloknál a karácso-
nyi puding, nálunk a kalács 
mellett a diós és mákos bejgli 
a kedvenc karácsonyi édes-
ség. Mézeskalácsból is készül 
kínálnivaló, ez ráadásul kará-
csonyfadísznek is kiváló.

Feltétlenül meg kell em-
lékeznünk a legismertebb 
karácsonyi népszokásról, a 
betlehemezésről. Ez a drama-
tikus játék már régóta része az 
ünnepeknek, amelyet erede-
tileg a templomokban vagy 
előtte adtak elő, s bemutatja 
Jézus születésének fontosabb 
eseményeit. Gyakran valódi 
állatok is szerepeltek az előa-
dásban, a gyermek Jézust, pe-
dig igazi kisbabával játszották. 
Ez a szokás idővel elszakadt 
a templomoktól és számos 
változatban, népszokásként 
élt tovább. A betlehem temp-
lomalakú, fából vagy favázra 
kartonpapírból készült házikó, 
benne a születés jeleneteinek 
kellékei, az egykori templo-
mi barlangok későbbi másai. 
Maga a templom rendszerint 
a helybéli templomot ábrázol-
ja, belsejét gyertya világítja, 
falaira színes szentképecskék 
vannak ragasztva. A betlehem 
belső kellékeit, alakjait (állata-
it) itt-ott maguk a szereplők 
készítik fából, de a falusi vásá-
rokon agyagból készen is meg-
vehetők. Sok népdal és vers 
szól a karácsony megünnep-
léséről, mi József Attila Betle-
hemi Királyok című versének 
részletével búcsúzunk: 

Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
Úgy hallottuk, megszülettél,
szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád.
Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
földi király személye.

Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.
Főtt kolbászunk mind elfogyott,
fényes csizmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal,
tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
aki szerecseny király.

Horváth Dezső
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MINDEN ESZTENDŐBEN – AZ ELMÚLT 18 ÉVBEN – MEG-
RENDEZI A GÖDÖLLŐ KÖRNYÉKI REGIONÁLIS TURISZTI-
KAI EGYESÜLET A DR. KETTER LÁSZLÓ HAGYOMÁNYŐRZŐ 
GASZTRONÓMIAI VERSENYT. NEMES SZÁNDÉK, ALKAL-
MANKÉNT PEDIG JÓL ÁTGONDOLT SZAKMAI SZERVEZŐ-
MUNKA ÉS VERSENYTEMATIKA JELÖLI A SZERVEZŐK MI-
NŐSÉG IRÁNTI ELKÖTELEZETTSÉGÉT.

Mindehhez pedig olyan vendéglátóipari, gasztronómiai, 
turisztikai szakembereket sikerült megnyerni évről-év-
re, akik a maguk területén az elmúlt évtizedekben 

példaértékeket mutathattak fel  valamint egyetértenek az immáron 
hagyományosnak számító szakmai rendezvény célrendszerével. 
Csaknem a kezdetektől részese a zsűri munkájának Gombás And-
rás vendéglős, a Gombás Étterem tulajdonosa, fia, ifjabb Gombás 
András, aki mindjárt az esemény nyitó szakaszában  megfogalmazta 
indítékaikat:

