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Nem biztos, hogy a hazai borász társadalom 
széles körben ismeri a Balatonfüreden élő, dolgo-
zó és alkotó Végh Mozgai Heni emberi, művészi 
világát. Látásmódja egyedi, valami sorsszerű is 
van abban, hogy Balatonfüreden, a Bor  Nemzet-
köziVárosában erős kötelék fűzi nemcsak a tájhoz, 
hanem a Csopak-Balatonfüredi  Borvidékhez is. A 
Magyarországi Borrendek Országos Szövetségé-
nek legutóbb kiadott nívós jubileumi évkönyvét 
bárki fellapozhatja és megtekintheti az abban sze-
replő néhány festmény másolatát. Ismerkedjünk 
meg közelebbről is, milyen értékrendek szerint 
él, dolgozik ,fest a � nom érzékenységű  „balatoni 
„ nő, bemutatva néhány témaorientált alkotását. 

Heni Kádár Tibor veszprémi festőművész szak-
mai vezetésével ismerkedett meg az olajfestés 
technikájával a Csopaki Képzőművészeti Egyesü-
letben. A Balaton és a természet közelsége nagy 
hatással van a művészetére. Látásmódja és célja 
tiszta: a látvány hű visszaadása, a táj hangulatá-
nak érzékeltetése. Mondanunk sem kell, hogy fő 
motívum a Balaton, Balatonfüred, az itteni borok, 
szőlőskertek. Többnyire tájképeket, csendéletet 
fest, az életben és a művészetben is a nyugalmat, 
harmóniát keresi és közvetíti a maga művészi esz-
közeivel. 

Sajátos viszonyát a borhoz így összegi: „Soha 
nem ittam meg a bort, mindig a sört részesítettem 
előnyben. 21 éves koromban a szüleimmel elmen-
tünk Tokajba és ott megkóstoltam a Sárga Musko-
tályt. Ez talán életre szólóan rabul ejtett és  örök 
kedvenc maradt. Azóta többféle bort is kóstolok, 
mindig kipróbálok valami újat…” 

 mbé  magazin

Művész 
szemmel
BALATON, BOROK,
TERMÉSZET KÖZELSÉG Végh Moz gai Heni

ÉVZÁRÓ KÉPI ÜZENETE
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Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Flömb, aki-

nek akkora orra volt, mint egy vízi csúszda. Egy szép napon 
a Flömb elment egy boltba. Ott meglátott egy olyan hosz-
szú táskát, mint a Föld bolygónak a sála. Arra gondolt, hogy 
megveszi ezt a táskát és meg is vette. Utána hazavitte, de 
olyan hosszú volt, hogy úgy kellett betuszkolnia a házába, 
ami egy óriási domb  volt. A Flömb befeküdt az ágyába és 
arra gondolt, hogy holnap megmutatja a táskáját Felhinek. 
Már kukorékolt a kakas és a Flömb felébredt és már rohant is 
Felhihez. Mire odaért, addigra úgy szuszogott, hogy alig bírt 
levegőt venni. Felhi megkérdezte, hogy mi az az óriási spa-
getti a kezedben? Ez nem spagetti, mondta a Flömb. Akkor 
ez mi? Ez egy óriási táska. És miért van rajta egy telefon, ami 
össze van kötve egy rádióval? – kérdezte Felhi. Azért, mert 
ahogy futottam, nagyon szerettem volna zenét hallgatni. 
De most rohanok tovább, mert szeretnék egyet sétálni, még 
mielőtt esik az eső. Mikor a rétre ért, látott valami izgő-moz-
gó dolgot a fűben. Az egyik olyan volt, mintha felé fordult volna és őt nézné. Rá is kiáltott: Ne taposs rá 
a barátaimra! Már csak egy kicsi kéne, mondta a hang. És hozzátette, hogy a Flömb hajoljon lejjebb. A 
Flömb lejjebb is hajolt. És még lejjebb hajolt. Ekkor meglátta az izgő-mozgó bigyulákat, amik nem mások 
voltak, mint ételek. Egy fagyi, aki továbbra is őt bámulta, azt mondta: Ez a boldog ételvilág. Rengetegen 
vannak, gondolta a Flömb. Rengetegen is vagyunk, mondta egy eperdzsúz. Vigyázz, közeleg a vihar! 
– mondta egy hamburger a Flömbnek. Akkor sietek haza, mondta a Flömb. Magához kapta a táskáját, 
kisimította a ruháját és rohant haza a dombjába. Ott pedig lefeküdt, azonnal hallott is egy dörgést és egy 
villámlást is látott. Nagyon örült, hogy hazaért. És elaludt az ágyában a fagyiról és az új barátairól álmo-
dozva. Itt a vége, fuss el véle. Aki nem hiszi, járjon utána. 

Angyali Adélka hat és féléves, első B osztályos 
tanuló, nagyon szereti a meséket. Nagyon sokat 

szinte szó szerint megtanul, hallás után. Papa, 
Mama, Nagymamák esténként, lefekvés előtt 

vagy felovasnak vagy pedig kitalálnak csodás, 
izgalmas történeteket.  Adélka  imád rajzolni, 

fantáziája határtalan. Advent havában egy kora 
este megkérte  Papát, üljön a számítógéphez, mert  
egy mesét szeretne diktálni. Még csak most kezdte 

tanulni a betűvetést, ezért kért segítséget. Papa 
türelemmel dokumentálta a szavakat, monda-

tokat. És megszületett a mese, amit  elsőként 
kistestvérének, a négy és féléves Jónásnak olvasott 

fel Papa. Nagyon tetszett neki. Nagypapának is, 
mert gasztronómiai magazint szerkeszt. Jószívvel 

ajánlja Adélka meséjét elolvasásra, Flömbről és a 
vidám ételvilágról!

ADÉLKA MESÉJE  JÓNÁSNAK

A Flömb és a vidám ételvilág
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SÓHAJTUNK, BÉKÉT ÓHAJTUNK

Ez  nem egy szokványos évjá-
rat elemzés lesz, amit a szakértők 
a borokról  összefoglalnak. Foglal-
kozhatnánk számmisztikával, de 
most azt is félretesszük, mert egyre 
jobban tornyosulnak előttünk sajá-
tos kihívások! A jegyzetírónak egy-
szerre kötelessége, hogy realista 
és optimista legyen. Megpróbálok 
mind a kettőből adagolni, de előbb 
tekintsünk vissza az elmúlt három 
évjáratra: 2019, 2020, 2021. Ha a bo-
rokat elemezzük, elmondható ki-
emelkedő volt a 2020-as esztendő, 
már valamivel gyengébb a 2021-es, 
de még visszalépve a sorban, 2019 
valahogy sorsszerűen vészjósló 
volt. Már akkor készülődött vala-
mi, ami új világrendet vizionált.  Az 

egészség frontján kezdődött a tá-
madás, ami már 2019-ben érzékel-
hető volt, a szél Kínából fújt. Majd 
boldogan koccintottunk, hogy 
bizakodóan nézhetünk a követ-
kező év felé. De ez az évjárat már 
megbicsaklott tavaszra, amikor a 
pandémia fokozatos, világmére-
tű támadásba lendült. Felocsúdni 
nehezen tudtunk, de az emberiség 
„összekapta” magát és belefogott 
egy jó másfél évig tartó harcba. A 
pandémia gazdaságra ható bénító 
erejét sokféle ágazat, gazdasági 
terület megérezte, de láttuk, hogy 
talán a legtörékenyebb a vendég-
látás, idegenforgalom, szállodaipar 
és kapcsolódó szakterületek. Sok 
veszteséget kellett elkönyvelni, át-
alakult a szolgáltatói ágazat, egyre 
inkább azt érezték az érintettek, 
hogy a túlélés sajátos módozatait 
kell elsajátítani. Kalkuláció, számí-
tás, az emberi erőforrásokkal való 
ésszerű gazdálkodás, kormányzati 
intézkedések, mentőcsomagok – a 
birkózás két esztendőn át tartott. 
2022-ről már úgy gondolkodott 
a világ, hogy legyűrtük az ellent, 

próbálunk újra szabad levegő után 
kapkodni. Aztán a háború, az eu-
rópai  elhíbázott  válaszok az első 
perctől kezdve világrengést sejte-
tett, már történelmivé tette az oly 
szelídnek gondolt  idei évünket (Ha 
már itt tartunk, az aszály csak rá-
adás rossz volt, a szőlő nem annyira 
sínylette meg, mint a mezőgazda-
ság .) Itt vagyunk az esztendő vé-
géhez közeledve, hogy ünnepel-
jünk, majd pezsgők durranása és 
koccintások után rákanyarodjunk 
2023-ra. Ezerféle elemzés olvasha-
tó, kiváló kutató, piacvezető intéze-
tektől, biztonsági szakértéktől, mi-
lyen lesz a közel és a távolabbi jövő. 
A hatalmas nagy egészben a mi 
picinyke buborékunk, a Minőségi 
Borok Ételek Életek (MBÉ) – asztali 
örömök magazin az elmúlt három 
évben dokumentumnaplószerűen 
jelent meg. Követve a folytonosan 
változó eseményeket, ám a lap-
szerkesztőnek be kell vallania: a 
dokumentálás még messze nem 
ér véget! A gasztronómia- szállo-
daiparnak, borágazatnak, magá-
nak a nemzetgazdaság húzóága-

zatának tartott turizmusnak újabb 
túlélő csomagokra lesz szüksége. 
Többszörösen felértékelődik, mi-
lyen világ, európai és hazai gaz-
dasági környezetben kell életet 
jelentő oxigénpalackokért ringbe 
szállni. A felkészült, pro� , minden 
részletre kiterjedő, nagy szakmai 
tudással rendelkező vállalkozók 
próbálják a jelent túlélni, de egyre 
aggasztóbb, hogyan vágnak neki 
a jövőnek. Ez nem pesszimizmus, 
hanem könyörtelen valóság! Még-
is úgy összegezhető ennek a jelölt 
évjárat csomagnak az üzenete, 
hogy az emberiség saját története 
során ciklikusan kerül katasztrofá-
lis helyzetbe éppúgy, mint felfelé 
ívelő periódusokba. A mézes, sza-
loncukor, bejgli, töltött káposzta, 
lencsés malachús újra az asztalo-
kon lesz. Pezsgők durrannak, de 
tétován nézünk a hogyan tovább 
felé.   Sóhajtunk, békét  akarunk!

Főszerkesztő

Karácsony előtti borkóstolót szervezett a Budavári Szent György Borrend, évet összegző, 
nagy beszélgetés, jó borok ívásának szép igyekezetével! A rend közössége úgy döntött, hogy egy 
olyan borászt hív meg borainak bemutatására, aki egyszerre képvisel egy tradicionális pincészetet, 
� atal borászként pedig az izgalmas jövőt. Szép este volt, hat tételes boros-étkes futammal. Most 
kiemelésünk ünnepi lapszámunk nyitó oldalához kötődik. Ez az Olaszrizling valójában egy szerelmi 
vallomás. Szőke Mátyás unokáját, i� . Mátyást ehhez a borhoz gyengéd szálak fűzik, ugyanis a saját 
esküvője alkalmából készítette. És hogy milyen? Cseppekben mért boldogság. Szárnyas ételünk-
höz – variációk jércére Rácz Ferenc mesterszakács prezentációjában – ez a bor simulékony, a színe 
halvány arany, az illata kedves, édességbe hajló. A fügés-datolyás déligyümölcsös vonalat száraz 
szénás, kamillás, zöldborsos kerti fűszeres hangulat árnyalja. Ezt támogatja a hordóból érkező va-
níliás teang. Az édesség a kortyban is megjelenik, de szép savak zárkóznak fel mellé: kétség sem fér 
hozzá, hogy száraz bort ittunk! Ízében a fügés, őszibarackos gyümölcsösséget grapefruitos, lime-os 
citrusság ellenpontozza. Mi lenne ez, ha nem egy kedves, nagyon szerethető bor. Nem kíván feltét-
lenül ételt, de jó társ zöldséges tésztához, szárnyas ételhez, saslikhoz. Így lesz teljes egy meghitt 
este és a Budavári Szent György Borrend adventi vacsorája!

Szőke Mátyás és Zoltán Pincészete – Gyöngyöstarján, Széchenyi u. 72.
www.szokematyas.hu – +36/30-965-4874
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AZ NEM KÉTSÉGES, HOGY A FŐVÁROSI VENDÉGLÁTÓS TÁRSADALOM SZÁMÁRA 
MINDEN OLYAN INTÉZKEDÉS, SZERVEZŐDÉS, VESZÉLYELHÁRÍTÓ, GONDOLKODÓ KÖ-
ZÖSSÉG KÜLÖN-KÜLÖN IS MENTŐÖVET JELENTHET! A BUDAPESTI KERESKEDELMI 
ÉS IPARKAMARA 2014-BEN, TEHÁT 8 ESZTENDEJE HÍVTA ÉLETRE A BUM BEVÁSÁRLÓ 
ÉS TEMATIKUS UTCÁK SZAKMASEGÍTŐ KÖZÖSSÉGÉT. IDEJE, HOGY AZ MBÉ MAGAZIN 
ÉRDEKLŐDJÖN  AZ ELMÚLT HÁROM ÉV ZIVATAROS FOLYAMATAIT IS SZÁMBA VÉVE -, 
MILYEN MÓDON TUD IRÁNYTŰ LENNI EZ A SZERVEZŐDÉS?

A szálak az alagút felett talál-
ható rendkívül stílusos, exkluzív 
étteremhez vezetnek, annak egyik 
tulajdonosához, Antal Attilához. 
Ő ügyvezetőként és vendéglátós 
vállalkozóként állt élére ennek az 
ernyőközösségnek. Az esti prog-
ram – nem véletlenül – a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara Ipari 
Tagozatának záró vacsorájához kö-
tődik, itt sikerült – stílusosan – fe-
hérasztal mellett elbeszélgetnünk. 
Elöljáróban el kell mondanunk, a te-
matikus utca kifejezés egyedi han-
gulatot, a kiskereskedők közvetlen-
ségét és ezen keresztül a főváros 
igazi arcát jelenti a budapestiek és a 
turisták számára. Nem túlzás: igazi közösségi érték, ami élhetőbbé 
és közvetlenebbé teszi a főváros mindennapjait. Egy szűk létszá-
mú menedzsment karolja fel és segíti, valamint összefogja az 
utcákat és az ott működő vállalkozókat. Nemes a cél: megőrizni a 
meglévő értékeket és az adott közösségeket tovább építeni! 

– Minek tagadnánk, akár hosszú évtizedekre visszatekintve, 
nyugati példák sokasága adhatott útmutatást ahhoz, hogy a mi 
szerveződésünket létrehozzuk a BKIK generáló erejével – mond-

ja. – A honlapunkat és felületeinket 350 vállalkozás képviselője 
� gyelheti és reméljük külön-külön is maguk számára értékesen 
használhatják. A kilenc esztendős tapasztalat az, hogy rendkívül te-
hetséges, igyekvő vállalkozók alkotják ezt a budapesti vendéglátós 

IRÁNYTŰ A BEVÁSÁRLÓ UTCÁSOKNAK

A BKIK HÍVTA ÉLETRE – SEGÍTÉS, ÚTMUTATÁS, VÉDŐERNYŐ 

TAGOZATI SZOLIDARITÁS

Antal Attila
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mezőnyt, de valahogy a magyar ember tartózko-
dó, talán túlzottan is visszafogott a tekintetben, 
hogy mik a jogaik. A nyugati példák azt mutatják, 
hogy az európai kollegák, de elég csak a szom-
szédba, Ausztriába menni, magabiztosabbak, ne 
féljünk kimondani: tájékozottabbak. Tudják, mi-
lyen jogokkal rendelkeznek és azt is, hogy a kü-
lönböző szervezeteknek, önkormányzatoknak, 
pénzügyi hatóságoknak kötelezettségeik is van-
nak! A mi iránytűnk, reméljük egyre több ember, 
vállalkozó kezében útmutatást, irányokat ad. A 
legelején és persze jelenleg is a cégeknek meg-
jelenési felületet biztosítottunk és biztosítunk, 
az önkormányzatokkal hathatós kapcsolatokat 
építünk ki, módszertani tanácsokat adunk arra 

vonatkozóan, miképpen kell megalapítani egy céget, 
egészen odáig, hogy az adott programokat hogyan kell 
összeállítani. Külön-külön is vannak a bevásárló utcáknak 
aktuális programjaik, de egységesen is fel szeretnénk mu-
tatni, hogy valójában az egyre nehezebbé váló gazdasági 
helyzetben milyen hangulati hőmérő jellemzi ezen ága-
zatot. Szerteágazó, sokféle segítséget tudunk nyújtani és nem 
nehéz kikövetkeztetni, a többség nem tudott felkészülni sem a 
pandémia helyzetre, sem pedig a most nyakunkba szakadó hábo-
rús válságra. Minden számunkra eljuttatott problémára, kérdésre 
keressük a megoldásokat. De orientáló, útmutató igyekezetünket 
segítik a folyamatos, elemzések, felmérések, helyzetértékelések. 
Ezek nem öncélúak, minden ismeretet megosztunk tagjainkkal és 
a BKIK -hoz csatlakozott vállalkozókkal.

Szűk csapat, hatékonyan
Antal Attila elmondta, hogy a szűk menedzsmentet, nagy munkabírással és elkötelezettséggel 
Király Gabriella bevásárlóutca menedzser, Csergő� y Réka, a „kibérelem.hu” honlap/program 
kezelője alkotja és a BKIK fontos pillért jelent. A fővárosi önkormányzattal és a kerületi önkor-
mányzatokkal napi a kapcsolat, kibérelhető helyek listája szerepel a portálon, de segítenek a 

cégek működésében is, szakemberek ajánlásával, de az adott üzlethelyiség környezetében talál-
ható konkurenciáról is információt szolgáltatnak, valamint a közvetlen környezet gazdasági telje-
sítőképességéről, vásárlóerejéről. Egyszerű és könnyen értelmezhető gazdasági előrejelzéseikkel 
próbálják vizionálni a várható folyamatokat. A jó példaként itthonra átvett bécsi minta azt jelenti 
számukra, hogy az egyes bevásárló utcák kereskedőit önálló menedzsmentek tömörítik. Látják, 
miképpen változnak a folyamatok, kommunikálják a lehetőségeket, problémákat, valamint aktu-
ális programokat szerveznek. Valójában egy olyan hálózatrólvan szó, akik a BUM igazi, naprakész 
ismeretekkel rendelkező informátorai. 

Érdemes szemezgetni a rendkívül lüktető, információkban 
gazdag honlap üzenetinek rengetegében. (www. bevasarloutca.
hu)  Kiállításra hívják fel a � gyelmet például a Falk Art & Antiqure 
Street kereskedő-vendéglátós vállalkozói, folytatódnak a téli séták 
a SlowXmas  keretében, idén is lelassul a Bartók Béla Boulevard, de 

érdemes az érintett kollegáknak, pályatársaknak 
személyesen is meggyőzödni az értékes üzene-
tek áradatáról!

