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   SZERENCSI CSOKOLÁDÉ LÁTOGATÓKÖZPONT        MONOKI-MÁDI ÉRTÉKTEREMTŐK        HAL, HAL– SZÁRSZÓ

ÉTKES-BOROS ÜZENETE
A CASTELLUM HOTEL ÖRÖMSÉFJÉNEK



A Solti Szeszfőzde Bács-Kiskun megye 
legrégebben működő főzdéje, gyökerei 
egészen az 1880-as évekig nyúlnak visz-
sza, melyet levéltári dokumentumok tá-
masztanak alá.

Már gyerekként magával ragadott 
a kitűnő illat, a különleges hangulat, 

melyet a fatüzeléses üstök, az évszázados korommal borított mennyezet és a 
hagyományos technológia tesz még varázslatosabbá.

30 éves bérfőzői múlt, szakmai képzések, a hazai és nemzetközi versenye-
ken elért kimagasló eredmények alapján 2018. áprilisában megvásároltuk fe-
leségemmel ezt az üzemet, melyet 1 évig csak bérfőzdeként üzemeltettünk.

2019 júliusában kereskedelmi pálinka előállítással is bővítettük tevé-
kenységünket, aminek eredményeként megszülettek a „Solti Pálinkárium” 
első, zárjegyes kereskedelmi pálinkái, melyek 2019 novemberében kerültek 
palackokba.

Cefréinket kizárólag kiváló minőségű, érett, egészséges gyümölcsökből 
készítjük, melyeket a Kecskemét környéki gazdák különleges gondossággal 
válogatnak számunkra. A szakszerű, irányított erjesztés után a lepárláskor 
hagyományos fatüzeléses, kétlépcsős kisüsti technológiát alkalmazunk, 

melynek eredményeként  pálinkáink 
kiváló minőséget képviselnek, melyet 
több hazai és nemzetközi versenyen 
aranyérmekkel és Champion-díjakkal 
jutalmaztak. Jelenleg 22-féle ízű ter-
mék érhető el.

A szeszfőzde mellett felújítot-
tunk egy 100 nm-es pincét, megtartva annak autentikus jellegét. Így szü-
letett meg a Solti Pálinkárium, ahol rendszeres időközönként, illetve előre 
egyeztetett időpontokban kóstoltatást tartunk baráti társaságok számára, 
10-50 főig, ahol látványfőzés keretein belül bemutatjuk a hagyományos ki-
süsti főzés rejtelmeit is.

Célunk a minőségi pálinka népszerűsítése hazánkban és 
külföldön is. Várjuk Önöket szeretettel akár főzetőként, 

akár a Pálinkárium termékei iránt érdeklődőként is.
Webáruház: www.soltipalinkarium.hu

Elérhetőség: +36/30-2183629
Kovács János tulajdonos

CHAMPION-DÍJASOK
A SOLTI PÁLINKRIUM 

TERMÉKEI

TÖRTÉNELMI SZESZFŐZDE
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Ifj. Szőke Mátyásról, a most  egy esztendeje elhunyt Szőke 
Mátyás unokájáról van szó.  Valójában a Szőke család a maga 
teljes értékrendjével folytatja az alapító  boros küldetését.

Pár esztendeje, hogy a Minőségi Borok Ételek 
MBÉ magazin családi riportot készített Gyöngyös-
tarjánban arról, hogyan is álltak össze a nemze-
dékek, hogy a mátrai bor és pincészetük egyéni 
stílusa tovább csiszolódjon. Nyilatkoztak többen 
is, Matyi bácsi örömmel beszélt arról, hogy biztos 
abban, lesznek folytatók. Gazdag, nagy ívű pá-
lyát leírva és teljesítve, ő már máshonnan figyeli 
szerettei boldogulását. Nyár nyitánykor jártunk 
Gyöngyöstarjánban, hogy aktuális villanóképet 
adjunk arról: mi újság a Szőke Pincészetnél? Matyi 
előre jelezte, hogy ez a délelőttje szabad, ugyanis 
már hosszú ideje egyik fő futára  a pincészetnek: 
szerte az országba, közelre és távolabbra szállítja 
remek produktumaikat.

– Csodálatos adomány, hogy nagyapám szinte az utolsó pil-
lanatokig aktív tudott maradni, tisztes életkora közepette is 
– mondja mindjárt a kézfogás után a kóstoló és borbemutató te-
remben kicsit megpihenve a napi munka közben. – A céget Papa 
halála után nagymamám viszi tovább egyéni vállalkozóként, 
olyannyira, hogy mind a mai napig a szőlőben aktívan kiveszi 
részét a munkából, Zoli nagybátyámmal együtt. 20 hektáron 
termelünk szőlőt, Mama mindig is ott volt a hátérben, nagyapám 
mellett és mögött és kitörölhetetlenül zsigereiben hordozza a szőlő 
és földművelés szeretetét. Szóval, új fejezetet kellett nyitnunk, de 
erre azért készültünk. Jómagam az egyetem mellett 6 évet húz-
tam le Papa mellett, így nem kellett semmire rácsodálkoznom, 
amikor családi döntés alapján megkaptam a pincekulcsot. Hoz-
zám mindig is a pincészet állt közelebb, megtanultam az erjesztési 
technológiát, láthattam, megtanulhattam a „Szőke stílust”. És még 
valamiben sokat jelentett számomra ez a 6 év. Papa megfontolt, 
biztosan, tudatosan előrehaladó egyéniség volt – makacs termé-
szettel megáldva! Hát bizony   ezt örököltem,de bizonyos minden-
napi munkabeli, felfogásbeli párbajozások közepette is tudtunk 
egymás mellett dolgozni. Abban is tudatos volt, hogy már a közös 
munka legelején kísérletezhettem, ugyanis az Olaszrizling, Rajnai 
Rizling, Chardonnay fajtákat a Szőke Pincészetnél kiemelten kezel-
tük és kezeljük jelenleg is.  

Arról is bölcsen gondolkodik Matyi, hogy a minőség rendkívül 
fontos az egyéni karakter mellett, de nyitott is az új iránt. Meglep-
ve olvashattunk a pincészet borkínálati listáján a 22 féle kínálatot! 
Gazdagított, újabb korosztályok felé fordult, ami nagyon is érthető:

– Nem tagadom, a pandémia bennünket is megremegtetett, de 
túl kellett élnünk, egyben pedig arra felkészülni, hogy a fogyasztási 
szokások is változnak – folytatja helyzetelemzését a tavaly óta már 
élete párját is megtaláló s vele összeházasodó riportalanyunk. – Ér-
dekes, hogy 2021-ben nemcsak én nősültem, hanem unokahúgaim 
is férjhez mentek, Papa pedig elment. Tudomásul kell venni, hogy ez 
az élet rendje. Szóval az látom, új fajták jönnek, könnyedebb ízvi-
lágra nyitottak a borfogyasztók. A reduktív borok teret hódítottak, 
nálunk például az Irsai Olivér mindig is alapbornak számított, de az 
Olaszrizlingből például a 21-es évjáratot barrikoltam és Emese fe-
leségemnek az én első Pinot Noir borommal kedveskedtem. Meg-
dicsért, de van is érzéke az ízekhez, biológuskén épp most doktorál. 
Merlot fajtában is gondolkodom, de Papa egy éves halála utáni Em-
lékbor csakis 2021-es Olaszrizling lehet! Ahogy én megalkotom! 

– Most a pandémia elültével ismét fellélegzik az ország, 
benne a fesztivál és borturizmus is. A Szőke Pincészet hosszú 
évekig jelen volt a szeptemberben immár hagyományosnak 
számító Budai és Pezsgő és Borfesztiválon:

Még Papa döntött úgy, hogy inkább más megjelenési fóru-
mokat keresünk, egyrészt helyben, a környéken megrendezett 
fesztiválokon való megjelenéssel, másrészt pedig további si-
keres, vidéki nagyvárosokban szervezett borfesztiválokon – 

mondja el véleményét erről Szőke Mátyás. – Kor-
osztályomból már úgy is figyelhetem a magam 
29 évével a nálam fiatalabb borfogyasztókat, 
hogy bizonyos szempontból mást igényelnek. A 
borásznak válaszokat  kell adni ezekre a folya-
matokra. 

Sok sikert kívánunk a Szőke Pincészetnek az 
idei nyári főszezonra éppúgy, mint őszre szólóan, 
amikor már az idei évjáratot szüretelhetik. Az idő 
kereke forog, a korosztályok pedig az előzőekhez 
hozzátéve, mindig azon vannak, hogy a megte-
remtett érékeket gyarapítsák. A Szőke családban 
– megnyugtatóan mondhatjuk – a pince kulcsa jó 
kezekben van!

K.D.P.

Korosztályának lendületével – 
Figyelve  az új fogyasztási  stílusokra

A pince kulcsa
Matyinál…

Elgondolkodón...

Díjak, kupák – jövőbenézés
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Címlapon:

MÁTRAI CHARDONNAY (2019) 
– SZŐKE MÁTYÁS ÉS ZOLTÁN

A Castellum Hotel örömséfjének
étkes-boros üzenetével

Kiadó: Kiss Dezső Péter e.v. · Székhelye: 1025 
Budapest, Szépvölgyi u. 92/F. · Főszerkesz-
tő: Kiss Dezső Péter · A szerkesztő bizottság 
tagjai: Benke László, Garaczi János, Gombás 
András, Horváth Dezső, Lukács István, Pinczés 
Károly, Tóth Imre · Szerkesztőség és hirde-
tésfelvétel: 1025 Budapest, Szépvölgyi u. 92/F. 

· Telefon: 1/359-2317, · mobil: 06-20/458-
3002, 06-20/542-4159, e-mail: kdp@t-online.hu 
· Nyomda: Kapitális Nyomda · Terjesztés: VIP 
lista, Tourinform Irodák, éttermek, szállodák, 
panziók, vinotékák, borfesztiválok, alternatív 
terjesztők, előfizetők · Előfizethető: a szerkesz-
tőség címén
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Merészeltük legfrissebb la-
punk dokumentumnaplójának 
a „Tomboló nyár” jelzős szerke-
zetet adni. Történelmet írunk, 
élünk meg nap, mint nap, itthon 
és szerte a világban. Nemcsak a 
nyári forróság tombol, hanem 
maga az emberiség is. Meg-
küzdve a pandémiával és persze 
nem teljesen elfeledve, nya-
kunkba zúdult egy olyan, tör-
ténelmi szempontból is sajátos 
világháború, amelynek Európa a 
fő színtere. Ez mindent felforgat, 
és jól tudjuk, az ilyen világfelfor-
dulásban a kisember számára is 
fájdalmas dolgok történnek. Ezt 

ki-ki a maga módján éli meg, de 
azzal is tisztában vagyunk, hogy 
ezt a helyzetet túl kell élni. Kis 
hazánk nagy nyomás alatt áll, 
de a gazdaságnak azért nem 
szabad leállnia, a szomszédban 
rombolás, itt pedig megpró-
bálunk  minden nehézség elle-
nére építkezni. A nyári időszak 
legfőbb próbatétel az idegen-
forgalom számára, mert ez a 
rendkívül érzékeny iparág  folya-
matosan kap valamilyen negatív 
dózisú tablettát, hogy belere-
megjen.Majd  kigyógyulva, újra  
erőre kapjon. Így van ez most is, 
amikor a statisztikai adatok sze-
rint – mennyire paradox – a pan-
démia előtti időszaknál is na-
gyobb vendégforgalomra lehet 
számítani, még mindig a hazai 
vendég a legfőbb megmentő 
erő, de már jönnek a külföldi-
ek is. A főváros még  sebzett, a 
vidék viszont virul. Témáink 
között szemezgetve, örömmel 

ajánlom az olvasó figyelmébe 
a Tokaji Borvidéken készített 
riportjainkat. Alkotó, törekvő 
emberek,akik tisztában vannak 
felelősségükkel: 20 évvel ezelőtt, 
július hónapban nyilvánította az  
UNESCO a Világörökség részévé. 
Ha már itt tartunk, Hollókőről is 
hozunk üzenetet – ezt a piciny-
ke falvat szintén a Világörökség 
részévé avatták –, mégpedig 
a minőségi vendéglátás egyik 
figyelemreméltó példáját fel-
mutatva. Európa legnagyobb 
mesterséges vízfelületű fürdő-
komplexumával rendelkező Haj-
dúszoboszló talán az elmúlt 30 
esztendő legnagyobb léptékű 
fejlesztésének időszakánál tart. 
Eljutottunk 2022 nyarára, hogy a 
Balaton partján egyre több étte-
rem, vendéglő kínálhatja az igazi 
balatoni halat, köszönhetően a 
tógazda, Balatoni Halgazdasági  
Nonprofit Zrt marketing akciójá-
nak. (Egyesek felkaphatják a fe-

jüket e sorok olvastán, de bizony 
ez mindeddig nem volt ilyen 
egyértelmű!) Értékekről, érték-
teremtésről volt szó, ezért ideillő 
felhívni a figyelmet egy bortu-
risztikai, kulturális korszakos fej-
lesztésre a Velencei-tó mellett 
található Kápolnásnyéken. 

Igyunk tehát jó borokat, 
együnk keszeget és fogast, azért 
tombolásunk közepette próbál-
junk mértéket tartani. Kiszámít-
hatatlan merrefelé fordul a vi-
lág, benne Európa, azon belül is 
imádott hazánk, Magyarország. 
Próbáljunk megtenni mindent 
azért, hogy utódjainkra olyan 
örökséget hagyjunk, amely job-
bításukat szolgálja.

Főszerkesztő

Örökségeink...

Lapunk 3. oldalán aktuális portrénkban sze-
replő Szőke Mátyás, az egy esztendeje elhunyt 
Szőke Mátyás unokája nyilatkozik terveiről, 
családi vállalkozásuk aktualitásairól. Egyben 
felkértük, hogy a címlapon szereplő ételünk-
höz, amelyet a hollókői Castellum Hotel séfje, 
Oláh Zoltán készített, javasoljon kísérő bort. A 
2019-es Mátrai Chardonnay kvalitásaira hívta 
fel figyelmünket az ifjú, tehetséges borász-
utód. A száraz fehérbor friss, ropogós, élénk 
100 százalékos Chardonnay virágos, citrusos 
aromákkal semmi túlzás. Szalmasárga színei-
ben megjelenő, hosszú lecsengésű száraz bor 
a Jenősarokról. Hűtött tartályban erjesztve és 
12 hónapon át nagy hordóban érlelve. Szépen 

elkészített bor, minden a helyén. A mangalica 
szűzhöz, az ahhoz feltálalt gazdag, változatos 
körethez remekül illik, beteljesíti a gasztronó-
miai boldogság érzetet!

  
SZŐKE MÁTYÁS ÉS ZOLTÁN 

3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 28. 
Pince: 3036 Gyöngyöstarján,  

Széchenyi út 68. 
Megközelítés: Petőfi Sándor u. felől,  

a temető előtt balra kell fordulni  
(a GPS járhatatlan úton vezet ide) 

Tel: vezetékes: +36/37-572-012 
Elsődleges mobil: +36/30-5494-41 

email: info@szokematyas.hu
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AZ AVASTÓL A JÓREMÉNYSÉG-FOKIG!
MAGYAR BORÁSZOK NYOMÁBAN DÉL-AFRIKÁBAN!

GÁL TIBOR EMLÉKTÁBLA AVATÁS A CAPAIA BORÁSZATBAN – 
HARIS, AZ UTAZÁS SZERVEZŐ 

Közel húszan vágtak neki a nagy utazás-
nak, a több, mint 10 nap, programok sűrűjét, 
feledhetetlenségét hozta a kalandozók szá-
mára. Dél-Afrika – ahol 1659-óta folyik szőlő-
termesztés – a világ legrégebbi borászatainak 
is helyszíne. Az ország dél-nyugati részében, 
Fokvárostól mindössze 45 kilómáter távolság-
ra húzódik az egyik legfontosabb dél-afrikai 
bortermő terület, Stellenbosch. Ez önmagá-
ban kuriózum, de ennél is több, hogy ez az 
utazás három legendás, világhírnevet szerzett 
magyar borásznak állított emléket!

Budapestről elindulva, átszállással egy éj-
szakát repültek, hogy felébredve egy teljesen 
új világra csodálkozhassanak rá! Jól tudták a 
boros kalandorok, hogy sűrű 10 nap követke-
zik, erre felvértezetten, már a második napon 
Fokváros 1087 m magas Tábla-hegy csúcsára 
kapaszkodhattak fel – no, nem gyalogosan 

-, felvonóval. Hangulat alapozó felvezető 
nyitókép: a gyönyörű város, Atlanti-óceán, a 
Roppen-sziget, ahol Nelson Mandela rabos-
kodott. A program startnapja után gyönyö-
rű útvonalon érkeztek meg a Jóreménység 
Nemzeti Parkba. A Jóreménység Foka táblá-
nál rövid szusszanásnyi időre, fotószünetre 
megálltak, hogy újabb siklós emelkedéssel 
eljussanak a világítótorony lábáig. Szédítő él-
mény látni az Indiai-óceán és az Atlanti-óce-
án találkozását! Délutánra még érintették 
Dél-Afrika legöregebb borkúriáját, amely iga-
zi bortörténeti helyszínként lépésről-lépésre 
haladva fokozatosan az bizonyította az avasi 
vándoroknak, hogy az itt eltöltött napok so-
rán különleges egyveleget kapnak természeti 
csodákból, boros dédelgetésből. (Fokváros 
régi kikötőjéből átalakított szórakozó negyed, 
a Victória & Alfréd Waterfront éttermek, bá-

rok, stégeknél ringatózó túrahajók látványá-
val – nem véletlenül – a „bőség kosarát” érzést 
juttatta eszébe a magyar delegáció tagjainak. 
Következett egy különleges struccfarm, de itt 
láthattak krokodilokat, teknősöket, hogy az-
tán továbbinduljanak az 1600 hektáros csalá-
di tulajdonú Buffelsfontein Vadasparkba. Még 
sorolhatnánk további fantasztikus élmény-
program elemeket, de maradjunk fétisünknél, 
a bornál! 

Három magyar borász nagyság!

Az utazás hatodik napjára esett – a Busman Központ 
meglátogatása után – a Capaia Borászat felkeresése. 
A borászat megtekintése, borkóstolással tarkítottan 
egyedülálló, magyar borásztörténeti órákat hozott! Gál 
Tibor, egri magyar borászikon 2003-ban érkezett szak-
tanácsadóként ide dolgozni. Alkotó munkáját, kisugárzó 
személyiségét nagy csodálattal nézték a fokföldi kolle-
gák, szőlőket telepített, talajt vizsgált, együtt lélegzett a 
szőlővel. Elévülhetetlen alkotó munka részese lehetett! A 
pincészet megtervezése és kivitelezése, a legmodernebb 
technológia megismerése és használata nem mindennapi 
szakmai teljesítményt igényelt.  A magyar borászok dele-
gációja külön is tiszteletét fejezte ki a sajnálatos módon 
Dél-Afrikában baleset következtében elhunyt borász 
emléke előtt. A felavatott emléktábla a jövőben minden 
ide érkezőt azzal szembesíti, hogy a dél-afrikai borászkul-
túra felvirágoztatása egy magyar borász nevéhez fűződik. 
Második magyar etalon! A magyar csapat következő boros 
vezeklő helye a Bergkelder Borászat volt. A Fleur du Cab 
borokat először 1968-ban indították el, megnyitva a híres 
helyi pincét. Ez volt az első földalatti pince, ahol hűvös 
hőmérsékleti körülmények között érlelték a palackokat 
a déli féltekén. Itt 1978-tól 1992-ig dr. László Gyula volt 
a vezető főborász és cellamester, több világhírű márkák 
létrehozásában oroszlánrészt vállalva. Az iparág szakér-
tői elismerték, hogy a kitűnő magyar borász munkássága 

AZ ISTVÁN NÁDOR BORLOVAGREND HOSSZAS SZERVEZŐ, ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA UTÁN 2022. 
MÁRCIUS 18-27. KÖZÖTT TÖRTÉNELMINEK IS MONDHATÓ SZAKMAI UTAZÁST SZERVEZETT 
DÉL-AFRIKÁBA, A MAGYAR BORÁSZOK NYOMÁBAN JÁRVA. AZ MBÉ MAGAZIN KÜLÖN FELKÉ-
RÉST KAPOTT A SZERVEZŐKTŐL-KÜLÖN IS CZUPPER ANDRÁS ELNÖK-NAGYMESTERTŐL-, HOGY 
EXKLUZÍV RIPORT ÖSSZEÁLLÍTÁSBAN FOGLALKOZZON A NEM MINDENNAPI ESEMÉNNYEL.
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Világtávlatok

A dél-afrikai bor világmárka

Czupper András nagymester és Tutor Éva MBOSZ főtitkár asszony a történelmi táblával
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kulcsszerepet játszott a dél-afrikai boripar arculatának 
megváltoztatásában. A róla elnevezett elegáns, kiváló 
László bor számtalan díjban és elismerésben részesült. 
Harmadik ikon! Stellenbosch Borvidék – Spier Borászat! 
Története 1692-be nyúlik vissza. Történelmi fajták: Che-
nin Blanc, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Merlot, Pino-
tage, Shiraz. Pongrácz Dezső pezsgője mind a mai napig 
közkedvelt Dél-Afrikában. A boros zarándokok a róla el-
nevezett emlékszobában megkóstolhatták a pezsgőt és 
további kiváló borokat, megismerve Pongrácz kalandos 
életét, aki 1958-ban települt Dél-Afrikába. Nagy karriert 
futott be, szellemességével, provokatív ötleteivel ő is dön-
tő befolyást gyakorolt a dél-afrikai borászat fejlődésére. 