– Való igaz, hogy édesapámmal  jó érzésekkel készülünk a minden 
esztendő decemberében esedékes hagyományőrző gasztronómiai 
versenyre. Kialakult, átgondolt versenyfeladatok teljesítésére inspirál-
ják a versenyzőket, számunkra pedig az egyes kategóriák elkészített 
ételsorai külön is izgalmas szakmai kihívást jelentenek. A zsűrizés az 
elmúlt években amolyan családias jelleget alkotott azzal, hogy kez-
detektől fogva a nemrégiben elhunyt Benke László  emblematikus 
szakács enyéniség töltötte be az elnöki tisztet, minden alkalommal 
egy aszalnál bírálhattunk – akárcsak most is – Gundel Gábor gaszt-
ronómiai szakértővel, Károvits Tamással, a Magyar Vendéglátók 
Ipartestületének volt elnökével, Erdélyi Balázzsal, a Magyar Cukrá-
sziparosok Országos Ipartestületének elnökével. 
Az élet azonban 2019-re „átírta” a mi zsűri köte-
lékünket, így elsőként örömmel üdvözölhet-
tük körünkbe Garaczi Jánost, az Első Magyar 
Fehérasztal Lovagrend ősszel megválasztott 
nagymesterét, a lajosmizsei Tanyacsárda tulaj-
donosát. Zsűri elnökhelyetteseként pedig nagy 
tekintélyű kollega erősítette munkánkat: Bene 
Sándor, az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend 
gasztronómiai főkancellárja személyében. Más 
újdonságról is beszámolhatok, ugyanis a ko-
rábbi években a Budapesti Gazdasági Egyetem 
(BGE) Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegen-
forgalmi Kara adott otthont a versenynek, lévén 
dr. Ketter László a korábbi Vendéglátóipari Főis-
kola első, egyben alapító igazgatójaként elévül-
hetetlen érdemeket szerzett a felsőfokú szakmai 
oktatás hazai megteremtésében. 

 A mostani házigazda felelős  és megtisztelő 
szerepét Dány község Önkormányzata vállalta, 
felkérve a településen működő Gyöngyvirág 
Vendéglő tulajdonosait arra, hogy a konferen-
ciához és a főzőversenyhez megfelelő hátteret 
biztosítsanak.w

A konferencia első részének befejeztével 
a zsűri kivonult az ételek értékelésére. Mielőtt 
a kóstolás, aprólékos vizsgálódás megkez-
dődött volna, kíváncsiak voltunk Gombás 
András vendéglős benyomásaira, Dány tele-

püléshez kötődő kap-
csolatára:

– Érdekes, hiszen 
ezzel a településsel már 
legalább 10 esztendővel 
ezelőtt sajátos „barát-
ságot” kötöttem, épp 
a Ketter László verseny 
apropóján. – emlékezett 
vissza mosolyogva. – 
Mindig kitűnő, a térségi 
és tájkonyha éppen kiírt 
tematikájához kötődő 
menüsorokat produkál-
tak. Számos alkalom-
mal  a Gombás Étterem 
külön pénzdíját is odaítéltük fiammal. Nem egy 
alkalommal lehetőségünk volt házigazdaként 
vendégül látni éttermünkben a település ön-
kormányzati vezetését, különböző itteni civil 
szervezetek tagjait. Gódor Lajosné, immáron 
harmadszorra megválasztott polgármester 
asszonyát szintén tisztelem, tartjuk a kapcsola-
tot, jómagam pedig alkalmanként örömmel jö-

Szellemiség és íz kavalkád
A verseny tematikája minden esztendőben 

abban megegyezik, hogy „hagyományőrzők” 
(civil szervezetek, önkormányzatok, intézmé-
nyek képviselői),” szakemberek” (éttermek, 
vendéglők, szállodai szakemberek), „egyetemi 
hallgatók és középiskolai tanulók” kategóri-
áiban mérik össze tudásukat a versenyzők. A 
hagyományőrzők kategóriájában 4 csapat, az 
egyetemi hallgatók és középiskolai tanulók 
kategóriájában pedig 2 csapat nevezett be. 
Miközben a csapatok az étterem konyhájában 
versenyműveiket készítették, tudományos 
konferencia, hozzákapcsolódó kulturális műsor 
tette gazdagabbá a szakmai találkozót. Tájé-
koztató hangzott el dr. Gundel János professzor 
emeritus, a Budapesti Gazdasági Egyetem volt 
tanszékvezetője felvezetésében a disznóvágás 
és a kolbász témakörben, az 1950-es évek sze-
mélyes disznótoros élményeiről tartott érdek-
feszítő előadást Klacsán Lajos, meghatározóan 
gyermekkori, fiatalkori emlékeit felidézve. 