Íme, a bevásárló utcák értékes csapata!
Bartók Béla Boulevard, Art & Antiqure Street, Liszt Ferenc tér, Fasion 
Street, Haris bazár, Király utca, Kultunio, Mikszáth tér, Piacok, Pozso-
nyi piknik, Ráday Soho. 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkama-
ra oldott hangulatú tagozati ülésén a ven-
dégnek meghívott tudósító tapasztalhatta, 
hogy a BKIK berkein belül jól működik a 
szolidaritás. Az Ipari Tagozat megbízott 
elnöke Erdődy Viktor már negyedszáza-
da „iparkamarás”, de tagozattársaival úgy 

gondolta, ha már év végi vacsorát szerveznek, maradjanak 
berkeken belül, „otthon”, hiszen a Manna Lounge Éttermet 
vendéglátós vállalkozóként működtető Antal Attila Budapest 
szerte is nívós vendéglátós bázist hozott létre a Budavári Pa-
lota közvetlen szomszédságában, az Alagút felett. Jó konyhá-
val, felkészült személyzettel.

– Számomra - bár most egy speciális ipari területen dolgo-
zom vállalkozóként – nem ismeretlen a vendéglátás, hiszen 
pályám kezdetén dolgozhattam vendéglátósként a Mátyás 

Pincében, a Pilvaxban, hogy két emblematikus, igazi 
magyaros belvárosi éttermet említsek. – A kamarán 

belül az egyes tagozatok szekcionáltan működ-
nek, de a kamarai felfogásmódot csakis úgy tu-
dom értékesen, jövőre mutatóan elképzelni, ha 
egymásra figyelünk. Véleményem szerint a be-
vásárló utcák ernyő szervezete, a BKIK hathatós 
bevonásával a nehéz helyzetekben is tud érté-

kesen, hatékonyan segíteni. 
Antal Attila ezekre a mondatokra szerényen 

úgy reagált, hogy a jelenlegi, meglehetősen, több, 
mint égető helyzetben minden szalmaszálra szükség 

van. A riporter kérdésére – milyen közeli vagy középtávú 
jövőt jósol, most csak a vendéglátás, idegenforgalom, turiz-
musra kivetítve? Válasza őszinte, egyben pedig többesélyes-
séget vizionál:

– Most túl kell élni ezt a helyzetet, saját korosztályom 
számára is történelmi éveket jelentenek, a fiatalabbakról 
nem is beszélve – mondta. – Ha elolvassuk az elemzések, tu-
dományos prognózisok és szakértők előrevetítéseit, azt kell 
mondanom több, mint nehéz a helyzet. Így, amire ezekből 
az elemzésekből lehet következtetni, mint negatív jövőkép 
az remélhetően nem fog bekövetkezni. Ugyanis alapvetően 
mégis csak optimista természet vagyok…

- mbé -
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bevonásával a nehéz helyzetekben is tud 

kesen, hatékonyan segíteni. 
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AZ EGYKORI IPARI FELLEGVÁR, ÓZD CENTRU-
MÁT GYÚJTÓKÉNT- MERT A KOHÁSZAT LEG-
NAGYOBB KAPUJÁNÁL A KIÉRKEZŐ MUNKÁ-
SOK ITT GYÚJTOTTAK RÁ ELŐSZÖR- NEVEZTÉK 
ÉS EMLEGETTÉK. KIFEJEZŐ EZ MÁSKÉNT IS: 
ONNAN SOKFELÉ VEZETETT AZ ÚT HELYBEN, 
TÁVOLABB, ÉS MÉG TÁVOLABB. HARIS ERNŐ, 
A HARIS TRAVEL CLUB ALAPÍTÓ TULAJDONO-
SA INNEN INDULVA PRÓBÁLTA MEGHÓDÍTANI 
A VILÁGOT. S MILYEN AZ ÉLET: HIVATÁSÁNAK 
KÖSZÖNHETŐEN NEMCSAK Ő LÁTOTT SOKAT 
A VILÁGBÓL, HANEM MÁSOKKAL IS MEGLÁT-
TATJA. KARÁCSONY ELŐTTI BESZÉLGETÉSÜNK 
EGY MÁSIK GYÚJTÓPONTON, A BUDAPESTI 
SZÍVÉBEN TALÁLHATÓ KÁROLY KÖRÚTI IRODA 
HARMADIK EMELETÉN SZÖVŐDIK. 

Az érdeklődő lapszerkesztő a hazai 
borrendi mozgalom jó ismerője, hiszen 10 
esztendeje erről az országos civil szervező-
désről rendszeresen lapmellékletet jelentet 
meg, meggyőződése, hogy remek, nem-
csak a bort szerető, elkötelezett emberek 
gyülekezete ez, hanem sajátos minőségi 
életérzést sugároznak szerte az országban. 
A jó különböző fokozatait keresik borban, 
társasági életben, gasztronómiában, de 
például még abban is, hogy exkluzív fel-
fedezéseket tehessenek a világ csodálatos 

borvidékein! Szóval a Haris Travel Club 
ebben az esztendőben –a miskolci István 
Nádor Borlovagrend elnökének, Czupper 
Andrásnak a megkeresésére – az exklu-
zív utazással rukkolt ki: magyar borászok 
nyomába, Dél-Afrikába invitálta utasait. 
Lapunk erről a sokak által őszintén „legna-
gyobb élménynek” mondott boros kaland-
ról összefoglaló tudósítást közölt. De, mert 
a szerkesztő nyughatatlan, abban a tekin-
tetben, hogy minden mögött az embert 
keresi, most egy kitűnő utazásszervezővel, 
élményvarázslóval ülhet szemben és kér-
dezheti: Hogy is állunk Ózddal? 

– 1948-ban, szökőnapon február 24-
én, - a hiedelemmel ellentétben nem 29. a 
szökőnap - születtem Ózd városában – me-
gyünk vissza időben az északi szocialista 
iparvárosba. Édesapám a város elismert, 
mondhatni tisztelt sör- és bornagykeres-
kedője volt, pontosan felismerve azt a fo-
gyasztói hátteret, amelynek meghatározó 
közegét a kohászok és bányászok adták. 
Emellett azonban vendéglősöket is ellátott 
italokkal, született kereskedőként tudta, 
minden marketing ismeret nélkül, milyen 
irányokba kell mennie. Tette volna a dolgát 
hosszú ideig, ha nem jön a kommuniz-
mus! Jöttek, nem nagyon kopogtattak, 
elvették az üzemet, egyszerűen: kérték a 
kulcsot, kitessékeltek, majd bezárták az 
ajtót. Szemrebbenés nélkül vitték el az Opel 
Blitz teherautót, ami az egyik legkorszerűbb 
szállító jármű volt abban az időben. Öröm a 
bajban, hogy a házunkban található raktárt, 
minden háttér helyiséget kiskereskedésként 
meghagyták. Csak négy év menedéket ka-
pott: 1952-ben ezt is elvették. Emlékszem, 
a zománcozott táblára, amelyre a neve volt 
felírva, leverték, én pedig sokáig őriztem. 

Közép- és Felsőfokú évfolyamtársaim 
nem tudták, hogy én egy un. „osztályide-
gen” vagyok.

Azt sem tudták, hogy mi van a gondo-
lataimban. A két iskola között fogalmazó-
dott meg bennem, hogy még nem tudom 

HARIS ERNŐ GYÚJTÓPONTJAI
Ózdi sör és bor nagykereskedő édesapa – Kalandokkal teli útkeresés – 

Idegenvezetőből utazásszervező

Ózdról világmagaslatokra

Mindent tisztán szeret
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mit, de valami olyasmit kell tennem, hogy 
az én nevemen is egy cégtábla legyen! A 
cégalapításnál más szóba se jöhetett, csakis 
a HARIS. Korábban történt, hogy egy hölgy 
megkérdezte a nevemet, mert tudta, hogy 
a cégvezető vagyok. Mondom: Haris Ernő. 
Haris? Akkor magáról nevezte el a céget? 
Nem. Hát akkor kiről? Az édesapámról! Volt 
a válasz. Nahát, csodálkozott a hölgy, majd 
megjegyezte. Milyen érdekes!

Igen, az igazság sokszor érdekes. Amit 
édesapámtól – meg már tőlem is – elvet-
tek, azt visszaszereztem.

Haris Ernő mind a mai napig úgy éli min-
dennapjait, hogy reggel 9-től délután este 
19 óráig vállalkozásának minden rezdülését 
� gyeli. Bevallottan nem korszerű mene-
dzser, aki sok részfeladatot kiad, majd pedig 
számonkér. Valahogy megtanulhatta azt, 
hogy a folyamatokban együtt kell élni azzal 
a közeggel, ahol dolgozunk:

– Ehhez, úgy gondolom előzetesként 
jó lehetőséget adott, hogy 1962-ben elvé-
gezve az általános iskolát, Ózdról Kazinc-
barcikára, a vegyész fellegvárba kerültem 
tanulni vegyészetet - lépünk tovább az 
időben - Ez sem véletlen, hiszen 10 éves 
korom óta szeretek főzni otthon és tudjuk 
ez meghatározóan vegyészet. Az ízeket kell 
úgy megkomponálni, hogy átlátjuk a kémi-
ai folyamatokat. Továbbléptem a műszaki 
pályán, elvégeztem a főiskolát 1969-ben, 
emellett megadatott az a lehetőség, hogy 
jó kosárlabda sportolóként volt bizonyos 
„hátszelem”.  Egyet tudtam: az Ózdi kohá-
szat halálra van ítélve. Ahhoz, hogy ezt 
felismerjem, a termelési gyakorlatok adtak 
nyomatékot. Megpróbáltam nyitott szem-
mel járni. Mindent érteni, megérteni. Amikor 
elmondtam édesapámnak, nem azt mond-
ta, � am elment az eszed, hanem: ilyet még 
nem hallottam? Miből gondolod? Hát ahogy 
Te mondtad: mindent érteni, megérteni…

Még mindig nem utazásszervező…
De már zseniális szervező alkat, amikor például iskolai bálokat 
vezényelt le és már másodéves főiskolásként gólyabálokon a 
vendéglátósok „főnöke” volt. Pestről vitte a kínálni való ita-
lokat, nem tett rá csak kevés hasznot, de nagy mennyiséget 
adott el.. Számtantudását a zseniális kereskedő édesapjától 
örökölte, akinek erre a képességére úgy jött rá, hogy a lel-
tároknál már felcseperedő iskolásként segített! A papa úgy 
tudott összeadni, hogy összevonta a számsorokat fejben, 
pillanatok alatt megvolt a végeredmény. (Mind a mai napig 
megőrizte ezt a sajátos hajlamot, amikor napi munkája köze-
pette egyszerre több számlát is át kell utalnia, a végeredmény 
nagyságrendje előre tiszta előtte.)

Már Budapesten vagyunk, 1972-öt 
írunk! Belevágott a huszonéves � atalember 
az útkeresés sűrűjébe! Előjött újra a kereske-
dői véna, megfordult a vendéglátás terü-
letén, volt butikos, farmerekkel üzletelő 
– az akkori időket jó érzékkel felismerő picit 
kalandor…

– Annak külön története van, hogy 
miképpen lettem biztosítási ügynök, de 
az lettem – mondja újabb éles kanyarokra 
rátérve. – A biztosítási ügynök, de az uta-
zási irodás is ígéreteket ad el. Jó sorsom 

összehozott ezekben 
az időkben Joli nénivel, 
aki kiváló idegenve-
zetőként a turisztikai 
szakmában jegyzett 
személyiség volt. Fel-
karolt, elindított a pá-
lyán! Különböző képzé-
si formákon át végül is 
megkaptam a hivatá-
sos idegenvezetői ké-
pesítést 1982-ben. De 
már 1979-ben egy er-
délyi utazást szervez-
tem. Hogy arról ne is 
beszéljek a biztosítási 
ügynöki középvezetői 
pozícióm mellett, „tár-
sadalmi munkában” 
szervezhettem jó ideig 
további utakat. 

28 éve nevével jegyzett iroda
Haris Ernő életútja akár regényt is megérdemelne, mert ez az 
utóbbi közel 30 esztendő szintén a lépésről-lépésre haladást 
jelentette cége számára. Előbb feleségével és még egy mun-
katárssal indultak és mindig ott munkált benne édesapja 
orientáló mondata: „Soha ne feledd, hogy Harisnak hívnak!”. 
Ha ezt a majd 3 évtizedet nézzük talán egyik alapérték, hogy 
a Haris Travel Club misszióként az ismeretterjesztést, szerte a 
világban a kulturális körutazásokat jelölte és jelöli legfőbb hi-
vatásaként. Ahogy Ernő fogalmaz: „Nem láblógatás az ilyen 
utazás célja, az embereket inspirálni kell, hogy élje át a felfe-
dezés örömét. És nem mindegy, hogy milyen idegenvezető-
vel hozza össze a sorsa. Ezért, nagy a felelősségünk a ténya-
nyag tudás mellett.” 1991-ig minden általuk szervezett utat 
ő vezetett. Aztán bekövetkezett a nemzedékváltás, ma már 
a felesége a napi munkában nem vesz részt, annál inkább a 
� a, Richárd a legfőbb társa. Könnyebb ketten, egymást értve- 
bár két különböző nemzedék szemléletét kell ötvözni- a napi 
munkában a feladatokat teljesíteni. Részese lehet a nemze-
dékváltásnak, ez biztonságot ad számára, de vannak kételyek 
is. A � a – ha majd teljesen átveszi a stafétabotot – nem tud 
két ember helyett dolgozni. Bölcs emberként tudja azt is, 
hogy az idő majd minden eldönt. 

Záró momentumok! Már jóval túlva-
gyunk a napi munkaidején, mindjárt este 7 
órára kapaszkodik a nagymutató. Borkeres-
kedésről, csak nagyoltan bemutatott életút-
ról beszélgettünk, annak apropóján, hogy 
a magyar borrendi mozgalom egy arra nyi-
tott közösségének dél-afrikai boros utazást 
szerveztek, amit idén ősszel – a nagy érdek-
lődésre való tekintette-, megismételtek. 
Ernő fontosnak tartja az egyénre szabott 
csoportos utazásokat, nevezhetnénk akár 
tematikus utaknak is, ilyenek például a bo-
ros és gasztronómiai élményekkel kecsegte-
tő exkluzív programok. Olyanok, amelyek 
életre szóló élményeket nyújtanak! 70 
fölött elmondhatja, sokfelé járt a világban, 
ezt most nem sorolja külön, de Európa volt 
a fő célpont. Ameddig tudja, teszi a dolgát, 
felesége és � a mind ebben támaszai. Lánya, 
külföldön él. Eseménydús életet mondhat a 
magáénak, mindent a maga helyén tudott 
kezelni. Így van például a borívással is. Tisz-
tán szereti, ha pedig röviditalról van szó, 
alkalmanként konyakot kóstol, mert az is 
borból készült párlat. Következetes ember, 
aki mert bátor lenni, kalandornak menni, 
de az apai alapértékeket és képességeket 
mindvégig tudatosan érvényesítette élet-
vezetésében. 

Kiss Dezső Péter

Jeruzsálemben nem először és nem utoljára

Richárd � ával

Történelmi kosztümben
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HA NAGYON OPTIMISTÁK VAGYUNK, ÉS AZT 
MONDJUK 100 ESZTENDŐS LÉPTÉKBEN, 10 
ESZTENDŐ NEM IS OLYAN KEVÉS, KÖZEL 
JÁRUNK AZ IGAZSÁGHOZ. A FELCSÚTI LE-
TENYEY LAJOS GIMNÁZIUM, TECHNIKUM 
ÉS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY ÖNMAGÁBAN 
IS OLYAN PÉLDAÉRTÉKEKET MUTAT FEL TÍZ-
ÉVES OKTATÁS  ÍVÉBEN MEGMÉRVE, AMI 
TALÁN MEGÉRDEMEL EGY RÉSZLETESEBB 
ELEMZÉST. 2012 ŐSZÉN INDULT AZ ELSŐ 
TANÉV, AKKOR A LAPSZERKESZTŐ ÉRDEK-
LŐDVE KOPOGTATOTT AZ IGAZGATÓNÁL, 
HOGY MEGTUDJA: MI SZÜLETIK ITT?

Akkor még az emeleten volt az igazga-
tói iroda, az iskolaalapítás talán legsűrűbb 
heteit, hónapjait élték. Csodálatos dolog 
az értékteremtés, de amikor ennek a sűrű-
jében cselekszik az ember, nem is nagyon 
� gyel  erre. A kitűzött célt meg kell valósíta-
ni, a teendők pedig úja és újra sorakoznak 
magunk előtt. 

– Emlékszem arra a kopogtatásra, ami-
kor egy előzetes telefon nyomán felkeres-
tél!- Jó szívvel fogadtalak, mert az iskolánk 
irányultságával, képzési formájával össz-
hangban volt, van a lap – azóta már tapasz-
talom – következetesen felvállalt kommuni-
kációs tevékenysége. Való igaz, több cikk is 

született az egy évtized során, mert, ahogy 
elindultunk, lépésről-lépésre fejlődtünk is. 
Saját, immáron közel 40 éves pedagógusi 
pályám során ez kétségkívül nagy kihí-
vást jelentett. Alapítónk és én egymásra 
találtunk és ma már azt mondhatom, kicsit 
a téma kibontásában előre ugorva, hogy 
igazi kiteljesedés ez számomra. Bármely hi-

vatást, alkotó, cselekvő folyamatot nézünk, 
nem mindig kap az ember olyan lehetősé-
get, ami életre szóló! 

Őszinte mondatokat jegyezhetek Bányai 
György szavai nyomán, aki azt is elmond-
ta, hogy a Felcsúti Labdarugó Utánpótlás 
Alapítvány hosszabb távra gondolkodó-

an , olyan iskolát kívánt létrehozni, amely 
lehetőséget ad különböző oktatási szin-
teken a Labdarugó Akadémia sportolói-
nak nemcsak szakmaszerzéshez, hanem 
fontos alapismeretekhez is. Ám, hogy ne 
csak a versenysport „beltenyészetéről” le-
gyen szó, az alapító ezzel egyenértékűen a 
környék pályaválasztó � atalságának kívánt 
lehetőséget nyújtani, mezőgazdasági és 
vendéglátós területeket érintő képzési for-
mákkal. A jelenhez érkezve elmondhatjuk, 
hogy az arány a labdarugókat és a környék-
ről idesereglett és folyamatosan idesereglő 
tanulókat érintően, 30-70 százalék. Végig, 
bizonyos szakaszokat jelölve kellett csiszol-
ni, célirányosan cizellálni a tanulólétszám 
� gyelembevételével, milyen képzési formák 
épülhetnek egymásra. A 10 év eredménye, 
hogy mostanra három szinten történik itt 
képzés: gimnáziumi szinten, meghatáro-
zóan a felsőoktatási felvételt megcélozva 
(ebben bizonyos százalékban labdarugók 
és térségi szinten tehetségesnek mondha-
tó � atalok egyaránt szép sikereket érnek 
el). A technikumi képzés vendéglátás és 
mezőgazdasági területen rendkívül népsze-
rű, a szakképző rendszerből pedig igazán 
életre való szakképesítéssel jöhetnek ki isko-
la után a diákok, amikor az elhelyezkedésre 
gondolnak. Nagyon életszerű, hogy a kép-
zés mezőgazdasági területtel is foglalkozik, 
az innen kikerült végzős, gazda elnevezésű 
végszakmát kap. 