A Minőségi Borok Ételek magazin külön is érdeklődött 
a magyar delegáció néhány tagjától: 

milyen benyomásokkal tértek haza kalandos útjukról.

Tutor Éva, a Magyarországi Országos 
Borrendek főtitkára: „Mondanom sem kell, 
legnagyobb élmény Gál Tibor Emléktáb-
la avatása volt, valamint az, hogy két borát 
(2003-2004. évjáratúak) megkóstolhattuk. 
Hihetetlen: Ez a Capaiai cég borászának is él-
mény volt, mivel bevallotta, ő még soha nem 
kóstolhatta ezeket a borokat. Csak a mi tiszte-
letünkre bontották ki!”

Csali János borász, okleveles borbíráló, 
bortanácsadó – Csali Szőlőbirtok: „A 18, illetve 
19 éves borok, Gál Tibor borászati teljesítmé-
nyének csúcsminőségét mutatják. Mind a mai 
napig! Csodálni való, hogy a Tibor által kimun-
kált egyedi technológiával készítik boraikat. 
László Gyula megjelenésével magyar és fran-
cia kisebb tölgyfahordókba kezdték érlelni a 
borokat, így hatalmas minőségi javulást értek 
el a dél-afrikai borok. A mai napig használnak 
magyar tölgyfahordókat. dr. László Gyula által 
tervezett pince egyedi értéket képvisel.

Pongrácz Dezsőről: „Tanúsíthatom, az 
általa készített pezsgők világszínvonalat 
képviselnek, mikro buborékaik elegánsan 
jelentkeznek. Köszönöm a lehetőséget. Jó 
volt magyarnak lenni Dél-Afrikában!”

Czupper András, az István Nádor 
Borlovagrend elnök-nagymestere, ki-
fogyhatatlan energiájú szervező: „Ami-
kor ezt az utazást terveztük a helyszínen 
borrendi tagunkká avatott Fábián Gabri-
ellával,- aki Dél-Afrikában él - tisztában 
voltunk a pillanat nagyszerűségével. Neki 
köszönhetően a legapróbb részletekig 
kimunkált programot kaptunk, olyan esz-
szenciáját Dél-Afrika turisztikai és borá-
szati értékeinek, amelyet csak megkülön-
böztetett figyelmet kiérdemlő csoportok 
élhetnek át. 

Buksa Éva, a borlovagrend női mo-
torja, varázslatos szervező egyénisége: 
„Fantasztikus élmény, Gabika és férje igazi 
vendéglátók voltak! Több magyar borász 
letette kézjegyét a kitűnő borok hazájá-
ban. Mindezt a helyszínen látva és átélvez-

ve, kitörölhetetlen emlék maradt számom-
ra. Gróf úr pezsgője, Gál Tibor történelmi 
bora, a földrajzi csodák, sok-sok kedves 
ember – életem felejthetetlen fejezete!”

A Minőségi Borok Ételek (MBÉ) – asz-
tali örömök magazin nagyszabású riport 
összefoglalóját minden borszeretőnek, 
az új élményekre nyitott kalandozónak 
tudjuk ajánlani! A magyar borászok pedig 
maradandót alkottak, így amikor dél-afri-
kai felfedezésük során, a miskolci Avastól 
elindultak, hogy eljussanak a Jóremény-
ség-fokig, isteni sugallatra érezhették, 
életünk nehezen megismételhető élmé-
nyével lehettek gazdagabbak! Záró infor-
máció!  

Czupper András elárulta: újabb eg-
zotikus, bor-gasztronómiai élmények zu-
hatagát hozó utazások következnek, csá-
bító külhoni borvidékekre…

 Lásd    lapunk   külön  hirdetését!

MBÉ magazin
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Életreszóló élményeket szereztek

A Capaia  Borászat hordói
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Nyárköszöntő napsütésben ülünk a hollókői Castellum 
Hotel teraszán, a reggeli után, hogy egy becsülni való szak-
mai pályaívről beszélgessünk Oláh Zoltán séffel. Ha Hollókő 
a világörökség része, akkor ez a korszerű szálloda jelenkori 
ékessége. A többszörös szakmai díjjal kitüntetett  oázis a ven-
dégek visszajelzése alapján az emlékezetes gasztronómiai 
élmények helyszíne. Épp  ezért  szívesen  vissza is  térnek ide…

Velem szemben a ház konyhacsapatának irányítója. A séfirodá-
ból jön, ahol egy  kollegajelölttel beszélgetett el hosszasan, mert  
a humán erőforrásra nagy hangsúlyt kell fektetni:

– A szakácsság nem magányos műfaj, nem 
mindegy milyen közösségben kezdi, majd foly-
tatja pályafutását az ember – adja meg az alap-
hangot a közel 40 éves pályafutást magáénak 
mondható váci,  nyugalmat adó kertes otthoná-
ból  ide naponta dolgozni járó riportalanyunk. 
– Visszatekintve, sok helyen járhattam és sok he-
lyen tanulhattam kiváló, etalon tanítómesterek-
től. Hosszasan sorolhatnám, de fontos, hogy Vá-
con például Lehőcz János kezeihez kerülhettem: 
a Pokolcsárdában  míves alapiskolát kaptam tőle. 
Úgy alakult, hogy bár mezőgazdász, állattenyész-
tő,  agronómus szerettem volna lenni, de másfelé 

kanyarított  jósorsom, amit így utólag eleve nem bánok meg. A jó 
szakácsra is igazak  II. János Pál Pápa szavai: ”végig kell járni az élet 
csodálatos tanösvényén!” Nem kerültem agrárpályára, de fiatalon 
utamba került a már említett Lehőcz János bácsi, aki a váci patyo-
latnál dolgozó édesanyámhoz hozta rendszeresen tisztítani a séf-
kabátot. Mondta, jöjjön a fiú szakácsnak, fegyelem kell hozzá, örök 
tanulás. A nagysapka és hófehér kabát fontos üzenet. A vendéghez 
tiszta lélekkel, őszinte  alázattal lehet csak közelíteni. 

E felvezető gondolatok a riporterrel már sejtetik, hogy sok min-
den múlik a véletlenen, de legtöbb önmagunkon. Ahogy elindult és 

fokozatosan kibontakoztatta pályáját, 
tudatosult benne, hogy bár egész életé-
ben lokálpatrióta marad, de Európában 
érdemes még nemzetközi tapasztala-
tokat gyűjteni. A Milánóban eltöltött 
„olasz iskola” meghozta számára, hogy 
nagy rendezvényeken dolgozhasson, 
világhírű sportolók, művészek környe-
zetében. Közvetlen közelről láthatta 
Pavarottit, a híres Milán focicsapat játé-
kosait és megtiszteltetés volt számára, 

Örömséf Hollókőn

OLÁH ZOLTÁN TANÖSVÉNYE – 
CASTELLUM A GASZTRONÓMIA ÉLMÉNYSZÁLLODÁJA – 

PALÓCFÖLD KÁNAÁNJA

Oláh Zoltán séf

...és csapata: Kubinyi Dániel,  Tempe Zsolt, Gaál Ádám, 
Molnár Dominik, Kovács Zsolt – középen a séf. Akik kima-
radtak: Tóth Dorián,  Puszta Szabolcs

Szeretettel...Gyerekparadicsom
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hogy az ő keze munkája is hozzájárult kiszolgálásukhoz. München 
is fontos állomás, a hagyományos sörfesztivál gigantikus vendéglá-
tós attrakciója lenyűgözte.És   sok-sok  vendégfőzés,  felkérés. A sza-
kács társadalomban egyre jobban elismerték, adomány, hogy dol-
gozhatott Kalla Kálmánnal Metró Akadémián, ahol a szakma iránti 
alázatosság és hitelesség tökéletesen kikristályosodott számára. 

– Most pedig itt ülünk ezen a gyönyörű teraszon és beszélge-
tünk a szakácspálya, gasztronómia csodálatosságáról – fordul gon-
dolataival a jelenre a Castellum örömséfje. - Kaptam egy lehetősé-
get a szálloda tulajdonosától, Kovács Józseftől, hogy alakítsam ki 
a szálloda gasztronómiai karakterét, építsek fel mindehhez olyan 
humán erőforrást, amely a tartós minőség biztosítéka. Felelős, de 
csodálatos feladat ez, mert a bizalom az embert 
táltosítja! Hallgatnak rám a vezetők, úgy 
gondolom a mostanra fokozatosan 
terveim, elképzeléseim szerint 
felépített konyhai csapat jó 
úton jár. Már a nyitáskor pró-
báltunk a gasztronómiai kíná-
latra nagy figyelemmel lenni. 
A szállodai szolgáltatások pa-
lettáján – bár mindegyik fontos 
külön-külön is – a vendég, benne 
minden korosztály értékeli a jót, a fi-
nomat, a korszerűt, a hagyományost, esetleg 
a merészet. Az arányokra kell nagyon figyelni! n

– Gancát, ordát kínálunk ven-
dégeinknek, ugyancsak térségi 
termelőktől kapjuk a kecske és 
juhsajtot és a tojást. – Nem is hin-
né, hogy mindent egybeszámítva, 
havonta átlagosan 5-6 ezer tojást hasz-
nálunk fel. Soroljam tovább?  Érlelt Angus 
marhától frissen lőtt vadhúson, a házi köpült 
vajon át mindenegyes alapanyagunkon érződik a 

helyi minőség. Új korosztályokkal megszerettetni izgalmas szakmai 
kihívás. Az a’la carte étlapunk természetesen szezonálisan változik, 
vannak  alapételeink, a svédasztalos reggelik és vacsorák kínálata 
nap mint nap újabb és újabb elemekkel gazdagodik.

Közben asztalunkhoz érkezik Amberg Dóra szállodaigazgató, 
aki bekapcsolódva beszélgetésünkbe, mosolyogva jegyzi meg: 
„Kiváló tanítványa vagyok séf úrnak, hiszen itt olyan ízeket fedez-
hettem fel, melyeket – bevallom – eddig nem  ismertem. Úgyis fo-
galmazhatok: ma már egyáltalán nem vagyok válogatós…”. Rátérve 
a szálloda gasztronómiai küldetésének fontosságára, az igazgató 
asszony így folytatja:

– Öt évvel ezelőtti nyitásunkkor megfogalmazott cél, hogy a szál-
loda gasztronómiai arculata, ha úgy tetszik karak-

tere kiemelkedő, egyedi legyen, messze-
menőkig megvalósult. Vendégeink 

körében végzett felméréseink 
mindezt ékesszólóan vissza-

igazolták. Hollókőre jönni, a 
gyönyörű világörökség kellős 
közepén különleges kényezte-

tést nyújtunk vendégeinknek.
Az   asztali örömök  a  harmónia   

kiteljesedését jelentik. Séfünk ki-
sugárzása, szakmai, emberi hozzáállása 

ezt felerősíti. A személyesség nagyon fontos, 
egyben pedig a gasztronómiai hitelességet is üzeni. 

Odafigyel a vendégek egyéni igényeire, ha szük-
séges személyre szabott menüket állítanak 

össze, figyelemmel az ételallergiára, a ve-
getáriánus, vegán és egyéb különleges 

étrendek összeállítására. A vendégek 
körében szinte lubickol és egy-egy 
őszinte dicsérő szó újabb és újabb 
energiákat szabadít fel benne. 

Újra kettesben vagyunk, ott 
folytatjuk, ahol abbahagytuk. Zol-
tán kollegáival most lesz csak ele-

mében! Lassan túl vannak a spárga 
és eperszezonon, jön a roppanós 

borsó, itt a kapor, lestyán, csombor, 
a bio magpelyhek garmada. Igen, meg-

erősíti az igazgatóasszony szavait, mert a 
vendégek visszajelzései éles iránytűt jelente-

nek    számára! 
– A fluktuációval gyakorta szembe kell nézni, 

ezért egy esetleges váltás után az új kolleg-
ára külön időt kell szánni-hangsúlyozza.- 

Értékes csapattag akkor lehet, ha tud-
ja, mit várunk tőle! Úgy alakítottuk 

a kollegák beosztását, hogy négy 
nap munka után három napot 
pihenhetnek. Nem szólam, hogy 
mindennap kihívást jelent. Vá-
con több éven át focizhattam, 
kitűnő csapatban és a sport 
nemcsak állóképességre tanított 
meg, hanem arra, hogy ehhez 

mindig tréningezni kell. A kony-
ha, akárcsak a foci, a csapatmunka 

terepe. És soha ne mi mondjuk meg, 
milyen jók vagyunk. A  jó találatokat 

megtapsolja a közönség!

Kiss Dezső Péter

Csodálatos adottságok!
Tudatosan építkező szakácsként kimunkálta  
a rendszert, a technikát illetően első perctől 
mind a mai napig mindent  a célszerűség 
elve alapján, a legfelsőbb minőségi foko-
zatokból választhat ki. A céges rendezvé-
nyek, üzleti és családi érkezések helyszíne-
ként, tökéletes névválasztással az étterem 
Mikszáth Kálmán nevét kapta. Ez pedig 
kötelez a hitelességre, az ízőrző palóc éte-
lek, valamint azokhoz kötődő hagyományok 
a modern köntösbe történő megjelenítésére.  
Oláh Zoltán átszellemülten mesél arról, hogy 
tavasz végétől, nyár elejétől nemcsak lenyűgöző a 
táj, hanem a természet a konyhára szinte ontja az itt 
megtermő alapanyagokat. Derékig járhat vargányamező-
ben, a gyümölcsök sokaságát hozzák be biztos minőséget adó 
helyi termelők, megindulhat a savanyítás, befőttek készítése. A 
modern technológia mellett ezek készítését az elődöktől 
vagy a helyiektől lehet megtanulni.Ő  maga is ideva-
lósi:Nógrádsápra jár haza rendszeresen családjával  
szüleihez,egy-egy  vasárnapi   ebédre. Kovács 
Zsolt szakácskollegája például saját kezével 
gyúr házikenyeret, pásztói lisztből. Arról 
nem is  beszélve,hogy  szezonális gyümöl-
csök valóságos kánaánja ez a vidék! 

Címlap: mangalica szűzpecsenye

Báránycsülök, zöldborsó, édeskömény 
gratenburgonyával

Csokoládés-szuflé
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RIPORTERKÉNT AZ EMBER CSAK CSODÁLKOZIK, HA LEGA-
LÁBB EGY ÉVENTE BEKÖSZÖN SZERENCSEN A KISHALÁSZ 
CUKRÁSZDÁBA (HIVATALOS NEVÉN HALÁSZ PRO-
DUKT KFT) ÉS AZ ELŐZŐ HÓNAPOK ÚJDONSÁGAIRÓL 
KÉRDEZTÜK A KIFOGYHATATLAN ENERGIÁJÚ, A JÖ-
VŐÉPÍTÉSEN FÁRADOZÓ HALÁSZ TAMÁS MESTER-
CUKRÁSSZAL. REMEK BESZÉDŰ, ÉLES ESZŰ, TUDATOS 
SZAKEMBER, AKI MEGPRÓBÁLJA MEGTALÁLNI, MI LEHET 
A KÖVETKEZŐ LÉPÉS…

Nyár kezdetén érkezem a cukrászdába, amelynek utcaf-
rontja a vásárlóké, népszerű cukrászdaként, de befelé, hátul 
egy hatalmas termelői birodalom fogad. Szorgalmasan dol-
goznak munkatársak, hosszú évek óta a cukrász szakmára 
fogékony tanulók, zajlik a napi élet. Nem először beszélgetek 
riportalanyommal, aki sajátos életutat mondhat a 
magáénak: cukrász végzettsége mellett agrá-
rmérnök és logisztikus is. Ezek az ismeretek 
a mai világunkban hatványozottan segít-
hetik az előbbre jutást! Az MBÉ magazin 
aktuális látogatásának oka, hogy a KisHa-
lász hosszú évtizedekre szóló beruházás 
kezdeténél tart: 

– Picit messzebbről indítok, ugyanis 
Szerencs a csokoládé kultúra olyan helyszíne, 
amely óriási tradíciókkal rendelkezik, de a helyzet úgy 
hozta, voltak lejtmenetek is – fogalmaz mielőtt átfogó gondolatait 
kifejtené. – A Szerencsi Cukorgyár már történelem, de nem kitörölhe-
tetlen, főképpen számunkra, helyi lokálpatrióta cukrászok számára. 
Szerencsére, itt Szerencsen mindig is voltak nagyformátumú folytatók. 
Ilyen dr. Takács István, aki a helyi csokoládégyár utolsó igazgatója volt. 
Az előbbi nem minősítés, inkább hatalmas érték. Ő a szerencsi Bon-
bon Kf.-t megalapítva az itteni csokoládégyártás elvitathatatlan nagy 

személyisége. Nekünk pedig szintén fontos szakmatörténeti hagyaték 
adatott meg. Először is szüleink, akik kiváló cukrászokként mutatták 
meg nekünk milyen csodálatos szakma ez. Édesapám már nem lehet 
közöttünk, de édesanyám mind a mai napig bejár dolgozni, részese az 
értékteremtésnek és azt mondhatom, a sütemény kínálatunk recept-
kultúrájának az a Kovács Cukrászda adja az alapját, melynek jelleg-
zetes szakembere Kovács László cukrászmester volt. Elődje pedig  Ju-
hász István ugyanitt nyitotta meg fagylaltozóját.  Valójában ötvözött  
szakmai hagyaték ez! Az ő fagylaltkultúrája, recept hagyatéka eleve a 
tradíciót jelenti!  Nálunk tejjel, tojással és cukorral készül minden. 

Közben sorra érkeznek a vásárlók a nagy melegben a Ju-
hász hagyatékú fagylaltokért, amit pontosan az eredeti 

receptúra szerint készítenek, nagyban köszönhető-
en Terikének, aki a fagylalt mesterasszonya, nem 
túlzás, ha azt mondjuk, mindent tud róla. Menjünk 
tovább az innováció útján, amit Halász Tamás és 

felesége Zsuzsa képvisel. A korszellemnek megfe-
lelően otthonra is kínálnak iránymutatást adva saját 

Youtube csatornájukon receptekkel, ötletekkel. Korsze-
rű gondolkodásmód, amikor így fogalmaz: „El lehet 

készíteni akár otthon is a süteményeket, ha pedig 
nem sikerül, akkor irány a cukrászda”. Minden szá-
mítógépen zajlik, a digitalizált vállalatirányítási 
rendszerben 3-400 receptúra, készlet és raktár-

kezelés jelenti az agybankot!

A helyi csokoládés 
tradíciót folytatják 
Nagy ívű beruházás indul

A SZERENCSI KISHALÁSZ CUKRÁSZDA NAGY LÉPÉSE

Tamás édesanyjával

Terike, a fagylaltok mestere
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 Értékmentő jövőépítők

Vaskos dossziét nyitott a KisHalász 
Produkt vállalkozás, amikor önmaguk 
fejlődési fokozatainál elértek odáig 
2016 végén, hogy kinőtték az előző 
telephelyüket. Gondolkodni kellett a 
jövőről, a kitörési pontokról! 2017-ben 
hosszas keresés után találtak egy olyan 
telephelyet, amely alkalmas lehet arra, 
hogy új fundamentumokat rakjanak le. 
A Szerencsi Csokoládégyár – tudjuk, 
sajnálatosan bezárt -, műemlékként 
ránézésre amolyan torzónak tűnt. Ha-
lász Tamás és szakmai csapata vizionálta 
a jövőt. Itt kell létrehozni egy olyan be-
ruházást, amely a szerencsi édesipar és 
csokoládé kultúra jövőbe szóló átszálló-
jegye és a korszerű vásárlói igényeknek 
megfelelő értékesítési stílust közvetít:

– Cukrászati Látogatói Központot 
hozunk létre egy olyan pályázat nyo-
mán, amelyet elnyertünk és megvalósí-
tásához 70 százalékos intenzitású állami 
támogatást kaptunk – fogalmaz saját 
szakmai történetük új fejezetét meg-
nyitó, törekvő hajlamú cukrászunk. – A 
süteményeket fogyasztó vásárlói kör, vé-
leményünk szerint kíváncsi lehet a hát-
terekre, kulisszákra is. A megépítendő és 
2023 nyár végére létrehozandó új be-
ruházásunk a cukrászat igazi élő kiraka-
ta lesz! Az ide érkező jegyet vált, 
megfelelő higiéniai körülmények 
közé beöltözve végigjárhatja a 
csokoládé és süteménykészítés 
fázisait. Háromnegyedórát eltölt-
ve megismerheti az alap szakmai 
műveleteket: piskótakészítés, 
tortadíszítés, a már említett le-
gendás Juhász fagyi  mesteri ke-
verésének fortélyait és közben 
kóstolhat is jegyének értékében 
ezekből a finomságokból. n

– Az MBÉ magazin látogatásának napjaiban 
kezdődtek meg a konkrét építési munkálatok, 2021-
ben ünnepélyes keretek között rakhattuk le vállal-
kozásunk, beruházásunk alapkövét. – Az elmúlt egy 
esztendőben az engedélyeztetés, bontás és más 
területrendezési munkálatokon lehettünk túl. Külső 
generálkivitelező végzi majd a munkálatokat, 10 te-
rületen kell összehangolni 3 fő szaktanácsadó veze-
tésével az elkövetkezendő több, mint egy esztendős 
munka értéképítő mozaikjait. 