MAGYAR VENDÉGLÁTÓK RÉGIÓS SZÖVETSÉGE

Zsűritagként a Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Versenyen
Dányi kötődéssel – Figyelem a fiatalokra, a tájkonyha értékeire

A Garaczi János (középen) vezette zsűri értékel

Gombás András 
és Károvics Tamás
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vök ide, a Gödöllői-dombság virágzó településére. Tisztelik a múltat, 
a magyar történelmet, rendezett a település, gyönyörűen parkosított 
tereket alakítottak ki, emlékműveket állítottak. Amikor pedig tudo-
másomra jutott, hogy a Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai 
Versenyt itt rendezik,  örömmel vettem tudomásul. w

Még mielőtt a kora délutánra 
időzített eredményhirdetésre sor 
került volna, az egyik kávészünet alkalmával érdeklődtünk Gódor 
Lajosné polgármester asszonytól arról: milyen motivációk alapján 
vállalta a házigazdaságot településük? 

– A Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület jól ismert 
szakmai szerveződés térségünkben, korábban a mindennapok 
gyakorlatában is kapcsolatba kerültünk egymással. Egyeztetés nyo-
mán úgy gondoltuk, szép kihívás ez számunkra is. A Gyöngyvirág 
Vendéglő családi vállalkozásban működik, immáron három gene-
ráción át. Nemrégiben felújították és népszerű vendégfogadóhely 
nemcsak Dányban, hanem a környékről is szívesen jönnek ide kü-

lönböző rendezvényekre. Az is motivált bennünket, hogy korábban a 
budapesti, egyetemi rendezvényeken is megjelent rendszeresen csa-
patunk, mégpedig sikeresen. Vendégül látni országosan ismert gaszt-
ronómiai, turisztikai szakembereket kivételes alkalom, remélhetően 
méltó módon tudtuk biztosítani a körülményeket. Azt mondhatom: 
a teljes közösségünk összefogott, hiszen különböző kulturális műso-
rokat is adtak a verseny alkalmával iskolai csoportjaink, színjátszó kö-
rünk. A különböző versenymunkák elbírálása után az egyes ételsorok 
a vendéglő díszasztalára kerültek, hogy a jelenlévők kóstolhassanak 
az étel remekekből. 

Az eredményhirdetés előtt, egyben látva a különböző verseny-
műveket így fogalmazott Gombás András: „Véleményem szerint az 
új helyszín a maga módján telitalálat, hiszen az idei tematika épp a 
hagyományos népi gasztronómia egyik ősidők óta művelt főzési mó-
dozatához kapcsolódott. A disznótorozás kisebb és a nagyobb közös-
ségek bensőséges gasztronómiai élménye. Tudjuk „vidéki műfajról” 
van szó, mindenkiben kellemes élményeket idézett fel ez a verseny.”

EREDMÉNYEK, DÍJAK, KATEGÓRIA GYŐZTESEK:

Hagyományőrzők versenyében a 
Nyugállományú Honvédő Nagytarcsai Egyesülete 

diadalmaskodott.

A Vendéglátóipari Szakmunkás, Szakközépiskolai tanulók, 
főiskolai és egyetemi hallgatók versenyében az 

Eszterházy Károly Egyetem Gazdaságtudományi 
Intézet Turizmus Tanszék 

(Eger) vitte el a pálmát.

A versenyen abszolút első helyezést szerzett, s egyben kiérdemelte az
Első Magyar Fehérasztal Lovagrend Vándordíját: 

a Nyugállományú Honvédő Nagytarcsai Egyesülete.