Még a kezdetekről…
Bányai Györggyel azért még beszélgetésünk fonalát tekintve 
visszakanyarodunk a kezdetekhez. Felhívásra jelentkezett egy 
pécsi református kollégium és gimnázium igazgatójaként, hogy 
nekivágjon egy új kihívásnak. Az alapító a bizalom után szabad 
kezet adott  számára, természetesen megfelelő célokat és a fo-
kozatosság elvét megjelölve. Az első évben még nemcsak a lét-
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A „LETENYEY” 10 ESZTENDÔS ÚTJA…

ISKOLATEREMTŐ IGAZGATÓ! 
– FOCI, SZELLEMISÉG, SZAKMAI KÉPZÉS

- BESZÉLGETÉS BÁNYAI GYÖRGY 
„ÁTKÉPZŐS” BÖLCSÉSZ TANÁRRALBányai György beszéde a szalagavatón

Gazdászok: igazgató, legények és a ló
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szám volt induló, hanem az iskola teljes berendezését, eszköz és 
gépi hátterét, nem mellékesen pedig az alapozó tantestületet 
kellett megszervezni. A harmadik tanév után már sikerült úgy 
kialakítani ezt a háttér rendszert, hogy nemcsak az oktatáshoz 
biztosított megfelelő eszközöket   a fenntartó, hanem már itt 
lebonyolított versenyekhez is, de még külső vendéglátós ren-
dezvényekhez is elegendő volt  ez a muníció. Azt sem tagadja 
beszélgető partnerem, hogy sok türelmet, kitartást igényelt ez 
az időszak, hiszen tanári végzettségét tekintve bölcsész dip-
lomával rendelkezik. Azonban már gyermekkorából magával 
hozott egy paraszti szemléletmódot, ahol megismerhette ezt 
a gazdálkodási életformát . A vendéglátás, mint szakterület tel-
jesen ismeretlen volt számára.Továbbá: több fronton  épült fel a 
rendszer: szakoktatókat kellett találni és persze a több fokozatú 
oktatási formák miatt megfelelő szaktanárokat.

– 60 fős tanulói létszám jelentette a 
kezdeteket – folytatja számvetését Bányai 
György, aki igazgatói kinevezésétől kezdve 
fordított életformáján. – Ahogy mondani 
szokták egy „hetes” vagyok, mert mind a 
mai napig a hétvégeken járok haza, ahol 
megértő feleségem vár és ahol  három 
gyermekünket  felneveltük. Mostanra 
úgy alakult, hogy az itt kapott szolgálati 
házamat úgy rendeztem be, mint máso-
dik otthonomat. Ez a kétlakiság kicsit más 
életritmust követel, de már megszoktam. 
Visszatérve a szakképzésre, elmondhatom 
sikerült olyan szakoktatókat találnom, 
akik, legyen az szakács, cukrász, felszol-
gáló szakma, a versenyszférában elismert 
vállalkozók. Belső indíttatásból vállalnak itt 
nívós oktató munkát, nem tagadva, hogy 
így saját vállalkozásukhoz is találnak után-
pótlás munkaerőt. Annyira élessé vált    ezt 
a tényező, hogy sokan felismerték: a jövő 
azé, aki megfelelő humán, szakmai hátteret 
tud maga mögött. Azt is el kell ismernem, 
hogy a jelenlegi pedagógusi munkaerő vi-

szonyok közepette nehéz lenne most olyan 
hatékony toborzó munkát produkálnom, 
mint induláskor. 

Adódik a következő megbeszélni va-
lónk: milyen fundamentummal rendelke-
zik az iskola 2022 év végére?

– Elértük az optimális méreteket, létszá-
mot és a képzési palettát illetően egyaránt – 
mondja. – Korrigálni kellett bizonyos képzési 
formákat, elsősorban azért, mert a labdaru-
gók nevelése továbbra is  kiemelt feladat 
nevelési, oktatási küldetésünkben! – Ezért 
a sportolókra tekintettel, sportedzői kép-
zést indítottunk, ugyanakkor a sportgim-
náziumi osztályban már a tehetséges lab-
darugók fejleszthetik elméleti tudásukat. 
Ha azt kérdeznéd, hogy a hazai szakképző is-
kolák világában most, hol érezzük a helyün-
ket, őszinte önmérséklettel azt mondhatom: 
eljutottunk az elfogadás elismertség foko-
zatáig, növendékeink megállják a helyüket 
elhelyezkedés után is. Épp most döntött 
úgy tantestületünk, az iskola vezetése, hogy 
az elmúlt 10 évre visszatekintünk: felmérjük, 
hova kerültek diákjaink, hogyan állják meg 
helyüket, mert ezek fontos konklúziókat 
eredményezhetnek. Azt is érzékelhetjük or-
szágos versenyeken vagy nálunk megrende-
zett szakmai programokon, hogy egyre job-
ban észrevesznek bennünket! Érdemes ide 
jönni tanulni és elismerés, ha valaki itt ta-
níthat! Ehhez az iskola irányultsága, ha úgy 
testszik hangulati klímája minden bizonnyal 
hozzájárul. A fenntartó a tárgyi, dologi, sze-
mélyi háttereket eszközben, bérezésben 
egyaránt felsőfokon biztosítja. Magam is vál-
toztam. Más vagyok szemléletben, pedagó-
gusi hitemben. Olyan lehetőséget kaptam, 
hogy az iskolateremtés izgalmas fűtöttsé-
gében utazhattam az országban, iskolá-
kat tekinthettem meg és megtalálhattam 
kiváló kollegákat, akikkel együtt teszünk a 
sikerért. Szép lassan magam is beletanultam 
a vendéglátós szakmába, ahogy mondtam, 
otthonról hozottan  a föld és állatszeretetet, 
ha úgy tetszik a gazdálkodási gondolkodás-
módot. 

Lepergett tehát 10 esztendő, a jubile-
umot – mivel tanévben gondolkodnak – a 
második félévre, farsang, tavasz idejére ter-
vezik. Lesz öregdiák találkozó, faültetés és 
sok minden más, ami azt szeretné üzenni: 
sikertörténet a felcsúti iskolateremtés! A ri-
porter – mert 50 esztendeje kíváncsi -, vé-
gezetül azt kérdezi: csak nem az oly sokat 
emlegetett Mészáros Lőrinc a főnököd?

– Talán meglepő, amit mondok, de na-
gyon is  valóság! – mondja mosolyogva. – 
Alapítvány kuratóriumi elnöke Mészáros 
Lőrinc, akivel olyan munkamódszert ala-
kítottunk ki, hogy jobbára félévenként 
személyesen egyeztetünk: mi volt, van, 
és mit tervezünk? Mondanom sem kell, 
ezekre a találkozásokra jól felkészülünk, 
megbízunk egymásban, mert tudjuk mik a 
közös céljaink. Azt is teljesen tisztán látjuk 
és képviseljük, hogy keresztény szellemi-
ségben, az ökomeni jegyében neveljük a 
gyermekeket. Így alakítottuk ki pedagógiai 
programunkat és házirendünket. A hittan 
kötelező, az egyházi ünnepeket megtart-
juk. És azzal is tisztában vagyunk, hogy eb-
ben az egyre zűrzavarosabb, nehéz  világ-
ban olyan i� úságot kell itt nevelnünk, akik 
életképesek lesznek

Kiss Dezső Péter
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A  2019-es lapszámból csak   
az igazgató  Lukáccsal men-
jen,   a másik nem kell

MELYIK HÓNAP? HÁNYA-
DIK OLDAL???

Bájos pillanat

Cukrászok kedveskedése

Szakoktatók díjakkal

Igazgató úr Lukács István Oscar-díjas sé� el
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Ezek után megkérdezhetik, netán „afek-
tálós” emberről lenne szó? Nagyon is nem, 
hiszen a világra nyitottan, kisgyermek korá-
tól kezdve mind a mai napig – azóta hét év-
tized telt el – valamilyen módon kapcsolat-
ba került az ételekkel, konyhákkal.  Itthon és 
a világban. Beszélgetésünk legelején nyo-
matékosan leszögezi: végigkóstolt ugyan 
sok mindent, de a magyar konyhát nem 
lehet felülmúlni, hozzáteszi felfedezésre 
azonban legyen mindig nyitott az ember. 
Karácsonyi beszélgetésünknek első tétele a 
gyermekkor. A Balaton déli csücskében ta-
lálható Kéthely jelentette gimnazista koráig 
ezt az időszakot. Erről így vall:

– Iskolaigazgató helyettes  édesapám 
mindig ügyelt ara, hogy három nővérem 
és én átéljük hagyományos, egyben pedig 
ünnepi étkes  családi eseményeket – indít-
ja mesélőszékében ülve visszaemlékezé-
sét. – Azok a felejthetetlen disznótorok! 
A böllérként segédkező szomszédtól, Géza 

bácsitól – akit végül is elcsapott édesapám, 
mert sajátos balkezességének köszönhető-
en a leszúrt disznó elszaladt -, a már reggel 
elkészült sültekig, hagymás vérig, az ebé-
dek idején a friss húsból készített orjaleves, 
majd pecsenyék, estére a toros káposztát 
és a megabált fejhúsok megmaradtak 
meg emlékeimben. Fehérboros környék  
a mienk, de azért még most is a számban 
van az otthon megtermelt Otellóból készí-
tett kitűnő vörösbor íze. A vendégsereget 
maga a népes családunk, néhány jó barát, 
meghívott kollegák jelentették. Arra is em-
lékszem, hogy apám kijárt az erdőre, hogy 
makkot szedjen, mellé pedig kukoricával 
etesse a disznót. Hosszú éveken át manga-
licát neveltünk. 

Imre budai házában ülünk, hogy visz-
szapergessük ezeket az időket. Nagy a kont-
raszt, de ez maga a valóság! Rákanyarodunk 
a névnapokra, édesapja Imre napokon az 
egész tantestületet vendégül látta. Nagy 
volt a bőség! 4,20-as szalámiból készült 
zsemlét ettek, ahogy a jókedv tetőfokára 
hágott  zongorázott, majd elővette a he-
gedűt. A karácsonyokra és a húsvétokra is 

TÓTH IMRE HALÁSZLEVE 

UGYE ISMERŐS A SAJÁTOS EGYÉNISÉGÉT MÁR TÖBBSZÖR HASÁBJAINKON MEGMUTATÓ, A KULINÁRIS VILÁG-
GAL IGENCSAK „JÓ VISZONYT” KIALAKÍTÓ ÚRIEMBER? TÓTH IMRE SZÍNES EGYÉNISÉG, AKI TÖBBSZÖRÖSEN IS 
KAPCSOLÓDIK AZ ASZTALI ÖRÖMÖKHÖZ. VIDÉKI CSALÁDI KONYHÁJUK A NEHÉZ IDŐK ELLENÉRE IS MINTASZERŰ 
VOLT, AZTÁN GIMNAZISTAKÉNT SZOMBATHELYRE KERÜLT, MAJD AZ EGYETEMET, ANNAK MÉRNÖKI KARÁT BU-
DAPESTEN VÉGEZTE EL. VÁLLALKOZÓKÉNT PEDIG A FELSŐ VILLAMOSVEZETÉKEK VIDÉKI  FEJLESZTÉSBEN MIND 
A MAI NAPIG MEGHATÁROZÓ TERVEZŐ  KIVITELEZŐKÉNT, VÉGIGKÓSTOLTA AZ ORSZÁGOT.

A TENGERI KAGYLÓTÓL A LECSÓIG – HORTOBÁGYTÓL DEBRECENEN ÁT 
SZEGEDIG, VILÁGKONYHÁKIG

Díszöltözetben

A szokásos karácsonyi halászlé

Imádott lányai Ági, Ildi, Enikő és unokái Zalán, Lóránt,  András
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jó szívvel gondolt vissza. Édesanyja hagyo-
mányos süteményeket és ételeket készí-
tett, külön az ebédlőben Zsolnay porcelán 
készlettel terítették meg az asztalt. 

Csiszolt kristály poharakat látott maga 
körül kisgyerekként.  Aztán másik korszakot 
idézzünk fel! Ez pedig a gimnázium, ami 
szintén mély nyomot hagyott Imre életé-
ben, mert a nagyobb korkülönbség miatt 
nővérei gondoskodtak a család melegé-
ről. Iskolába járt menzára, de otthon igazi 
házi kosztot kapott. Továbbmegyünk a 
gasztronómiai korszakokon és eljutunk Bu-
dapestre, a műszaki egyetemre:

– Ösztöndíjasként az egyetemen étkez-
tem, de mindig gondoskodtam arról törek-
vő társaimmal, hogy plusz pénzt keressünk 
– idézi vissza a legendás időket. – Filmforga-
tásoknál statisztálás, sörkiszállítás, cipe-
kedés, tisztességes órabérekért. Nem kel-
lett nélkülöznöm ezekben az években sem! 
Az egyetemista lét egyben olyan közösségi 
forma is, amelyhez hozzátartozik a sörözés, 
nagy beszélgetések, éttermek felfedezése. 
Soroljam? A pesti Hídvendéglő, az Ádám 
Söröző, mellette a Kiss Ádám Étterem ét-
kes italos tanyáinkat jelentette. Legendás 
ételekkel, az akkor divatos � ambir műfajjal 
és a régi hagyományos vendéglátós felszol-

gálói kultúrával. A Matróz kocsmának már 
csak az emléke maradt meg, a legendás hely 
bezárt. A Berlin Étterem Söröző, a Víg Mat-
róz vagy a Kéhli Mama Vendéglője a 70-es 
években zarándok helyeknek számítottak. 
Ki ne felejtsem a Kis Pipa Éttermet, a VII. 
kerületből. Milyen érdekes, vékonypénzű 
diákokként mindazt megengedhettük ma-
gunknak, hogy ide járjunk… 

Újabb korszak: már vállalkozó
Ez az időszak a 80-as évekre tehető, amikor Tóth Imre már 
vállalkozóként, több városhoz kötődő beruházóként, kivite-
lezőként járta az országot. A mérnökember mindig nyitott 
volt arra, hogy a napi munka után az adott város hangula-
tát, benne éttermeit, de még a bárokat is felfedezze. Fejből 
sorolja, hogy például Szegeden a halászcsárdák Tisza-parti 
„utcáján „ végigkóstolták a Roosevelt- téri étterem egészen 
a kiskőrösi halászcsárda, beleértve a kicsit távolabbi algyői 
halászcsárda kínálatát is, mert a halászlé kóstolása mind a 
mai napig fontos kulináris élménye. Május elsején hatalmas 
bulik voltak, a szegedi partner cég vezetői ezekre is meginvi-
tálták. Nagy közösségi élmények voltak ezek! Debrecenben 
a troli hálózat kiépítését végezhette munkatársi csapatával. 
Nemcsak mindenevő, hanem mindent felfedező emberként 
kedvelte a Lucullus Éttermet, a Szabadság Vendéglőt (itt a 
rántott borjúláb mindig kitűnő volt!), a nagyerdei Vigadót 
és a diákoknak is kedvenc Pálma Cukrászdát. Átrepülünk – 
időben – Miskolcra. Itt is munkához kötődtek gasztronómiai 
élményei. Fontos, hogy megemlítsük a Pálosok Éttermet, a 
tapolcai kisvendéglőket, a Juno Szálló exkluzivitásait. 

A nagy szerelem, Balaton következik, 
a déli part, Siófok. Ide is szeret az asztali 
örömök lovagja elég gyakran leruccanni. 
Siófok igazi fővárosa a nagy tavunknak, 
nála jobban nem ismeri senki a város ven-
déglátós arculatát. Ám felfedező alkatként, 
előbb kiválasztja helyeit, majd eldönti hova 
tér vissza. Apjától örökölve, konok és követ-
kezetes ember! Így aztán nem sokat sorol, 
de azok szívéhez közel állóak! Calvados, 
Móló Café, � nom cukrászsüteményekkel, 
Moby Dick, az emblematikus, világbajnok 
séf címig eljutó Huszár Laci Halsütődéje, 
tovább autózva 25 kilométert Balaton-
szemesre, a Kistücsök Vendéglőig, ahol 
Csapody Balázs iskolát teremtett. Külö-
nösen kedves hely Siófokon Fuxho� er 
Zsolt mesterszakács Pietro Pizzériája, ahol 

többször is átélhette, hogy tanítványaként 
a ház gazdája vele együtt fogadta Lukács 
István háromszoros Oscar-díjas séfet.Ha-
talmas veszteségnek tartja elvesztését! Idei 
élménye, hogy a kecskeméti Vágódeszka 
meghódította Balatont! Ábrahám-hegyen 
az országosan is ismert hamburger király, 
Liptai András olyan büfét nyitott, ahová 
gasztro zarándokok érkeztek. Hirtelen to-
vábblendülünk keletre, felötlik benne  a 
Hortobágyi Csárda, a Patkós Csárda, Látó-
képi Csárda, mint a történelmi pusztasági 
csárdasztráda! Mindenhol megfordult, min-
denhol kóstolt.Megismételhetetlen élmé-
nyek sora! 

Képzeletbeli utazásunkban visszaté-
rünk Pasarétre, ahol, mint budai polgár már 
egyre jobban csak a nagyon szűk létszámú 
kedvenc éttermeit keresi fel. A felfedező 
hajlamnak vége, minőségé és a megbízha-
tóságé az elsőbbség. Nagy ritkán átmegy a 
Dunán, itt a Belgrád rakparti Szegedi Ha-
lászcsárda a célpont, mert Szegeden már 
végigkóstolta a legjobb halételeket kí-
náló csárdákat, szíve szerint most is Frank 
Sándor mesterszakács, halászlépápa  az 
első. A szűk páriában pedig még szívesen 
betér a Pasaréti Bisztróba, a Szép Ilona Ven-
déglőbe, érzelmi alapon a Pick Dáma és 
Sportbisztróba, amelyet legnagyobb lánya 
üzemeltet, pro�  vendéglátósként. 

Ráadások
Üzletemberként azt látja, hogy a sokáig népszerű na-
gyobb vállalati partik időszaka lejáróban van. Ehhez 
hozzájárul a jelenlegi válság is, de átértékelődtek az 
együttlétformák is. Elmúlt egy korszak, kezdődik egy új. 
Ha már mozaikszerűen próbálunk Tóth Imre a gasztro-
nómiai kötődéséről számot adni, meg kell említenünk, 
hogy a Hévízi Palace Szálloda évtizedek óta fontos bá-
zisa! Itt Molnár Zoltán séf főztjét ki nem hagyná, ha erre 
van dolga. Legyen még teljesebb a kép! Külön � gyel arra, 
hogy minden évben karácsony előtt családtagjainak és 
barátainak vegyes halászlét főzzön. Nagymestere a süllő 
sütésének, az őzgerincnek, amelyet mindenki kedvel. 
Vadból készített májpástétomát ajándékként szokta 
„névjegyként” küldeni, akiket szeret. Legendásak a Csa-
lán utcai Imre napok, a júliusi születésnapok. A Magyar 
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség  Mestervacsoráira, 
az éves   Borászati Gálákra- népes   családjával  érkezik.
De ez még nem az igazi leltár, bizonnyal folytatjuk. És 
a bor? Felkészülten tudunk erre autentikus választ adni. 
Kéthelyen, szülőhelyén 3,6 hektár szőlőterülettel rendel-
kezik, évente 18 ezer liter fehérbor készül itt, amelynek 
harmada az övé. A többin borásza és intézője osztozik. 
Már búcsúzunk, még mielőtt a kapun kilépnék, újabb 
helyszínek jutnak eszébe.  „Elfelejtettem mondani a 
szombathelyi Kispityer Éttermet, a tatai Gottwald Étter-
met, a soha el nem felejthető étkezőkocsis vonatutazá-
sokat, világjárásaim helyszíneit!! Már nem  is � gyelsz?” 
Gyorsan válaszolok:
„Figyelek, de jövök az idei  karácsonyi halászléért, én 
pedig viszem majd „válaszul a kocsonyát.”