Végezetül – mert nyitott, őszinte ember Halász 
Tamás – megkérdezem: ebben a  sűrű 
időszakban most mi a legfontosabb 
számára? Nem tétovázik a válasszal! A 
felesége – aki kiváló figurális cukrász,   
művész lélek egyben énektanár – az 
„Ország Tortája” címéért szállt ringbe. 
A finisben öten mutathatják meg cso-
dálatos képességeiket. Felesleges a 
kérdés, kinek szurkol.  A  végeredmény       
Szent István ünnepünkre kiderül.

Kiss Dezső Péter

Még néhány beszédes adat

Piackutatás előzte meg ezt a nagyon fontos, történelminek is nevez-
hető cukrász projektet, meghatározóan arra figyelve, hogy milyen 
érdeklődés várható. Halász Tamás azt mondta, a helyi Cukormúzeum 
eleve nagy látogatottságnak örvendwtt, a szerencsi csokoládégyár-
tás pedig jövőre lesz 100 éves.  Miért tagadná, ez nagyon fontos 
pillanat lehet, mindenre egy gasztro-cukrászati turizmust lehet 

építeni. Olyannyira, hogy a teljes projekt kivitele-
zése komplexen gasztronómiai célokat 

fog megjeleníteni. Ugyancsak itt 
épül meg egy korszerű Bisztró, 

ahol majd nemcsak térségi 
és nemzetközi ételeket fo-
gyaszthatnak, hanem ennek 
autentikus közvetítőjeként a 

tokaji borok is megjelennek. 
Az alkotás izgalma jelenti a Halász 

Produkt csapatának mindennapjait, 
miközben cukrász termelőként fontos ellátási 

szolgáltatást nyújtanak nemcsak a városban, hanem térségi szinten is. 

Az új beruházás látványterve

Utánpótlást nevelnek

Zsuzsa versenyre készülvén

Ünnepélyes alapkő letétel
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A CSALÁD SZENTSÉGE – ÚJRA BABFESZTIVÁLRA INVITÁL

– Polgármesterként mit tart legfontosabb küldetésé-
nek a helyi polgári közösség segítését tekintve?

– Polgármesterként az a feladatom, a küldetésem, 
hogy Monokot minden korosztály számára élhető-
vé és ettől még magasabb cél az, hogy vonzóvá te-
gyem. A legapróbbaktól kezdve a legidősebb lakosig 
minden korosztályt megszólítunk valamilyen formá-
ban. Hagyományaink ápolásával már kisgyermekként találkoznak az itt 
élők. A Kossuth-kultusz mélyen gyökerezik településünkön, ehhez 
igazítjuk megemlékezéseinket, rendezvényeinket, nemzeti ünnepein-
ket. Az óvodás korosztálytól kezdve egészen a szépkorúakig mindenki 
részese, közreműködője egy-egy programnak. 

Egész év folyamán igyekszünk építeni, őrizni az összetartozást, 
megemlékezünk a hölgyekről, Anyák napján köszöntjük az édesanyá-
kat, Szent Orbán pápa ereklyéjét zarándoklatra visszük, Gyermek 

és családi napot tartunk, Szépkorúak napját és az 
Adventi várakozás heteiben karácsonyi vásárral, 
Mikulás várással, hangulatos körülmények között gyer-
tyagyújtásokkal, kedves műsorral és a lakosság által 
sütött süteményekkel, forralt borral, teával várjuk a leg-
szebb ünnepet.

Folyamatosan keressük a szabadidő eltöltésének 
változatos módjait. A Babfesztivál megrendezése is 

ezt a célt hivatott szolgálni. A kezdeti nehézségek és ötletelés követ-
kezményeként országos hírű fesztivállá nőtte ki magát. A zene mellett 
jelen van az igényes kézművesség és természetesen gasztronómia, 
amely főszereplője a bab. A hagyományos babételek mellett ínyen-
cségekkel, különlegeségekkel pl. babos süteményekkel találkozhatnak 
a fesztiválozni vágyók. Az idén újra rendezzük a babfesztivál, ahová 
szeretettel várjuk a kedves vendégeket főzőversennyel, gyermekprog-
ramokkal, minden korosztály számára szól a zene, majd tűzijáték és 
utcabál zárja 2022. július 9. napját.

Községünkben a turizmus fellendítése mindenkor időszerű. Las-
sú léptekkel tudunk csak haladni ezen az úton, de bízom abban, hogy 
eljön az az idő amikor a község lakossága részesévé és nyertesévé válik 
ennek a folyamatnak.

– Monokon jelentős, inkább meghatározó a Szent Orbán kultusz 
ápolása. Túlvagyunk naptár szerint az eseményen, hogyan értékelné e 
tekintetben Monok szerepét?

– Amióta Monok polgármestere vagyok folyamatos célkitűzések-
kel élem a mindennapjaimat. Így történt ez Szent Orbán pápa csont-
ereklyéjével kapcsolatosan is, tudtam, hogy kezdenem kell ezzel a 
„kinccsel” valamit.  Komoly és hosszadalmasabb feladat előzte meg a 
restaurálást, felkutatva azokat az embereket akik ebben segítségemre 
lehetnek. Megszerveztük a Szent Orbán zarándoklatot, (amelyről film 

A TOKAJI BORVIDÉK TÖRTÉNELMI HELYSZÍNE MONOK, AHOL 1802. SZEPTEMBER 19-ÉN SZÜLETETT KOS-
SUTH LAJOS ÁLLAMFÉRFI, MAGYARORSZÁG KORMÁNYZÓ-ELNÖKE.EGY ESZTENDŐ UTÁN CSALÁDJÁ-
VAL OLASZLISZKÁRA KÖLTÖZÖTT. 220 ESZTENDŐ TELT EL A NAGY GÉNIUSZ SZÜLETÉSE ÓTA! MONOK 
JELENÉT EMLÉKÉNEK ÁPOLÁSA MELLETT A FOKOZATOS FEJLŐDÉS JELLEMZI. EGY 1828-AS ADAT SZE-
RINT 2565 LAKOSÁVAL ZEMPLÉN VÁRMEGYE LEGNÉPESEBB TELEPÜLÉSEI KÖZÉ TARTOZOTT, JELENLEG 
1600-AN ÉLNEK  A TOKAJ-ZEMPLÉN HEGYVIDÉK SZERENCSI DOMBSÁG MEGEJTŐEN SZÉP TÁJÁNAK ÖLE-
LÉSÉBEN. AKTUÁLIS LÁTOGATÁSUNK OKA: 20  ESZTENDEJE  NYILVÁNÍTOTTA AZ UNESCO A TOKAJI BOR-
VIDÉKET A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZÉVÉ! A HARMADIK CIKLUSÁT TÖLTŐ BÁRTFAY EMESE POLGÁRMESTER 
TÖBBSZÖRÖS ÖRÖKSÉG ŐRZŐJE VÁLASZTOTT TELEPÜLÉSVEZETŐKÉNT. AKTUALITÁSOKRÓL ÉRDEKLŐDTÜNK:

Kossuth öröksége – a jelen felelőssége

A nagy üstnél középen Bártfay Emese
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is készült) hogy eredeti rendeltetésének megfelelően: Tokaj-Hegyalja 
szőlőtermő vidékét oltalmába ajánljuk. Vallásos lévén a lakosság és 
jó magam is örömmel működtünk együtt, hogy méltó helyére kerül-
jön az ereklye. A község legszebb részén kialakítottuk a Szent Orbán 
sétányt mely hangulatos, bájos központi része a falunak. A pandémia 

visszavetette a zarándoklat kezdeményezést, de közben felújítottuk 
az Andrássy-kastély kápolnáját amely a pápai ajándék ereklye erede-
ti helyszíne volt. A felújított kápolnában szent misével zártuk az idén 
Szent Orbán évét.

– Kérem, foglalja össze polgármesterként honnan indult, mi az alaphivatása, mi 
a családi háttere, a térségi  borkultúrához hogyan kötődik?

Polgármesteri feladataim mellett a családom életének is cselek-
vő részese, mondhatom motorja vagyok. Három önálló felnőtt gyer-
mekem már megtalálta a saját útját, végtelenül büszke vagyok rájuk, 
hiszen családosak sikeresek, és éppen ezért én már az unokáimnak 
szentelhetem magam, amikor csak szükséges, amikor csak igénylik. A 
törődés, az odafigyelés kölcsönös, ügyvéd fiamtól tanácsokat kapok, a 

sebész gyermekem az egészségemre vigyáz, a legkisebb fiam koráb-
ban sportterületen tevékenykedett, amely által kitartásra ösztönözött. 
Most már ő lett a családi gazdaság motorja és a TF-en szerzett 3 dip-
lomája után a Debreceni Agrártudományi Egyetemen is végzett. 
Egy anya nem is kívánhat többet!

Polgármesterként a kedvenc idézetem ami jellemez engem: 
„Célozd meg a holdat, még ha elhibázod is, 

a csillagok között landolsz!”

-mbé-

Mátyás király diónyi aranya

– Idén VIII. alakalommal rendezik meg a Monoki Babfesztivált. 
Népszerű  rendezvény, amelyre két év, pandémia miatti kiha-
gyás után nagy érdeklődésre  számítanak.

– Mert az előző gasztronómiai programjainkra 
itthonról és határainkon túlról is sok csapat eljött, si-
keres rendezvénnyé nőtte ki magát – invitál a polgár-
mester asszony – Mátyás király a legenda szerint egy 
közeli vadászata után a monki bablevest elfogyasztva, 
annak főzőjét diónyi arannyal jutalmazta. Július 9-én 
újra megrendezhetjük, ígaz idén kevesebb csapat 
jön, de – szinte közakaratra – nem hagyhattuk ki ezt a 
kulináris fesztivált. A bab fontos magyar étel, sokféle 
módon elkészíthető.Ez derült ki előző főzőversenye-
inken: nápolyi paradicsomos babtól, a mexikói chilis 
babig, a Jókai bablevesen át a babos rétesig, ezrféle 
megközelítésben főzhető. Korábbi zsűritagunk, Lévay 
Ferenc, halgasztronómus egy előző rendezvényünkön 
füstölt halas babgulyással kápráztatta el  a kóstoló kö-
zönségünket. Idén tehát újra Babfesztivál Monokon! A 
Beatrice  együttes  mellett szuper programkavalkádra 
számíthatnak vendégeink!

Kossuth Emlékház

Sok-sok babos étel

Az ereklye
A színpadon vendégeivel 
a polgármester aszzony

Polgármesteri mosoly, jobbra Bayer Zsolt
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Igaz, Nagy-Nádházi Réka nem Mo-
nokon született, hanem  jó sorsa oda-
vezette. Kisvárdáról – ahol meglátta a 
napvilágot – azért kicsit kanyargós út vitt 
Kossuth Lajos szülőfalujába. Egy május 
végi napsütötte délelőttön kopogtattam 
monoki cukrász műhelyébe, mert hírét 
vettem szokatlan pályamódosításának…

Az igazsághoz tartozik, hogy Mádon 
egy szálloda és étteremként működő ven-
déglátóhelyen láttam kiírva, hogy minden 
csütörtöktől egészen a hét végéig itt már 
cukrászda működik. Hírét vettem: aki pedig 
készítményeivel elkápráztatja vendégkörét, 
a szomszédos Monokon alkot. Szó szerint így 
van ez, hiszen a kopogtatás után ajtót nyitó 

Réka születetten varázslatos személyiség, 
Iker, aki remek kommunikátor, de az éles ka-
nyaroktól, életfordulatoktól sem riad vissza.  
Kíváncsiként  felfedezni jöttem: hogyan vál-
toztatott életén alig valamivel több, mint fél 
évtizede ez a remek asszony. 

– Ez nem meseszerű, inkább nagyon is 
emberi – mondja indításképpen a Rákóczi 
utcában nemrégiben felépített cukrászmű-
helyének vendégfogadó részén, kicsit meg-
pihenve, kikapcsolódva a napi munkából. 

A műhely termelő részén kedves kolle-
ganők szorgoskodnak, készülnek a meg-
rendelt sütemények, torták, láthatóan nagy 
a dinamika, lendület, közeledik a hétvége. 

– Szóval édesanyám orvos, jelenleg épp 
itt Monokon teljesít háziorvosi szolgálatot. 

Édesapámat sajnos a Covid elragadta tő-
lünk, nagyon szerettem, ő értett meg a leg-
jobban!  Nem cukrásznak születtem, hanem 
valami belső erő, érési folyamat azzá tett! 
Környezetgazdálkodási agrármérnök az első 
diplomám, település fejlesztési szakértőként 
is képesítést szereztem, ugyanis szüleim 
Monokon vettek annak idején egy hétvégi 
házat, ahová sokat jártunk. Aztán Monok 
lett lakóhelyünk, ahol a helyi polgármesteri 
hivatalban kaptam állást. 17 évet dolgoztam 
itt! Kitanultam a pályázatírás  technikáját, 
nagyon is szigorú feltételrendszerét, a segé-
lyezés és a közfoglalkoztatás is hozzám tar-
tozott. Pörgős, az újabb és újabb feladatokra 
mindig kész  és nyitott voltam…

Körbenézek, befőttes üvegekbe elrakott 
lekvárokat látok, az új befőzési szezon még 
csak most következik, ahogy megtudom, ez 
júniustól egészen augusztusig tart. Mert a 
cukrász munkához sok-sok háttér elfoglalt-
ság társul, amiről még majd szót ejtünk a 
későbbiekben. n

Egyetlen pillanat műve volt…
Bevallottan későn érő típus, akinek, így alig túl a negyvenen Nagy Ta-
más személyében szerető, imádnivaló, nagyszívű férjet adott a sors. 
Négy év együtt járás után kérte meg a kezét.  Alig várta! 9 éves kisfiúk 
már iskolás, ahogy Réka meséli mindkettőjük egyéniségéből arányo-
san örökölt. Szóval megfelelő családi háttérrel felvértezetten 5 évvel 
ezelőtt egy miskolci kávéházban a tulajdonosnak javasolta, hogy 
érdemes lenne a kávékhoz süteményeket is kínálni. Azt a választ 
kapta: mire gondol? Réka válaszul néhány nap múlva megjelent egy 
saját maga által készített répatortával. Innen számítható az ő szabad 
kézműves cukrász élete! Az önkormányzati kalitkából kirepülve már 
másfelé szárnyal.  Belülről nyitotta ki magának!

– Felülkerekedett 
bennem ez a fajta 
alkotási vágy, elkezd-
tem felépíteni cuk-
rász énemet! – meséli 
átváltozásának lépés-
ről-lépésre való hala-
dását. – Jó ideig még 
párhuzamosan futott 
a közszolgálati mun-
ka és a sütemények 
készítése. Híre ment, 
hogy ez jelenti már 

NAGY-NÁDHÁZI RÉKA SZABAD KÉZMŰVES CUKRÁSZ – 
AZ ÖNMEGVALÓSÍTÓ MONOKI NŐ

KIREPÜLVÉN KALITKÁJÁBÓL…

Törzsvevőt köszönt

Népszerű alkotás

Tortát díszít

Indul a befőzési szezon
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az életemet, nem sok idő kellett, hogy 
döntsünk férjemmel: ez lesz a mi utunk! 
Igen ám, de nem elég a belső erő, a ha-
talmas alkotási és tettvágy, fel kell építeni 
ezt a kiválasztott új életet! Megszereztem 
a cukrászképesítést, a szükséges terme-
lési-technikai hátteret is meg kellett te-
remteni, előbb a korábbi hétvégi házból 

kialakított családi házban, majd a vele 
szemközti, újonnan épített termelőüzem-
ben.  A maga teljes körű technikájával, 
és ahogy gyors lendületet vett vállalko-
zásunk, munkatársakat is keresni kellett. 
Elmondhatom, remek csapat van mögöt-
tem, imádunk együtt dolgozni, jókedv, 
humor, szeretet jelenti mindennapjainkat. 

Az NN Réka Kézműves  Cukrász Manu-
faktúra – nyugodtan kijelenthetjük – repü-
lőstartot vett! Öt esztendő alatt folyamato-
san növelni tudta vevőkörét, viszonteladó 
kapcsolatrendszerét. A kínálat 50 százaléka 
dísztorta, Réka művészi kibontakozásának 

igazi terepe! A másik 50 százalék igencsak 
jól összeállított süteménykínálat, valamint 
sós készítmények. Mára elmondható, hogy 
Miskolcon, Monok körzetében meghatá-
rozóan kávéházi partnerekkel dolgoznak, 
így szórják szét, mint magokat mívesen 
elkészített termékeiket. De van egy újabb 
megvalósítandó terv:

– Férjem gépészmérnökként Miskol-
con komoly műszaki munkát végez, de 
még így is marad ideje arra, hogy segítsen 
a logisztikai munkában – avat be családi 
kulisszáiba Réka. – Ő szállítja kocsival a 
miskolci kávézókba a napi termékeket, de 
például, csütörtök lévén,ma este együtt 
megyünk Mádra, ahol a szálloda alat-
ti cukrászda fogad vendégeket. Ahogy 
megfordult körülöttünk a világ és a mi kis 
manufaktúránk jelenti mindennapjainkat, 
életünket, nem szeretnénk csak a mono-
tonosságban elmerülni. Folyamatosan 
tervezünk és azt is megbeszéltük, hogy 
előbb vagy utóbb – ez néhány esztendő 
– saját üzletet fogunk nyitni valamelyik 
nagyvárosban, mert ez jelentené szak-
mailag, emberileg és üzletileg a kiteljese-
dést. Itt már döntenünk kell: drága uram 
teljes értékűen, gőzerővel  attól kezdve 
csakis a mi utunkat járja. Nem könnyű, de 
biztos vagyok abban, hogy a legjobb dön-
tést fogjuk hozni. n 

Itt a befőzés ideje
A cukrászat, főként, ha a minőség fétise nem is kérdés , a több lábon 
állást igényli. De még jobban azt, hogy az alapanyagokat a legjobb 
termelőktől szerzik be, nem mellékesen pedig saját maguk is ter-
melnek. Réka agrármérnöki felfogása, látásmódja eleve segít abban, 
hogy környezettudatosan alakítsák beszerzéseiket, saját termeszté-
seiket, több helyen saját gyümölcsöst művelnek, de 7-8 őstermelővel 
rendszeres, bizalmi a kapcsolatuk. Készülnek a nagy befőzés idősza-
kára, ahogy Réka mosolyogva és lendületesen fogalmazza: „8 óra 
munka, még egyszer 8 óra szórakozás helyetti alkotás és a maradék, 
a pihenés”. Az alkotási vágy a fő hajtóerő, de Réka számára még fon-
tosabb a pozitív visszajelzés a vásárlók részéről. 

 Átmegyünk a műhelyrészbe, ahol  
kolleganője hókiflit süt, piskóta alapokat 
készít, ezek azon nyomban bekerülnek a 
sütőbe, nem lehet egyetlen perc késleke-
dés sem.  Érkezik egy törzsvásárló, akinek a 
megrendelt tortáját szinte a szeme láttára 
varázsolja látványossá, díszessé, művészi-
vé Réka. Elemében van. A kedves hölgy 

meg is invitálja, hogy hétvégén jöjjenek 
el családjával a szomszédos településre, 
ahol fogathajtó versenyt rendeznek. Így 
emberi, családias ez a légkör, amit manap-
ság már csakis vidéken lehet tetten érni. 
Igaz is, hogyan születnek újabb és újabb 
tortakompozíciók, ízvariációk a szabad 
kézműves Réka   műhelyében?  Agyában 
megszületnek    az  ötletek,  aztán már csak 
szárnyalás kérdése minden! A  kalitka már 
a múlt!