Közönségdíjasként a dányi 
Hűség Súlya Nyugdíjas Klub tagjai örülhettek.

mbé tudósítás

Zsűri arcok – étkes felvonulás
Ebben az esztendőben a versenyt kiírók ha-

gyományőrző levesek, előételek, főételek, valamint 
befejező fogások elkészítését jelölték meg feladatul, 
mégpedig disznótoros tematikájú témakörben, 3-5 fős 
csapatok részére. A zsűri – melynek elnöki tisztét, mint 
már jeleztük Garaczi János mesterszakács, a lajosmizsei 
Tanyacsárda társtulajdonosa töltötte be – mindenegyes 
felvonultatott és bemutatott ételt először a tálalásra ér-
kezett versenyzők jelenlétében elemzett ki, különböző 
érdeklődő kérdéseket is megfogalmazva a hátterekről, a 
különböző készítési módokról, fűszerezésről, díszítésről 
és sok minden másról. Ezt követően pedig – immáron 
zárt ajtók mögött – ki-ki megfogalmazta véleményét, 
nem egy esetben ellenkező értékítélet alakult ki, ame-
lyet – ahogy az egy küldetését komolyan vevő közösség 
számára természetes – a pontszámok odaítélésekor 
igazságosan egyeztettek is. Érdekes momentum volt, 
hogy a Garaczi János irányította, országos hírű és nép-
szerűségnek örvendő lajosmizsei Tanyacsárda a dányi 
verseny hétvégéjén disznótoros ételekből megszer-
kesztett menüsorral várta vendégeit. A valóság és egy 
verseny tematikája szépen összecsengett… És bizony 

minden egyes zsűritag tapasztalhatta az ételek kóstolásakor, hogy akár új ízekel is 
Szembesítheti” izlelőbimbóit.. Óriási a néphagyománya a disznótoros ételek elké-
szítésének, tájegységenként is változnak a módozatok. Csak néhány érdekesebb 
étel a sok közül: szilvapálinkás hájas pogácsa, ölési leves, amelybe külön aprítottak 
friss vöröshagymát. Déli hús, főtt krumplival, ölési káposzta. Véres-májas hurka ha-
gyományosan és „dedelkába töltve”. Vasi toroskáposzta, kovászolt káposztás leves 
füstölt hússal és frissen töltött kolbásszal. Borban párolt sertéspofa rozmaringos 
puliszka galuskával, bőrös malacgerinc lilakáposzta mártással, szalonnás gancával. 

MAGYAR VENDÉGLÁTÓK RÉGIÓS SZÖVETSÉGE

Perna Pál köszöntője

Gombás András 
és Károvics Tamás

Díjazottak Séf veretben Tálalás



Már a meghívó elolvasásakor szembesülhetett a hazai borrendi 
mozgalom minden tagja azzal, hogy a Vadász Borrend idei, 

Szent Hubertus-napi ünnepi rendezvénye messze 
nem lesz szokványos! 

Önmagában is sajátos szerveződése ez a honi borrendi mozgalom-
nak, hiszen e civil közösség országos szerveződésű, az alapítók fel-

ismerték: a hazai vadász és borász társadalom jeleseit hívják zászlajuk alá. 
Ebben az alapítástól kezdődően egészen a sajnálatosan bekövetkezett idei 
haláláig Komáromy Attila elnök-nagymester elévülhetetlen érdemeket szer-

zett. A kitűnő egyéni-
ségekből álló közösség 
minden esztendőben 
fontosnak tartja, hogy 
megszervezze Szent Hu-
bertus-napi ünnepségét. 
Immár második alkalommal 
kerülhetett sor erre a kiemel-
kedő, egyben látványos ese-
ményre Budakeszi városában. 
Héczei Imre nemrégiben meg-
választott elnök-nagymester 
kitűnő szervezőként és borrendi 
diplomataként  csapatával és Bu-
dakeszi város polgármester asszo-
nyával, dr. Győri Ottíliával emléke-
zetes találkozót szervezett.