Reméljük, ennek sokáig nem lesz vége!
kdp

Szülei

Dr. Lővei Ágnessel

Horthy Miklós képe előtt...
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RÁDL TAMÁS  VENDÉGLŐS PÁLYAÍVE – MI FÉR BELE 50 ESZTENDŐBE?

Kórház utcától a Kórház utcáig

A RIPORTER SZEMÉLYES MEGJEGYZÉSSEL 
KEZDI EZT AZ ÍRÁST! AZ ÓBUDÁN TALÁLHATÓ 
KÓRHÁZ UTCAI PIAC EURÓPA ÉTELBÁRJÁNAK 
EGYIK ASZTALÁNÁL OLYAN, MEGLEHETŐSEN 
SŰRŰ SZAKMAI ÉVTIZEDEKET MEGÉLT VEN-
DÉGLŐSSEL BESZÉLGET, AKIT TÖBB, MINT 30 
ESZTENDEJE ISMER. APROPÓ? TANULÓ ÉVEKET 
IS  SZÁMÍTVA,FÉLSZÁZADA   SZOLGÁLJA- KÜ-
LÖNBÖZŐ  SZAKMAI FRONTOKON –VENDÉGEIT. 
TISZTÁBAN VAN VELE :.JÓ SORSA VEZETTE  EH-
HEZ A HÍVATÁSHOZ.. 

Karácsony előtt nagy a sürgés-forgás 
a nagy múltú piacon, itt Óbudán, ahol ri-
portalanyunk született.  A Margit kórház-
ban, ahonnan a Kórház utcai kis házukba 
vitte haza édesanyja. Tamás nagy utat tett 
meg és sorsszerűnek is mondhatóan, ide-
tért vissza sűrű pályafutásának legutóbbi 
6 esztendejében.  Nem a nosztalgia érzé-
se mondatja vele, hanem mély meggyő-
ződése: az ember sorsa valahol megíratik.  
Kalandos ez a szakma, a talpon maradás 
képessége mellett fontos a kereskedői 
hajlam, kreatívítás, empátia, szorgalom 
és az, hogy szeresse, amit csinál… 

– Bizony sok minden lepörög előttem, 
hogy most visszaidézzük egy � atal, re-
ményekkel teli pályaindulástól a jelenig, 
mi mindent történt velem – adja meg az 
alaphangot az Európa Ételbár közvetlen 
szomszédságában karácsony előtt meg-
nyitott új üzletében, amely az anyaüzlet 
Laci konyhás édestestvére. – Mindig is a 
megérzések, a piacra való reakciók diktál-
ták lépéseimet! Ezt a legutóbbit is, mert 
az Ételbár konyhája már kiállta a próbát, 
a helyi fogyasztás mellett elvitelre egy-

re nagyobb az igény, ezt 
az értékesítési formát már 
jóval a pandémia előtt szép 
fokozatosan sikerre vittem. 
Ma már az elvitel aránya 60, 
az itt fogyasztásé pedig 40 
százalék. A jelenről még be-
szélünk, de repüljünk visz-
sza a kezdetekhez, amikor 
eldőlt, milyen irányba me-
gyek tovább általános iskola 
után. Szegények voltunk, de 
szüleim kisiskolás koromban 
eldöntötték, hogy több éven 
át németórákra járatnak. 
Amikor a legendás Ecseri úti 
vendéglátós szakmai iskolába kerültem, 
folyékonyan beszéltem németül, ez ki-
emelten szerepelt a nyelvi tárgyak között, 
én azonban felvehettem az angol mellett 
az oroszt, olaszt is. Mindezt visszaidézve, 
valóban bölcsek voltak a szülők, mert 
ilyen munícióval nekiindulni a vendéglá-
tós, gasztronómiai világot meghódítani, 
óriási  előnyt jelentett. 

Közben a friss „Laci pecsenyés” ételek 
érkeznek a konyhából: sült hurkák, kolbá-
szok, sültek, közöttük oldalas, de forró a 

rántott csirke szárny, töltött csir-
kecomb, savanyúságok,  roppa-
nós lágy  kenyér:

– A gyorsétkeztetés külön 
műfaj, nevéből adódóan sie-
tős emberek szolgálata ez, akik 
éhségüket így csillapítják, de 
igénylik ezt a műfaji tisztaságot! 
A Laci konyha premier napjait 
éli, most � gyelem a forgalmat, 
tapasztalatokat gyűjtök, milyen 
a vendégek igénye, reakciója. Ha 
már belevágtunk történetembe, 
akkor folytassuk az Ecseri úti iskol 
utáni indulásommal. Hihetetlen, 

de egy szülői ismeretség nyomán az egyik 
legnagyobb magyar szakács szakember,  
korszakos  szakkönyveket író, Venesz Jó-
zsef lehetett a mentorom! Túljutván a 
tanulás időszakán azonnal adódott is a le-
hetőség: mehetek a bécsi Mátyás Pincébe! 
Akkor - minő  furcsasága a szocializmus-
nak - magyar szakemberek vezették, ide  
kikerülni nagyon nagy „hátszéllel” lehetett 
csak! Nekem megvolt, de mivel a katona-
ság előtt álltam, nem sikerült a bécsi lehe-
tőség. Azt is elmondhatom, hogy kiváló 

éttermekbe lehettem tanuló, például a 
Gellért Szálloda melletti Szegedben, az 
akkori Citadella Étterembe jártunk ver-
senyekre. Szóval az alapok megvoltak, és  
becsvágyból sem volt hiány!

Sok-sok helyszín…
Mindent lehetetlen felsorolni, de az emlékezőtehetség segít! 
Rádl Tamás pályafutásának helyszíneit nem teljesen  időre-
ndbe sorolja, de műfaji besorolást is ad. Dolgozott a Mosoly 
Presszóban, a Randevúban, csak a Városligetben, jobbára 
kisebb üzleteket számba véve, 9 évig tette a dolgát. Fontos 
állomás a már említett Fehér Bölény (1989-1996).  Tamás  
büszke rá, hogy ez volt az ország első steak house vendég-
látó helye,magas minőséget képviselve, következett az első 
hazai mexikói éterem, Fekete Bölény néven. Sikerült a mexikói 
követség sé� ét három hónapra üzletébe invitálni, hogy az 
autentikus mexikói konyha alapjait megtanítsa a kollegáknak.  
Részese volt az elmúlt évtizedek vendéglátós üzleti formáinak 
is. Gebinesség, szoros üzletvezetés, fregolizás. (Ezekről a szak-
emberek pontosan tudják, mit jelentettek.) 

Imádja hivatását
Pályacsúcs:
Fehér Bölény Steak House

A mindentjelentő lányokkal...

Párja,  Erika számol
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– A fregolizásra visszatérve, volt olyan 
időszakom, amikor 25-30 üzletben helyet-
tesítettem azokat az  üzletvezető kolle-
gákat, akiknek kötelezőn el kell menni-
többhetes szabadságukra – idézi vissza 
mosolyogva. – Sok tanulságot hozott és 
látásmódom csiszolását jelentette, hogy a 
Gerendai Károly és üzleti köre által létreho-
zott,aztán  gigantikus vállalkozássá váló Di-
ákszigeten indulása után 8 szezont töltöt-
tem, meglehetősen sűrű munkával! Négy 
helyszínen, 150-200 alkalmazott munkáját 
kellett felügyelnem, nemcsak � zikai erőnlét 
kellett a teljesítéséhez, hanem jó idegek is. 
Szerencsés az én vendéglős sorsom, mert 
képviselhettem ezt a szakmát exkluzív, ki-
emelt éttermekben éppúgy, mint hétköz-
napiakban. Ezt csakis útkeresési hajlammal, 
kreatívitással lehetett teljesíteni. Az előre 
gondolkodás a talpon maradás egyik zálo-
ga a sok közül. Olyan ez, mint a sakk, tud-
ni kell a következő lépéseket, de még azok 
variációt is. Kérdezhetnéd, hogy most 65 
éves korom előtt pár hónappal, megfárad-
tam-e? Persze, sok minden után vagyunk, 
de a jelent meg kell élnem, átgondoltan, az 
adott helyzet kihívásait szem előtt tartva. 
Ezért koncentráltam az elmúlt években az 
Európa Ételbárra, amelyet naprakészen 
„karbantartani” fajsúlyos feladat. A jelen-
lét több szempontból is fontos: a kollegák 
éppúgy igénylik, mint a vendégek. Itt nem 
terített asztalok vannak, hanem nagy forgá-
si sebesség és gyors reagálás a helyzetekre! 

A következő esztendőkben az győz, aki 
talpon tud maradni. Megbízható, reális 
áron adott, sokféle kínálattal kell jelen 
lenni. Kérdezték többen kollegák, ismerő-
sök, hogy híve vagyok-e a társas vállalko-
zásnak. Az évtizedek bebizonyították, hogy 
lehetnek próbálkozások, én is belefutottam 
egyszer, de kőbevésett törvényem: vagy 
egyedül, vagy sehogy!Egyeztetve nehezen 
tudod  megvalósítani terveidet, igaz,  a fele-
lősség mindenben a   tied!

A Laci konyhából újra átlépünk a szom-
szédos Európa Ételbárba. Itt a helyszínen 
átlagosan 20-25 féle meleg étel kóstolható, 
vagy elvitelre a helyszínen megvásárolható, 
ehhez még jönnek a levesek, alkalmanként 
meleg tészták. Hihetetlen, de szinte felsora-

kozik itt minden elkészítési forma, konyhai 
stílus! A rendelésről, kiszállításról  akár ta-
nulmány is írhatna Rádl Tamás:

–  Korszellemünkre utaló – a gyorsétkez-
tetési műfaj édestestvére a gyors megren-
delés és szélsebes kiszállítás – fejti ki.- Aki 
az Európa Ételbár applikációját megnyitja, 
pillanatok alatt informálódhat, a szállítás-
hoz megvan a megfelelő partnerszolgál-
tató. Nemcsak a napi ajánlatokat láthatják 
a megrendelők, hanem mindig szembe-
sülnek akcióinkkal, aktuális ajánlatokkal. 
Ilyenek például az ünnepek, most például a 
karácsony vagy szilveszter. Az utóbbiakhoz 
előrendeléseket is leadhatnak, jellegzetes, 
autentikus ételeket választhatnak. Kará-
csonyra a hagyományos halászleveket, 
töltött káposztát, ropogós kacsacombot, 
sült halakat, mákos gubát, bejgliket, de 
sorolni is kár, mert minden dinamikusan, ki-
kerülhetetlenül a szemünk elé tárul!

Összegzünk, még inkább elgondolko-
dunk azon, mi mindenen múlik egy ember 
sikere, sikertelensége, jó vagy rossz pálya-
választása. A felkészültség és a képesség 
a fundamentumot adhatja – vélekedik Ta-
más, a szerencsefaktor sem elhanyagolha-
tó, de valahogy a sorszerűség is irányító 
erő. Óbuda, III. kerület – sok-sok eltávolo-
dó kanyar után – visszahívta és úgy véle-
kedik: itt is marad! Kórház utcától a Kórház 
utcáig –bezáruló kör. Olyan pályára került, 
ami cselekvő, az életben maradás lehető-
ségét sokféle formában felmutató szaka-
szokat adott számára, megélhetett sok-sok 
sikert, valójában panaszra nem lehet oka. 
Karácsony – család? Lányáról szól, aki rend-
kívül tehetséges, elvégezte szállodaszakon 
a vendéglátós főiskolát, jelenleg kétlaki 
életet él Anglia és Magyarország között.
Vállalkozó, de nem  teljesen a vendéglá-
tás területén.Párjával   keresi a boldogulás 
útjait. Nem félti, neki is végig kell menni a 
saját útján… 

 K.D.P.Ételbőség...

Kínálat 2.

Kínálat 1.

A lacikonyhából...
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A VÁROS ÉS A BORREND SZIMBIÓZISA

EMLÉKEZETES ELŐADÁSOK, GASZTRONÓMIAI ÉLMÉNYEK, KITÜNTETÉS

TATAI JUBILEUM

A LAPSZERKESZTŐ SAJÁT DOKUMENTÁCIÓ-
JÁBAN VISSZALAPOZ ÖT ESZTENDŐT, AMI-
KOR A TATAI ZSIGMOND KIRÁLY BORLOVAG-
REND NEMES TAGSÁGA LÉTREHOZÁSÁNAK 
20. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELTE, MÉGPEDIG 
TÖBBSZÖRÖSEN IS TÖRTÉNELMI HELYSZÍ-
NEN. A VÁR ÖNMAGÁBAN IS MÚLTIDÉZŐ, 
DE AZ ALAKULÁSKOR EGYBEGYŰLT  KÖ-
ZÖSSÉG UGYANCSAK ITT TARTOTTA EMLÉ-
KEZETES CEREMÓNIÁJÁT. A TÖRTÉNELEM 
KEREKE FOROG: ÍME, MÁR A NEGYEDSZÁ-
ZADNÁL TARTUNK, ÖSSZEFOGLALÓNK IS 
ERRŐL SZÓL. 

A szervezők jó érzékkel, boros-étkes 
ünnepre  időzítették a találkozót. Novem-
ber 11-én, pénteken, Szent Márton nap-
ján két helyszínre érkezett az országból 
közel 30 borrend küldöttsége: a Hotel 
Gottwald fogadótermébe, illetve a Vár 
összenyitott két termébe. Ahogy mon-
dani szokás, a házigazda borrend részéről 
mindenki a „fedélzeten” volt, hogy a ven-
dégek számára emlékezetes órákat sze-
rezzenek. A délelőtt során díszruhába öl-
tözött minden egyes borrendi képviselő 
a Tatai Vár bejárata előtt, hogy látványos 
felvonulás közepette, zászlókat lengetve 
sétáljon fel a rendezvény helyszínére. A 
szervezők részletes forgatókönyvet dol-
goztak ki, hogy minden mozzanat zökke-
nőmentes legyen. 25 esztendő nagy idő, 
a két és fél évtized történéseit összefog-
lalni lehetetlen, de jó dramaturgiával sike-
resen megoldható. A délelőtti emlékező, 
egyben kulturális és borgasztronómiai 

program, nyugodtan mondhatjuk, min-
denkit lenyűgözött. A megközelítően 100 
fős vendégsereg először Prof. dr. Kerekes 
Sándor nagymester megnyitóját hallgat-
ták meg, aki rövid összefoglalójában utalt 
a borrend történelmi küldetésére, a bor-
kultúra térségi avatott és méltó képvisele-
tére és egy összetartó közösség nagysze-
rűségére. A következő momentumként 
az eseményre kiadott jubileumi bort és 
annak értékeit elemezte pohárköszön-
tőjében Schwarzenberger Tamás váro-
mányos főpohárnok. Az elmúlt néhány 
esztendőben több borrendi eseményre 
is meghívást kapott Mészáros János Elek 
énekes, aki Tatán is csodálatos perceket 
szerzett közönségének. A bor és az élet 
kíséretével, versekben és dalokban. Hogy 

el ne feledkezzünk a sajátos vendég ké-
nyeztetésről, meg kell jegyeznünk, hogy 
az egyes programpontoknál a borrend 
képviseletében Gottwald Zoltán és ked-
ves hölgysegítői borokat kínáltak. Az első 
tételt a Hilltop Neszmély Zrt. prezentálta 
– a Pinot Gris igazán jó hangulatalapozó-
nak bizonyult. 

Nem először foglalta össze sajátos 
előadásában borrendi eseményen dr. Gö-
dölle Zoltán kardiológus főorvos kutatá-
sának legfőbb gondolati elemeit. Előa-

NEGYEDSZÁZADA ALAKULT MEG 
A ZSIGMOND KIRÁLY BORLOVAGREND
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Dr. Mikóczy Nárcisz előadása

Mikóczy István duplán kínál
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dásának címe „Megtüll jobb bort iszol, 
attúl lesz jobb véred” avagy borban az 
egészség. Külön részletes összefoglalót 
érdemel ez az orvosi megközelítés, most 
csak annyit jegyzünk meg, hogy legyen 
fehér a bor, legyen vörös, a mértékletes-
ség a legfőbb szempont, amit � gyelembe 
kell venni. Hogy itt se lankadjon a � gye-
lem, kínálatként neszmélyi Chardonnay 
került a poharakba. Továbbhaladva az 
eseménysor menetében rendkívül idő-
szerű, egyben a jövőnek is szóló előadást 
prezentált dr. Mikóczy Nárcisz PhD, aki 
édesapjával, Mikóczy Istvánnal szőlé-
szeti vállalkozást vezet, a klímaváltozás 
okozta kihívásokról és az arra adott vá-
laszokról elemző, saját kutatásaira alapo-
zott adatokat, konklúziókat ismertetett. 

Arra külön érdemes a jövőben � gyelni 
a magyar szőlészeti ágazatban, hogy az 
öntözés jelentősége többszörösen felér-
tékelődött és ez a jövőben a siker egyik 
legfőbb záloga lesz! 

Emblematikus vendéglős, 
Gottwald Sándor kitüntetése

Az alapító tagok közé tartozó Gott-
wald Sándor tatai vendéglős, a Gottwald 
vendéglátós dinasztia megalapozója 
a jubileum alkalmával az ünnepségen 
a Magyar Borrendek Országos Szövet-
ségének nívós kitüntetését vehette át! 
Tutor Jánosné, a Magyar Borrendek 
Országos Szövetségének főtitkára az 
elnökség képviseletében Pro Vino Érde-
mérem átadásával köszönte meg a jeles 
vendéglátós szakember elhivatottságát, 
bor iránti elkötelezettségét, Tata vendég-
látós kultúrájának fellendítését. A mélta-
tást követően a borrend tagsága Mészá-
ros János Elek felvezetésében elénekelte 

a Három fehér szőlőtőke című dalt, ezt 
követően pedig a jubileum apropóján a 
Zsigmond Király Borlovagrend jelenlévő 
tagjai eskütétel formájában borlovag-
rendi fogadalmat tettek. Stílusosan ezt 
követően a Gottwald Borászat Olaszriz-
lingjével koccintottak. 

