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AMIKOR OLYAN ÉRDEKLŐDÉS TAPASZTALHATÓ 
A HAZAI BORRENDI MOZGALOM SZERTE AZ 
ORSZÁGBAN MEGSZERVEZETT ESE-
MÉNYEIN, MINT TÖRTÉNT MOST 
LEGUTÓBB FEBRUÁR 18-ÁN 
KECSKEMÉTEN, CSAKIS AZT 
MONDHATJUK, NAGYON FON-
TOS KÜLDETÉSE VAN ENNEK A 
NEMZETI CIVIL SZERVEZŐDÉS-
NEK! VALÓJÁBAN A SZERELEM, 
KICSIT ÁTHANGOLTAN A SZERETET 
BÁLINT NAPI ÜNNEPSÉGÉRE HANGOL-
TA A KECSKEMÉTI KÖZPONTÚ KUNSÁGI NŐI 
BORREND EZT AZ EMLÉKEZETES TALÁLKOZÓT.

Nem előzmények nélküli ez az ak-
tuális program, hiszen a Kunsági Női 
Borrend megtalálta saját hangját, 
üzenetkultúráját ahhoz, hogy vonzó 
programokkal invitálja Kecskemétre az 
ország különböző pontjain tevékeny-
kedő borrendek meghívottait. Nagyon 
röviden összefoglalva: ötvözni tudják 
a történelmet, a gasztronómiát,  a 
bor- és szőlőkultúrát, öszinte lokál-
patriotizmussal. Hozzátehetjük: nőkre 
jellemző,  bájosan  szerető vendéglátói 
hajlamokkal. A Három Gúnár Rendez-
vényház adott otthont a már tavaszi 
verőfényt és meleget megelőlegező 
szombaton e nagyszerű találkozónak. 

Harmincöt borrend delegáltja kere-
kedett fel, hogy örömmel eleget tegyen 
a kunsági hölgyek meghívásának. Zász-
lók rengetege sorakozott fel a rendez-
vényterem egyik oldalfalánál, azt hir-
detve, hogy a hívó szóra és a tartalmas 
programra sokan kíváncsiak voltak. A 

j e l e n -
lévők nagy-
mesteri és 
c e r e m ó n i a m e s -
teri köszöntése során 
külön is üdvözölték  
fővédnökként Koch 
Csabát, a Magyar Bor 
Akadémia elnökét, 
dr. Szeberényi Gyu-
la Tamás országgyűlési 
képviselőt-védnököt, a Ma-
gyarországi Borrendek Országos 
Szövetség elnöksége képviseletében: 
dr. Bisztray György általános alelnököt, 
Kovács Róbert,  Sajgó Gáborné alelnö-
köket, külön is hangot adva annak, hogy 
a rendezvény védnöke Koczor Kálmán, 
a Magyarországi Borrendek Országos 
Szövetségének elnöke. Üdvözlő beszé-
dében Szénási Rita, a Kunsági Női Bor-
rend elnök-nagymestere megtisztelte-
tésnek tartotta, hogy ilyen nagyszámú 
vendégkört köszönthet. Röviden ösz-
szefoglalta civil szerveződésük legfőbb 
értékeit, melyek között külön kiemelte 

a korábban kunsági, most Duna Borré-
gió borkultúrájának megismertetését, 

a régió vendégfogadó értékeit el-
kötelezetten közvetítve. Elmondta: 
soltvadkerti származásúként meg-
tiszteltetés,egyben felelősség is 

számára, hogy egy ilyen közösség ve-
zetője.  Legnagyobb értékként a közös 
gondolkodást és összefogást említette.  

Hisz a kunsági borászok és borásza-
tok értékteremtő munkájábanbízik 
az összefogás erejében! Fiatalítás-
sal  a  rend jövője   biztató.