Mielőtt búcsúznánk, rákérdezek, hogy 
van a helyben családorvos édesanyja. Azt 
mondja, 72 évesen   aktív, épp ma rendel-
te be, hogy megnézze az EKG-ját. Miért is? 
Mert az  orvos  anya nagyon is jól tudja, 
pörgős a lánya. Az eredmény megnyug-
tató, nincs semmi baj. Rékában és család-
jában bőven vannak még kiaknázatlan  
erőforrások, tartalékok…Biztos vagyok  
abban, legközelebb  saját üzletében foly-
tatjuk a beszélgetés.

- kdp -

Réka, szeretettel

Emeletest – eskövőre

Ezt is imádják

Ebben Tokaji is van...



1 6  M I N Ő S É G I   B O R O K   É T E L E K                  A Z  A S Z T A L I  Ö R Ö M Ö K  M A G A Z I N J A  2 02 2  N YÁ R

GO
M

BÁ
S 

BA
RA

NG
OL

ÁS

Hűséges barangoló társammal lega-
lább 10 éve készülünk, hogy megszerve-
zünk egy utazást Mádra. Oka nagyon egy-
szerű. Az itt immáron 22 esztendeje életre 
hívott családi vállalkozást, a Demetervint 
éltető  három   alkotó  embert, Editet, Er-
vint és a fiatal nemzedéket képviselő End-
rét meglepjük. Megtörtént a várt  s egy-
ben megérzett pillanat: május verőfényes 
hónapjában együtt lehettünk vendégsze-
retetüknek köszönhetően.

Nem akármilyen történelmi helyszínre 
kaptunk meghívót a Demeter családtól! A 
Mád elnevezés (Modu írott formában) egy 
török eredetű személynévre vezethető visz-
sza. A névadó minden bizonnyal előkelő szár-
mazású volt, az akkori kabar nemzetséggel 
rokonságban állt. Mád a honfoglalás idősza-
kában nemzetségfői szállásterület lehetett. 
Meg is becsüljük ezt a történelmi  invitálást!  
Érkezésünk késő délutánján Edittel és Ervin-
nel csodálatos mádi borral koccinthatunk jó 
szívvel kínált köszöntő italként. 

Barátságunk nem mostani keletű és el-
szakíthatatlannak mondhatom – ad érzelmi 
felvezetést riporter barátjának Gombás And-
rás vendéglős, akiről jól tudjuk, Pestszsent-
lőrincen hosszú évtizedek óta működteti a 
Gombás Éttermet. – Az már csak hab a tortán, 
hogy vendégként, de inkább barátként sokat 
jártak és járnak jelenleg is étkes hajlékunkban 
Ervinék. A barátságon kívül „kényelmi” oka is 
van, hiszen maguk is Pestszentlőrinciek és 
azt tapasztalom, főztünket is szeretik.

Körbenézünk a Mád szívében, közvetle-
nül a polgármesteri hivatallal szemben talál-
ható családi borászat és vendéglátó szentély  
történelmi együttesében. A megérkező ván-
dorok első koccintás után megkapják kényel-
mes szobáikat, de szembesülni kell azzal, 
hogy Mádot hatalmas szívvel megszerető, el-
kötelezett vendégfogadókkal van dolgunk! 
Kocsijukba ültetve, igazi, fél szívvel ide tarto-
zó lokálpatriótáként, körutat teszünk a mai 
Mádon. Hihetetlen az a dinamizmus, ahogy 
a történelmi borászati hagyatékot tovább vi-
rágoztatni   akarják  arra hívatott emberek!. 
A Tokaji Borvidék történelmi bölcsőjében 
vagyunk, a dűlők látványa megejtő, ahogy 
pedig végig pásztázzuk, rádöbbenünk arra, 
újabb és újabb befektetők jönnek ide, hogy 
kiteljesítsék borász álmaikat, elképzeléseiket. 
Országosan felsőfokokban jegyzett borá-
szok teljesítik itt küldetéseiket – tekintsünk 
el a hosszas kiemeléstől –, de sokatmondó 
üzenet, hogy például gigantikus fejlesztésbe 
fogott itt délről a Sauska Borászat. Szép re-
ményekkel,de de nem kevés tőkével  hajdú-
sági mezőgazdasági nagyvállalkozó teraszos 
műveléssel, gigászi építési munkával, hatal-
mas területet szelídít meg. n

Vacsoraidőben kitűnő falatok és hozzáillő 
mádi borok mellett, meghatározóan a ripor-
ter kedvéért, Demeter Ervin röviden összefog-
lalja az ő történetüket, főként annak indítását 
és fejlődési fázisait.

Szavaiból kiderül – gondolom ezt Gom-
bás András már nem először hallja- 2000-ben 
az akkori kormány minisztereként, Mádon 
Millenniumi Zászlót adott át és a helyi pol-

EDIT – ERVIN – ENDRE- CSALÁDI SZÖVETSÉGBEN MÁDÉRT

ÉRTÉKET TEREMTENI JÖTTEK! 
A JUNIBORÁSZ A JÖVŐ

Mádi Kör – értékteremtők

Az itt Szepsi István elnökségével megalakított Mádi Körhöz a 
Demetervin is elsők között csatlakozott, hiszen olyan alapértékek 
képviselője, amelyek a jövő biztosítékai. eredetvédelmi egyesület, 
célja a Mád község közigazgatási területén található lelőhelyeken, 
az egyesület tagjai által termelt borok minőségének biztosítása 
és e borok eredetvédelmének az általuk megalkotott szigorú és 
következetesen érvényesített követelményrendszer útján történő 
megismertetése.  A község természeti értékeinek, a táj adottsága-
inak védelme, a mádi bor, mint önálló fogalmat megteremtse, pi-
aci érvényesülését megalapozza. Mád első osztályú dűlőinek ilyen 
fokú és tartalmú életben tartása történelmi léptékű küldetés. Ezek 
a dűlők: Becsek/Betcsek, Király/ Király-hegy.  Kővágó, Nyulászó, 
Percze/ Percze-hegy, Szent Tamás.

Gombás  –  Mádi borokkal

Pulszky-emléktábla avatáson
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gármester, Kubus János önzetlenül segítsé-
gükre volt abban, hogy Mádba beleszeretve 
,kialakíthassanak itt egy új életet, létrehoz-
hassanak egy családi borászati vállalkozást. 
A kérés egyszerűen hangzott: „Szeretnénk 
egy helyet Mádon”… Hozzá kell tenni, a pol-
gármester akkor már jól ismerte Gombás 
Andrást, hiszen nagyformátumú budapesti 
vendéglősként több  helyi fesztiválra kitele-
pült- bevallottan maga is megszerette ezt 
a varázslatos tokaji települést. Így  ő maga is 
megerősítette az akkori polgármestert, hogy 
segítsen gyökereket ereszteni barátainak. 

– Hihetetlen, de két héten belül adódott a 
lehetőség, hogy teljesen véletlenül a polgár-
mesteri hivatallal szemközti, egykori Pulszky 
– ház eladó – pörgeti vissza az idő kerekét az 
egykori politikusból mára már boros gaz-
dává  váló Ervin. – Romokban vehettük át a 
műemlékházat, amit 2002-re már lakhatóvá, 
komfortossá tettük. Nagyon is illet ez terve-
inkhez. 1750-es években már állt, birtokköz-
pontként, majd folyamatosan bővítették. 
1905-től 1985-ig itt lakó Barna család kádár-
műhelyt is működtetett benne. A kőépület 
alatt hatalmas pincerendszer helyezkedett el, 
amelynek jó része ma is hozzá tartozik. Felújí-
tásaink után működőképes lett: sok évtized 
után újra borospinceként üzemeltetjük. 
Sommásan, a lakóépület mellett az egykori 
kádárműhely helyén alakítottuk ki a szőlő-
feldolgozó teret.  Később még a feldolgozó 
melletti másik épületet művészeti és vendég 
fogadó résszé, kiállítótérré alakítottuk. 

A borászkodáshoz viszont szőlőterüle-
tek is kellenek. 2003-ban a Demeter- család a 
Király dűlőben 9 hektáros területhez jutott, 
kétségkívül gyémántfokozatú hely ez! A 
szőlőtelepítéshez budapesti befektetőt ta-
láltak, aki ezt a fontos munkálatot elvégezte 
és a munka arányába el is osztották  egymás 
között. Mostanra 8 hektár szőlőterület-
tel rendelkeznek, 2004-2005-től számítva 
2010-re fordult termőre az ültetvény! S íme, 
megint a gondviselés! Endre fiúk kitanulta 
a borászatot, előbb megszerezte a főisko-
lai diplomát, majd a borász szakmérnökit. 
Innentől kezdődik az ő több, mint ígéretes 
szakmai kibontakozása. A borok alkotása, a 
szőlészeti munkálatok nagy része rá hárul és 

innovatív gondolkodásmódjára jellemzően 
elsők között szorgalmazta a Tokaji Bor-
vidéken a bio szőlőművelést. A Junibor, 
legtehetségesebb ifjú borászokat tömörítő 
közösség   alapító tagja. Alkotó, gondolko-
dó, cselekvő borász! 

A Demeter család értékteremtő misszió-
jának persze még nincs vége, ugyanis olyan, 
meghatározóan a teljes körű vendéglátást 
szolgáló befektetésbe fogtak és a történel-
mi objektumot az utcafront felől úgy alakí-
tották ki, hogy vendégszobák létesülhettek. 
A több lábon állás piaci szükségességével 
és igényével létrehoztak egy borkulturális 
centrumot, többféle funkcióval. Erről Kul-
csár Edit – akiről Gombás András, de mások 
is előzetesen azt mondták a felfedezni jött 
riporternek: fáradhatatlan energiája, szelle-
misége, kapcsolatépítő képessége a Deme-
tervin turbó motorját jelenti! 

– Ez túlzás – mondja. – Meg kellett határoz-
nunk a kereteket és saját határainkat. Kizárólag 
saját mádi ültetvényeinkből származó alap-
anyagot dolgozunk fel. Területeink az Úrágya, 
a Király és a Kakas dűlőben található. Minden 
igyekezetünk arra irányul, hogy jellegzetes és 
tökéletes alapanyagot szüreteljünk a mádi sző-
lőkből. Magunk is lépésről-lépésre haladtunk: 
2003-ra született meg az első 900 palackos 
tételünk, az Úrágya Furmint kereskedelmi for-
galomba való kerülése úgyis felfogható, hogy 
ez a mi  „székfoglalónk” volt! Bio kísérleteink 
már 2004-ben elkezdődtek, 2010-ben pedig 
megtörtént a teljes átállás, majd a regisztráció. 
Takarónkon túl nem nyújtózkodunk: az évi át-
lagosan 12 ezer palack borunkból ma is fon-
tos szerep jut az egyedi, limitált tételeknek. 
Saját  arcunkhoz, üzelet filozófiánkhoz ragasz-
kodunk!  

Edit asszony – másnap reggel terepjárójá-
val – a birtok szívébe, a legjobb adottságok-
kal rendelkező Király dűlőbe, úttalan utakon, 
dicséretes sofőrképességekkel felviszi a ven-
dégeket. A látvány mámorító és szédítő. Java-
részt itt születnek a Demetervin borai. Jelenleg 
hétféle megjelenítésben, egyre jobban azon 
igyekeznek, hogy top éttermekbe juttassák el 
kvalifikált boraikat. Ez a marketingnek csak egy 
része. Mi minden kell még ahhoz, hogy Mád, 
vele pedig érthető módon a Demetervin még 
jegyzettebb, elfogadottabb családi borászat 
legyen? Edit energiaforrásaiból rendesen tar-
talékol a Tokaji Borbarátnők Egyesületének 
életben tartására, rendezvények, bálok szer-
vezésére, a borszaküzletben pedig nemcsak 
saját boraikat kínálják, hanem egyfajta szelle-
mi, turisztikai központ is. A Tokaji Borbarátnők 
Egyesület borász tagjainak kiválóságait is be-
mutatják itt, mi több értékesítik. Külön fejeze-
tet érdemelne Kulcsár Edit képzőművészeti 
szervező munkássága. Mádi borászatuk hatal-
mas kóstolótermében rendszeres kiállításokat 
szervez, fórumot ad tehetséges alkotóknak. És 
még valami! Mádon vonzó vendégcsalogató 
programokat is szerveznek, így például Szent 
Orbán Nap alkalmával, a Jóéjszakát címmel 
ismertté vált program pedig a nyári napfordu-
lóra időzített. Borkóstolókkal és hozzá finom 
falatokkal várják a vendégeket. A Furmint Ün-
nep az őszi szüretre esik, és ilyenkor találkoz-
nak a Mádi Kör pártolói a boraik kedvelői, ma-
guk a boros gazdák, hogy megadják a szüret 
nagyszerűségét, méltóságát. 

A Tokaji Borvidéket 20 éve a Világörökség 
részévé nyilvánították. Csak másfél napot töl-
töttünk Mádon, Edit, Ervin, Endre oltalma alatt. 
A riporter csak bele érezhetett a hely szellemé-
be, az általuk képviselt, Mádért vállalt szövet-
ség motiváló értékrendjeibe. Feltárulkozásuk 
azt az üzenetet közvetítheti, hogy a misszió 
teljesítés szándékával ide érkezők, Mádot, To-
kajt a mostani magaslatoknál is magasabbra 
emelhetik.  Becsüljük őket! 

Kiss Dezső Péter

Vendégfeljáró Feldolgozó

DEMETERVIN: boros csendélet

Endre, a jövő
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A FÜRDŐVÁROSBAN SZÜLETETT S MARADT ÉRTÉKTEREM-
TŐKÉNT MIND A MAI NAPIG! SORS- ÉS KÜLDETÉSSZERŰ 
CZEGLÉDI GYULA HÁROM ÉS FÉL ÉVTIZEDES PÁLYAÍVE. EGY-
BEFORR HAJDÚSZOBOSZLÓ GYÓGYVIZÉRE ALAPOZOTT IDE-
GENFORGALMI FEJLŐDÉSÉVEL. MINDVÉGIG EZEN A FRON-
TON DOLGOZOTT, 2019-ÓTA PEDIG POLGÁRMESTERKÉNT 
FOLYTATJA SZOLGÁLATÁT.

– Személyes vonatkozással indítunk: amikor hajdúszoboszlói felnövekvő  
fiatalember voltál, emlékszel-e, hogy a strandfürdőben milyen körülmé-
nyek között fürödhettél? 

– Akkoriban is gyakori volt az olyan hétvége, amikor a húszezret 
megközelítette a látogatószám és turisták mellett a környező telepü-
lésekről platós teherautóval hozták a dolgozókat „élmény fürdőzni” – 
idézi vissza   ezeket az időket beszélgetésünk kezdetén   a lapszerkesz-
tőnek,   aki  szintén „szoboszlói”. - A medencék váltakozva, töltő-ürítő 
rendszerben üzemeltek és az éppen üres medencéket mésszel fertőt-
lenítették. Személyes élményem, hogy Szabó László szobrászművész, 
a Napisten című szobor megalkotója állandó törzsvendége volt a für-
dőnek és velünk, fiatalokkal is szóba állt, beszélgetett. A csónakázóta-
vat   szegélyező homokos fövenyen fociztunk rendszeresen és innen 
mentünk át az úszómedencéhez barátokkal hűsölni. Emlékszem még, 
hogy a félszigeten, az akkori Halászcsárdában hatalmas tömegek álltak 
sorba a finom halászléért és élő cigányzene szórakoztatta a közönsé-
get. Összességében boldogan és vidáman telt a nyári szünet itthon. Mi 
itthon nyaraltunk. 

 – A város turisztikai fejlődésében tevékeny részes voltál, miután ide-
genforgalmi szakemberként hamar bekapcsolódtál a város szállodaipa-
rának folyamataiba. A szakszervezeti üdültetés, a SZOT időszakában 
a Hotel Béke, azóta Hunguest Hotels Béke pénzügyi vezetője voltál. 
Sommásan: milyen emlékeid vannak ezekről az évekről?

– Ez egy békés, nyugodt időszak volt - folytatja. - A szakszer-
vezetek szervezésében kéthetes turnusban érkeztek a belföldi 
vendégek, akik a hagyományos gyógyüdülés és gyógyfürdőzés 
mellett számos kulturális programban vehettek részt. A Béke 
színháztermében rendszeresen felléptek az   akkori   hazai sztár 
előadók. Emellett környékbeli kirándulásokat is szerveztünk 
Debrecen, Hortobágy, Tokaj, Egere irányába. A nyolcvanas évek 
végén a politikai-gazdasági nyitás szellemében megjelentek az 
első német vendégek. A több száz kilométerről  utaztató buszos 
szervezők közül kiemelkedett Bernd Litmann és Berger Ernő, 
valamint később   a Hoffmann Tours, Darchinger, Hansbauer   és 
Plönzke Reisen. Máig sokat emlegetjük ezt az időszakot, amikor a 
német piacon rendkívül népszerű volt Hajdúszoboszló kínálata, 

Aki otthon nyaralt...

ÁTÉLT FEJLŐDÉSI KORSZAKOK
Európa legnagyobb fürdőkomplexuma jött létre! 

JÚNIUSI BESZÉLGETÉS CZEGLÉDI GYULA
HAJDÚSZOBOSZLÓI POLGÁRMESTERREL

Az Aqua-Palace-ben

Pr
ém

iu
m

 Zó
na
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mely az utóbbi 15 évben jelentősen visszaesett. Ma szinte egye-
düliként a Salamon Reisen repülős charteres csoportjai érkez-
nek, valamint  egyéni vendégek  magánházakhoz és kempingbe. 

– A hajdúszoboszlói Hungarospa Zrt. vezérigazgatójaként két évtizeden 
át fejhetted ki jól felépített  csapatoddal több ütemben is azt a fejlesztési 
prosperációt, ami Hajdúszoboszló itthoni és nemzetközi hírnevét tovább 
erősítette, mondhatni még jobban felívelte. Hogyan élted meg ezt az 
értékteremtő időszakot?

– Sok munkával, a szakma és a város iránti elkötelezettséggel és a 
maradandót alkotásnak azzal az örömével, melyben lépésről lépésre 
láttuk csapatommal  a turizmus fejlődését városunkban és azzal a sze-
mélyes hittel, melynek eredményeként Hajdúszoboszló fürdője egy 
kisvárosi lerobbant műszaki és morális állapotából Európa legna-
gyobb fürdőkomplexumává  fejlődött.

– A polgármesterséghez ez a fajta muníció minden bizonnyal fontos alapo-
kat adott. Ám az elmúlt két esztendőben a pandémia meglehetősen nehéz 
helyzetbe hozta a turizmust, idegenforgalmat, vendéglátást, szállodaipart. 
Amikor ezzel kellett szembesülnie a testületnek, milyen menekülési, túlélési 
irányokat próbáltatok meghatározni?

– Ebben az időszakban a legfontosabb célkitűzés az volt, hogy le-
hetőleg minden családfenntartói munkahelyet megtudjunk őrizni 
városunk cégeiben és intézményeiben – foglalja össze. - Ez idő alatt 
legtöbb energiánkat a védekezésre fordítottuk, hogy városunkban 
a lehető legkevesebb beteg, illetve áldozata legyen. Mindeközben a 
megmaradt forrásokat, energiákat a szálláshelyek, a fürdő megújításá-
ra fordítottuk. 

– Túl vagyunk a nehéz időszakon. Mégis: 2021-ben Hajdúszoboszlónak sike-
rült megőriznie vezető szerepét a hazai turizmusban. Mi több, berobbant! 
Statisztikai adatokat tekintve a városban eltöltött vendégéjszakák számára 
vonatkozóan az országos élbolyba. Ezt adatokkal hogyan lehet demonstrál-
ni és milyen háttér pályázati erők segítették azt, hogy ez a dinamizmus ne 
csak átmeneti legyen?

– Hajdúszoboszló népszerűségét, illetve a hazai turizmusban el-
foglalt helyét a több évtizedes következetes és koncepcionált fejlesz-
tések, valamint az erre épülő marketing kommunikáció és a sokszínű, 
minőségi szolgáltatások alapozták meg. Hajdúszoboszló az elmúlt 
több, mint húsz évben a szálláshelyfoglaltság tekintetében mindig 
a második, harmadik helyen volt a hazai turisztikai települések kö-
zött. Az utóbbi időszakban a vendégforgalom folyamatos növekedése 
2019-ben érte el a csúcspontját, amikor 1.340.000 vendégéjszakával 
büszkélkedhettünk. A pandémia ezt felére csökkentette, jelenleg 
innen építkezünk újra a korábbinál sokkal dinamikusabban, remélve, 
hogy minél előbb elérjük a 2019-es rekordév adatait. 

– Aki a tavaszi hónapokban Hajdúszoboszlón járt, kirakatszerűen szem-
besülhetett azzal, hogy lázas  fejlesztési munka folyik a városban. Erről az 
intenzív fejlesztésről néhány fontosabb információt kérnénk? 