Tudósításunk legelején megjegyez-
tük, hogy az ünneplő borrend teljes 
tagsága káprázatos vendégszeretettől 
felvértezetten részt vett a programok 
gördülékeny lebonyolításában. Az Ester-
házy Kastély nemrégiben történt felújí-
tása és nagyközönség előtti megnyitása 
apropójából a meghívott vendégek meg-
tekintették a csodálatosan helyreállított 
kastélyt. Igazán avatott tárlatvezetők 
felvezetésében: Michl József polgármes-
ter és dr. Horváth József, a tatai önkor-
mányzat jegyzője idegenvezetésből is 
jelesre vizsgázott. A kora délutánig tartó 
megemlékező program záró eseményére 
ismét a Hotel Gottwald nagytermében 
került sor, stílusosan a nap gasztronó-
miai üzenetéhez illeszkedve, libatoros 
ételek kóstolásával.  Ebéd közben, két 
fogás között kérdeztük Michl József pol-
gármestert, úgyis, mint a város elsőszámú 
házigazdáját személyes benyomásairól, 
érzéseiről:

– Jóleső volt látni, hogy borrendünk 
jubileumára az ország különböző szeg-
leteiből érkeztek jóravaló borlovagok! – 
mondotta. – Ez számunkra is lehetőséget 
adott arra, hogy megmutassuk a borrendi 
értékeink mellett  kultúránkat, az elmúlt 
évek turisztikai, idegenforgalmi fejleszté-
seit. Ezze l is jó hírünket viszik a társ bor-
rendek képviselői. Számomra azonban ez 
a 25 esztendő azt is jelöli, hogy az ön-
kormányzat és a borrend szövetségesei 
egymásnak. Közösen tudunk tenni a 
neszmélyi borkultúra megismertetésé-
ért, igazi szimbiózist alkotunk, mert fel-
ismertük ennek fontosságát, jövőre szóló 
üzeneteit. Jegyző úrral minden fontosabb 
borrendi eseményre jó szívvel megyünk, 
alapításkor elmondott eskünk szerint cse-
lekszünk és gondolkodunk. 

mbé  tudósítás
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Béger Zsolt Vértezetben Michl József  polgármester idegenvezet és méltat

Tutorné Éva a kitüntetettel

Gottwald Sándort többen méltatták

Jubileumi bor
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KARÁCSONY ELŐTTI BESZÉLGETÉSÜNKNEK AK-
TUALITÁST EGY JUBILEUMI ESEMÉNY ADOTT. 
A TATAI ZSIGMOND KIRÁLY BORLOVAGREND 
MEGALAKULÁSÁNAK 25 ÉVES JUBILEUMÁRA 
ORSZÁGOS TALÁLKOZÓT SZERVEZETT. ESE-
MÉNYEKBEN GAZDAG PROGRAMRÓL ELŐZŐ 
OLDALAINKON KÜLÖN ÖSSZEFOGLALÓ TU-
DÓSÍTÁS OLVASHATÓ. A JELES ESEMÉNYEN 
A MAGYARORSZÁGI BORRENDEK ORSZÁGOS 
SZÖVETSÉGÉNEK ELNÖKSÉGE PRO VINO ÉRDE-
MÉRMET ADOMÁNYOZOTT A KÖZEL 60 ÉVES 
SZAKMAI MÚLTTAL RENDELKEZŐ  KARAKTE-
RES  VENDÉGLŐSNEK.

A szombati ebédre a lapszerkesztő 
külön is készült, több oknál fogva. 30 éve 
ismeri, számos riportot is írhatott a Gott-
wald birodalom kialakulásának fázisairól. 
Minek tagadná: emlékei dokumentumér-
tékűek. Ám az élet nagy sodrában min-
dig újdonságokról is kell írni. A kitüntetés 
napján érthetően nem volt idő arra, hogy 
visszapörgessük ezt a tartalmas életet. 
Az asztalnál hárman ülünk, velünk van 
még Tóth Imre, a Budavári Szent György 
Borrend és az Első Magyar Fehérasztal 
Lovagrend  tagja, aki jó szívvel jött erre a 
találkozásra, mert vendégként korábban 
számos alkalommal átélhette, mit jelent a 
„gottwaldi vendégszeretet”. Borrendi ese-
mény után, stílusosan a borral kezdünk:  

– Sikerült mindenkinek eltitkol-
nia előlem, milyen kitüntetést kapok, 
öszintén meglepődtem! – kezdi a rá 
jellemző őnyíltsággal mondanivalóját a 
Gottwald étterem szépen terítet aszta-
lánál. – Alapítója és ceremóniamestere 
vagyok a borrendnek. Ha belegondo-
lok, egész életemben vendéglősként 
ceremóniamester voltam! A vendég-
látás nagy egészéhez szervesen hoz-
zátartozik az ital kínálás és ismeret, a 
bor valahogy mégis más. Külön világ, 
fétis. 1975-ben találkoztam egy bará-
tommal, akinek saját pincéje volt. Meg-

hívott, megmutatta, beszélgettünk a 
borászkodásról, a pincék világáról és 
úgy döntöttem, magam is vásárolok 
szőlő területet Dunaszentmiklóson, 
az Öreg-hegyen. Az én borászkodá-
som innen indult, ugyanis fokozatosan 
beleszerettem a borok készítésébe, 
próbáltam ismereteimet gyarapítani, 
és ahogy megmérettem magam előbb 
kisebb térségi, majd régiós kistermelői 
borversenyeken, a sikerek mindig új 
lendületet adtak. Aztán jöttek hozzá-
értő barátok, borrendi társak, később 
rendezvényeink vendégei is megkós-
tolhatták. Ez is az életem részévé vált. 
Borakadémiás profi borászokkal itt-
honi és külföldi boros eseményekre, 
kiállításokra is elmentem. A borren-
dünknél pedig mindig szervezünk aktu-
ális programokat, kóstolásokat, szakmai 
utazásokat hazai borvidékek jeles borá-
szaihoz. 40 esztendős időívet tekintve 
aztán eljött az a pillanat, amikor már 
két fiam felcseperedett, aktív része-
sévé vált családi vállalkozásunknak. 
Zoltán fiam Salzburgban végzett nívós 
felsőfokú szállodás iskolában,ő a hotel  
vonalat viszi, Szilárd nemcsak kiváló 
mesterszakács lett, hanem felelősen 
gazdálkodó vendéglős, aki az utóbbi 
10 évben már a borászként is átvette a 
stafétabotot, övé a pince kulcsa./Jó, ná-
lam is van egy „pótkulcs… /  No és az 
unokák, a reményteljes harmadik gene-
ráció!   Öten, akárcsak egy ötösfogat! 
Remélem, lesz közöttük méltó folytató. 
El ne felejtsem: büszke vagyok  arra, 
hogy a mostani borrendi jubileumra el-
készített emlékbort, annak karakterét a 
rendtársak felkérésre Szilárd alakította 
ki. Szép beteljesedés ez nekem!

Itt ülünk a Tatai tó partján található 
erdőségben, annak is a kellős közepén 
felépített többfunkciós vendégfogadó 
objektum éttermében. Induláskor – ka-
pom a pontos adatot Sándortól – 1190 
négyzetméternyi volt a terület, mára 26 
ezer négyzetméterre terebélyesedett. 
Mennyi korszak,epizód, azt megelőző 
szervezés, munka, kivitelezés, újragon-
dolás van e mögött!  Országos hírű ven-
dégfogadó oázis  született itt úgy, hogy 
barátai, „őszinte jóakarói” arra figyel-
meztették, ide vendég majd be nem 
teszi a lábát. Hát erre rácáfolt Gottwald 
Sándor, mert bizony képes volt „bevin-
ni” az erdőbe a vendéget! 

– Mindennek az alapja, hogy szeret-
ni kell, amit csinálunk – reagál a szakmai 
pályáját 1964-ben elindító házigazdánk. 
– Tanulóként soha nem tudtak haza-
zavarni, mert még maradtam volna,   a 
felfedezés, tudásszomj miatt. Érdekelt, 
ami fokozatosan feltárult előttem. Dol-
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SZOMBATI EBÉD A TATAI ERDŐBEN
GOTTWALD SÁNDOR a szakmai hitelességről, 

a dinasztia építésről, a borról beszélt

Van mire emlékeznie

A bor is kifejezési forma
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goztam különböző beosztásokban, kü-
lönböző műfajú éttermekben, vendég-
lőkben, a szakmai hitelességet mindig 
a gazda kisugárzása adja. Az empátia 
képessége legalább ennyire fontos, mert 
aki erre a szolgálatra adja a fejét, az több-
szörös élményt nyújthat az embereknek. 
Kínálatával kulináris ünnepet, a kiala-
kított környezettel egyéni hangulatot, 
ezen közben pedig egyéniségnek kell 
lenned. Régi nagy vendéglátós szakem-
berek mondták, hogy az úgynevezett 
főpincérek, ahogy mondták főurak úgy 
készültek az esti munkára, mint színé-
szek a fellépésre.Kifogástalan öltöny, 
fényes cipő,� nom vasalt ing, mangyet-
ta gomb, mosoly… Aztán az is nagyon 
fontos, hogy az előrejutást ne vakrepü-
lésszerűen csinálja az ember, próbál-
jon átgondoltan, előrelátóan tervezni. 
Fejlődéseink különböző állomásainál az 
önerő mellé lehetőségként felmerülő 
hitelfelvételeknél szakmai mentalítá-
somra, a megbízhatóságra  és jövőkép-
ként két � amra alapoztam.Elfogadtak. A 
nagy vendéglátós és más  dinasztiákat a 
kommunizmus előbb megsemmisítette, 
lerombolta, ezért ahogy vége lett ennek 
a pokoli és embertelen  világnak, elölről 
kellett mindent kezdeni. 30-40 év alatt 
kialakult már egy ilyen folyamat, ez ér-
vénes például a borágazatra is, de ránk 
vendéglátósokra hasonlóképp. 

Gottwald Sándor 72 évesen visszább 
vett a tempóból, de – bár � ai fontos tá-
maszai-, a folyamatokat azért  � gyeli, 
véleményt mond, és az értékteremtést 
továbbfolytatja. Újabb szálloda épül, 
rendezvény és konferenciaközponttal, 
de – mert az idő ebben a formában  is 
dolgozik – a következő fontos feladat a 
meglévő objektumok felújítása. 

– Ha már a tempóváltásról esett szó, 
hozzátehetem, most talán több időm 
van olvasni, olyan dolgokat pótolni, 
amelyekkel nem foglalkozhattam az 
erősen aktív, sűrű évtizedekben – foly-
tatja jelenére utalóan. – Szeretek baráti 
körrel, meghatározóan saját korosztá-
lyom tagjaival közös beszélgetéseken 
részt venni, utazni. Nyitott szemmel 
járó ember vagyok, társadalmi kérdé-
sekről is van véleményem. Persze egy 
vendéglős figyeljen arra, hogy ne poli-
tikai szószéknek gondolja saját vendég-
lőjét. Nehéz, történelmi időket élünk 
ezekben a napokban , hiszen a gazda-
sági ágazatok közül a vendéglátást, ide-
genforgalmat, turizmust erősen sújtotta 

előbb a pandémia, most a rezsiválság és 
a háború. Világfolyamatokról van szó, 
de magyar szempontból óriási törté-
nelmi pillanat, hogy döntésképes,a  
kiutakat bátran kereső és kimondó 
felelős politikusokból álló kormány 
van hivatalban. Éles kanyarral pedig – 
visszatérve még szakmánkra – tovább-
ra is megoldandó kérdés az utánpótlás 
nevelése. Sok tanulót foglalkoztattunk 
saját vállalkozásunk égiszén belül, vol-
tak jó képességű gyerekek, de nagy ösz-
szességben még mindig meghatározó 
a szakács, cukrász, felszolgáló pályát 
elhagyó fiatalok száma. Újabb és újabb 
módszertanok születnek, és sajnos ab-
ban vagyunk következetesek, hogy 
ezek nem átütőek, úgyis fogalmazhat-
nék nem elég hatékonyak. Pályám során 
szerettem volna egy iskolát létrehozni, 
megfelelő szakmai, pedagógusi oktató-
gárdával, a gyakorlati oktatás hátterét 
vállalkozásunk adta volna.

– Melynek egyik alappillérét a mün-
chnei krempinski hotelből 26 év után 
hazatért példaképem, 10 nyelvet be-
szélő (szakmai zseni) Fávián László Úr 
adta volna. Sajnos nem sikerült. Isten 
nyugosztalja. 

 Sándor indulni készül, egy jó barátja 
temetésre  megy a szomszédos község-
be. Kávézás közben szóba kerül, hogy 
Tata szívében sikerült cukrászdát nyit-
niuk, jó híre szépen terjed. Búcsúzunk, 
közben feleségétől, Julikától is elkö-
szön.  Érdemes tudni Róla: ő is kitűnő 
vendéglátós, 40 éve vezeti a Tatai Vár 
Múzeum Presszóját.

Kiss Dezső Péter

Megköszönte méltatását

Barátok: Tóth Imre Gottwald Sándorral koccint
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SZIGILLUMVadászok,�borászok,�stílusos�vendéglátók!
SZIGILLUM

BECSÜLETÉRE LEGYEN MONDVA AZ ORDO VINI 
VENATORUM VADÁSZ BORREND MAGYAR-
ORSZÁG ELKÖTELEZETT BORRENDI SZERVEZŐ 
CSAPATÁNAK, HOGY EGY DÉLUTÁNRA ÉL-
MÉNYEK ZUHATAGÁT TUDTA A MEGHÍVOTT 
VENDÉGEK ELÉ TÁRNI! TEGYÜK HOZZÁ: VOLT 
MIBŐL MERÍTENI, HISZEN EGY OLYAN SAJÁTOS 
BORRENDI KÖZÖSSÉGRŐL VAN SZÓ, AMELY OR-
SZÁGOSAN IS EGYEDÜLÁLLÓ.

Ez utóbbi mondatunkra válaszként csak 
annyit, hogy a közel ötezer tagot számláló 
honi borrendi mozgalom nagy étéke, hogy 
régiókat, borvidékeket övöz ezen, szellemi-
ség jegyében. Attól tarka ez a nagy közös-
ség, hogy vannak karakteres egyesületek!   
Az egyik ilyen Ordo Vini Venatorum Va-
dász Borrend Magyarország jellegzetes 
alakulata. Országos kiterjedésben toborzott 
tagokat, Villánytól Egerig, Esztergomtól 

Sopronig, azt üzenve, hogy a vadászat, a bor 
és borfogyasztási kultúra önmagában is stí-
lusteremtő,mindennapjaink szebbé tétele. 

Remek helyszínt talált vendéglátásra a 
borrendi csapat, hogy meghívja az ország 
borrendi mozgalmának képviselőit a Bu-
dakeszi Pilisi Parkerdő területén található 
Dudor Rendezvényközpontba. (Ennek 
már volt sikeres előzménye, hiszen a tudó-
sító maga is részt vehetett az elmúlt évek-
ben itt remek együttléteken.) Elsőként a 
megérkezett meghívottak – forró pogácsa 
és lélekmelegítő italok után – felöltötték 
ruháikat, díszes vértezeteiket, hogy hagyo-
mányosan a szoborparkhoz vonuljanak. Itt 
tisztelegtek az ország, de a világ számára 
is hatalmas   művészeti értékeket teremtő 
természet, állat festő, Csergezán Pál előtt. 
Itt éreztük először, hogy a bor, a társasági 
lét izgalmas kísérője a művészet! Héczei 
Imre elnök-nagymester köszöntője után, 

Keszléri József, borrendi tag, a Pilisi Par-
kerdő Zrt Budakeszi erdészetének vezetője 
személyes önvallomásban fejtette ki a fes-
tővel való barátságát. (Lásd külön keretes 
összefoglalónkat.) Ezt követően – és ez is 
hagyomány, hogy az egybesereglett borlo-
vagok, zászlóikat is felemelve, közös fotózá-
son vettek rész. 

A BUDAKESZI 
PILISI PARKERDŐBEN

TALÁLKOZÓ

Tisztelgés

Borrendi csendélet Középen az MBOSZ elnöksége
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Művészet,�szaxofon�és�gitár
SZIGILLUM

Irány az avatás
Izgalmas perceket hoz minden borrend életében, haj új tagot 
avatnak! Így volt ez most is. A közösség nagy tisztelettel fo-
gadta Héczey Imre nagymester felvezetését arról, hogy ezen a 
délutánon új tagként felavatják Katona József jelöltet, aki a saj-
nálatos pandémia helyzet óta két esztendeje kényszerűen vár 
arra, hogy megtörténjen a nagypillanat. Most pedig eljött ez a 
pillanat! Dr. Jeszenszky miklós ceremóniamester összefoglalta 
a kiváló jelölt érdemeit, aki vadász, családi pincészetet visz, 
hogy jó borokat készíthessen, emellett építészmérnökként 
vállalkozó, gyermekkora felejthetetlen emléke, hogy édesapja 
mellett – aki borászként a Balatonboglári Állami Gazdaság   
területi vezetője volt – életre szólóan magába szívta a borvi-
dék csodálatosságát, a bor fétisét. Vadászként pedig egy olyan 
közösség tagja lehet saját vadásztársaságában, ahol átélheti, 
megélheti másik énjét! 

Több tételről beszéltünk, amikor ezt 
a remek borrendi programot felvezet-
tük a tudósításunk elején. Még mielőtt 
a veretes menüsort megkóstolhatta vol-
na a nagyérdemű, „előételként” kapott 
egy exkluzív zenei programot:. Much 
Éva gitárművész és dr. Jasper Andor 
szaxofonos párosa félórás zenei blokkal 

azt bizonyította, hogy a borendi együtt-
léteknek többdimenziós   élményfoko-
zatai vannak. 

Végezetül pedig annyit, aki ezen a 
rendezvényen jelen volt, szerencsésnek 
mondhatja magát! Minden gördüléke-

nyen, stílusosan zajlott, semmi „erőlkö-
dés” a poharak viszont sokat koccantak, 
az asztaloknál ülők sokáig beszélgettek 
– a tervezett zárás – a szervezők örömé-
re – némelyest csúszott…

- mbé -

A 2009 júniusi szoboravatón 
Keszléri József által elmondott 
beszéd „aktualizált” változata:  

Szia, Pali bácsi ! 

……így köszöntelek Téged most is, 
ahogy szoktalak. Reggel, délben és este; 
amikor összefutottunk itt  ezeken a kis, belső 
utakon. Vagy akár éjfél után, ha bezörögtem 
Hozzád itt fölöttünk a műterembe egy  üveg 
whiskey-vel. 

Zavarlak? Kérdeztem; de már tudtam a 
választ: 

Sose zavarsz, gyere csak, Józsikám..! 
Itt laktunk, egymástól egy sóhajtásnyira, 

mint két szomszéd fészekben két jó – időn-
ként rossz - madár.  Aztán elköltöztünk mind 
a ketten. Te egy kicsit előbb; és a végleges la-
kodba. Én később…és  nekem még hátravan 
legalább egy hurcolkodás… 

 De majd találkozunk, tudom… 
Most a Téged ünneplőknek, tisztelőid-

nek, barátaidnak, szeretteidnek egy általad 
régen, írásban feltett   kérdésedre adandó 
válaszon keresztül szeretném elmondani, 
hogyan ünnepeljünk tovább ezen a   szép 
novemberi délutánon: 

A kérdésedet egy cetlire írtad – itt 
van a kezemben. Majd a cetlit a mű-
terem ajtajának résébe dugtad,   mert 
hiába vártál bennünket, hogy …”körbe 
menjünk.”; pedig megbeszéltük…!   ….. 
Le a vadászházhoz itt ezen a középső 
úton, aztán vissza a másikon, ahol akkor 
is, most is mindenféle fontos emberek 
siettek és sietnek vadászati vagy egyéb 
életbevágó ügyeiket intézendő. 