Szólásra kérve Koch Csabát, 
a Magyar Bor Akadémia újonnan 

megválasztott elnöke kifejtette, 
hogy a mint egy 180 tagot tö-

mörítő szakmai szervező-
désük becsülhető múlttal 

rendelkezik, Az elkövet-
kezendő időszakban – a 
pandémia okozta szü-
net után – ismét szak-

mai zsűri választja ki az 
„Év Pincészete” díjazott-

ját, átadják az Életmű díjakat, 
ugyanakkor egyértelműen nyitni 

szeretnének a fiatalok felé. 
Ezzel kapcsolatosan átgondolt kom-

munikációs-marketing tervet szeretné-
nek megvalósítani 2023-ban, melynek 
címe ”Kulturált borfogyasztással az 
egészségért”. Tíz egyetemen tartanak 
bemutatkozó programokat, arra kon-
centráltan, hogy a mértékletes és kul-
turált borfogyasztás része lehet min-
dennapjainknak, különösen egy olyan 
veszélyeztetett időszakban, amikor más 
ajzószerek egyre nagyobb teret nyer-
nek az i� úság körében. Véleménye sze-
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Borrendi csúcsprogram Kecskeméten
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MÚLTIDÉZŐ ELŐADÁSOK

Az elnökség

Reformkori ételek
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rint nemzeti programról van szó, ezzel 
kapcsolatosan minden érintett szerve-
zetnek össze kell fognia. 

 Gasztronómiai időutazás

Két rendkívül tartalmas, átfogó, elemző előadást 
hallgathatott meg a több mint száz fős hallgatóság! 
Dr. Hajdú Edit, a mezőgazdasági tudományok kan-
didátusa, a Kecskeméti Kutató Intézet országos hírű 
szőlőnemesítője az 1825-1849 közötti időszak hazai 

szőlő- és borkínálatát, a mögöttes termelői háttereket, 
borkereskedelmet elemezte. Nagyon sommásan azt 
mondhatjuk, hogy összességében nagy területekről 
szüretelt szőlőkből készíthettek borokat az akkori bor-
termelők. Mennyiségileg Európában másodikként je-
gyeztek bennünket, sajnálatos módon azonban ezt az 
egész ágazatot inkább a káosz, rendezetlenség, bizo-
nyos értelemben az elmaradottság jellemezte. Európa 
előbbre járt és ezt egyre jobban felismerte a reformko-
ri, a prosperáló jövőben bízó gazdálkodó főnemesség. 
Korszerűsítésre vártak a feldolgozással kapcsolatos 
eszközök,  technikák, vagyis megérett az idő arra, hogy 

ezen a területen is átütő változások következzenek be. 
Ugyancsak izgalmas, a reformkor konyháját, gasztro-
nómiai hatásait felvezető előadással rukkolt ki Molnár 
Viktor középiskolai oktató, cukrász-szakács. Jól felépí-
tett gondolatsodra bemutatta a közösségi életet ebben a 
korban, kiemelten a kávé , kávéházi kultúra, a kávézókra 
is utalva is utalva, melynek kultusza erre az időszakra 
tehető hazánkban. Megjelentek a paraszti konyhák után 
éttermek, cukrászdák és szakácskönyvek. Szép lassan a 
fűszerpaprika is létjogosultságot kapott az egyes ételek 
készítésekor, meghonosodott a rántás és pörköltalap 
(ezzel együtt „megszületett” Pető�  kedvence, a gulyás, 
ami egyben nemzeti jelképpé vált. Megjelent a francia 
etikett és étrend a magyarok mindennapjaiban. Már 
akkor a Gundel család hirdette az autentikus magyar 
gasztronómiát, mint nemzetközi hírnök. Az első magyar 
nyelvű szakácskönyv Czifrai István gondozásában látott 
napvilágot, „legújabb Magyar Szakácskönyv” címen. 
Immáron a közös étkeztetést az a’la carte rendszer jelen-
tette. A reformkor konyháját, kínálatát három területre 
oszthatjuk: paraszti konyha, polgárok eledele, arisztok-
raták étkei.Már ismerték a Laci- konyhát  -  jelenünk  
sreetfoodjának is nevezhetjük,,, Itt jegyezzük meg, hogy 
az MBÉ magazin az idei további lapszámaiban ezzel a 
témával külön cikkekben foglalkozik. „Pető�  Emléké-
vet” írunk, a géniusz költő születésének 200. évfordu-
lója alkalmából indul sorozatunk ! Ebből következően 
a reformkor konyháját bemutatni elkötelezett feladata 
magazinunknak. A reformkor nagy alakjaihoz ételek is 
kötődnek. A kiskőrösi születésű Pető� ről feljegyezték, 
amikor Bán� yhunyadon jó étvággyal ette a rostélyost 
hagymával. De a gulyást és a túrós csuszát is szerette 
és persze kávézott. A bort mindig szívesen itta, de csak 
mértékkel. Jókai Mór számos művében utalás van a 
gasztronómiára, kötetnyi információt lehetne ebből ösz-
szeállítani. Preferálta a hüvelyeseket, a kucsmagombát 
hússal, egyik művében bemutatja a szilveszteri kram-
pampuli készítését. Tudta mi a különleges: fácánok, 
tengeri rákok, francia borok, hogy ne folytassuk. Ám 
Kossuth Lajos nem volt ínyenc, inkább szerény, egy pél-
da: 1846. március 14-én a Nemzeti Casinóban kenyérle-
vest,böfsztököt, kolompér főzeléket és paprikás kecsegét 
fogyasztott. Vörösmarty Mihály kedvenceként emleget-
te a marhasültet és a töltött káposztát. Deák Ferenc igazi 
ínyenc volt, előszeretettel kóstolta a hurkaféléket, füstölt 
húsokat, a szalonnát és rostélyost. Széchenyi egy külön-
leges képességét vallotta be  őszinte pillanatában: min-
den különösebb utóhatások nélkül képes volt megenni a 
hagymás babsalátából, nem kis mennyiséget. Fölöttébb 
szerette a francia pezsgőt…