– A Szent István park már az előző ciklusban részben megújult a 
strand előtti szabadtéri színpad és díszpark átépítésével – kezdi vála-
szát. - A  Magyar Turisztikai Ügynökség szakmai vezetőivel folytatott 
konzultációm eredményeként véglegesítődtek a Szent István park és 
Mátyás király sétány megújításának tervei. Ezen felújítás mintegy 
kétmilliárd forint bekerülési összeggel a sétány infrastrukturális 
megújításán túl 10 db élménypont megépítését jelenti. A kivitelezés 
nagy része június végére elkészült, az élménypontok és a művészi al-
kotások elhelyezése szeptember 30-ig határidős. Elkészült egy fedett 
kerékpártároló is és egy kereskedelmi egység vizesblokkal a gyógy-
fürdő mellett.

– A minőségi turizmus, jövőre szóló fejlesztési koncepciójában olyan multi-
funkciós rendezvényközpontot hoz létre az európai hírű fürdőváros, amely 
nemcsak a nyári turisztikai szezonban, hanem egész évben otthona lehet a 
különféle kulturális, szabadidős vagy sportrendezvényeknek…

– A multifunkciós rendezvényközpont megvalósulása esetén új 
fejezetet nyit Hajdúszoboszló turizmusában, hiszen ezen keresztül a 
konferencia, a sport és kulturális rendezvények alapfeltétele létrejön, 
melyhez kapcsolódóan minden más feltétele városunk rendelkezik 
– jelenti ki. – Remélem, hogy városunk gazdaságfejlesztésének ez a 
kiemelkedő ága meg tud valósulni és nem esik áldozatul a mostani 
takarékossági intézkedéseknek. 

– Személyes kérdéssel kezdtük, azzal is zárjuk! Ha polgármesterként 
végigsétálsz a városon, megfordulsz pályafutásod fontos helyszínén, a 
Hungarospa Zrt hatalmas területén, a vendéglátásra vonatkozóan van-
nak-e hiányérzeteid, illetve sikerül-e a milliós vendégszámú közönségnek e 
tekintetben sokszínűséget biztosítani? 

- Bevallom, számomra a hagyományos, magyaros ízek a legvon-
zóbbak és e tekintetben hiányosságot nem tapasztalok, sőt kiemelke-
dő szolgáltatóink a Kemencés Csárda, A Szilfa Étterem és a Karikás 
Étterem a „kerítésen kívül”. A fürdőben a közel 100 kereskedelmi-ven-
déglátó szolgáltatásban szinte minden megtalálható. A hagyomá-
nyos vendéglátás mellett a gyorsbüfék, a saláta bárok, vagy akár a 
kínai ételkínálat is. Ami, talán hiányzik a városból, az  valamelyik neves 
nemzetközi gyorsétterem lánc kínálata. 

Kiss Dezső  Péter

A sétány – utolsó simítások

A sétányon a kivitelezőkkel

Vendéglátósokkal
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Szent Orbán nap Velencén
A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének lapmelléklete

SZIGILLUM
A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének lapmelléklete

SZIGILLUM

Meglepetéssel olvashatta min-
den meghívott azt a meghívót, ame-
lyet a Szt. Benedictus Borlovagrend 
nagymester asszonya, Turcsányi 
Sándorné és ceremóniamestere 
Kupi László aláírásával olvashatott. 
A velencei székhelyű borrendi kö-
zösség történetének 29. évében, 
egyetlen „lépésre” a 30-tól, emléke-
zetes, egész napos programra  invi-
tálta a magyar borrendi mozgalom 
tagszervezeteit, térségi meghívott 
vendégeket, számos település pol-
gármesterét, valamint a Magyaror-
szági Borrendek Országos Szövet-
sége képviseletében Tutor Jánosné 
főtitkár asszonyt.

A borrendi mozgalom közel 50 tagszer-
vezet itt megjelent képviselői az előző évek 
hasonló Szent Orbán Napi Borünnepére a 
velencei móló közkedvelt közösségi házába 
érkeztek, hogy aztán aktuális szakmai kon-
ferencián, velencei tavi hajókázáson, aktuális 
avatási ünnepségen és borkóstoláson vegye-
nek részt. Most Kápolnásnyékre szóltak az 
invitáló sorok. Helyszínként pedig a Vörös-
marty Emlékházat, a közvetlen szomszéd-
ságában található Liszt Művészház nagyter-
mét-a költő óriás gyermekkorának-helyszínei 
– jelölték meg! Elsőként Kupi László ceremó-
niamester a program levezetője  köszöntötte 
az egybegyűlteket, nyomban felkérve Tur-
csányi Sándornét, hogy üdvözlő szavaival a 
meglepetés helyszínről is adjon rövid felveze-
tést. Valójában egy nagy ívű, kulturális, művé-

szeti és idegenforgalmi, akár korszakosnak is 
mondható fejlesztés valósult meg az elmúlt 
időszakban, a borrend számára pedig külön 
megtiszteltetés, hogy az újonnan teremtett 
értékeket egy ilyen országos találkozó kerete-
in belül mutathatta meg az ország különböző 
pontjairól ide érkező borlovagoknak. 

A további részletekről a legavatottabb 
házigazda, Rodics Eszter, a Kárpát-medencei 
Művészeti Népfőiskola kuratóriumi elnöke 
adott élvezetes összefoglalót. A Vörösmarty 
Emlékház, az említett Liszt Művészház, vala-
mint a szintén most átadott eseményközpont, 
a Csajághy Laura színpad és a Múzeumkert  
olyan egészet ad, amely gyökereiben változ-
tathatja meg a térség, a Velencei tó, különös-
képpen pedig Kápolnásnyék turizmusát. A 
Szózat íróját immáron méltó helyen, a legkor-
szerűbb vendégfogadói körülmények között 
ismerheti meg az ország bármely szegletéből 
ide érkező egyéni vagy csoportos vendég. Az 
összefogás szimbóluma is ez és a közös ér-
tékteremtés további részese kíván lenni az 
Szt. Benedictus Borlovagrend teljes tagsá-
ga! Erre vonatkozóan finom üzenettel is élt a 
nagymester asszony, jelezve, hogy a közelgő 
30. évforduló sok-sok meglepetést fog majd 
tartogatni! Mielőtt a meghívott vendégek ki-
sebb csoportokban külön is megismerhették 

a Vörösmarty Emlékház kulturális, telitalálat 
attrakcióját, kulturális programként 30 per-
ces előadás következett: Mészáros János Elek 
énekes, operaénekes 10+1 dalával fergeteges 
sikert aratott. 

Sokan tapsoltak a borlovagok avatási cere-
móniájának programján. A borlovagrend ha-
gyományos próbatételeinek nyilvános és sike-
res teljesítése után a nagymester asszony vállon 
történő kardérintéssel fogadta a rend soraiba 
Csákány András és Horogh László térségi hob-
biborászt. Kedves színfoltja volt a ceremonikus 
programnak, hogy színpadra szólították dr. Ba-
ranyi Ferenc  borlovagrendi tagot, a felügyelő 
bizottság elnökét, hogy átvegye a Magyaror-
szági Borrendek Országos Szövetségének Pro 
Vino elnevezésű kitüntetését. 

A borverseny eredményhirdetése után 
– ki-ki idejéhez és fogyasztási kapacitásához 
mérten – elvegyülhetett az Alsó Pincesori nyi-
tott pincék boros világába, a vendéglátók kü-
lön figyelmességének köszönhetően pedig a 
Vörösmarty-pince délutáni verőfényben úszó 
teraszán igazi magyaros helyi finomságokat 
kóstolhattak, mi mással leöblítve, mint kitűnő 
helyi borokkal.

kdp

Szt. Benedictus Borlovagrend
kiterjesztetti térségi szerepét 

Történelmi találkozó 
a borkultúra, művészet 
és az irodalom jegyében

Avatás, Szent Orbán szobor 
megtisztelése

A jól ismert velencei helyszínen folytatódott a szombati prog-
ram, a Bence-hegy lábánál található Csongor utcában. Itt gyü-
lekeztek díszöltözetben, rendi zászlókkal a kezükben a felvonuló 
borlovagok. Közel 20 lovagrend vonulhatott végig a Martonvá-
sár Fúvószenekar ütemet diktáló pergös zenéjére, hogy a Szent 
Orbán szobor melletti színpadon előbb megtekintse a Válinka 
Néptánc Csoport  kétrészletű műsorát. Mielőtt a borrendi 
avatási programra kerülhetett sor,Gerhard Ákos   Velence, Pod-
horoszki István Kápolnásnyék, Köteles Zoltán Nadap település 
polgármesterei köszöntötték a rendezvény résztvevőit. 

Dr. Baranyi Ferenc Nagymester asszony

Az újonnan avatottakkal

A  Vörösmarty Emlékház konyhája



 M I N Ő S É G I   B O R O K   É T E L E K                  A Z  A S Z T A L I  Ö R Ö M Ö K  M A G A Z I N J A  2 02 2  N YÁ R 2 1

TOMBOLÓ NYÁR · DOKUMENTUMNAPLÓ

Érett, de nem öreg...
A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének lapmelléklete

SZIGILLUM
A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének lapmelléklete

SZIGILLUM

Ha azt mondják a budafoki polgárok maguk-
ról, hogy „kisváros a nagyvárosban”, mi nyu-
godtan hozzátehetjük, az itteni történelmi 
borkulturális hagyományok jelenkori folyta-
tásában az idén 30 éves Promontorium Borlo-
vagrend pedig  igazi szövetséges.

Nem kétséges, hogy a hazai borrendi moz-
galom hosszú évtizedes múltjában számos olyan 
közösség képviselte a lokális, térségi borkultúrát, 
amely amolyan jó szolgálati küldetésként egy-
szerre vállalt fel értékmentést és látványos 
megjelenítést a mozgalomnak. Budafok-Nagy-
tétény Záborszky Kúria–Borváros helyszínén 
gyülekezett május 27-én a közel 100 fős vendég-
sereg, hogy ünnepségen idézzék fel a három 
évtized történéseit, jelöljék meg helyüket a ha-
zai borgasztronómia, borágazat és borturizmus 
palettáján, egyben pedig tisztelegjenek a nagy 
elődök előtt. A gazdag program felvezetéseként 
Bitai Gergely elnök-nagymester személyes 
hangvételű összefoglalója nemcsak a múltat 
idézte fel, de mint a fiatal korosztály képviselője, 
személyes példájával a megnyugtató jövőt kép-
viselte. Országosan ismert borászok,  szakembe-
rek, lokálpatrióták hozták létre a budafoki borlo-
vagrendet, közöttük a Magyar Bor Akadémia 
tagjai, szakírók, tanárok, kitűnő borszakértők. 
A borász- sommelier nagymester 2017-ben lett 
a közösség tagja.   Eszmeiségét magáévá tette, 
Budafok nagyon fontossá vált számára (Újpestről 
költözött ide, de ma már úgy érzi, őszinte lokál-
patriótaként élheti mindennapjait). Egy olyan 
történelmi helyszínen, ahol 150 éven át közel 
900 hektár szőlőt műveltek. Nagy-Magyaror-
szág borászati központjaként az ország területén 
készített borok negyedét itt tárolták, a megköze-
lítően 120 km-t felölelő pincerendszerekben. 
Micsoda prosperáció! 1901-ben 300 működő 
kiskereskedelmi borcéget jegeztek itt! A mostani 
Soós István Borászati Szakközépiskola elődjeként 
annak idején Darányi Ignác földművelésügyi 

miniszter megalapítot-
ta a nagyhírű Magyar 
Királyi Pinczemesteri 
Tanfolyamot, híres 
kádárok dolgoztak 
ezekben az időkben, 
még a bortőzsde is itt mű-
ködött. És a jelen? Budafok ma 
a főváros bornegyede és hogy azzá vál-
hatott, abban mértékadó szerepet vállalat a Pro-
montorium Borlovagrend. Ahogy az első szónok 
fogalmazott: „…ez a lovagrend patinát szerzett 
magának, érett, de nem öreg borrend”. 

A lovagrend tagjaként Komáromi István ze-
neszerző, előadó előadta a lovagrend Himnuszát, 
majd Szepesfalvy Anna alpolgármester arról a 
szimbiózisról beszélt, ami az önkormányzatot, ha 
úgy tetszik városvezetést és a borrendet egyre 
erőteljesebben összeköti. Az itteni borturisztikai 
értékek fejlesztése átgondolt tervek alapján tör-
ténik, a jövőépítésnek tevékeny részese a borrend 
közössége. Nemcsak látványos szerepet vállalnak, 
hanem a borkultúra népszerűsítése érdekében 
különböző szakmai programokat szerveznek, 
fesztivál eseményeken pedig derekasan kiveszik 
részüket a szervező munkából. Németh Zsolt, az 
Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, 
borrendi tagságára büszkén beszédében azt fej-
tette ki, hogy a borrend rendi keretei átgondoltak, 
kimunkáltak, pontos célrendszert határoztak meg, 
működésük felépített, más hasonló civil szerveze-
tek számára is példaértékű lehet. Koczor Kálmán, 
a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsé-
gének elnöke mielőtt a jubileumi szalagot felkö-
tötte volna a rend zászlajára, arra emlékeztetett, 
hogy a Promontorium Borlovagrend közössége 
több olyan borrendi országos vezetőt is delegált, 
akikre az egész borrendi mozgalom büszke le-
het. A lovagrend egykori nagymestere dr. Urbán 
András az MBOSZ alelnöki tisztét is betöltötte, 
a Magyarországi Hegyközségek Országos Taná-
csának főtitkáraként a honi borágazat hatósági 
kereteit, szabályozó rendszerét alapozta meg. 

Az országos elnök-nagy-
mester büszke arra, hogy 
Budafokon olyan bor-
rendi közösség műkö-

dik, amely megértette az 
idők szavát és tagságának 

összetételét fiatalítani tud-
ta, az új elnök-nagymesternek, 

Bitai Gergelynek pedig sok sikert kívánt. 
Galgóci László, a Promontorium Borlovagrend 
ceremóniamestere információban gazdag előa-
dása a borrend elmúlt 30 évét vezette fel, sok-sok 
információval, helytörténeti érdekességek emlí-
tésével. Nagy taps kísérte a rendezvény követke-
ző napirendi pontját: dr. Urbán András korábbi 
nagymesterről elnevezett díjat Sárkány Péter, a 
borrend ma is aktív alapítója, elismert nemzet-
közi borbíráló, borszakíró vehette át. Az MBOSZ 
idei Pro Vino Hungarico-díját az István Nádor 
Borlovagrend kapta. Mielőtt az ünnepi vacsorára 
körbeülték volna a vendégek az asztalokat, a Bor-
város pincerendszerének egyik csendes zugában 
Bitai Gergely a Minőségi Borok Ételek (MBÉ) – 
magazin kérdésére további személyes érzéseiről 
szólt. Megtiszteltetés számára, hogy Szűcs Zoltán 
nagymestertől vehette át ezt a tisztséget, aki a 
Magyarországi Borrendek Országos Szövetsé-
gének fontos tisztségviselője is, egyben pedig 
nagy érdemeket szerzett dr. Urbán András hirte-
len bekövetkezett halála után a folyamatosság, a 
megkezdett célok zökkenőmentes megvalósítása 
terén. Őszintén így fogalmazott: „Úgy tekintek 
közösségünkre, mint az antikváriumban lévő 
antik könyvekre. Puha cérnakesztyűben veszem 
kezembe, nyitom ki lapjait, óvatosan, hogy ne 
sérüljön, az esetlegesen rákerült port eltávolítom, 
hogy értékét megőrizem. a legnagyobb alázattal 
és tisztelettel forgatom és ígérem, eddigi megírt 
történetét a legszebb gyöngybetűimmel fogom 
folytatni a következő üres lapokon…”

Eltávozott, élö   elődei  megnyugvással olvas-
hatják  ezeket a  sorokat…

MBÉ   tudósítás

30 éves a Budafoki Promontoriumi Borlovagrend
Nagy formátumú alapítók, elkötelezett folytatók

Gratulációk, köszöntések 

Jubileumi szalagkötés
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Aki a lajosmizsei Öregcsárda 
parkolójába érkezik, egy fából 
épített kilátót vehet észre. Annak 
idején, amikor üzlettársaimmal 
ennek felépítését elhatároztuk, 
kettős volt a célunk. Látványnak 
sem utolsó, de a felírat – kilátás 
a jövőbe – egyfajta optimizmust 
próbált üzenni. Építkezünk, dol-
gozunk, előbbre jutunk mun-
kával, a mindennapok emberi 

küzdelmeit felvállalva.  A nyárba toppanván, ahogy rátekintek erre a 
faszerkezetre és a feliratra, vegyes érzelmek gomolyognak bennem. 
Nem vagyok látnoki képességekkel rendelkező csodaember, sá-
mán, de itt élek ezen a földön, azon belül is Magyarországon, még 
pontosabban szeretett Alföldünk kellős közepén. Harmadik olyan 
idegenforgalmi főszezont kezdjük, amikor újabb és újabb nehézsé-
gek törnek ránk, egyre jobban bizonytalanabbá téve, hogyan is ha-
ladunk tovább. Azt mondhatom, csakis hittel, elkötelezettséggel és 
meg-megújuló szorgalommal. A pandémiát legyűrve most hátradől-
hettünk volna, de nem tehetjük. Háborús helyzetbe remeg bele a 
világ. Nagy és kis országok különböző módon élik meg ezt a világdúl-
ást, nekünk, vendéglátósoknak pedig – mint oly sokszor már – meg 
kell találni a kiutakat, menekülési irányokat. Az éppen aktuális gazda-

sági helyzet, érzékeny iránytűként mutat bizonyos kiutakat, de nem-
csak a szívünkre, hanem eszünkre is hallgatni kell. Olyan közösség 
lovagrendünk, amely ezer szállal kötődik a vendéglátáshoz, idegen-
forgalomhoz, élelmiszer termeléshez, borágazathoz, agráriumhoz. 
Hosszú évtizedes vállalkozói pályafutásom, ha úgy tetszik alap érték-
rendem, hogy az egyes vállalkozásoknak vannak közeli, középtávú és 
távolabbi üzleti tervei. Elérkezett az a történelmi pillanat – igazán nem 
óhajtottuk –, hogy nagyon nehéz még csak néhány hónapra is ter-
vezni, olyannyira változik minden! Májusban tartottuk közgyűlésün-
ket, értékeltük az elmúlt évet, meghatároztuk szervezetünk legfőbb 
idei programjait, erről külön tudósításban számol be az MBÉ maga-
zin. A magam részéről konokul és tántoríthatatlanul optimizmuspárti 
vagyok és az is hatalmas segítő erő, ha közösen tudunk gondolkodni 
és cselekedni. Jól szervezett közösségünk a nehéz helyzet ellenére is 
képes lesz megvalósítani terveit. És mivel már a rövid értekezésem 
legelején megjegyeztem, hogy nem vagyok látnok, a Tanyacsárda 
parkolójában felépített kilátó    emelésekor, annak első pillanatától a 
jövőt fürkésző gondolatokra serkentette és serkenti az embereket. A 
végső pontot nem láthatjuk, majd a következő nemzedékek tekinte-
nek tovább, mi erőnkhöz képest, újabb és újabb értékeket létrehozva 
teljesítjük kisebb-nagyobb küldetéseinket. A  történelem sodrában…

Garaczi János 
elnök nagymester

Elso Magyar Fehérasztal lovagrend

KILÁTÁSAINK

A hazai főzőversenyek sűrűjében is 
kiemelkedőnek egyben pedig hagyomá-
nyosnak számít a Kerekegyházán megren-
dezendő Bográcsos Ételek Főzőversenye. 
Jó hangulatú, májust köszöntő majális ez, 
ahol idén összesen 27 főzőmester készített 
kitűnő bográcsos ételeket. Hogy mennyire 
komolyan készülnek erre a találkozóra a ver-
senyzők, arra csak egyetlen adalék: jó előre 
tervezgetik, milyen versenyművel kápráz-
tassák el a kóstoló vendégeket. Nemzetközi 
momentum is gazdagította a rendezvényt, 
hiszen az ide érkezett profi és amatőr sza-
kácsok mellett a szlovákiai Kutor csapata 
is megmérettette magát. Nem véletlenül 
jöttek ide jó szívvel, hiszen Kerekegyháza 
testvértelepülését képviselték. A 12. Főző-

versenyen a versenyműveket az Első Magyar 
Fehérasztal Lovagrend tagjai bírálták el, a 
zsűri elnöki tisztet Bene Sándor gasztro-
nómiai főkancellár látta el. Végezetül pedig 
a díjakról! Az Alapítói díjat a Dózsa Vadász-
társaság (Peczelák Attila) az Opóczki Mes-
terszakács Testvérek különdíját Gábor Imre 
Családi Csoport (Kaldenekker Olivér), a zsűri 
elismerését az Erdő utcai Fiók (Csiki Péter), a 
Polgármesteri díjat a Kuti Barátok (Schnobl 
József) érdemelte ki. Aranyérmet a Kakujszi 
Néptánc együttes, a Kövecses Szerviz, az 
Erdő utcai Fiók, a Kereki Postások csapa-
ta és Barát József vehette át. Továbbá 10 
bronz és 7 ezüstérmet osztottak ki. 