Nem vártál meg bennünket akkor, 
Pali bácsi, hanem elindultál… Azért nem 
egyedül, hanem kedves Palcsi kutyáddal; 
akit egyébként teljes nevén Csergezán Pál-

nak szólítottál. S aki becsületes tacskó  mi-
voltához, de főleg nevéhez és gazdájához 
híven; hihetetlenül konok, öntörvényű, de 
belül csupa csupa szív társad volt, és aki 
most már együtt rója Veled az égi köröket. 

 A kérdés tehát, amit leírtál, és ami fontos 
volt Neked, mert alá is írtad; - pedig ezt köz-
tudottan  csak a Neked is tetsző munkáiddal 
tetted meg, -  így szól: 

 - A hölgyek, akiket Te igazán különleges 
módon szerettél és tiszteltél, most kérem 
fogják be a saját  és a gyermekeik fülét; mert 
egy kicsit nyersen hangzik talán. De nem egy 
párizsi szalonban vagyunk hanem a szabad 
magyar ég alatt, és Te írtad, Pali bácsi, én 
csak fölolvasom - : 

„HOL A PICSÁBA VOLTATOK ILYEN SOKÁ-
IG ?” 

  ….A választ, Pali bácsi; nem tudom, 
ahogy nem tudtam igazán akkor sem…! 
Össze-vissza szaladgálunk; intézzük a hi-
hetetlenül fontosnak vélt dolgainkat, aztán 
általában rájövünk, hogy mégsem voltak 
olyan fontosak… 

De nem is ez a lényeg… 
Hanem az, hogy most itt vagyunk Pali 

bácsi; Veled, és mind TÉGED köszöntünk ! 
…Aztán majd megyünk utánad. Először 
le a vadászházi úton, aztán vissza ide a 
műteremhez, és  aztán ehhez a gyönyörű 
szoborhoz. 

Majd kicsit később, de kivétel nélkül 
mind, egyenként, követünk Téged oda, 
ahol most vagy… És az a hely, ahol Te 
vagy, az csak jó lehet… 

Isten éltessen Pali bácsi!!! Isten éltes-
sen; és éltet is Téged örökké! 

 Isten éltessen Mindannyiunkat! 

Budakeszi, 2022 november 26. 
 Keszléri József

Szaxofon és gitár

Együtt, emlékezetesen!

Az avatás három pillanata

Képalá
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Nem kell nagy életböl-
csesség ahhoz, hogy kije-
lenthessem: „Egyedül nem 
megy” szellemisége mind-
annyiunk életében arról szól, 
hogy kisebb-nagyobb közös-
ségeket építünk, legkisebb 
közösség a család, aztán a 
haza, de folytathatom az 
európaisággal, és ezerféle 
megközelítésben bebizo-
nyosodik, hogy magányosan 
nem tudunk előbbre jutni. 
Az elmúlt három esztendő 
– meggyőződésem - azért 
történelmi, mert a világmé-
retű folyamatok egyenként 
is hatással vannak életve-
zetésünkre, felfogásmó-
dunkra. Ha magam életét 
nézem, most a család fétisét 
nem is említem, mert any-
nyira nyilvánvaló, hogy ez 

jelenti a fundamentumot,-
de megadatott számomra, 
hogy a vendéglátás hatal-
mas közösségéhez tartozó-
nak érezhetem magam. Pá-
lyakezdésem első percétől 
fokozatosan vált számomra 
egyértelművé, hogy például 
egy vendéglőben, vagy szál-
lodában- bár sokféle szakte-
rület egyesíti erejét-, egy cél 
érdekében dolgoznak: a ven-
dégért. A szakács, a cukrász, 
a felszolgáló, a beszerző, az 
adminisztrátor, a marketin-
ges a maga tudását, tehetsé-
gét teszi be a közösbe. Még 
konkrétabban is szeretnék 
közelíteni ehhez a témához. 
Több szakmai szervezet tag-
ja is lehetek, ezek mindegyi-
ke egy-egy közösséget alkot, 
országosan, regionálisan, 
így szeretett szakmánk min-
dennapi rezdüléseit ,mások 
hasznos, tanulságos  példáit 
is megismerhetjük. Most a 
nehéz, háborús, energia-
számolós időszakban még 
jobban felértékelődik az ösz-
szefogás, annak pozitív ereje. 
Advent havában, annak má-
sodik vasárnapján az István 

Nádor Borlovagrend meg-
hívását és vendégszeretetét 
élvezhettem hagyományos 
évzáró rendezvényükön. 
Mint az Első Magyar Fehé-
rasztal Lovagrend nagymes-
tere alkalmam volt a Lillafü-
redi Palota Szálló kertjében 
megkoszorúzni a korábban 
Benke László nagy emlékeze-
tű nagymesterünk emlékére 
itt elültetett fát. Ez a momen-
tum is elgondolkodtatott, 
hiszen két közösség valósá-
gos és szimbolikus találko-
zója volt ez az emlékezetes 
program. A mi lovagrendi 
közösségünk közvetlenül 
Karácsony előtt évzáró ösz-
szejövetelen idézte vissza 
az esztendő történéseit, ez 
alapításunk óta hagyomány. 
Való igaz kinek-kinek volt 
miről mesélnie, mert sűrű 
időket élünk. Ez érvényes 
a kisebb-nagyobb vállal-
kozásokra, de a nyugdíjas 
korosztályra is. Aggódunk 
szeretteinkért, a � atalabb 
kollegákért, és – megint csak 
megerősíteni tudom – mi-
közben szervezzük minden-
napi életünket, ne feledkez-

zünk el másokra is � gyelni. 
Készülünk a 2023-as eszten-
dőre, őszintén bevallhatom: 
bár optimista természet va-
gyok, de erős bizonytalansá-
gi érzésekkel írom ezeket a 
sorokat. 

Lovagrendünk küzdel-
mes három esztendőn van 
túl,  sikerült jelentős számú 
új  tagokkal erősíteni  nemes 
kötelékünket azt is mondha-
tom, a � atalítás útján is elin-
dultunk. Mi a jövőképünk? 
Csakis az lehet, hogy a békét 
megvédjük, a kisebb-na-
gyobb közösségeket lehetet-
len emberi módon életben 
tartani békesség nélkül!

Talán az lehet a jövőkép, 
hogy mindezt a döntéshozók 
inkább előbb, mint utóbb 
felismerik és nem sodródunk 
tovább a katasztrófa felé. Vé-
gezetül, záró üzenetképpen 
a Nagytanács  teljes tagsága 
nevében kívánok tagtársa-
inknak, szakmánk képviselői-
nek széles e hazában Boldog, 
Áldott BÉKÉS Karácsonyt és 
felszabadító Új Esztendőt.

Garaczi János

Elso Magyar Fehérasztal Lovagrend

SZÖVETSÉGBEN

Együtt Lilafüreden: balról Czupper András nagymester, Garaczi János, Koczor Kálmán MBOSZ-elnök
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Elso Magyar Fehérasztal Lovagrend

Megkülönböztetett, őszinte szeretet-
tel fogadták a házigazdák az ide érkező lo-
vagrendi tagokat, ez azért is megejtő, mert 
így együtt lenni, mos ebben a zivataros 
időszakban mindannyiunk számára  nagy 
levegővétel, sóhajtás. Közel 70 tag, hozzá-
tartozóval, barátokkal ülte körül a szépen 
megterített asztalokat. A forró pogácsa, és 
karcos pálinkák kóstolása után Garaczi Já-
nos elnök-nagymester emelkedett szólás-
ra. (Az akadozó mikrofont félretéve, ékesz-
szólóan tudta elmondani gondolatait:

– 2022-ben az általunk kitűzött célokat 
megvalósítottuk, nagy adományként végre 
újra összeülhetünk a csillagunknak szá-
mító fehér nagyasztaloknál! – vezette fel 
mondandóját. – Amit ebben az esztendő-
ben megvalósíthattunk, az egyben lovag-
rendünk létjogosultságát bizonyítja! Új 
tagokat avattunk, ma már közel 130 lovag-
rend jelenti a mi csodálatos gasztronómiai 
� ottánkat. Mit is tettünk? Feléledt a gasztro-
nómia a pandémia után, megmutathattuk 
önmagunkat több településen megrende-
zett gasztronómiai eseményen. Említhetem 
Mohácsot, a Balatonszárszón megrende-
zett Lecsófőző Versenyt, a Kiskunmajsán 
nagyon népszerű Töltött káposzta főző ver-
senyt, a Tihanyi Garda Fesztivált, a karcagi 
Birkafőző Fesztivált és talán megenged-
hető számomra, hogy sok-sok felkiáltójellel 
említem a Lajosmizsén megrendezett Ben-
ke László Emlékversenyt. Alapító nagy-

mesterünk, Benke László bizonyára látta, 
láthatta, hogy megpróbálunk az általa meg-
határozott értékrendeknek maradéktalanul 
megfelelni. Ki ne hagyjam a Helvéciai Lovas 
Napokat, ha azt mondom, hogy a felsorolt 
események az igazi magyar vendéglátást, 
hagyománytiszteletet demonstrálták.

Sokan eljöttek, ahogy említettük, közöt-
tük nagy tisztelettel köszöntötte vendéglős 
barátját a nagymester, nevezetesen Gott-
wald Sándort, aki a tradicionális vendég-

látás emblematikus képviselője, egyben 
pedig a magyar érzület megtestesült em-
bere! Sokan, sok mindenről beszélgettek az 
asztalok körül  az étkek válogatásának köze-
pette. Ennek a karácsony előtti találkozónak 
kitörölhetetlenül, egyben pedig a jövőnek 
szóló üzenete: mi, így együtt meg tudjuk 
mutatni azt, mit jelent egy fontos közösség-
ben képviselni a magyar vendéglátást. Az 
elnökségi asztaltól felállva, külön is kötetle-
nül beszélgetett a lovagrend Nagytanácsa, 
annak tagsága. Egyöntetűen leszögezhető, 
hogy team munkával sikerült megvalósí-
tani a kitűzött célokat, a nagymester szá-
mára megnyugtató, hogy remek csapattal 
van körbevéve. Mindezt kötetlen formában 
is megköszönte a Nagytanács tagjainak Ga-
raczi János. 

Záró üzenet. Abban is megegyezett, 
még inkább úgy fogalmazhatunk, egyetér-
tett ez a közönség, hogy most nehéz idők 
vannak, és még nehezebbek jönnek! Ki-ki 
a maga területén próbálja keresni a kiuta-
kat. Ha ilyen összefogás van, mint az Első 
Magyar Fehérasztal Lovagrendnél, akkor 
egyfajta támogató, segítő hátteret is tud 
mutatni. Amikor koccintottunk, mindenki 
arra gondolt, hogy jobb jövő elé nézünk.

mbé magazin tudósítás

LÉLEKEMELŐ VOLT EGYÜTT LENNI 
LAJOSMIZSÉN A TANYACSÁRDÁBAN

HOSSZÚ HAGYOMÁNYA AZ ELSŐ MAGYAR 
FEHÉRASZTAL LOVAGRENDNEK, HOGY ÉVZÁRÓ 
RENDEZVÉNYT SZERVEZ – KORÁBBAN A ZILA KÁ-
VÉHÁZBAN -, AZ UTÓBBI ESZTENDŐKBEN A BÁ-
ZIST JELENTŐ LAJOSMIZSEI TANYACSÁRDÁBAN. 
VÁLLVEREGETÉSEK, KÉZFOGÁSOK, KÖSZÖNTÉSEK, 
ÖSSZEFOGLALÓ ARRÓL, MI TÖRTÉNT AZ ADOTT 
ESZTENDŐBEN.

CSILLAGUNK:

A FEHÉRASZTALUNK!

Ékesszólóan

Bolyhos Zoltán édesapjával, 
Bolyhos Lászlóval

Jellegzetes magyar ételek

Kellemes pillanatok

Nagymester, Fekete Antal főkancellár 
Bene Sándor Főkancellárral

Értékelő szavak

Gottwald Sándor, Maurer István, Salánki Sándor
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Két olvasónk is meglepő kérdéssel for-
dult hozzám. Azt kérdezték, hogy milyen 
lehetőség van árverési katalógusok be-
szerzésére, valamint azokra eljutni, vagy 
regisztrálni. Erre röviden tudok válaszolni: 
Kattintsanak az axioart.com oldalra, ahol 
minden információhoz hozzájuthatnak. 

Gluck Frigyes (1858-1931) a magyar 
szálloda és vendéglátóipar jelentős képvi-
selője Svájcban és Németországban szer-
zett szakképesítéseinek megszerzése után 
1884-ben lett a Pannónia- Szálló tulajdo-
nosa. Szakmabeli tevékenysége mellett 
bőkezű mecénás is volt. Gundel János és 
Stadler Károly közreműködésével 1895-
ben megnyitották az ország első önálló 
vendéglátós iskoláját, ami az 1898-as bécsi 
nemzetközi tanonckiállításon aranyérmet 
nyert, nevéhez fűződik a János- hegyi ki-
látó és a Látó- hegyi Árpád kilátó létesí-
tése, valamint ő hozta Budapestre a világ 
szállodásainak első nemzetközi kongresz-
szusát is. 1902-ben Stadler Károly szerző-
társával – a Keleti- pályaudvar éttermé-
nek bérlőjével – megjelentette 1889-ben 
az Inyesmesterség könyve című kötetet. 
1899-ben megkapta a Ferenc József- rend 
kitüntetését, 1911-ben ő követte Gundel 
Jánost az Ipartársulat elnöki székében. 
Szállodájában rendezték meg a képen 
látható nászlakomát, amit a „nászpár” 
aláíratott vele és  amiért 2018-ban 32 ezer 
forintot � zettek. 

Négy ismert, sikeres költő, író éttermi 
találkozását örökítette meg egy 1920 au-
gusztusi étlap. Az aláírók között volt Füst 
Milán (1888-1967), aki bár 1912-ben jogi 
diplomát szerzett és volt a Vörösmarty 
Akadémia ügyésze is, az 1920-as évektől 
csak az írásnak szentelte életét. Az író ba-
rátaival való találkozásának az apropója 
is az lehetett, hogy ebben az időben 
jelent meg első prózai műve, a Nevelők 
című kisregénye és az Aranytál című el-
beszélés kötete. Somlyó Zoltán (1882-
1937) költő, műfordító a század elejétől 
kisebb megszakításokkal több újság 
szerkesztőségében dolgozott 1928-ig, 
ezt követően ő is csak a versírásnak szen-
telte idejét. A két író, költő, Karinthy Fri-
gyes és Kosztolányi Dezső írói munkás-
sága valószínűleg mindenki előtt ismert, 
ezért inkább magánéletük titkairól idé-
zek Nyáry Krisztián Igy szerettek ők című 
kötetéből. Karinthynak „zűrös” házassá-
gai voltak. Kosztolányi Dezső mutatta 
be neki 1910-ben Judik Etel férjnél lévő 
színésznőt. A futó kalandnak induló kap-
csolat azzal folytatódott, hogy két évvel 

később az író egy színházból szöktette 
meg férjétől a színésznőt. Hónapokig 
bujkáltak Berlinben, hazatérésük után a 
férj meg is verte Karinthyt, sőt párbajoz-

tak is, aminek során az író a saját kezét 
lőtte át. A férj végül egy jelentős összeg 
fejében belement a válásba, így 1914-
ben összeházasodtak. Házasságuk nem 
tartott sokáig, Etel 1918-ban spanyolnát-
hában meghalt. Második felesége Böhm 
Aranka orvosnő volt, aki megismerkedé-
sük idején már válófélben volt orvos fér-
jétől. Fiatal korában többek között Ady 
Endre és Déry Tibor is a szeretője volt. 
Viharos és botrányos házasságuk idején 
mindketten többször tartottak alkalmi 
szeretőket. Karinthy 1938-ban agyvér-
zésben meghalt, Arankát 1944-ben a 
kórházból vitték az auschwitzi haláltá-
borba, ahol felpofozott egy őrt – azon-
nal lelőtték. A híres írók által aláírt me-
nükártya megszerzése 2016-ban kisebb 
licitversenyt hozott, egy papírrégiség ár-
verésen 10 ezer forintról 60 ezer forintra 
verték fel az árát. 

Valószínű, hogy már az idősebb kor-
osztályúak közül is kevesen emlékeznek 
Rózsahegyi Kálmán (1873-1961) nevére, 
aki a 20. század első felének meghatáro-
zó, ismert színésze volt. Feleségével, He-
vesi Angélával 1909-ben még magán szí-
niiskolát is nyitott, melyből számos híres 
színész került ki. A színiakadémia elvég-
zése után vidéken kezdte pályafutását, 
1900-tól 1935-ig, nyugdíjba vonulásáig 
a Nemzeti Színház – 1923-tól örökös – 
tagja volt. Ezután több magánszínház-
ban szerepelt, de a második világháború 
alatt zsidó származása miatt – annak el-
lenére, hogy 1930-ban áttért a katolikus 
hitre – nem léphetett színpadra, 1945-
ben pedig Major Tamás nem engedte, 
hogy visszatérjen a Nemzeti Színházba. 
Nem esett kétségbe, az azt követő évti-
zedben játszott a Pest, a Víg, a Magyar, 
a Fővárosi Operett és a Madách Szín-
házban, 1956-ig több � lmben is sikert 
aratott. Por Arte- díjat kapott 1956-ban, 
1957-ben Gyémánt diplomát, 1960-ban 
kiváló művész címet. 1926-ban olyan si-
kerrel lépett fel az USA-ban élő magya-
rok előtt, hogy ünnepi lakomát rendez-
tek tiszteletére New-Yorkban, aminek 
aláírta a képen látható menükártyáját. 
Nagyon régen, 1976-ban aukcionálták 
és 2 ezer forintot adtak érte. (Az akkori 
árakról annyit, hogy 4-5 ezer forintért 
dedikált Radnóti Miklós, Babits Mihály 
vagy József Attila köteteket lehetett ven-
ni – ezek ma több százezer, többször egy 
millió feletti összegekért kelnek el.)