A Bálint Napi ünnepségen a ven-
dégfogadó borrend látványos, kiválóan 
megkomponált dramaturgiájú borren-
di avatással tette emlékezetessé az 
együttlétet! Megfelelő próbatételek si-
keres teljesítése nyomán ezen a napon az 
elnök-nagymester asszony szőlővessző 
érintése nyomán tiszteletbeli tagként erő-
sítheti a közösséget dr. Hajdú Edit, rendes 
tagként Sztankovics Nikoletta, „Borleány 
2023” címet pedig Hetényi Blanka érde-
melte ki. Itt emeljük ki a borrendi össze-
jövetel hasonlóan fontos mozzanatát: a 
Magyarországi Borrendek Országos Szö-
vetségének elnöksége döntése alapján dr. 

Bozsó Ferencné Márta, alapító tag vehet-
te át a Pro Vino Érdemérem kitüntetést. 

A ceremoniák és a kulturális gondola-
tok után a nagyérdemű különleges ebéd 
részese lehetett. Alapos kutatások nyomán, 
szakmai előkészületek közepette a Kunsági 
Női Borrend – bevonva a Három Gúnár Ren-
dezvényház pro�  gasztronómiai csapatát –, 
rendkívül autentikus, történelmileg is hite-
les reformkori menüsort prezentált. 

Íme: kovászos, illetve kukoricakenyér, 
sajtok, szalámi, kolbász, szalonna, ece-
tes-olajos vereshagymával kevert bab-
saláta – szakolcai káposztaleves, lassan 
főtt marhaleves „Emma asszony” módra, 
vágott cifraszélű tésztával – Pető�  sertés-
pecsenye burgonyalángossal, nyárlőrincei 
tutajos golyók, böllérmódra hurka-kolbász 
– töltött marhatekercs Vörösmarty Mihály 
kedvére – Nádasdy juhhús puliszkával – 
Bem apó lengyel pecsenyéje földi almával. 
Zárásképpen tejfeles lepény, diós-túrós há-
jas, kalácsvariációk lekvárokkal. 

A sokak számára minden bizonnyal em-
lékezetes maradó, reformkori ízeket jele-
nünkben felvonultató ebéd közben kitűnő 
kunsági borokat lehetett kóstolni, étvágy 
fokozóként pedig a Kunság-Szesz Zrt. kitű-
nő pálinkáit ízlelhették, közöttük pedig – 
stílusosan – a Pilvax névre keresztelt kávé 
ízű likőrt. 

Már   csak egy záró kérdés marad: mi le-
het ezek után a folytatás? 