Az ország 22 borrendje küldte 
el képviselőjét és zászlóját, hogy a közös együttlét alkalmával emlékezetes órákat élhes-
senek át. A Budakeszi Polgármesteri Hivatal különtermében gyülekező vendégek jóleső 
meglepetéssel tapasztalhatták, pontosabban értesülhettek az előzetes köszöntő be-
szédben arról, hogy a felavatottak között üdvözölhetik, mint tiszteletbeli tagot Verónica 
Chahint a Chilei Köztársaság Magyarországi Nagykövet Asszonyát. Arról is értesül-
hettek, hogy rendes taggá ezen a napon Keszléri Józsefet, a Pilisi Parkerdő Zrt. Buda-
keszi Erdészet vezetőjét avatják. 

A díszes ruhákban, zászlókkal felvonuló látványos sereglet Budakeszi péntek dél-
utánját érthető módon megszínesítette, ahogy átvonultak a Budakeszi Nagytemp-
lomba. Itt tartott Szent Hubertus misét Kristóf atya. Utalva veretes mondataiban 
a természet és az ember kapcsolatára, a bor szakralitására és az ünnepi esemé-
nyek fontosságára. 

A templomi oltár előtt felsorakozó zászlóktól övezetten a lovagrend Nagy-
tanácsának előzetes döntése alapján elsőként szólították avatásra Verónica 
Chahin nagykövet asszonyt. Jogász diplomával már hosszabb ideje lát el dip-
lomáciai szolgálatokat, Magyarországot megismerve örömmel állapíthatta 
meg, hogy egy dél-amerikai boros nagyhatalom képviseletében rátalálha-
tott egy kicsinyke, ám gyönyörű ország csodálatos boros világára. A rendi 
tagsága pedig olyan színfoltot jelent magánéletében éppúgy, mint diplo-
máciai szolgálatát tekintve, amire mindig jószívvel emlékezik! Keszléri 
József erdészetvezető – számos elméleti és gyakorlati feladat sikeres 
megoldását követően – érdekes momentumként foglalta össze a jelen-
lévőknek a most dúló sertéspestis járvány hátterét, a vadgazdálkodásra 
való hatását, illetve jelölte meg a vadgazdaság fontos feladatait. 

A délutánba hajló közös ebéd alkalmából kötetlen formában cse-
réltek gondolatokat borról, barátságról, vadászatról, az együvé tartozás 
magasztos érzéséről a Dudok étterem asztalainál. Itt fogalmazta meg az 
MBÉ magazin kérésére röviden gondolatait Héczei Imre elnök-nagymester:

– A bor egyszerre nemzeti érték, de a nagyvilágban is fontos gazdasági 
ágazat. Egy adott nemzetnek természetesen vannak jellegzetes borai, eh-
hez kapcsolódóan földrajzi adottságai és az a csodálatos mindebben, hogy 
az értékeket összeadva a világ borászati kínálata csodálatos! Egyben pedig ka-
rakteresen hat nemzetek kedélyvilágára, vendéglátós kultúrájára. Chile nagy-
követ asszonyát rendünk tagságának körében tudni, több mint felemelő érzés! 

MBÉ tudósítás
Fotó: Dinnyés Ferenc
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VADÁSZ BORREND 
SZENZÁCIÓJA

Dél-amerikai bornagyhatalom nagykövetét avatták taggá

Közös emlék

Vakon, de biztosan...

Keszléri József 
összefoglalója

Nagykövet asszony nagymesteri köszöntése

Immáron egy kötelékben



MÉG MIELŐTT A MÁR SZÉP HAGYOMÁNYOKRA VISSZATEKINTŐ FŐZŐVER-
SENY RÉSZLETEIRŐL SZÓLNÁNK, ILLIK MEGMAGYARÁZNI AZ OLVASÓNAK 

MILYEN SZERVEZETRŐL IS VAN SZÓ ÉS MIK A CÉLJAIK. ELŐSZÖR IS A VILÁG 
EGYIK LEGNAGYOBB NONPROFIT SZERVEZETE, MELY A NEMZETEK AKTÍV ÉS 

NYUGALMAZOTT RENDVÉDELMI DOLGOZÓINAK EGYSÉGBE KOVÁCSOLÁSÁT 
TŰZTE KI CÉLUL, MEGJELÖLVE JELMONDATUKAT: „BARÁTSÁGGAL SZOLGÁLNI”. 