A második világháború utáni első vi-
lágkiállításnak Belgium fővárosa, Brüsz-

A LEGRÉGIBB MAGYAR NYELVŰ SZAKÁCSKÖNYVEK 

ÉS EGYÉB GASZTRONÓMIAI EMLÉKEK

Könyvárveréseken XVIII. rész
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szel adott otthont, amin Magyarország is 
részt vett. A Magyar pavilon mellett 500 
fős „magyaros” étterem nyílt, ahol Venesz 
József volt a vezető, Túros Emil pedig a 
helyettese. A konyhát Rákóczi János séf 
vezette, ahol több, ma is híres és kedvelt 
magyar étel és desszert került a közel 
hét hónapig tartó világkiállítás étlapjai-
ra. Rákóczi itt mutatta be a méltán sikert 
aratott Rákóczi- túróst és a Rákóczi- ros-
télyost, Papp Endre pedig a hortobágyi 
húsos palacsintát. Volt még egy desszert, 
ami szintén magyar és Brüsszelben díjat is 
nyert. Ez a Somlói (Somlyói) galuska, amit 
Gallerits Károly, a Gundel akkori főpincére 
álmodott meg és Szőcs Béla cukrászmester 
készítette el a világkiállításon. Szőcsnek a 
Fót melletti Somlyó-hegy közelében volt 
a cukrászműhelye, ezért „Somlyóinak” 
nevezte el a desszertet, de Brüsszelben a 
fordító lehagyta az ipszilont – így maradt 
a „Somlói” elnevezés. Az éttermet több hí-
resség is felkereste, köztük Nyikita Szerge-
jevics Hruscsov is – Ő volt akkor a Szovjet-
unió Kommunista Pártjának első titkára és 
a Minisztertanács elnöke -, aki háromszor is 
szedet a paprikás csirkéből. A világkiállítás 
tiszteletére az Astoria szálló éttermében 
egy hétig tartó brüsszeli vacsoraesteket 
rendeztek, ami számos ismert személyi-
séget csalogatott oda. A selyemre nyom-
tatott menülap tanúsága szerint ezen az 
estén írók és költők voltak a díszvendé-
gek. Berda József (1902-1966) költő, bár 
mindvégig a szegénység útját járta, mégis 
ódai hangon, főként a lét hétköznapi 
örömeiről, az evés-ivás élvezetéről írt 
verseket. 1923 és 1961 között összesen 

húsz verseskötete jelent meg, 1944-ben 
Baumgarten, 1965-ben József Attila – dí-
jat kapott. Szegénységére jellemző, hogy 
1945. november 25-én az alábbi hirdetést 
tette közzé a Magyar Nemzetben: 

„Mivel Magyarországon a legnevesebb 
költők vershonoráriuma 1 liter bornál is 
kevesebb! Kéziratgyűjtőknek 1 liter borért 
egy szabadon választható versem kéziratát 
adom. (Vendéglősök, kocsmárosok is jelent-
kezhetnek.) Cím: Berda József, Újpest, Szent 
Gellért utca 31.szám.”

Élet és ételszeretetét bizonyítandó, 
lásd Imádságosan című versének autográf 
kéziratát. (Én nem egy liter borért, hanem 
20 ezer forintért vettem árverésen.) Karin-
thy Ferenc (1921-1992) Karinthy Frigyes és 
Böhm Aranka � a írói munkássága mellett 
több színház dramaturgjaként is dolgozott. 
A Budapesti tavasz című regénye húsz kül-
földi kiadást ért meg, � lmváltozata 1955-
ben készült el. Kevesen tudják róla, hogy 
vízilabdázott, és 1960 – 1970 között az FTC 
szakosztályi elnöke volt. 1948-ban Baum-
garten, 1950-, 1954-, és 1974-ben József 
Attila, 1955-ben pedig Kossuth-díjat kapott. 
Tamkó Sirató Károly (1905-1980) a szürrea-
lista líra egyik első magyar képviselője volt, 
akinek versei elsősorban Ady Endre hatása 
érződik. 1930-36 között Párizsban élt, olyan 
barátok között, mint Kandinszkij, Delaunay, 
Moholy-Nagy. 1976-ban József Attila díjat 
kapott. A selyemre nyomtatott menükártya 
2016-ban 55 ezer forintért kelt el.

Az őszi árverések leütéseiből: Az Asz-
szonyok Aranykönyve (1932) két kötete – 
mindössze néhány recepttel – 168 ezer(!), 
az Apicius szakácskönyvek 1787-es és 1829-
es latin és angol nyelvű kiadásai egyaránt 
144 ezer forintért keltek el – ezek jó  vételek 
voltak.

Horváth Dezső  
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ELŐBB MENT, MENDEGÉLT PINCZÉS KÁROLY FELESÉGÉVEL, MARIKÁVAL, 
HOGY SZÉPREMÉNYŰ, SOKRA KÉPES FIATAL HÁZASPÁRKÉNT MEGHÓDÍT-
SA A VILÁGOT. A TÖRTÉNET HAJDÚSZOBOSZLÓI, FŐSZEREPLŐ A PINCZÉS 
CSALÁD. AZ  ELŐZMÉNYEKET SZÁMTALANSZOR MEGÍRTUK HASÁBJAIN-
KON,  MEGGYŐZŐDÉSÜNK:PÉLDÁJUK ÜZENET ÉRTÉKŰ.  

A Kemencés Csárda Hajdúszoboszlón több  fejezetben is az elő-
rejutás, egy család – amely mély paraszti gyökerekkel rendelkezik – 
korszellemnek megfelelő, lépcsőzetes előrejutásának példája. Ün-
nepi lapszámunkban a Pinczés család három,mesebeli „ legényét” 
–  összesen hatgyermekes családapákat – kérdeztük arról: honnan 
jöttek, hol tartanak, hová mennek?

A RANGIDŐS: IFJ. PINCZÉS KÁROLY

Ha lenne genetikai vizsgálat ebben a családban, nagyon alapos, 
bizonnyal kimutatná, hogy Pinczés Károly alapító vendéglős, édes-
apa sok-sok képességét örökölte a vendégfogadás művészetéből. 
Az „Év Vendéglőse” címet már 25 évvel ezelőtt kiérdemelt szakem-
ber zsigereiben hordozza, hogyan lehet a szerinte talán legszebb 
hivatást, a vendéglátást, igazi szív üzenetekkel képviselni hosszú 
évtizedeken át. Jó szülői példa volt legnagyobb � ának, a most 52 
éves i� . Pinczés Károlynak:

– A mi családunkban, a három gyermek, a három „Pinczés le-
gényke” beleszületett egy sajátos világba – mondja karácsony 
előtti családi körriportunk első szereplőjeként. – Adódott a lehető-
ség, hogy folytassam a szüleim példáját, de mégis műszaki pályára 
mentem, attól függetlenül, hogy mindent láttam iparkodásukból. 
Nagy adomány, hogy elsőként, egyre élesebb szemmel és ésszel 
azt is felismertem, Hajdúszoboszlón a vendéglátás olyan alapérték, 
amit egy ilyen családi háttérrel tovább lehet gyarapítani. Ösztönö-
sen éreztem, hogy talán ez lehet a jövőnk! Ettől függetlenül beleér-
kezve ennek sűrűjébe, rájöttem, egyáltalán nem könnyű terep ez. 
Ha most távlatos emlékeimet visszaidézem, azt mondhatom ,foko-
zatosan „fertőződtem meg”, ahhoz, hogy az én méreteimet is ez a 
világ jelentse. 52 évesen visszatekintve, rendkívül fontosnak tartom 
családunk alapító pillérét, a szülők igyekezetét. Pszichológiát nem 
tanultam, de a példa ragadós. A lépésről-lépésre haladást egy ideig 
úgy követhettem, hogy ennek az építkezésnek korosztályom sze-
rinti átélője voltam. Édesapám zseniális képességekkel megáldott 
felszolgálóként, hatalmas munkabírással előbb a szakszervezeti 
vendéglátásban dolgozott kiemelkedően, majd a SZOT berkein be-
lül kivett jól menő üzletet, később pedig édesanyámmal úgy dön-
töttek, saját lábra állnak. 

Egyik utód, Károly döntéshelyzetbe került és jövőjeként a ven-
déglátást jelölte meg önmagának. A Kemencés Csárda megszüle-
tésénél úgy volt jelen, hogy annak előzményeit is saját bőrén érez-

Szülői fundamentum
HÁROM PINCZÉS LEGÉNY HAJDÚSZOBOSZLÓRÓL - A KEMENCE MELEGÉTŐL…

Róbert, Károly, Csaba
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te. Ez egyben a vendéglátás átalakulásának története is. 
– Az akkori” SZOT 10” nevezetű éttermet vehettük át, ahol 

előbb Spaten néven sörözőt működtettünk, aztán egy, korszellem-
nek megfelelő disco vonzotta a közönséget. Számomra egy idő 
után – miközben már javában a közös családi munka sűrűjében 
voltunk-, egy újabb lehetőség kínálkozott. A  történelmi léptékű, 
ma már  Hungarospa  néven  Európa hírűvé váló fürdőkomplexum 
üzleti lehetőséget adott ahhoz, hogy stílusos strandbüfét   alakít-
hassunk ki , bérleményként..A Kerék Csárdában kibontakoztattam 
önmagam stílusát és a saját lábon állás képességét. 

Elérkezett egy olyan pillanat, amikor a nemzedékváltás „élessé” 
vált. Fontos, a család történetében meghatározó momentum volt, 
hogy közel 10 évvel ezelőtt összeült a család, hogy megbeszélje  
közös jövőnket. Ekkor a már szépen kiterebélyesedő nagy család 
főszereplői – a két szülő és a három Pinczés legény  összeült. Azt 
megbeszélni, hogy a fokozatosan felépített családi értékrendet, 
objektumokban is kifejezve, megfelelő módon szétosszák. Ká-
roly meghatározóan a vendéglátás területének, mondhatni rá-
termett folytatója lett, két öccse, Csaba és Róbert külön-külön is 
megkapta a részét, testvéries  igzságosságban. Erről Károly, mint 
rangidős most úgy gondolkodik,  legnagyobb értéknek azt tartja, 
hogy mindhárom testvér megkapta a továbblépés lehetőségét. 
Ez a „leosztás” jelenleg is érvényes. De arról is sokat gondolkodik 
az elsőszülött � ú, hogy a család új nemzedékei számára megpró-
bálták úgy továbbépíteni a szülők által létrehozott alappilléreket, 
hogy ők is boldogulhassanak? Nagy kérdés ilyenkor, hogy biztos-e, 
ha a gyermekekre ráerőltetjük a folytatást? Nagy� a döntött, mert 
ezen a területen végzett egyetemi szakon, ma már részese a min-
dennapok munkájának, nyitott a gasztronómiára, stílusa van, lánya 
szintén lehetőséget lát ebben a szolgáltató ágazatban, tanul, képzi 
magát. A már többször emlegetett rangidős azonban más felelős-
ségről is beszél. 

– A most ránk törő többszörös veszélyhelyzet közepette na-
gyon is észnél kell lenni. Nem mindegy milyen kártyákat húzunk 
elő, vagy vonunk vissza. Egy megteremtett értékrend életben tar-
tása a tét!

KÖZÉPSŐ FIÚ: PINCZÉS CSABA

Minden olyan képességet magában hordoz, amit a szülőktől 
örökölt vendéglátós zsigeri hajlamként. 1991-ben érettségizett, 
addigra már kiskamaszként megismerhette, mit jelent a vendég-
látás a két dolgos szülő életvitelében. Az akkor még gebinesként 
működő hajdúszoboszlói szakszervezeti üdülő éttermében korán 
kelve, 12-13 évesen reggeliztetett belelátott, mit jelent mindez!  
Úgy nevelték, hogy a közös munkából ilyen módon is ki kell vennie 
a részét. Egyáltalán nem érzi, hogy ez teher lett volna a számára. 
Kereken-mint a mesében - 50 éves idén, mindjárt eljut zenitének 
kezdetére.

– A vendéglátós családi hátterektől függetlenül, a debreceni 
Építőipari Gimnáziumba mentem el tanulni és az életem úgy ala-
kult, hogy az iskola mellett kiemelt sportolóként a debreceni Loki 
i� úsági focicsapatában kapusként a hét 5 napjából még edzésekre 
is jártam – meséli. – Így visszatekintve, azt gondolom, a vendég-
látás mellett más utakat is kerestem és meg is találtam. A nyári 
szünidőkben sokat segítettem a családi vállalkozásnál. 21 évesen 
azonban fontos döntést hoztam. Mivel 1996-ban, 1998-ban gyer-
mekeim születtek, elgondolkoztam azon, hogy a Pinczés családon 
belül egy kereskedői vonalat is megnyitok. Ez már a saját lábon ál-
lás lehetőségét is előre vetítette számomra. Belevágtam előbb egy 
cukrászda nyitásába,  fagyizóba, � atal apaként gyermekruházati üz-
letet nyitottam, . Volt olyan, hogy párhuzamosan 3-4 üzletet vittem. 
A 90-es évek végén – ennek immáron 23 éve – a pénzváltás üzleti 
műfaja mellett döntöttem, szép fokozatosan sikereket is értem el. 

Ez azonban a 2000-es évek közepére – gazdasági válságkörülmé-
nyek miatt – veszni látszott. Ezért aztán Miskolcon, főiskolai szakon 
megszereztem az igazságtudományi- igazgatási szakon a diplo-
mát. Arra gondolva, ha a pénzváltó üzletágat nem tudom folytatni, 
valamiből el kell tartani a családot. Ám úgy alakult, hogy a pénzvál-
tó tevékenységemet folytathatom. 

Csaba szisztematikus, tervező alkat, aki nagyon is jól össze tud-
ja rendezni életében az otthonról kapott értékrendeket, önmaga 
útkeresését és az adott helyzetekre való reakcióképességet.  Ama, 
nagy családi megbeszélésen, amikor az értékeket személyre sza-
bottan, átörökölten rendezték, közös döntés alapján ő a családi 
tulajdonban lévő éttermi bázis részeként a  pénzváltó mellett a lot-
tózót és az ahhoz kapcsolódó kiskereskedést vette át. Mindkettőt 
végzi, üzemelteti a mai napig.

– 50évesen, elérkezvén odáig, hogy az ember már vissza is te-
kinthet és bizonyos bölcsességgel, óvatosan a jövőt is tervezheti – 
mondja. -  Nagy értéknek tartom, hogy felnőttek mellettünk gyer-
mekeink, új korosztályt képviselve, erősítve a Pinczés dinasztiát. 
Büszke vagyok arra, hogy szüleink fundamentumát továbbtudtuk 
gyarapítani és mi öten – a két szülő, valamint testvéreim -, minden 
év végén összeülhetünk, őszinte számvetésre. Itt élhetünk egy vá-
rosban, ünnepeinken összejöhetünk! A mostani, nagyon nehéz, 
mondhatni gazdasági és emberi válsághelyzetben talán ez is a 
túlélés záloga. Két gyermekem van, lányom  Ausztriában dolgozik, 
� am jogot tanul Debrecenben.  A jövőt tekintve inkább optimista 
vagyok, mert  csakis ez lehet az emberiség kiútja!. 

A LEGKISEBB: DR. PINCZÉS RÓBERT

Az ő életében – késői gyermekként, testvérként – kezdeti em-
lékeinek része a vendéglátós családi háttér. Két bátyja bizonyos 
értelemben más utat járt be, korosztályát tekintve kisiskolásként 
már a kapitalizmus időszakában gyarapíthatta tudását. Lett ebből 
„vadabb” kapitalizmus is, de ezt ő már saját maga bőrén tapasz-
talhatta. Jó tanuló volt, nem volt egyértelmű számára, hogy a ven-
déglátást válassza élethivatásul:

– Ez csak első megközelítésben igaz, ugyanis szegedre men-
tem érettségi után, hogy jogi diplomát szerezzek majd ügyvéd 
lettem – mondja. – Bennem élt a kisgyermekként, kamaszként 
látott családi vendéglátósi  életforma.  Ez pedig akkor jelentett 
átmeneti kitörési pontot, amikor már a jogászi pályámon kétsége-
im voltak a szakmáról. A családi háttér segített ahhoz, hogy erőt 
gyűjtsek annak folytatásához. Amikor a szülők úgy határoztak, 
hogy ki-ki saját területet kap a vállalkozási részekből, feleségem-
mel a panzió átvételét kaptuk meg, mellette pedig a retro- mű-
fajú vendéglátó stílust honosíthattuk meg, nem kis segítséget 
kapva Károly bátyámtól. Beletanultunk a szállodás, közgazdász 
szakmával rendelkező feleségemmel az ilyen jellegű vállalkozá-
si formába. A szülői példa számomra nemcsak kitörölhetetlen, 
hanem gyermekeimnek is további útmutatásul szolgáló üzenet. 
Tiszta kép édesapámról, a harcos, eltántoríthatatlan, dolgozó 
apáról, a sikeres vállalkozóról, az országos szaktekintéllyé váló 
szakemberről. Édesanyám, aki a legnehezebb időkben éjszakáig 
dolgozó és gyermeket nevelő, biztos háttérként jelenik meg. Ket-
ten három emberként dolgoztak! Késői gyerekként megpróbálok 
a mi csodálatos családi egységünkben értékteremtő maradni. 41 
évesen két gyermek apjaként alapvetően bizakodó vagyok. Bízok 
Hajdúszoboszló turisztikai, piaci erejében. Biztos vagyok abban, 
hogy tartós lehet a Pinczés család előmenetele további generáci-
óink számára is. Ügyvédi irodámba  elsősorban a hajdúszoboszlói 
ügyfeleket szolgálom ki,közöttük jó páran a helyi vendéglátósok 
közül kerülnek ki.   Ez is  egyfajta lokálpatriotizmus… 

Kiss Dezső Péter
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SZERTE A HAZAI VENDÉGLÁTÁS, IDEGENFORGA-
LOM, GASZTRONÓMIA, SZÁLLODAÁGAZAT TE-
RÜLETÉN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALKOZÓK MOST 
LÁZASAN OSZTANAK-SZOROZNAK, ÖSSZEAD-
NAK-KIVONNAK. ŐSZI LAPSZÁMUNKBAN BEMU-
TATTUNK EGY CSERKESZŐLŐI SZÁLLODÁST, NEVE-
ZETESEN SZABÓ RÓBERTET, AKI EGYEBEK MELLETT 
A CSERKESZŐLŐI FÜRDŐVEL SZOMSZÉDOS AQUA 
LUX TERMÁLSZÁLLODÁT MŰKÖDTETI. ÚJABB RI-
PORTUNK HELYSZÍNE SZINTÉN CSERKESZŐLŐ S 
PÁR MÉTERRE VAN A FÜRDŐTŐL. TULAJDONOSA 
GÁCSI GYULA: VELE BESZÉLGETTÜNK. 

Először is olyan szolgáltatást kíván 
nyújtani már a kezdetektől, amely biz-
tosítja a szállodai kényelmet, de meg-
tartja a vendégei által eddig is elismert 
ár-érték arányát. Ezért persze átgondol-
tan kellett üzleti lépéseit megtervezni. 
Nagy segítségére volt, hogy 2021-ben a 
Magyar Turisztikai Ügynökség a Kisfalu-
dy program keretében belül teljes körű  
felújítást tudott megvalósítani. 

– Kétségkívül pozícionálisan kedvező 
helyzetben vagyunk – mondta nem sok-
kal a karácsonyi ünnepek előtt az MBÉ 

magazin érdeklődésére. – Épületünk új 
stílusú, a gyógyfürdő szomszédsága ért-
hetően még vonzóbbá teszi szállodánkat. 
A település szívében, a főutcán éttermek-
hez, boltokhoz közel fogadhatjuk a hoz-
zánk érkező vendégeket. Az apartmanok  
szép tágasak, kiválóan alkalmasak arra, 
hogy családok a lehető legkényelmesebb 
környezetben tölthessék el itt napjaikat. 
Magam is családos ember vagyok, há-

rom kisgyermek édesapja és tudom, 
hogy a családokra külön is � gyelni kell  a  
turisztikai szolgáltatások során. Nálunk 
ezzel azért sincs különösebben gond, 
mert a szobák tervezése erre nagy � gye-
lemmel volt. Standard (nappali + egy há-
lószoba), családi (nappali + két hálószoba) 
superior apartmanok és még egy külön 
kategória szerint a legfelsőbb szinten két 
penthouse lakosztály is rendelkezésre áll. 