MBÉ tudósítás
Fotó: Stefkovics

MÍVES BOGRÁCSOS ÉTELEK KEREKEGYHÁZÁN – Lovagrendünk zsűrije bírált

Lovagjaink a színpadon Sütemények is versenyeztek

Középpontban a bogrács

Zsűri a lovagrend zászlaja előtt
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Elso Magyar Fehérasztal lovagrend Elso Magyar Fehérasztal lovagrend

AZ ELSŐ MAGYAR FEHÉRASZTAL LOVAGREND 2022. ÉVI KÖZGYÜLÉSE 

Számvetés, jelentős programok, kitüntetések

Fekete Antal Igazgatási Főkancellár nyitotta meg a Közgyűlést, 
majd Garaczi János Nagymester köszöntötte a jelenlévőket. Szomo-
rú kötelezettségének eleget téve kérte a tagságot, hogy egy perces 
néma felállással emlékezzünk meg elhunyt lovagtársainkról. A jegyző-
könyvvezető és hitelesítők megválasztása után Fekete Antal ismertet-
te a napirendi pontokat, amit egyhangúan elfogadtak. Ezt követően a 
Nagymester következet a Lovagrend 2021. évi tevékenységéről szóló 
beszámolójával, amiben külön kiemelte a Letenyei Lajos Szakközép-
iskola meghívására létrejött Nagytanácsülést Felcsúton, és reményét 
fejezte ki, hogy az együttműködésünk a jövőben is fenn marad. A je-
lentős események között említette az Önkormányzattal közösen, La-
josmizsén megrendezett Benke László Emlék Főzőversenyt, ahol az 
esemény után a Lovagrend tagjai megkoszorúzták Benke László sírját. 
Fekete Antal következett a 2021. évről szóló pénzügyi beszámolójával, 
amit Végh Endre az Ellenőrző Bizottság Elnöke elfogadásra javasolt, 
amit a Közgyűlés egyhangúan elfogadott. Újra Garaczi János követke-
zett, aki ismertette a Lovagrend 2022-re tervezett tevékenységét, kezd-
ve a július 25-én tartandó Lovagi Avatással, kitüntetési ünnepséggel 

és családi nappal, majd a Lajosmizsén augusztusra tervezett főzőver-
sennyel folytatta. Külön kiemelte, hogy a Nagytanács elfogadta, hogy 
meghívást kaptunk a Karcagi Birkafőző versenyre és a Baracskai Halfő-
ző Fesztiválra, majd közölte, hogy augusztus 6-án lesz a Postagalamb 
Tenyésztők családi napja az Új Tanyacsárdában, ahol a Lovagrendünk 
tagjai fognak zsűrizni a Főzőversenyen. Az év végi rendezvényünket 
novemberre tervezzük – mondta befejezésül a Nagymester. A beszá-
molót egyhangúan elfogadta a Közgyűlés. Fekete Antal következő 
napirendi pontként ismertette a Lovagrend 2022-re készült pénzügyi 
tervét, amit Végh Endre véleményezése után egyhangúan elfogadott 
a Közgyűlés. A kitüntetésekkel kapcsolatban az Igazgatási Főkancellár 
ismertette, hogy a Benke László Emlékdíjra és a Koronával díszített 
Nagy Arany Keresztre a Nagytanács javasol személyeket és a Közgyű-
lés dönt odaítélésükről. A Benke László Emlékdíjra Horváth Dezsőt, a 

Koronával díszített Nagy Arany keresztre Ferenczi Istvánt javasolta a 
Nagytanács- mindkettőjük jelölését egyhangúan elfogadta a Közgyű-
lés. A Nagytanács döntése alapján Nagy Arany Keresztet kap Gömöri 
Ferenc, Sinkó József, Bene Sándor, Pál Szabó Mihály és Varga Károly. 
Nagy Ezüst Keresztet szavaztak meg Opóczki Istvánnak, Kocsonya 
Kálmánnak, Végh Endrének, Sólya Nándornak és Martonosi Attilá-
nak. Ezután következett a tiszteletbeli lovaggá avatottak adományozó 
oklevelének az átadása és egy elmaradt kitüntetés átvétele. Tiszte-
letbeli lovaggá lett avatva Basky András, Lajosmizse polgármestere, 
Balogh Károly, Helvécia polgármestere, Dr. Pataki Mihály címzetes 
egyetemi tanár, igazgató és Nagy Tibor, a Mohácsi Halászcsárda volt 
igazgatója. Az elmaradt Nagy Arany Kereszt kitüntetést Tógyer Gyula, 
a Tiszaújvárosban lévő Sziget Csárda tulajdonosa vehette át. Végezetül 
egy közös fotózás következett, majd Garaczi János bezárta az ülést, jó 
átvágyat kívánva az ebédhez.

Horváth Dezső
Középen Nagy Tibor mohácsi vendéglős

Ebéden

Figyelem

Garaczi János – középen – köszöntője Kitüntetettek karélya
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Lehet, hogy a cikksorozat folytatásáról 
érdeklődőknek már sok volt a nem éppen 
pénztárcabarát gasztronómiai kötetek is-
mertetése, mert újra érdeklődtek a folyta-
tásról. Bár még lehetne néhány ritkaságot 
bemutatni, de ígéretemhez híven jöjjenek 
az „egyéb” gasztronómiai emlékek, vagyis a 
beígért étlapok és menükártyák.

Gasztronómiai emlékeink rendkívül 
érdekes darabjai a szállodák, éttermek, 
kávéházak és az ott rendezett bankettek, 
vidám mulatságok megmaradt étlapjai és 
menükártyái. Tartalmukból, kivitelükből 
követni lehet egyes korszakok étkezési kul-
túráját, művészi és gasztronómiai ízlését, 
de következtetni lehet a társadalmi élet 
fejletségére is. A menükártyák régi bálok, 
találkozók, bankettek, szilveszteri mulatsá-
gok, diplomáciai és sportfogadások kedves 
emlékeit őrzik. Miután ünnepélyes, emléke-
zetes eseményekkel kapcsolatban egy-egy 
eseményre készítették, még a legrégebbről 
fennmaradt példányok is igen díszes, egye-
di kivitelűek. Szövegét papírra, kartonra, 
selyemre, fára, pergamenre egyaránt nyom-
tatták, vagy írták. A menülapokon – ellen-
tétben az étlappal – nincs ármegjelölés és 
választási lehetőség sem, hiszen egy, az ese-
ményre készült ételsort tartalmaz. Kivételek 
persze előfordulnak. Éttermek, szállodák 

szilveszteri menőkártyái általában két me-
nősort tartalmaznak, többnyire ármegjelö-
léssel.

A menükártyák „ősei” már időszámítá-
sunk előtt megjelentek. G.Schmidt – Fürl: 
Die Speisekarte című művéből kiderül, 
hogy Egyiptom uralkodónője, Kleopátra 
(i.e.51-i.e.30) Kr.e.49-ben a Caesar tisztele-
tére rendezett lakoma ételsorát drágakö-
vekkel díszített aranylapocskán tette közzé. 
Heligabalus római császár (218-222) ural-
kodása idején viszont az általa rendezett 
díszlakomák minden egyes menüjét arany-
lapokra vésve adta ajándékba vendégei-
nek. A fenti trakták csak a kultúr és műve-
lődéstörténeti leírásokból ismeretesek, az 
említett menülapokból nem maradt fenn 
példány. A Nyugat-Európában fennmaradt 

legrégibb menülap – több forrás szerint – 
Angliából származik és Nevil György érseki 
beiktatásának ünnepére készült 1470-ben. 
A hitelesnek mondható magyar menü-
kártyák első darabjai a 19. század második 
feléből maradtak fenn. Érdekesség, hogy az 
első ilyen jellegű nyomtatványok nem kö-
zölték a menüsort, hanem csak a meghívást 
rögzítették. A 19. század végi és a 20. század 
első harmadának menükártyái többségé-
ben francia, esetleg német nyelven íród-
tak, mivel ebben az időben a gasztronómia 
nemzetközi nyelve a francia volt. Fontos 
megjegyezni, hogy az adott esemény me-
nőkártyájának értékét nagyban megnöveli, 
ha a rendezvény egy vagy több jelen lévő 
híressége (írók, költők, művészek, sporto-
lók, stb.) aláírja a menükártyát. 

A LEGRÉGIBB MAGYAR NYELVŰ SZAKÁCSKÖNYVEK 

ÉS EGYÉB GASZTRONÓMIAI EMLÉKEK

Könyvárveréseken XV. rész
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Az egyik legrégibb ilyen menűsor 
Munkácsy Mihály tiszteletére készült 
1889-ben. A festőzseni 1844-ben Lieb 
Leó Mihályként látta meg a napvilágot 
Munkácson. Családnevét minisztériumi 
engedéllyel 1868-ban Munkácsyra ma-
gyarosította. Ugyanebben az évben fes-
tette meg első jelentősebb képét, az Ásító 
inast. Londonban festette meg a Krisztus 
Pilátus előtt című képét, amit 1881-ben 
fejezett be. Egy New York-i áruház – tu-
lajdonos vásárolta meg, de Amerikába 
szállítása előtt a festményt minden na-
gyobb Európai városban bemutatták, így 
Budapesten is. Erre az alkalomra Munká-
csy is hazautazott, annál is inkább, mert 
Ferenc Józseftől magyar nemességet 
kapott. Az Országgyűlés mindkét háza 
díszebédet adott tiszteletére, melynek az 
itt látható menüsorát aláírta. 2008-ben 
került aukcióra és 80 ezer forintért lehe-
tett hozzájutni. A híres emberek aláírt me-
nükártyáira vadászók egyik fő „harctere” 
a szilveszteri mulatságok voltak. Az óév 
búcsúztatón részt vevő ismert emberek – 
akik valószínűleg nem csak ettek, hanem 
bőven „iszogattak” is – könnyebben ráve-
hetők voltak egy-egy menülap aláírására. 
A Grand Hotel Hungária 1909-től 1910-re 
virradó szilveszteri mulatságán ott volt 
a magyar költészet egyik legnagyobbi-
ka, Ady Endre, valamint két írókiválóság, 
Herczeg Ferenc és Móricz Zsigmond is. 
Adynak az év karácsonyán már a hato-
dik verseskötete jelent meg, Szeretném, 
ha szeretnének címmel, Móricz ebben 
az évben az első novellás kötetével, a 
Hát krajcárral és ennek kapcsán Adyval 
kötött szoros barátságával dicsekedhe-
tett, míg Herczeg Ferenc – aki hármójuk 
közül a legidősebb volt – már világsikert 
aratott a Gyurkovics lányok című regé-
nyének (1893) színpadi változatával. Ő 
volt a Petőfi Társaság elnöke (1904-1920) 
és az 1910-es esztendő meghozta neki a 
Magyar Tudományos Akadémia állandó 
tagságát is. Fentiekért mindhármuknak jó 
okuk volt a kikapcsolódásra, 
egy szerencsés gyűjtő pedig 
örülhetett aláírt menőkártyá-
nak, amit 2014-ben aukción 
120 ezer forintért adtak el. 
Egy selyemre hímzett me-
nükártya tanúsága szerint 
az 1931-es évbúcsúztató is 
neves vendégeket vonzott a 
Grand Hotel Hungária Szálló 
termeibe. Ott volt Dr. Hubay 
Jenő (1858-1937) világhírű 
hegedűművész, pedagógus 
és zeneszerző, aki 1920-1934 
között a Zeneakadémia fő-
igazgatója volt. Huszka Jenő 
(1875-1960) zeneszerző, az 

operett muzsika kiváló úttörője és klasszi-
kusa nem véletlenül ült az asztalnál, mivel 
a Zeneakadémián Hubay Jenő tanítványa 
volt. A Bob herceg és a Lili bárónő szerzőjét 
a Zeneszerzők Világszövetségének 1930-as 
kongresszusán a Világszövetség alelnöké-
vé választották. A legfiatalabb vendég a 

világhírű operaénekes, Svéd Sándor (1906-
1979) az Operaházban mutatkozott be 
Leoncavallo: Bajazzók című operájában. 
1936-ban a bécsi Staatsoperbe szerződött, 
1940 és 1950 között a Metropolitan tagja 
volt, de Budapesten is sokszor fellépett. 
Ez a menülap sem mostanában került ka-
lapács alá, 2001-ben kel el 60 ezer forintért. 
Az irodalmi és művészeti élet jeles szemé-
lyeinek aláírásai gyűltek össze azon a me-
nükártyán annak a szerencsés autogram-
gyűjtőnek a jóvoltából, aki szintén ott volt 
a Duna palota Szálloda Ritz éttermének 
összes termeiben rendezett szilveszteresti 
vacsorán szintén 1931-ben. Bemutatni azt 
hiszem, hogy senkit sem kell, de az aláírók 
egymáshoz való „viszonya” mégis érdemel 
néhány mondatot. A „magányos farkas” 
Juhász Gyula jelenléte valószínűleg József 
Attilának és Babits Mihálynak köszönhető, 
aki feleségével, Török Sophia költőnővel 
együtt vett részt a vacsorán. Babits volt 
ugyanis a kor legrangosabb irodalmi kitün-
tetésének, a Baumgarten – díjnak a kuráto-
ra és Juhász Gyula ezt a díjat háromszor is 
elnyerte. József Attilával való kapcsolatáról 
csak annyit, hogy Juhász egyik kötetét ez-
zel a szöveggel dedikálta neki: „Szerelme-
tes fiamnak, Juhász Gyula”. József Attila 
viszont – Babitshoz fűződő rossz viszonya 
miatt – a Baumgarten – díjat csak halála 
után kapta meg. Kosztolányi Dezső, Szép 
Ernő és Illyés Gyula a menükártya aláírói 
közül mindenkivel jóban volt. Illyés 1931 és 
1936 között négyszer kapott Baumgarten – 
díjat. Ábrányi Emil zeneszerző és felesége, 
Várnay Róza operaénekesnő a két operett 
primadonnával, Honthy Hannával és Lábas 
Jucival ülhetett egy asztalnál. Honthy Han-
nának József Attila is nagy tisztelője volt, 
a Külvárosi éj című kötetét három nappal 
a megjelenése – tehát az elsők között – a 
művésznőnek dedikálta a költő: „Honthy 
Hannának, a temperamentumos Tháliának 
topánkái elé. József Attila 1932. okt. 19.” A 
nem mindennapi menükártya megszerzé-
séért 2016-ban 160 ezer forintig küzdöttek. 

Végezetül a tavaszi ár-
verések két „csípős” leütése. 
Szekula Teréz Szegedi új sza-
kácskönyv című kötetének 
első kiadása (1890) – mint je-
leztük 2021-es téli számunk-
ban – eddig még nem került 
aukcióra. Most – lehet, hogy 
a cikk hatására – beadtak 
egyet és 250 ezer (!) forintot 
adtak érte. A Valódi szakács-
ság: vagy legujabb alapos és 
teljes Pesti Szakácskönyv ötö-
dik kiadása (1857) is szép kört 
futott, 160 ezer forintnál kop-
pant a kalapács.

Horváth Dezső
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Kápolnásnyéken május hónapban a megalakulásának 30. év-
fordulóját ünneplő Szt. Benedictus Borlovagrend egész napra 
szóló programot szervezett, amelyről mostani lapunkban külön 
is tudósítunk. A meginvitált vendégek – több, mint 20 borrend 
képviseletében – a Vörösmarty Emlékház közvetlen szomszéd-
ságában található Liszt Művészház nagytermében tölthettek el 
több órát kulturális program keretében.

A helyszínnek önmagában is nagy jelentőségű üzenete van, hiszen a 
kápolnásnyékiek vendégszeretetüket egy olyan korszakos fejlesztés hát-
terével mutathatták meg, mely országosan is figyelemreméltó. Az év-
fordulós ünnepség után külön is felkereste lapunk Podhorszki István 
polgármestert, hogy a település elsőszámú házigazdájaként elbeszél-
gethessünk arról a dinamikus időszakról, ami vitathatatlanul köthető 
a második ciklusánál tartó polgármester és csapatának munkálko-
dásához. Mindjárt a hivatali idő kezdetén, reggel 8 órakor a pol-
gármesteri irodában szembesülhettünk számos olyan ténnyel, 
ami Kápolnásnyék markáns előre haladását fémjelzi: 

– Adottságaink alapvetően kitűnőek, hiszen a szomszé-
dos Velencei-tó országos turisztikai célpont, szinte egyforma 
távolságra van tőlünk Budapest és Székesfehérvár az au-
tósztrádán – kezdi helyzetértékelését a korábban már Ká-
polnásnyéken sikeres villamos-ipari vállalkozást létrehozó 
településvezető. – Kis település vagyunk és nagyon fontos 
számunkra, hogy az egymás iránti figyelem, az összetarto-
zás érzése jelentse a mindennapok megélését. Vállalkozó-
ként megszoktam, hogy a napi menetrendem már korán 
kezdődik, a munkák kiadásával, a soros problémák megbe-
szélésével, így ez a jó szokásom most is megmaradt. Jólesik 
körbejárni a települést, mert a bennem lévő szociális érzé-
kenység ösztönösen erre inspirál. 2014-ben az akkori képvise-
lő testület tagjaként, a választások előtti pár hónappal elődöm 
feltette a kérdést, hogy a testület megszavazza-e a beszámolóját. 
Mivel nem értettem vele egyet, nem emeltem fel a kezemet. Ez 
azért is érdekes momentum, mert sokan úgy gondolták, ezzel arra 
utalok, hogy polgármester szeretnék lenni. Bevallom: nem ez volt az 
eredeti célom, a „langyosvíz” helyzettel nem tudtam azonosulni…

KÁPOLNÁSNYÉK KORSZAKOS LÉPÉSE!

NAGY ÍVŰ
KULTURÁLIS, 
TURISZTIKAI 
BERUHÁZÁS

A BORLOVAG POLGÁRMESTER HIGGADT STRATÉGA
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A közösségéért teszi dolgát

Gyermeknapi ajándékosztás
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Ennyire őszinte, nyitott ember Kápolnásnyék polgármestere. Történt 
ugyanis, hogy ezt követően többen megkeresték, induljon el a választá-
son. Átgondolta és úgy érezte, ha ezzel segíteni tud, megkezdi életének egy 
új korszakát. Az új képviselő testületnek, megválasztása után szép számmal 
akadt dolga, feladata. Ma már elmondható, hogy rendezett utak, parkosítás, 
újonnan megépített járdák a település összképét is gazdagítják.  Szép szám-
mal rendelkeznek itteni telephellyel vállalkozások. A pandémia ellenére is 
sikerült továbblépniük az újabb és újabb célok megvalósítását tekintve. 
A képviselő testületben, az önkormányzatnál dolgozó közösségben a szociá-
lis érzékenység egyenlő a levegővétellel. Ez annak köszönhető, hogy a csapat 
tud célokat kitűzni, a polgármester személyisége pedig inspirálólag hat rájuk. 

Biztos gazdája atelepülésnek, minden rezdülésére figyel. Mindezt több hely-
beli is megerősíthette, azzal kiegészítve, hogy korábbi munkálkodása nyomán 

szinte minden olyan díjat megkapott Podhorszki István, amit odaítélhetnek 
arra érdemes helyi polgárnak. 

– A családom viszi tovább a villamos-ipari vállalkozásunkat, 37 éve élek itt és 
azt mondhatom 59 évesen, hogy Kápolnásnyék valóban új irányokat jelölhetett 

önmagának – mondja folytatásképpen a polgármester. – Szembe kellett nézni né-
hány olyan negatív tényezővel, ami az életminőséget gyengítette. Sikerült a dinami-

kus fejlesztés nyomán minden olyan szociális intézményt megépíteni, felújítani, ami 
a mai világunkban elengedhetetlenül fontos. Körbenézve, nyugodtan kijelenthetem, 

nincs a közelünkben olyan település, amely ilyen infrastrukturális, szociális  adottságok-
kal rendelkezik. A legutóbbi, hatalmas lépést az jelentette, hogy településünkön műkö-

dik a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola. Ennek égisze alatt – L. Simon László, 
a Nemzeti Múzeum főigazgatója, valamint Rodics Eszter kuratóriumi elnök és csapatának 

élenjárásával – a Vörösmarty Emlékház a legkorszerűbben felújítva múzeumként fogadhat-
ja a látogatókat. A vele szomszédos Liszt Művészház fontosabb rendezvényeknek, kon-
ferenciáknak adhat otthont, a Csajághy Laura Színpad és az Emlékház kertje, a Halász- 
kastély a turizmusunk felvirágzását segítheti elő. Olyan programokat szervez a kuratórium 
szakmai csapata, melyre az ország minden részéből jönnek érdeklődők. Fesztiváljaik a kul-
túra sokszínűségét üzenik az ide érkezőknek. Vállalkozóként nem volt nehéz nyomban felis-
merni mindezt, úgy, hogy polgármesterként ennek saját közösségünkre ható pozitívumait 
előre felmérhessem.