Kiss Dezső Péter

Időutazás�a�reformkorba
SZIGILLUM
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Köszöntik Bozsó Ferencné Mártát

Avatási pillanatok

Szénási Rita a mikrofonnál

Koch Csaba üdvözlete

Avatási pillanatok
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Kiadó: Kiss Dezső Péter e.v. · Székhelye: 1025 Buda-
pest, Szépvölgyi u. 92/F. · Főszerkesztő: Kiss Dezső Péter 
· Tördelőszerkesztő: Serfőző Magdolna · A szerkesztő 
bizottság tagjai: Garaczi János, Benke László, Gombás 
András, Horváth Dezső, Lukács István, Pinczés Károly, 
Tóth Imre, Csali János · Szerkesztőség és hirdetés-

felvétel: 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, 
elő� zetők · Elő� zethető: a szerkesztőség címén

MÁRCIUSI KÉTELYEK
Harmadik olyan tavasz várásunk 

a mostani, amely – bár a természet 
kivirul – az egész emberiség szá-
mára a kétségek, az egyre jobban 
tornyosuló kérdésekre adandó vála-
szok megismételt periódusát hozza! 
Amikor benne vagyunk egy törté-
nelmi helyzetben, a mindennapok 
sodrában érzi ugyan az ember, hogy 
valami nincs rendben, felhők, fájdal-
mak, napi kihívások özöne nehezíti 

az életét. Birkózunk, viaskodunk a helyzettel, de nagyon úgy látszik, ez 
a viadal egyre kimerítőbb. Mégis az örök optimista ember, aki lehetősé-
geihez képest sokféle módon tudja átvészelni ezeket a nehézségeket, 
reménykedik, de még inkább arra gondol: az ész megint csak úrrá lesz 
mindenen. Az idei első lapszámunkban – bár a szerkesztő abban re-
ménykedett, hogy nem így kell gondolkodnia – folytatjuk a dokumentá-
ló megjelenítést, érintve a hazai vendéglátás, idegenforgalom, turizmus 
folyamatosan változó történéseit. Azt mondtuk előző lapszámainkban, 
hogy az érintett vállalkozóknak sokféle túlélési csomagot kell „összeál-
lítaniuk” és bizony ez hatványozottan igaz, így március idusához érve! 
Bármerre is jártunk, a „számtan”  fő tantárgy – legyen egy kisebb panzió, 
nagyobb szálloda, rendezvényközpont vagy éppenséggel egy közpon-
ti ellátó konyha. Az energia ki� zetése egyre nagyobb energiát igényel 
mindenkitől.  Bizonyos gazdasági intézkedések enyhítik a bajt, de még 
most nem látható mennyire letaglózóan, kevésbé  húsba vágóan.Nem 
mindenhová érkezett meg a számla! Tudunk olyan szállodás vállalkozó-
ról, aki bejelentette, hogy irreális számlát kapott, kivizsgálták, de sajnos 
csak arra adtak lehetőségét, hogy részletekben  � zessen.. Lapzártánk 
előtt kérdeztük a hogyan továbbról. Még bizonytalan: bezárjon, vagy 
pedig folytassa . Az is kirajzolódik, hogy az említett menekülési irányok, 