GÁCSI GYULA
AMBÍCIÓI

CSERKESZŐLŐN A SOLARIS APARTMAN & RESORT FÜRDŐSZOBÁIBAN
GYÓGYVÍZBEN MÁRTÓZHATNAK A VENDÉGEK 

ÍGY SZÁMOL EGY SZÁLLODAI VÁLLALKOZÓ

A stílusos...
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A szálloda komplex szolgáltatása 
több választási lehetőséget is kínál az ide 
érkezőknek. Az önellátás kombinálható 
különböző ellátási formákkal, reggelit fél 
vagy teljes panziós ellátást igényelhet-
nek. Ha pedig úgy döntenek, a teljesen 
felszerelt konyhák rendelkezésre állnak 
főzésre. Az pedig extra lehetőség, hogy  a 
saját fürdőszobájában is fürödhet termál-
vízben  a vendég.

– Azért érdemes a velünk szemköz-
ti strandfürdő szolgáltatásait igénybe 
venni, a termálvíz nagy vonzerő, gyó-
gyászati kezeléseket is fel lehet venni 
a településünk fürdő és termál vilá-
gában - folytatja bemutatkozását Gácsi 
Gyula- Csak néhány példa a gyógyvíz 
pozitív hatásaira! A konyhasós gyógyvíz 
nyákoldó hatású, a gyomornedv termelé-
sét növeli, ugyanakkor mozgásszervi be-
tegségekben és krónikus nőgyógyászati 
bántalmakkal küzdőknek is ajánlott. Pik-
kelysömörre éppúgy hatással van, mint 
az immunrendszer erősítésére. 

Fontos szolgáltatói lépésről számolt 
be a szálloda tulajdonosa lapunknak. 
Közvetlenül a szállodával szemben új 
vendéglátó egységet nyitottak, Solaris 
Terasz néven, nyáron jellegzetes stran-
dételekkel, de a téli hónapokban  bisztró 
jellegű kínálata igen � gyelemreméltó. 
Lehet itt kapni kézműves lángost, le-
pényből  nyolcféle ízesítésűt lehet ren-
delni, hamburgerjük is kézművesség 
gondosságával készül. Újdonság, helyi 
piaci rés:eredeti olasz pizzákat sütnek!  
Megtudjuk azt is, hogy az eredetileg 
vendéglátós képesítéssel rendelkező, 
mezőgazdasági gépészeti területen is 
tevékenykedő turisztikai szakember a 
már említett másik szállodában, az Aqua 
Luxban dolgozott közel 10 esztendőn át 

recepciósként. Megfelelő erőgyűjtés kel-
letett ahhoz, hogy önálló vállalkozóként 
lépjen tovább. 2008-ban már közös kép-
viselője volt ennek az akkor 53 albetéti 
tulajdonossal rendelkező háznak. Külön, 
hosszas elemzést igényelne, hogyan ha-
ladt lépésről-lépésre előre, hogy végül is 
egy saját tulajdonban lévő szállodai bá-
zist teremtsen, önmaga elképzeléseihez 
igazítottan. Az alig 20 kilométerrel talál-
ható Kunszentmártonban éltek. Olyan  
önmegvalósító szakember, aki hatalmas 
értéknek tartja családi hátterét, minden-
ben segítő feleségét. 

– Bizony akárcsak a többi vendéglá-
tós, szállodás vállalkozó társam, én is so-
kat foglalkozom a számolással – mondja 

őszintén Gyula, utalva a megnövekedett 
rezsiköltségekre. – Nagyon előre nem 
lehet tervezni, a költségnövekedéseket 
viszont � gyeljük, elemezzük és a külön-
böző elhárító lépéseket megtesszük. A 
Covid időszaka rávilágított: változtatni 
kell felfogásmódunkon. Hiába tervez az 
ember, a következő lépéseket nagyon 
nehéz kiszámítani. Összességében úgy 
látom, hogy a jövő esztendő első harma-
da még élesebb lesz.A mostani foglalá-
sunk karácsonyra és újévre – akárcsak az 
előző évi ünnepek alkalmával – kedvező, 
az év  elindítása azonban   nehéz lesz. 

A település számára az 1938-as esz-
tendő hozott óriási változást! Az akkori 
Magyar Amerikai Olajkutató Társaság 
93 C fokos termálvizet talált, amely 2000 
méter mélységből tör fel. A fürdő fejlesz-
tésével kapcsolatosan voltak prosperáló 
időszakok, visszaesések, de mára el-
mondható, hogy országosan is népszerű 
célponttá vált. 

Gácsi Gyula számára egy másik ked-
vező lehetőség is adódott: a szállodával 
közvetlen szomszédos, jelenleg füves 
területet 2017-ben megvásárolhatta. A 
24500 négyzetméteren újabb fejlesztése-
ket, terveket valósíthat meg az ambiciózus 
szállodai vállalkozó. Most azonban a jelen 
és a következő hónapok, évek túlélése a 
legfőbb cél! Ahogy lehetőség adódik, Gá-
csi Gyula ide is megálmodja és ki is vitelezi 
terveit. Optimista, hiszen három gyerme-
kei a  jövőt,folytatást jelentik. Minden bi-
zonnyal jönnek békésebb időszakok, a ter-
málvíz készlet  nincs kiapadóban, akárcsak 
önmaga    előrejutó képessége. 

mbé magazin

Dekoráció a hordón

Kínálat a táblán
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ÜNNEPI LAPSZÁMUNK EGYIK TEMATIKUS TÉMAB-
LOKKJA A NESZMÉLYI BORVIDÉK AKTUÁLIS ESE-
MÉNYEIHEZ KÖTŐDIK. KÜLÖN RIPORTBAN SZÁ-
MOLUNK BE A NEGYEDSZÁZADOS JUBILEUMÁT 
ÜNNEPLŐ ZSIGMOND KIRÁLY BORLOVAGREND 
ORSZÁGOS KISUGÁRZÁSÚ RENDEZVÉNYÉRŐL. 
EZ A BORVIDÉK EGYRE JOBBAN MEGMUTATJA 
ÉRTÉKES ARCÁT, EHHEZ PEDIG ELKÖTELEZET-
TEN HOZZÁJÁRULNAK MAGUK A BORÁSZOK, DE 
AZ ÖNKORMÁNYZATOK, A TÉRSÉGI BORÁSZATI 
EGYESÜLETEK IS. MOST EGY OLYAN FELTÖREKVŐ 
BORÁSZATRÓL ADUNK HELYZETJELENTÉST, AME-
LYIK JÖVŐRE LESZ 15 ÉVES! MEGGONDOLTAN, 
ÜTEMESEN HALAD, HOGY A BORVIDÉK EGYRE 
KARAKTERESEBB, MEGHATÁROZÓBB BOROS ÜZE-
NETEIT KÖZVETÍTHESSE!

Érzelmi alapon jött létre a Kősziklás 
Borászat Dunaszentmiklóson, ugyanis két 
jó barát – Béger Ákos – Emmer Szabolcs 
– a Tata melletti kis település egy korosz-
tályhoz tartozó szövetségét alakította ki. 
Úgy látszik, ez nemcsak egy � atalkori fel-
lángolás volt, hanem tartósnak bizonyult. 
A háttérhez tartozik még a barátságon kí-
vül, hogy rokoni szálak is övezték az ő  kö-
zös történetüket. A Minőségi Borok Ételek 
Életek (MBÉ) – asztali örömök magazin a 
baráti kettős éppen „ügyeletes” szóvivő-
jét kérdezte az indulásról. Szabolcs szavai 
következnek:

– Lehet, hogy sorszerű ez, de vala-
hogy úgy alakult, hogy a barátság tartós 
maradt, majd 2008-ban a korábbi hobbi 
borászkodásaink után, belevágtunk a kö-
zös útkeresésbe – mondja. – Három év 
van közöttünk, én vagyok a � atalabb, de 

úgyis párhuzamos volt a szakmai utunk, 
hogy én szőlészként, Ákos pedig borász-
ként a Hilltop-nál dolgozhattunk. Hozzá-
teszem, óriási lehetőségként fogtuk ezt 
fel, mert borvidékünk olyan borászati 

vállalkozásáról van szó, amely országosan is 
meghatározta és meghatározza jelenleg is 
borvidékünk minőségi arculatát. Kamocsay 
Ákos, aki az „Év Borásza” címet is megsze-
rezte, mindkettőnk példaképe, ám elérke-
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Két jó barát kínálja borát!Két jó barát kínálja borát!Két jó barát kínálja borát!Két jó barát kínálja borát!
A DUNASZENTMIKLÓSI 

KŐSZIKLÁS BORÁSZAT IDEI SIKEREI 
A NESZMÉLYI BORVIDÉK ÉRTÉKEIT 

ÖTVÖZIK

Ákos és Szabolcs

Vendégházuk is van

Megpihenni borozások után
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zett egy pillanat, amikor már a magunk lá-
bán próbáltunk elindulni, hogy fokozatosan 
a magunk lábára is állhassunk. 

A hobbi borászkodásból egyre komo-
lyabb vállalkozássá formálódott a Kőszik-
lás vállalkozás, igazi lokálpatriótaként a 
két alapító célul tűzte ki, hogy a Neszmélyi 
Borvidék értékeit méltó módon, elkötele-
zetten képviselhessék. Ahogy elkezdődött 
ez a közös menet, előbb még csak pár ezer 
palackkal jelentek meg boraikkal és egyre 
jobban kaptak biztatást arra, hogy lépjenek 
tovább a grádicsokon. Jelenleg már egy 
olyan vállalkozási háttér alakult ki, amely 
évente 150 ezer palack készítésére alkalmas. 
Területük 80 hektár, de valójában 15 hek-
tárról dolgoznak fel szőlőt boraik alap-
anyagaként. A többit szőlőként értékesítik. 

– Nagyságrendünket tekintve a kisebb 
középvállalkozások közé tartozunk – foly-
tatja további bemutatkozását Szilárd. – 
Nem volt kétséges, a közöttünk kialakítan-
dó munkamegosztás sem! Ügyvezetőként 
– aki az adminisztrációt és egyéb szervezési 
munkákat is végzi – a szőlészeti munká-
ért én vagyok a felelős. Ákos, hasonlóan 
a Hilltopnál eltöltött közös időszakunkra 
utalóan – a pincészet munkájáért felel, 
ám úgy érezzük, hogy az ilyen munkameg-
osztásoknál nagyon nehéz a határokat 
meghúzni. A szőlész, ha úgy tetszik, adja 
a borhoz szükséges  természet adta alap-
anyagot, a borásznak ebből kell megalkot-
nia az évjáratok borait. Így is szövetségben 
vagyunk, egymásra utalóan. 

Irány az országos elismertség
Többszörösen is jó hírét vitték már borvidéküknek különböző 
regionális, országos és nemzetközi borversenyeken. 
Hasonlattal élve, kezd beérni a gyümölcs, a mi-
nőségben való hit, elkötelezettség! Ebben az 
esztendőben – hogy csak az aktualitásokról 
beszéljünk – elnyerték „Tata Város Bora” 
címet vörös és rozé kategóriában. Az előző 
a 2020-as Pinot Noir, az utóbbi pedig a 
2021-es Pinot Noir Rozé. Ennek elsősorban 
azért tulajdonítanak jelentőséget, mert ez 
a város  megbecsülésének a jele, vissza-
igazolás arra, hogy az értéket a helyiek is 
értékekén kezelik. A másik nagy üzenete az 

idei év sikerének, hogy a 41. Országos Borversenyen 
a Neszmélyi Borvidék képviseletében kiérdemelt 6 
aranyéremből hármat a kősziklás Borászat tétele 
hódította el! Beszédes annak üzenete, hogy mi-
lyen borokkal?

– Alapvetően fehérboros 
borvidék vagyunk, a fajtáink 
erre utalóak – folytatja helyzet-
elemzését Emmer Szabolcs. – Az 
a bizonyos három bor egy-
fajta stílusüzenet is. A 
2020-as Furmintunk, 
a 2020-as Juhfar-
kunk és a 2021-es 
Rajnai Rizlingünk 
szerény igyeke-
zet szerint azt 
tudja felmutatni, 
hogy borvidé-
künknek egyfajta 
eszenciáját jelenít-
jük meg. Új stílust is 
szeretnénk ezzel meg-
honosítani. Ahhoz ad erőt, 
hogy ezen az úton tovább me-
hessünk. 

A közös gondolkodásmód nem azt je-
lenti, hogy mindenben egyetért a két jó 
barát. Az előrelépés záloga, hogy mindent 
megbeszélnek és a véleménykülönbségek 
a továbblépést szolgálják. Ákosnak bor-
vidék szerte jól ismert kifejező mondása: 
„Ketten érünk egy felet!” Ebben meg-
bújik a � nom humor, szerénység és, 
ahogy megtudtuk a kettőjük kö-

zötti kapcsolat eszenciája:
– Valójában mind-

ketten már gyermekko-
runk óta úgy vagyunk 
jó barátok, hogy sze-
retünk viccelődni, egy-
mást froclizni – beszél 
őszintén minderről   
szóvivőnk. – Két család 

van már mögöttünk, re-
mélhetően gyermekeink 

is követik majd utunkat, de 
ez nem biztos. Nekem kisebbek 

a gyermekeim, de Ákosnak már van 
egy 28 éves � a, aki a szőlészetben 
elmélyült, jelenleg 30 hektárért fe-
lelős! Bence csiszolja még önmagát, 
de felsejlik bennünk egyfajta folyta-
tásra utaló jövőkép. 

A Béger-Emmer borász páros 
tagja a Zsigmond Király Borlovag-

rendnek, sűrű munkájuk közepette a 
borvidék mindennapjaival társasági szin-

ten is foglalkoznak. Összejönnek szakmai 
fórumokon, kicserélik véleményeiket. Egy 
időben amolyan „forradalmi”hevülettel is 
kiálltak a borvidék érdekében, akkoriban 
azt mondták róluk, hogy „vélemény ve-
zérek”. Sok minden közrejátszott abban 
– talán a fokozatos fejlődés és a megvál-
tozott versenyhelyzet,hogy most átmene-
tileg elfáradtak, de erőt gyűjtenek, hogy 

tavaszra újból bevethessék képes-
ségeiket a borvidék felvirágoz-

tatásának érdekében. Azt 
mondhatjuk, korosztályu-
kat tekintve a közép nem-
zedékhez tartoznak, ami 
óriási érték és felelősség! 
Tudják, milyen elődöket, 
előzményeket kell tisztel-
niük, de azt is, hogy mit 
kíván meg a korszellem 

és önmaguk értékrendje. 
Ehhez a munkához, külde-

téshez kíván őszintén továb-
bi sikereket, erőt, lendületet az 

MBÉ magazin.
 k. d. p.

Látványos, tágas kóstolóterem
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Zoltán rövid összefoglalót adott az MBÉ 
magazin felkérésére, milyen újdonságokat, si-
kereket hozott az idei esztendő.

Lehet, hogy a „222” jó ómen, de egy bizo-
nyos, hogy sikerült jelentős fejlesztést végre-
hajtanunk pálinkafőzdénkben! – mondotta. – A 

mikro- kis- és középvállalkozások eszközbe-
szerzésének támogatása és telephelyfeltéte-
leinek javítása Pest megye kedvezményezett 
besorolású, ceglédi, nagykátai, nagykőrösi és 
szobi járásaiban elnevezésű pályázat keretén 
belül új, modern technológiájú Kothe típusú 
pálinkafőző berendezéssel nagy lépést tettünk 
a még magasabb minőség felé. Ezen kívül még 
egy új Caterpillar homlokvillás targonca került 
beszerzésre, ugyanezen pályázat keretében. 

A továbbiakban Zoltán újabb sikerada-
lékokkal, ha úgy tetszik „kortyokkal” szolgált 
fehérasztalos vacsoránkon. A Parlament Fel-
sőházi termében megszervezett idei Országos 
Pálinka- és Törkölypálinka Verseny eredmény-
hirdetésén sokszor kellett felállnia a cégveze-
tőnek, hogy a kimagasló nyereményeket átve-
gye. Talán legbüszkébb arra a címre, amelynek 
pontos megjelölése: „Magyarország legjobb 
tízezer palack feletti pálinkája 2022-ben”. Ezt 
kitűnő ágyas cigánymeggy pálinkájukkal ér-
demelték ki. Valójában arról van szó, hogy 
nagy besorolású pálinkagyártókként tízezer 
palackkal rendelkeznek, hogy értékesítsék. Ez 
egyfajta nagyságrendi minősítés valójában. 
Ugyanezen a jeles, július 13-i napon további 
három Champion díjat, három arany, négy 
ezüst és egy bronzérmet nyertek pálinkájukkal. 

Igazán közeli dátum december utolsó hónap-
jának első napja, amikor is kihirdetésre kerültek 
a 2022. évi Nemzeti Pálinkakiválóság Program 
eredményei. Itt 6 pálinkájuk kapta meg a „Pá-
linkakiválóság” érdemet. Hogy még kerekebb 
legyen az esztendő, Zoltán szerény mosoly kí-
séretében zárta le mondandóját, újabb sikert 
bejelentve. Szakmailag hatalmas elismerésnek 
tartják, hogy nemrégiben az Innovatív Márka 
kategóriában a Bolyhos Pálinka Magyar Brands 
díjat nyert. 

A lovagrendi találkozón koccintott is a je-
les gyülekezet nemcsak az együttlét örömére, 
hanem az olyan sikeres rendtársakra, mint a 
Bolyhos család által kiválóan működtetett vál-
lalkozás  tulajdonosaira.. 

A Minőségi Borok Ételek Életek (MBÉ) – asz-
tali örömök magazin külön is gratulál ehhez a 
tartalmas   siker csomaghoz, a család minden 
tagjának, dolgozóinak további sikereket, szép, 
békés karácsonyt és nyugalmasabb újeszten-
dőt kívánunk.

mbé

Fejlesztet ték pálinkafőzdéjüket 
BOLYHOS SZÁMVETÉS

mikro- kis- és középvállalkozások eszközbe-
szerzésének támogatása és telephelyfeltéte-
leinek javítása Pest megye kedvezményezett 
besorolású, ceglédi, nagykátai, nagykőrösi és 
szobi járásaiban elnevezésű pályázat keretén 

2022: 
SIKERÉV

DÍJAKKAL

A Bolyhos pálinka országosan népszerű 
már hosszú évtizedek óta. Igazi családi vál-
lalkozás, ahol a generációk együttdolgo-
zása példaértékű. A szakmai alapokat és a 
hírnevet kitartó munkával megszerző Boly-
hos László nyugalomba vonult, � a vette át 
a stafétabotot, stílusosan a pálinkafőzde 
kulcsát. Külön tudósításban számolunk be 
az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend de-

cemberi évzáró vacsorájáról. Mivel mind-
ketten erősítik ezt a civil szervezetet, 

sokan gratuláltak apának és � ának a 
2022-es év sikereihez.

Balról Bolyhos László, jobbról Bolyhos Zoltán, középen Fedde Mejerink főzőmester