Hamarosan az új bölcsődét adjuk át, készülünk a szokásos Mihály Napi rendezvé-
nyünkre, főzőversenyünkre és abban bízunk, hogy a nyár elkövetkezendő két hónap-
jában egyre többen megismerik Kápolnásnyék értékeit – összegez Podhorszki István. 
– Remek emberek alkotják a testületet és a hivatal munkatársi gárdáját. Számomra alap-
vető szempont volt a polgármesterség elvállalásánál a politikai függetlenség. Jólesően 

tapasztalom, hogy elképzeléseimet nemcsak meghallgatják, hanem el is fogadják és 
azokat közösen meg is valósítjuk. A pályázatok nagyon fontosak, ehhez  ki kellett ala-

kítani a hozzáértő csapatot. Külön is szeretném jegyző asszonyunk, Szabóné Ánosi 
Ildikó elkötelezettségét, szakértelmét kiemelni. Ő a folyamatosság képviselője, nél-
küle egyetlen elképzelésünket, ötletünket sem tudnánk megvalósítani. 

Borlovag, aki festeni szeret…

Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy Podhorszki István 
polgármesterről karcosabb portrévázlatot tudunk adni, két 
személyes momentum megemlítésével. Az Szt. Benedictus 
Borlovagrend tagságát elkötelezetten, kulturált borfo-
gyasztóként erősíti. Nem kérdéses, hogy a mostani jubile-
umi ünnepségén első szóra vállalta a házigazda szerepet, az 
avatási ünnepségen való részvételt. Kérdezzük: van-e va-

lamilyen hobbija, kedvtelése?.  Szerényen megjegyzi, hogy 
festeni szeret. Nocsak!? - kérdezzük, mindjárt arra gondolva, 

hogy rejtett művészlélek. Meglepően, egyben jólesően csaló-
dunk, ugyanis őt a fizikai munka nyugtatja meg! A köztereken található padokat, más használa-

tos közösségi eszközöket rendszeresen karbantartja, amikor szükséges az összeset lefesti, saját 
otthoni műhelyében. Azt mondja, a közmunkásoknak jut más feladat, ő csak annyit kér, az éppen 

festeni való darabot szállítsák a keze ügyébe. Amikor elbúcsúzunk, megjegyzi: az önkormányzat va-
lójában egy igazi nagy család. Nagyon szeretnek külön is összejönni bizonyos jelesebb eseményeken, 

minden évben több közös kirándulást is megszerveznek. Jó együtt lenni és ilyen érzelmi háttérrel még 
jobban lehet az önkormányzati munkát értékteremtően végezni.

MBÉ  magazin
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Az új bölcsi

Szép park



TOMBOLÓ NYÁR · DOKUMENTUMNAPLÓ

Izgalmas időjárási viszonyok közepette kerülhetett sor Ba-
latonszárszón a már hagyományosnak számító, sorrendben 
VI. alkalommal megszervezett Nemzetközi Halfőző Versenyre. 
Június 3-án este, de még éjszaka, másnap hajnalban is zápo-
rok, zivatarok tomboltak – a szervezők azonban valamilyen 
különleges hit folytán abban reménykedtek, hogy délelőttre 
minden elcsendesedik…

Nem tudni persze, hogy milyen erőből táplálkoztak a szárszói 
házigazdák, de azt eláruljuk, hogy Németh Lajos, mind a mai napig 
országosan népszerű meteorológus – aki pár esztendeje szárszói 
üdülőtulajdonos is – megnyugtató előrejelzést adott. És lám, a 11 
órás megnyitón felsorakozó 20 főzőcsapat szikrázó napfényben, 
eső utáni már-már trópusi párában hallgathatta meg a megnyi-
tó szavakat. /A strand pázsitját  hatalmas  víztócsák tarkították…/ 
Az eseményre jeles személyiségekből álló zsűri érkezett, hogy el-
bírálja a hal, Szári Zsoltot  a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit 
Zrt. vezérigazgatóját, Fodor Ferencet, a Balatoni Halgazdálkodási 
Nonprofit Zrt haltermelési igazgatóját, Fekete János balatonszár-
szói polgármestert, Bene Sándort, az Első Magyar Fehérasztal Lo-
vagrend gasztronómiai főkancellárját – zsűri elnököt, Németh Lajos 
meteorológust, Tóth Imrét, az Első Magyar Fehérasztal  Lovagrend 
tagját valamint Kiss Dezső Pétert, az MBÉ magazin alapító főszer-
kesztőjét. Németh Lajos közkívánatra néhány mondattal külön is 
üdvözölte a versenyzőket, jó alaphangot megütve: „Vak tyúk is 
talál szemet!”. Hozzátette, az előrejelzések több, mint bíztatóak 
voltak, az esőzóna ezen a szombat délelőttön már az Alföldön járt, 
így aztán semmi akadálya nem lehet annak, hogy a jó reményekkel 

teli versenyzők kézbe vehessék fakanalaikat. A versenyzők jó előre 
felkészülten, 11 órakor foghattak hozzá a versenyételek elkészítésé-
hez. A tudósító – miért tagadná - hazajár Szárszóra, hiszen a Halfőző 
Verseny legelső rendezvényén is jelen lehetett, azóta pedig minden 
alkalommal, örömmel jön kóstolni és  pontozni..A  hal  fogyasztását 
pedig  minden helyen és módon népszerűsíteni kell!Ez az alkalom 
pedig a  balatoni halat nagy-nagy  felkiáltójellel népszerűsítette! Ba-

latonszárszó minden nyáron ezerféle programmal csalogatja a gyö-
nyörű tóparti településre a vendégeket, de ez a programcsomag jól 
megszerkesztetten úgy alakult ki, hogy a főszezon kezdetét és vé-
gét egy-egy gasztronómiai esemény keretezi. Június eleje halfőzési 
erőpróba, augusztus végén pedig „belecsapnak a lecsóba”. 

Szárszón szeretik a halat
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FŐZŐVERSENY ESŐ UTÁN – SEGÍTETT A METEOROLÓGUS
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Először jöttek, diadalt arattak Bene Sándor értékel
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Németh Lajos – középen – a megyei közgyűlés alalnökével 
és Szekszárd rendőrkapitányával
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Délidőre a nap már fejünk fölé ért, előkerültek a szalmakala-
pok,  könnyű sapkák, nem is egy helyen kellemesen lehűtött 
borok, melyek szódával frissítetten a versenyzők munkakedvét 
is fokozta. Szívesen beszélgetett Németh Lajos a versenyző csa-
patok tagjaival, ismert közvetlensége ezúttal is arra késztette az 
embereket, hogy viccelődjenek, meséljenek neki mindennapjaik-
ról, és érdeklődjenek a nyári meteorológiai kilátásokról.  Hosszas 
értekezést ugyan nem tartott, de annyit elmondott, hogy ebben 
az esztendőben sajnálatos módon, már eddig is, így az év feléhez 
érkezvén, országosan óriási a vízhiány. A mezőgazdaság nagyon 
megsínyli, az öntözésre a jövőben óriási szükség lesz, nemzet stra-
tégiai fontosságú annak fejlesztése. Zsűrizésről  szólva,  bevallot-
ta, figyel bizonyos szakmai szempontokra, ízekre, de túl jószívű!  
–  Tudom, hogy mennyi munka van egy ilyen étel elkészítésénél, 
beszerzéstől egészen a terítésig és kóstolásig-fogalmazott. Mind 
a 20 ételt megkóstoltam derekasan, igaz csak kisebb tételekben, 
mert befogadó képességem nekem is határos. Meglepő számom-
ra, hogy ezek a közösségek hajlandók felkerekedni az ország tá-
volabbi részeiről is, hogy körbeülhessék a nagy asztalt. Itt most 
20-25 nagy asztalt ékesítettek ételek, több százan szereztek ma-
guknak és nekem, nekünk is emlékezetes órákat.

A VI. Balatonszárszói Nemzetközi Halfőző Verseny alkalmával a 
zsűri kiosztott Emléklapokat, különdíjakat és további helyezéseket. 
Tudósításunkban jelenthetjük: az Első Magyar Fehérasztal Lovag-
rend különdíját a Szárszói Jóbarátok elnevezésű csapat vehette át 
Bene Sándor zsűri elnöktől, Szári Zsolt további különdíjakat adott 
át. Az első helyezést a szárszói  Baráti Bt. szerezte meg. 

Bene Sándor szárszói zárszóként fontosnak tartotta  hangsú-
lyozni:  az Összetartozás Napján egy ilyen közösségi rendezvény 
nemesítette lelkünket, nemzeti tudatunkat. A  főzés örömszerzés,  
szeretet, az összetartozás nagyon is emberi  kifejezési formája!

MBÉ  tudósítás

Versenyszemle

Bene Sándor Venesz-díjas mesterszakács, zsűri elnök az elmúlt évtizedek során ki tudja hány főzőver-
senyen vett már részt – fontos küldetést teljesítve. Kitűnő szakácsként nagyon is tisztában van azzal, 
hogy az előkészületeken sok minden múlik, a minőségi nyersanyag kiválasztásáról nem is beszélve. 
A zsűri tagjai ezért amolyan előzetes mustrát tartanak az egyes csapathelyszíneken. Érdeklődnek a 
nyersanyagokról, a konkrét ételről és az elkészítési módról. Közben pedig láthatják, hogy a főzőcsa-
patokat családok, barátok veszik körbe, a jó hangulat, a bizakodás az első percektől tetten érhető. 
Vendégszerető a magyar ember, a jó kedv pedig kiapadhatatlan. Ebben az esztendőben – akárcsak a 
korábbi hasonló rendezvényeken – a balatonszárszói önkormányzat szakácscsapatot állított ki, hogy 
kedvezményes vásárlói jeggyel az itt megfőzött friss halászlét több százan megkóstolhassák.
Az ehhez szükséges nyersanyagot a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. biztosította, 
az ebből befolyt bevételt pedig a helyi óvodának ajánlotta fel támogatásul. Visszatérve a bográcsok-
hoz, üstökhöz, számos helyszínen azt láthattuk, hogy a háttér csapat, főként nőket, gyermekeket is 
felvonultatva terítéshez előkészíti az asztalokat, ami azért fontos, mert a versenyművek elbírálása 
után az adott közösségek tagjai együtt fogyasztják el az ízes produkciót. A szomszédolás is kedves és 
dicsérendő szokás, hiszen mindenki kíváncsi a másik leleményére, ördöngös megoldásaira. Érkeztek 
Budapestről, nagyfolyóink és tavaink partjairól bizakodó, reményekkel teli sikervadászok. Ne csodál-
kozzunk azon, hogy mindenki a sajátjára esküszik, ami élesíti az önbizalmat. Való igaz, számtalan 
apró fogáson múlik, milyen lesz a végeredmény. A hagymavágástól kezdve a paprika használaton 
át, az ízhatás, de még a tűzrakás technikáján is sok minden múlik. Persze a végeredmény a cél, amit 
13 órától a zsűri alapos figyelemmel, hozzáértéssel végig is kóstolt. A 20 versenyételből több, mint 
kétharmad halászlé volt, sült halat ezúttal csak egy csapat készített, de a módozatok már változa-
tosabbak voltak. Terítékre került harcsapaprikás túrós csuszával és kaporral, rácponty, hogy csak 
néhány  módozatot említsünk.
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Együtt a zsűri

Tóth Imre dr. ObádovicsGyulával, Szárszó díszpolgárával

Tisztelet és köszönet a szárszói  Jóbarátok csapatnak
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A rózsadombi Rózsakert gyújtópont, 
ahová ezerféle céllal érkeznek embe-
rek. Vásárolni, szolgáltatásokat igény-
be venni és egyáltalán nem mellékesen 
kávézni, ebédelni, vacsorázni – jobbára 
gyors falatokat bekapni. A bisztró már 
régóta világműfaj, de ahogy az idő egyre 
drágábbá válik, még jobban minden-
napjaink része.  Morzsázzunk a  Prézli 
Bisztróban…

A mondás szerint „keresd a nőt”, de ez-
úttal egy kiváló vendéglátós férfira találunk, 
Sasvári Attilára, aki a Prézli főmotorja, na-
gyon fontos és értékes munkatársakkal kör-
bevéve. Hosszasan egyeztettünk, mikor jó a 
beszélgetés, mert a bisztró olyan világ, ahol 
perceken belül változik minden. 

– Való igaz, hogy ez már tartósan egy 
olyan műfaj, amit a rohanó korunk hozott lét-
re, szerte a világban – mondja alig valamivel 
délután 3 óra után Attila, azt remélve, hogy 
nyugodtan el tudunk beszélgetni. – 1990-óta, 
32 éve dolgozom a vendéglátás különbö-
ző területein, meghatározóan felszolgáló az 

alapszakmám, de ennyi idő alatt mára már a 
főzés is életem része. 2016 őszén ezt az üz-
letet meg lehetett pályázni – megtettem és 
elutasítottak. Fél év után azonban jelezték, a 
nyertesnek nem sikerült… Újra gurították a 
labdát. Igyekeztem megbecsülni  a lehetősé-
get – mindennek hat éve… 

Attilát nem abból a fából vágták, hogy 
megfutamodjon a feladatok elöl. Becsülettel 
kitanulta az alapszakmáját és a vendéglátás 
lett az élete, amit mind a mai napig imádattal 
végez. Jó iskolákba járt, remek szakemberek-
kel találkozott, szakmai pályafutásának előző 
állomásain gyarapíthatta tudását:

– A gyerekkor mindig fontos, az élmé-
nyekkel, megtapasztalt hangulati elemekkel 
– emlékezik vissza a pályaválasztás előzmé-
nyeire. – Gyerekkoromban iskolából ebédel-
ni a Kispipa Étterembe mehettem, ahol az 
akkori séf, az azóta már országosan elismert 
vendéglőssé váló Rosenstein Tibor úr felnőt-
től, gyerektől egyaránt megkérdezte, hogyan 
ízlett az étel van-e valamilyen kívánságunk. A 
másik emblematikus vendéglős Aubel Ervin 
volt, aki már nincs közöttünk, de rá is jó szívvel 
emlékszem. Valahogy ez megérintett és beáll-
tam felszolgálónak tanulni. n

Amíg a Prézliig eljutott…

Egy vendéglátós szakmai életút csakis akkor  lehet sikeres – 
még ha időnként nehézségek is jöhetnek -, ha elhivatottságból 
végzi a dolgát az ember. Szeretni kell, amit csinál. Attila szá-
mára a soroksári Kuvasz Csárda is emberi-szakmai értékeket 
adott. Majd a Pipacs Bárba kerülve tanulhatott Pozsár Lászlótól, 
aki később a Kaltenberg Sörözőt hozta létre, 1991-ben, óriási 
népszerűséget elérve. Jött egy újabb korszak, amely – milyen 
érdekes – a rózsadombi Mágnáskerthez köthető. Itt rendez-
vényesként dolgozott és ezáltal kapcsolatépítő személyisége 
kiteljesedhetett. Kiváló társalgó, tudja mi a határ, a felszolgáló 
finoman tudja, mikor kell háttérbe húzódni. Itt sok-sok kapcso-
lattal gyarapodott, nem véletlenül került a Külügyminisztérium 
protokoll osztályára, ahol  addig meg nem ismert, szélesvásznú 
kapcsolati világ tárulkozott fel. Ebből a korszakából említi Czir-
kos Gyula séfet, akihez 22 éves szakmai barátság fűzi. Olyany-
nyira, hogy most is egy kötelékben dolgoznak. 

Térjünk vissza a Prézlihez, a zsemlemor-
zsára utalóan ennek a speciális üzletnek a 
mindennapjaihoz. A Prézli név Attilától szár-
mazik, talán meg sem kell magyarázni üze-
netét, ám tovább boncolgatjuk a morzsákat! 
Apró, tudatosan kialakított kínálati háttérrel 
alakították ki a vendégkört a Rózsadomb szí-
vében. Akkor, amikor elindult ezen a stíluspá-
lyán még új volt számára a műfaj. Olyat adni 
egy önkiszolgáló üzletben, amely á la carte, 
de mégse sablonokból dolgozik. Naponta 
22-24 fél ételt kínálnak, alapszabály, hogy 
másnap egyiket sem lehet ismételni. Vegyes 
korosztály jár ide és van egy nagyon fontos, 
életben tartó alappillére annak, hogy biztos 
lábakon álljanak. Ez pedig a több, mint fél 
évtized alatt kialakított biztos vendégkör. 
Ez 5-600 nagyságrendű, nem kétséges: dé-

A Prézli Bisztró napi célpont
 Izgalmas logisztika
Tematikus hétvégék

Morzsák a Rózsakertből…
Sasvári Attila 32 éve a pályán

Sikerült biztos vendégkört megnyerni
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delgetni kell, a minőségből jottányit sem 
szabad engedni, időnként pedig arra is kell 
figyelni, hogy a szokványtól, megszokottól el-
térve, meglepetést okozzanak számukra:

– Így igaz, ezért csapatommal azon dolgo-
zunk, hogy legyenek meglepetés ízek is.  Leg-
utóbbi példa: mustármártással malacpofát 
javasoltunk kóstolásra, gyorsan elfogyott! 
Igazi rántott fogast petrezselymes burgo-
nyával szintén javasoltunk, nem vallottunk 
szégyent… A műfaj azt is megkívánja, hogy 
hét napból hétszer legyünk nyitva. Ránk ez 
a nagyon megbecsülni való vendégkör min-
dennap számíthat! Visszatérve Cirkos Gyula 
korábbi és jelenlegi szkács kollegámra, bará-
tomra, szeretünk együtt dolgozni, mert a mi 
munkatempónk és ritmusunk nagyon eltérő 
más éttermektől. Reggel általában fél hat kö-
rül indul a munka, de másik séf kollegához 

is szívesen beállok főzni. Nem érezzük, hogy 
ez megterhelő lenne. Gyulával van miről elbe-
szélgetni munka közben, visszaidézni „törté-
nelmi” időket, közös sikereket. n

Több lábon állás

Ahogy az elutasított Rózsakerti pályázatból, új lehetőséget 
kapva sikeres éttermet varázsolt, úgy Sasvári Attila még tovább 
lépett. A bejárat melletti kávézót is ő működteti, valamint – 
mert korszellemről, korigényről van szó- a Rózsakert Green, 
azaz zöld büféjét is sikeresen viszi. Nem dicsekvés, inkább a fel-
adat nagyságát jelöli: üzlettársával jelenleg az itteni 7 üzletből 
5 az irányításuk alatt biztosít különböző gasztronómiai szol-
gáltatásokat. És a csapat? Nehéz most a vendéglátás humán 
oldala, de nem panaszkodik. Csakis szülni ment el munkatárs, 
sajnálatosan egy séf kollega meghalt, de biztos stábot tudhat a 
maga mögött. Nézzünk még morzsákat a Prézli körül. Jó ven-
dégismerőként, tudja, hogy sokféle az igény. Gazdag a magyar 
konyha, de elkápráztató a világkonyha is. Ma már mindenre 

nyitott a vendég. Ezért tematikus hétvégeket is szívesen szer-
vez. Említi is, hogy nem is olyan régen amerikai, olasz konyhát 
villantott fel törzsvendégeinek, a retro ételek felsorakoztatása 
pedig csúcsikernek mondható. És a háttér, ha úgy tetszik, a 
játéktér sem akármilyen kihívásokat igényel ezen a verseny-
pályán dolgozó vendéglátós szakembertől. Gondoljunk bele: 
Néhány négyzetméter alapterületű konyha, raktár, hűtőtér, de 
semmiből sem lehet hiány. Ez egyszerre beszerzési és főzési 
akrobatika. Talán ezt is olyan kihívásnak tartja, ami inspirálja. 

Ahogy a beszélgetésünk vége felé érke-
zünk, adódik a kérdés: hogyan lazít, milyen 
a hazai vendéglátós szakmai társadalommal 
való kapcsolata ebben a rohanó világban? 
Széleskörű az ismeretsége, de meghatáro-
zóan László Árpáddal, a Robinson Étterem 
tulajdonosával, a budapesti éttermi kul-
túra korszakos letéteményesével naponta 
egyeztet. Baráti, szakmai dolgokról éppúgy, 
mint egyéni életéről. Két nagyobb lánya van 
feleségének előző házasságából és egy 5 
éves közös kisfiuk az új házasságukból. Ami-
kor lehetősége van, szívesen jár horgászni, 
remek kikapcsolódás ez. Ilyenkor Budapes-
ten élő szüleihez viszi kisfiát, aki örömmel 
megy is. A csend, a magány, a természetre 
való figyelés egyben töltekezés. És egy gyors 
szófordulattal pedig egy másik kellemes szó-
rakozás, kikapcsolódás a célirányos „költe-
kezés”, feleségével. Megtervezetten járnak 
jó éttermeket felfedezni vagy régiekbe 
újra visszatérni. A jó vendéglős minden 
pillanatban tanulhat, és az ízek felfedezésé-
ről soha nem mondhat le.További tervek? A 
gyorsaságból valamikor – mert még csak 54 
éves – visszavesz és  egy kisvendéglőt vezet, 
pár asztal, piciny személyzet, becsülni való 
biztos vendégkör…

MBÉ

Vendéglős mosoly

Naponta 22-24 féle étel a kínálat
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1963-ban egy szolnoki lovas, akiből aztán 
Hortobágy jellegzetes csikósa lett, megalkot-
ta a Pusztai ötöst. A látvány csodálatos, állat 
és ember együtt dolgozása példaértékű! Elől 
hárman, hátul pedig két lóval a gyeplőt fogó 
csikós.