Különböző előzetes egyeztetések, találkozók nyomán 1990-ben 42 magyar IPA 
tag alapította meg az Osztrák Szekció Magyarországi Tagozataként az IPA ta-

gok Országos Egyesületét. A szervezet szerteágazó küldetéséről ezúttal külön nem tu-
dunk szólni, így egy olyan közösségteremtő esemény részleteit foglaljuk össze, amely arra 
utal: valóban életképes szervezetről van szó. A Bács-Kiskun megyei szervezet elnöke dr. Rá-
dóczi Mihály elmondta, hogy a családi nap keretében megszervezett főzőversenynek a Var-
ga Tanya adott otthont. Csapatverseny formájában bonyolódott a megmérettetés, három 
főt felsorakoztatva csapatonként, de segítőket is igénybe vehettek. Gázzal, illetve bármely 
elkészítési módon készültek az ételek, bográcsban, roston, üstben, tárcsán. Az érdeklő-
dés – akárcsak a korábbi években – nagy volt, hiszen 9 csapat összesen 110 versenyzőt 
nevezett, de a helyi csapatok mellett színesítették a főző kavalkádot szabadkai, baranyai, 
bácsbokodi és kalocsai barátok is. Igazságosan végezte munkáját a zsűri, ugyanis Vörös-
marty Imre hivatásos szakácsként értékelhetett, a főzők álláspontját pedig Mihály Zoltán 
IPA tag, valamint Kovács Jánosné Bácskatopolyai barátunk képviselte.

Akik jelen voltak ezen a jó hangulatú főzőprogramon, megtapasztalhatták, hogy a 
hagyományos ételek mellett számos tájjellegű készítmény is gazdagította a kínálatot. 

Igazi gasztronómiai örömünnepet jelentett az is, hogy a baranyai IPA-sok elhozták Csu-
banac nevű húskészítményüket, a szabadkaiak a Leskovacki muckalicát, de messze a 

népszerűségi lista elején foglalt helyet a kalocsai IPA-sok remekműve, amelynek ne-
mes egyszerűséggel „Rúzsa Sándor kedvence” nevet adták. A zsűri – nagyon helye-

sen – a főzőhelyek feldíszítéseit is szemrevételezte, 
hiszen jól tudjuk a még oly finoman elkészített étel is 
jobban esik, ha szépen, ízlésesen van tálalva. A verse-
nyen minden csapat elismerésben részesült, hiszen 
mindenki egyforma lelkesedéssel és elszántsággal 
végezte dolgát a főzőalkalmatosságok körül. Persze 
a jók között is vannak még jobbak, ezért a zsűri egy 
első, két második és három harmadik díjat osztott ki, 
valamint három csapat különdíjban részesült. A ver-
senyt a kalocsai IPA barátok nyerték a már említett 
Rúzsa Sándor kedvence nevezetű ételével. Kapornai 
Attila Szakmár település lakója örömmel vett részt a 
kalocsai csapat szervező, főző munkájában, jóleső 
érzésekkel konstatálta a végeredményt, az étel tar-
talmáról a következőket mondotta: „Igazi  ötvözete 
volt  a magyar konyha alapjainak!  Lapocka, gom-
ba,  gazdagon vöröshagyma, csirkemáj  és az ebből 
kialakított raguhoz pásztortarhonya.  Modhatom, 
nemcsak a szűri    fogyasztotta  áhítattal, hanem mi 
magunk is!”
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Kerekegyházán Szüreti Főzőversenyt 
rendezett az 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
magyarországi szervezete
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BARÁTSÁGGAL SZOLGÁLNI ÉS FŐZNI