Felvezető példánkból merítkezve, megkí-
séreljük Csali János nemesvitai polgármester 
portréját – igaz csak vázlatosan – felfesteni.  
Legyünk stílusosak! Ötösére utalóan, mi is öt té-
telben jelezzük a Tapolcai medencének Keszt-
helyi fennsíkjáról származó, ott napvilágot látó 
ember törekvéseit. Vasárnap délután érkezvén, 
verőfényben úszik az a világ látványosság, amit 
nemzetközi turisztikai szaklapok már többször 
kiemelten üzentek. Innen a Balatonra, Bada-
csonyra, Szigligetre olyan szédítő és  ámító, a 
látvány, ami semmivel nem utánozható! A ter-
mészet ajándéka! Ő ebbe a tájba "belelátta" a 
krokodilt, ezért borait ezzel a névvel jegyzi. Csali 
János ide született, 58 évvel ezelőtt, Nemesvita 
picinyke településén, most is szeretett öccsével, hogy mindketten 
örülhessenek annak, hogy édesanyjuk még szeretetével jelen lehet 
életükben. Miért jött a riporter Nemesvitára? Hát a hegyi ötös mi-
att, ami önmagában is több, mint beszédes. A polgármester pontos 
választ ad, ahogy letekintünk a szikrázó Balaton vizére és a mellette 
különös hegyformát mutató domborzatra. „Az én ötös fogatom alap-
szakmámat, a villanyszerelést, majd az abból kialakított, 1997-ben 
megalapított, Elektro-Csali Kft. jelenti. 2001-től az EON Áramszol-
gáltató stratégiai  partnere lehettem, s lehetek jelenleg is. 2015-ben 
közbizalomból megválasztottak polgármesternek, 2010-ben pedig 
sajátos, mondhatni isteni sugallatra belefogtam a borászatba. Az 
ötösből a másik kettő? Segítőim a településen élők és mindenekfö-

lött a családom: feleségem Éva, Nikolett és Betti 
a lányom.”

Leülünk a Csali Családi Szőlőbirtok magas-
laton lévő rendezvény és vendégházának bejá-
ratánál kialakított két hordó- székre. Innen nézi 
a világot János, az ötös fogatos, aki nincs híján 
ötleteknek –azokat mindig szereti megvalósítani 
-, újabb és újabb kihívásoknak, mert láthatóan ez 
zsigereiből áramlik. Nem sokat nézelődünk, mert 
kocsiba ülünk, hogy az alig 300 fős, megejtően 
szép fekvésű picinyke településen kört tegyünk. 
A vendég azt gondolja, hamar a végére érünk!  Ez 
azonban másfél óra leforgása alatt kicsit máskép-
pen alakult…

– Maradva a tételünknél, az ötös fogatomnál, 
most először polgármesterként szeretnék pár, 
beszédes adattal és ténnyel szolgálni – vezeti fel 
kalauzolásának legelején tervét János. 

Hat év alatt nem tétlenkedtek, annak ellené-
re, hogy a jelenlegi képviselő testületnek – né-
gyen vannak – három tagja problémakerső ellen-
zéki.  Meg kell küzdeni nap, mint nap azért, hogy 

a megteremtett, forradalminak nevezhető új korszak ellenére is felhív-
ja arra a figyelmet: az előző több, mint 20 év alatt „langyos víz” jelle-
mezte az önkormányzatot, a település konzerválódott. Talán az sem 
véletlen, hogy 2015-ben a település közössége ennek véget akart vet-
ni. Megyünk sorba, felfelé a faluban és egymás után sorakoznak a lát-
ható tények, melyek nagy részét önerőből valósították meg az előző 
testülettel! A bevezető nyárfasor végén a régi buszmegálló héjazatát 
lecserélték, önerőből. A világításról nem is beszélve, hiszen egy „villa-
nyos” pillanatok alatt megteremtette a 84-es út bevezető szakaszán a 
napelemes világítást önerőből. Járdák épültek, sorolni nehéz mennyi 
minden, mert újabb dupla oldalas riportot közölhetnénk a saját forrá-
sú beruházásokból. Külterületi utakat felújították, a régi posta épületét 

Polgármester a fennsíkról

A "BALATONI KROKODILT" LÁTJA –  CSALI JÁNOS CSALHATATLAN HEGYI ÖTÖSE
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Dédelgeti szőlőjét

A kilátó ledöntött távcsöve Sok díjat kapott, 
borait nemzetközi szinten is megméretteti
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külső szigeteléssel látták el, művelődési ház kerítéscseréje történt meg 
önerőből. A belterületi utakhoz öt milliót tettek önerőből, hogy jár-
hatóak legyenek. továbbá könyvtár világítását újítottak fel, a művelő-
dési házra szintén önerőből 5 milliót fordítottak, itt melegítő konyhát 
alakítottak ki. Közösségi terüként a sportpályát alakították ki. Mindezt 
a dokumentátor saját két szemével láthatja, de megyünk tovább. A pá-
lyázatok sem mellékesek – önerőből, nem mindent felsorolva számta-
lan beruházást valósítottak meg –, mert ha összeadjuk azok értékét, 
meglepő a végeredmény. Több, mint 300 milliót sikerült úgy ide a pi-
cinyke településre kanalizálni, hogy robbanásszerűen megváltozott az 
életminőség! Lehetetlen végigsorolni, de néhány példa: csapadékvíz 
elvezető első és második ütem, most a harmadiknál tartanak. Izraelita 
temető első ütemét átadták, várják a további lehetőséget. Az itt szü-
letett polgármester, akinek az első világháborúban több őse elveszett, 
emlékművet avathatott. A művelődési ház, polgármesteri hivatal is 
megújult, a templomba új orgona került. (Csak a tiszta számolás ked-
véért, ez az orgona 7 millió forintba került volna…) Vesszőparipája a 
polgármesternek a kisléptékű, turisztikai célokat szolgáló esőbeállók, 
padokkal. Ebből nyolcat építettek és óriási attrakcióként egy olyan  Ki-
látót, amely mellett játszótért is kialakítottak, további tervként pedig 
még itt külön turistaút, tereplépcsővel  fog  elkészülni.. A községben 
három helyen, -zsáktelepülésről van szó-, ingyenes internet lehetőség 
van. Konzorciumban szomszédos települések külterületi útjait újítják 
meg, a Konzorciumot vezeti Nemesvita, 180 millliós értékben. n

A Kilátó megtekintése után még egy kanyart teszünk a közeli 
ősi zsidó temetőhöz. Hihetetlen, de egy olyan értéket sikerült 
megmenteni, szintén egy pályázat nyomán, ami nemcsak térségi, 
hanem országos szinten is példaértékű. Az izraelita temető felújí-
tásának üteme 20 millió forintos támogatásban részesült. Ez a 
temető része lesz annak a turistaútnak, amely érinti Nemesvitát. 
A kocsiban azt mondja János, hogy az a célja, hogy a községet 
olyan szintre emelje, hogy az ide látogató élményként élje meg 
az itt töltött időt, ezért pedig szívesen térjen vissza. A templom-
hoz fordulunk, amelynek környezetét szintén turisztikailag is lát-
ványosan sikerült felújítaniuk, itt van az első világháborús emlék-
mű, amely mögött egy átalakítandó régi ház új arca sejlik fel: 

– Úgy gondoltam családommal, hogy ezt az épületet meg-
mentem, nem kevés befektetéssel, annak érdekében, hogy itt a 
minőségi turizmust még tovább fejleszthessük – mondja. - Ven-
dégházat alakítunk ki vendégszobákkal, minden korábbi eredeti 
értéket meghagyva. Gerendák, spaletták, ajtók. De menjünk to-
vább, érdemes megnézni a sportpályánkat, amely egyben a kö-
zösségi terünk része. Ezt is sikerült pályázatnak köszönhetően 
kialakítani. Itt minden csapatot a legkorszerűbb körülmények 

között fogadunk, a felújításnak köszönhetően ren-
dezvény helyszín is, közösségünk gyujtópont-

jának szeretnénk kialakítani. 
A krónikás adós még azzal, hogy az 

ötös fogat további alkotó részeit is meg-
nevezze. János ezzel kapcsolatosan azt 
mondja, fontos számára, hogy nagy 
többséggel a falu közössége mögötte 

van. Sajnálatosnak tartja azonban, hogy 
a képviselő testület ellenzéki tagjai rend-

szeresen, jogi képzettség nélkül törvényte-
lenségere hivatkoznak, a tényszerűen látható 

előbbre jutás szándékát kritizálják. Miféle gondolkodásmód 
ez? Jobb volt például az elmúlt több, mint 20 esztendőben egyé-
ni érdekeket képviselve vezetni egy ilyen picinyke települést? 
Igaz,idővel az emlékek megszépülnek. Ebbe a témába mélyen 
nem merülünk el, de a polgármester szerényen csak annyit mond 
– jelenlegi tiszteletdíját gyűjti és egy kápolnára, valamint kö-
zösségi, szórakoztató rendezvényekre tartalékolja – egy főál-
lású polgármester – nevezetesen elődje - 350 lakosnál elvette 
az önerős fejlesztések fedezetét. Ő  joggal mondhatja mindezt, 
hiszen itt született, minden jónak, rossznak  tanúja lehetett ,őseit 
is tekintve. Nemesvitán  a fejlődés megállíthatatlan!  Erről min-
den erejével gondoskodik!

Kiss Dezső Péter

I. Világháborús emlékmű Az ősi zsidó temető felújított kerítésénél és bejáratánál

A nemesvitai polgármesteri felvezető körutunk után – amely eleve nem lehet teljes – visz-
szatérünk életének fontos bázisára. Ez a Csali Családi Szőlőbirtok, ahol vendégház, s egyben 
rendezvények helyszíne is kialakíttatott. 
– A polgármesterséggel kezdtük, de hozzá kell tennem ehhez az ötös fogat értékrendhez, hogy 
az 1997-ben megalapított Elektro-Csali Kft,jelentős szerpet tölt be a régió villemosenergia ellátá-
sában.– utal a további erőértékekre. – Feleségem Éva és lányom Bettina, - aki képzett közgazdász és 
marketinges – jelenleg együtt viszik családi vállalkozásunkat, értékes munkatársakkal.  Nikolett, Niki 
lányom Európai unio tanácsadó, diplomával a kezében, egyebek mellett elvégezve a turizmus desz-
tinációs menedzsment szakot, valamint a protokoll rendezvényszervezői képesítést is megszerezve, 
egyik napon úgy döntött, hogy a családi vállalkozás berkein belül szeretné kiteljesíteni az életét. Kért 
tőlem 200 széket,  asztalokat és azt mondta: a vendégházhoz még egy újabb szolgáltatást fejleszt ki. 
Csodálatos sikereket ér el, igaz ennek érdekében össze kell fognunk a családdal! n

Itt a fogatos harmadik lova!
A pincészetében, amely vendégháza alatt található, annak sátras fogadó terében borász énjéről 
beszélgetünk.  10 esztendeje, hogy sokat utazván, bárhol megfordulván, fontosnak tartotta, hogy 
borokat hoznak haza, mert a borok sajátos világa, s üzenete nagyon érdekelte. Arra lett figyelmes, 
hogy május, június hónapban az előző évi friss borok kezdik elveszíteni „bájukat”. Azt mondta, időt 
álló borokat szeretne készíteni. Mivel mindig két lépéssel előbbre jár, ezt is szépen megtervezte, csa-
ládjával egyetértésben. Jelenleg 6 hektáron termelnek szőlőt, díjaiknak se száma, se sora, legyen az 
hazai vagy külföldi. Terméskorlátozás, kitűnő fajták! Jégborral indult Olaszrizlingből készítve, majd 
jöttek sorba a Kéknyelű sikerei, a Cabernet Souvignon aranyérme és a nemzetközi díjak garmada. 
(Erről a Minőségi Borok Ételek magazin Tavasz jelölésű számunkban már külön összefoglalót adtunk.) 

Bizakodón
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2015-2016 év fordulóján lapunk 16. oldalán „Ménfőcsanaki 
diadalaratók” címmel a Pécsinger családról, annak ígéretes pi-
acra lépéséről összefoglaló riportot jelentettünk meg.  Most, 
visszagondolva, meglehetősen sűrű, eseményekkel teli start-
időszakról számolhattunk be. Visszatekintő rovatunkban a  
folytatásra voltunk kíváncsiak. 

Győr-Ménfőcsanak térségében indítottak vállalkozást, alapoz-
va Pécsinger Jánosra, az édesapára, aki agrármérnök, növényvé-
dő szakmérnökként igazi „csanakinak” mondható. Csupán néhány 
momentum a cikkből: 50 hektárnyi szőlőterület betelepítése, a 

pince forradalmi s egyben korszerű megjelenési formája, a nemze-
dékváltás izgalmas időszaka. A lapszerkesztő bevallhatja: számára is 
emlékezetes volt ez a találkozás. 

A Pécsinger szőlőbirtok szép ívű, dinamikus fejlődési pályát írt 
le az elmúlt 6 esztendőben. Aktuális érdeklődésünkre a családból 
ifj. Pécsinger János ügyvezető és testvére Pécsinger Enikő iroda-
vezető s egyben avatott szóvivő válaszolt:

– Nálunk nem királyi a többes, hanem családi! – adja meg friss 
riportunk alaphangját Enikő. – Együtt gondolkodunk, együtt ho-
zunk döntéseket, egy a cél, egy a vér. Szerencsésnek mondhatjuk 
magunkat, hogy a mindennapi munka mellett le tudunk ülni va-
sárnap egy asztalhoz és legfeljebb az utolsó töltött rántott húson 
veszünk össze… Nézeteltérések természetesen vannak – hogy ne 

Hogy volt? 

HOGY VAN? A PÉCSINGER CSALÁD LÉTRAFOKAI

EGY CÉL – EGY VÉR – MASSZÍV ALAPOKKAL A MINŐSÉGI BORKÉSZÍTÉS ÚTJÁN

Enikő nagyi

id. János (Vi.) Berni

ifj.  János (VII.) Gábor

Judit
Bence

András

Enikő

Effi

Flóra

ZsófiJános  (VIII.) Alfi
Eliza

Rendezett szőlőterületek

A nagy család Borlemetéje

Rézi
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lennének! -, de hiszünk a szó erejében, abban, hogy mindent meg 
lehet beszélni és meg is kell. Igen, van hierarchia, van, aki a végső 
áment mondja ki, aki a legtöbbet viszi a vállán. Ám a teher meg-
oszlik. 

A több, mint fél évtized egyértelműen bebizonyította, mennyi-
re fontosak a masszív alapok. Az alapító tulajdonos munkáját ifjab-
bik Pécsinger János folytatja, saját bevallása szerint olykor cirku-
szigazgatóként. A családi munkamegosztás szerint adminisztratív 
és kreatív fronton Enikő végzi felelősen küldetését, középső gyer-
mekként immáron 9 éve. Nővére Judit és János felesége Berna-
dett főállásuk mellett segítik a vállalkozást legjobb tudásuk és szán-
dékuk szerint. S íme, egy üdítő üzenet: a társaságban a „ragasztó” 
a 8 unokás nagymama – idősebbik János felesége –, aki mindenhol 
ott van, ahol kell… 

– Tíz évvel ezelőtt volt egy álmunk – veszi át a szót  János. – 
Borászat építése, technológia fejlesztése, minőségi ugrás a bor 
készítés létráján. 2014-re felépült a feldolgozó üzem, ezt fel-

foghatjuk az ugráshoz szükséges trambulinnak is. A fogyasztók 
visszajelzése alapján kiváló minőségű terméket sikerült a piacra 
juttatnunk. Az értékesítési piaci lehetőségeinkkel azonban nem 
voltunk elégedettek. Elindultunk a meglévő elosztási csator-
nákon, de nem találtuk megfelelőnek a terveinkhez mérten. 
Úgy gondoltuk, miért akarjuk, hogy az emberek felmenjenek a 
pincébe, ha mi is le tudjuk azt vinni hozzájuk. Még csak próbának 
szántuk ugyan, de 2016-ban letettük egy hálózat első tégláját 
Győr-Adyvárosban, megnyitva az első Borforrást. A már említett 
nagymama, édesanyám örömmel vállalta a munkát, ugyanis 40 
évet húzott le a szomszédos általános iskolában alsós tanítóként 
és új szolgálati helyén személyesen üdvözölhette az akkori vá-
sárlók mintegy felét. 

A Pécsinger létra további lépcsőfokain haladhattak felfelé. 
Rátaláltak a hazai pályára, 2018-ban Ménfőcsanakon nyitottak 
újabb Borforrást.  Ez volt az az üzlet, amire azt mondták: „Egyik 
üzletet sem zárjuk be, de ezt biztos, 
hogy nem. Ha nem megy, akkor 
sem”. Nem tagadják, picit bennük 
volt a félsz, de a fejlődés megál-
líthatatlan volt. Egy évvel később 
jött ugyanis a lehetőség a felújított 
Győri Vásárcsarnokban, amit – a 
korábbi sikerekre építve – ki is hasz-
náltak és a termelői árut kereső la-
kosoknak vitték termékeiket. 2020-
ban – szó sem lehetett megállásról, 
megtorpanásról – egyszerre több 
irányban folytatták a terjeszkedést. 
Téten, Győrújfalun és Szombat-
helyen. 2021-ben – a pandémia 
évében – Mosonmagyaróvár kö-

vetkezett, ahol Nagy István agrárminiszter nyitotta meg ünne-
pélyesen a Borforrást. Idén tavasszal pedig a Rábaközbe tették 
be lábukat, Csorna szívében nyílt meg a legújabb  értékesítési 
helyszín.

– Az üzletek tervezésénél elsődleges szempont volt a beazo-
nosíthatóság, a bizalom; az üzlethelyiség kialakításához alkal-
mazkodva pedig az egységes megjelenés – beszél a további 
hátterekről Enikő. – Véleményünk szerint a Borforrások igazi elő-
nyét a kiváló ár-érték arány adja, nem mellékesen pedig olyan 
bort tudnak vásárolni a fogyasztók, melyet nyugodt szívvel te-
hetnek az asztalára a család, barátok, szomszédok elé – megfi-
zethető áron. Jelenthetem, nem álltunk meg, úton vagyunk az 
építkezésben. n

János és Enikő zárásképpen egybehangzóan jegyzik meg, hogy 
filozófiájuk fő pillére az innováció, az új utak és gondolatok kere-
sése. Az, hogy sohasem állnak meg. Friss példával is szolgálnak: az 

idén 5. alkalommal megren-
dezett Borlemente rendez-
vényükön élő koncertekkel 
egybekötött borkóstolóra in-
vitálták a vendégeket. A győ-
rújbaráti domboldalon, nem 
messze a borászatuktól. A si-
ker mérőszámnak tekinthető, 
ugyanis több, mint 800 vendé-
get fogadhattak. 

Mi pedig jó szívvel ígér-
hetjük, hogy újabb 5 esztendő 
lepergése után ismét kopog-
tatunk kérdéseinkkel..

MBÉ magazin 

Bio minősítés előtt állnak…

Az átgondoltság „kimeneti oldalon” is jellemzi a Pécsinger családot. A szőlőterm-
esztésben és borkészítésben is folyamatos az innováció. Ezért kiemelten fontosnak 
tartják a fenntarthatóságot, a környezettudatos megoldások alkalmazását. 13,5 
hektáron kékszőlőik bio minősítés előtt állnak, amely nem a „bio bor” matrica miatt 
érdekes számunkra, hanem a természeti értéke és a jövő generációja szempontjából. 
A szőlőművelésben egyre inkább a gépek veszik át a fő szerepet, a munkaerőhiány 
és a hatékonyság növelése miatt. Géppel gyom–mentesítenek, csonkáznak, szüre-
telnek, egyedül a metszés és a kötözés feladata marad a kézi erőre. 

Korszerűség

Közel 800-an voltak a Borlementén

Dr. Nagy István agrárminiszter az alapítóval és fiával
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Életre szóló élmények

# bakancslistás helyek
# bor & gasztro utak

# különleges programok
# több évtizedes tapasztalat

# körutazások a világ minden táján
# egyénre szabott csoportos utazások
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