A győzte kalocsi csapat

Három ételremek

Munkában a zsűri

Díszasztal



Tel.: (+36 42) 244 581, (+36 42) 244 582 

www.hunguesthotels.hu/sosto

Nyíregyháza - 
Hunguest Hotel Sóstó
Nyíregyháza legújabb és leg komplexebb szolgálta-
tást nyújtó szállodája a 123 szobás Hunguest Hotel 
Sóstó. Tágas szobák, letisztult belsô terek biztosítják 
vendégeink testi-lelki feltöltôdését! Szolgáltatások: 
étterem terasszal, drinkbár, mini wellness-részleg 
(kül- és beltéri szauna, pezsgôfürdô, fi tneszterem, 

napozóterasz), gyermek élménysziget, 200 fôs konfe-
renciaterem, mélygarázs, parkoló.

A Hunguest Hotel Sóstó egy zárt folyosóval kapcsolódik a 
mellette található 10 hektáros AQUARIUS Élmény- és Park-
fürdôhöz, így a szálloda vendégei kényelmesen használ-
hatják a fürdô szolgáltatásait is (élményvilág, gyermekvilág, 
termálvilág, balneo- és fi zikoterápiás kezelések).

Programtippek a közelben: Nyíregyházi Állatkert, Kaland-
park, Sóstói Múzeumfalu

ÚJ!ÚJ!
210x148sosto.indd   1 2019. 10. 24.   11:25

Az asztali örömök magazinja továbbra is a minő-
ségi vendéglátást, borászatot, gasztronómiát mu-
tatja be   hasábjain. Egy fontos gazdasági ágazat, 
amely nem csupán a hazai vállalkozások megélhe-
tését biztosítja,hanem hazánk idegenforgalmi von-
zerejét is befolyásolja.

EGY MAGAZIN, AMELY A MINŐSÉGET HÍRDETI!  
Megrendelése esetén kérjük a mellékelt postai csekket 
kitöltve feladni, illetve az alábbi bankszámlára  átutalni 
sziveskedjen:

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

É S A  MAGYAR  VENDÉGLÁTÓK  RÉGIÓS  SZÖVETSÉGE
A SZAKMA LAPJA
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MINŐSÉGI  BOROK  ÉTELEK

ÚJPEST BORÁTSZEKSZÁRDRÓLVÁLASZTOTTÁK
BIOCSÁRDA, MINT TEMPLOM     HEIMANN-GOMBÁS TALÁLKOZÁS     BAKATOR A TÜNDÉRKERTBEN     ERIKA BORAI
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MINŐSÉGI  BOROK  ÉTELEK

LUDAS CSODÁK BAKTÁN     A KARÁCSONY SZIMFÓNIÁJA     BORRENDI ÜNNEPEK     CHILEI BOROK...

A HOTEL PACSIRTAÜNNEPI FÉNYEI,  ÍZEI
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PALACE HOTELBEN

MINŐSÉGI  BOROK  ÉTELEK

APA ÉS FIA HAJDÚSZOBOSZLÓRÓL     ANYÓSSZERETŐ SÉFEK HÉVÍZEN     A SOKSZÍNŰ SZÁRSZÓ     GYÖNGYÖSPATA IGAZI ARCA

ÍZSZÁRNYALÁSOKa hévízi
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BALATONFÜREDEN

MINŐSÉGI  BOROK  ÉTELEK

POLGÁRMESTER BORLOVAG     CATERING DOKTOR     JUBILÁLÓ MNGSZ     GOMBÁS ÉS A SZELLEMISÉGSZEKSZÁRDI BOROSOK
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BORJÚSTEAK OSCAR-MÓDRA

SZEKSZÁRDI GRANDIÓZUS MALBEC BORKÍSÉRETTEL 

NYÍRBÁTOR BÁTRAN FEJLESZT     TETÉTLEN: REKORDOK FALVA     MAKÓ PIACA     BORLOVAGOK KECELEN
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