módszerek megtalálása, ahány ház, annyiféle lehetőséget kínál. Van, 
aki éttermesként csak a hét második felében nyit ki, az alapszemélyze-
tet minimálisra csökkenti, úgynevezett „fregoli „dolgozókat alkalmaz, 
a másik pályatárs csak két kisebb teremre koncentrálja a vendégteret, 
a különtermeket kiiktatva,  ha erre a technika  lehetőséget ad. Mindjárt 
hozzá is tehetjük, hogy az év első két-három hónapja mindig is a nehéz 
időszakok közé tartozott ezeknél az ágazatoknál. Most azonban minden 
eddigi tapasztalat, meg� gyelés átértékelődik: ki ,mekkora vesztes lesz! 
És ki az, aki olyan tartalékokkal rendelkezik, ami egyben a túlélést jelenti. 
Nagy hirtelen az in� ációról két példát is említ a jegyzetíró! Egy országos 
hírű és kiemelten látogatott hajdúsági fürdővárosban az egyik nívós 
szálloda igazgatója érdeklődésünkre azt mondta, akárhogy is emeli a 
szobaárakat, folyamatosan kitehetné a „megtelt” táblát. Vajon kik jön-
nek ilyen nagy lendülettel és vastag pénztárcával? Sok ukrán, román és 
bizony nem kevés magyar vendég tudja elfogadni ezeket az emelt ára-
kat. Olyan étteremben is jártunk, ahol a tulajdonos az extra, különleges 
ételeknél – bár eredendően nem így gondolta – merészen jól felsrófolta 
az árakat. Mondjam a végkifejletet? Egy bizonyos réteg ezt is ki� zeti. 
De persze nem ilyen egyszerű a helyzet. Lassan három esztendeje, 
hogy láncolatban tör ránk a rossz. Pandémia után háború, háború-
val in� áció, bizonytalanság, kedélytelenség, a hogyan tovább köti le 
a nagy többség gondolatait. Talán egyetlen gyógyszer hathatna! Ez 
pedig egy olyan kijózanodás, felismerés, amely rádöbbenti az em-
beriséget arra, ne fokozza tovább az értelmetlen hatalmi civakodást. 
Friss riportjainkkal azt üzenjük: élni, dolgozni kell és konokul abban 
bízni, mihamarabb lesz megoldás!

Főszerkesztő

Idei első lapszámunk „címlapbora” a ceglédi 
Klément Családi Borászat nagyon kedvelt fajtája, 
amelynek szülőhazája Németországban keresen-
dő! Legnagyobb mennyiségben a Pfalz és a Mosel 
vidékén van otthon. Még számos helye van a világ-
nak, ahol jól érzi magát ez a fajta. Hazánkban 1300 
hektáron termelnek Rajnai Rizlinget. Mennyiségi-
leg a  Duna Borrégió ( korábban ,Kunsági Borvidék) 
viszi a prímet és mostani kirakattételünk egy kiváló 
ceglédi borászat ajánlata. Nem kétséges, hogy 
egyfajta könnyedség, de rendkívül ízgazdagság 
jellemzi, diszkréten illatos, alkoholban általában 
sosem gazdag, de savai annál inkább frissek, ropo-
gósak és dinamikusak. A legjobb hazai Rajnai Riz-
lingek, így a ceglédi is, eleve szárazak. Az intenzív 
gyümölcsjegyeknek és a savaknak köszönhetően 
valóban izgalmas tételek születhetnek az egyes 
pincészeteknél. Klément György szerint különleges 
szőlőfajta, sokféle egyéni árnyalatokkal. Jó szívvel 

ajánlja a mindennapok kellemes kísérőjeként, nem 
tagadottan általában a legutolsó évjáratokból ér-
demes választani. Izgalmas kihívás, ha a borász és  
mesterszakács ehhez a borhoz harmonizáló ételről 
egyeztet. Így történt ez a ceglédi Imregi Családi Ét-
terem mesterszakács sé� ével, Imregi Ferenccel tör-
tént konzultáció alkalmával is. Adódhat a lehetőség 
akár vadmadarakból, házi szárnyasokból, netán 
sertéshúsból komponálni egy szép párosítást. Az 
eredmény: a mi mostani Rajnai Rizlingünkhöz lazac 
steak bazsalikomos olivás paradicsomraguval,  ko-
ronázásaképpen pedig parmezános pirított morzsa 
adhatja meg a beteljesülő íz örömet. 

Klément Családi Borászat 
és Cegléd Zamata gyümölcslé

2700 Cegléd, Budai út 147.
Tel: 06-20/945-1941

RAJNAI RIZLING (2022) – KLÉMENT CSALÁDI BORÁSZAT CEGLÉD

CÍMLAPBOR

CÍMLPON:
RAJNAI RIZLING (2022) 

KLÉMENT CSALÁDI BORÁSZAT
Bazsalikomos lazac steak Imregi módra

ISSN: 2060-646
www.mbemagazin.hu
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FRONT OFFICE SZEMLÉLETŰ NYITOTTSÁGGAL:::

• ÖNKÉNTES SEGÍTŐK
• KAMARAI DIPLOMÁCIA
• BIZALOM VÉDJEGY
• BEZÁRTSÁGBÓL A VENDÉGLŐKBE!

A BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VÁLSÁGKE-

ZELŐ KOMPLEX KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAMJÁNAK EGYIK 

PARTNERE LEHETÜNK, FOLYAMATOSAN BEMUTATVA, 

MIKÉPPEN REAGÁL EZ A 300 EZER BUDAPESTI SZÉKHELYŰ 

VÁLLALKOZÁST REGISZTRÁLÓ RENDSZER. KORÁBBI, NYITÓ 

INTERJÚNKBAN NAGY ELEK, BKIK ELNÖK EGYIK ALAPCÉL-

KÉNT HATÁROZTA MEG AZ ELMÚLT HÁROM ESZTENDŐ 

S A JÖVŐRE SZÓLÓ LEGFŐBB CÉLKITŰZÉSÉT: AZ INTERJÚ 

KERETEIN BELÜL MARKÁNS ÜZENETET KÖZVETÍTETT AZ-

ZAL, HOGY A BKIK SZÁMOS FONTOS KÜLDETÉSE MELLETT 

A SZOLGÁLTATÓI SZEREPET TARTJA  HANGSÚLYOSNAK!  

ERRŐL KÉRDEZTÜK ELEMZŐ BESZÉLGETÉSÜNKBEN KE-

RÉKGYÁRTÓ GÁBOR GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS SZOLGÁL-

TATÁSI IGAZGATÓT.

– Miképpen lehet ezt a területet jellemez-
ni a BKIK széleskörű tevékenységi palettáján? 
Az alapcélok és szolgáltatások mellett az el-
múlt két-három esztendő ismert nehézségei-
re tekintettel, hogyan változtak a megközelí-
tési módok, a szolgáltatások formái? Reakció 
képesség, beleérző képesség, a folyamatok 
elemzése…

– A BKIK több mint 300 ezer budapesti 
székhelyű vállalkozást regisztrál évről évre a 
kamarai rendszerbe, közülük pedig kb. 1% az, 
aki szorosabb, akár napi kapcsolatot is szeret-
ne a budapesti kamarával működtetni – veze-
ti fel számszerűsítve az általa képviselt szer-
vezet nagyságrendjét az igazgató. - Ők azok, 
akik a kötelező regisztráción túl kérik az ön-
kéntes tagi felvételüket is, amiért cserében 
hajlandóak a sokat emlegetett ötezer forin-
ton túli tagdíjat � zetni. Az önkéntes tagokon 
belül is van egy kb. 10%-nyi belső mag, akik 

szabadidejük rovására társadalmi munkában 
tisztséget vállalnak a kamarai önkormányzat 
működtetésében. Ők küldöttként, osztály, 
tagozati vagy a BKIK „nagy” elnökségének 
tagjaként a napi munkában is részt vesznek. 
Nekünk, akik ennek a vállalkozói köztestületi 
szervezetnek a napi működését � zetett alkal-
mazottként szolgáljuk, mindig ezt a hármas 
tagozódást is � gyelembe kell vennünk. A 
BKIK korábbi működésében voltak időszakok, 
amikor például a szolgáltatások túlságosan el-
tolódtak a belső érintettek felé, így a létszám-
ban sokkal nagyobb kötelezően regisztrált 
budapesti vállalkozói kör joggal hangoztat-
hatta elégedetlenségét a kamarai működés-
sel kapcsolatban. Nagy Elek elnök úr irány-
mutatása alapján igazgatói tevékenységem 
során igyekszem egyensúlyt teremteni a há-
romféle BKIK-s ügyfélkör között. Az igazgatói 
működésem egyik legfontosabb eredményé-
nek azt tartom, hogy Csókay Ákos főtitkárral 
közösen elkezdtük bevezetni azt az új szemlé-
letet az apparátusba, hogy minden „front o�  -

ce” jellegű BKIK-s tevékenységet a budapesti 
vállalkozóknak nyújtott szolgáltatásként kell 
megszervezni, és lehetőleg minél szélesebb 
kört elérve. Korábban például egy szakmai 
konferencia sokszor csak egy szűkebb bel-
ső körnek volt megszervezve, mint kamarai 
önkormányzati esemény, és fel sem merült, 
hogy az eseményt „kinyitva” (akár � zikálisan, 
akár csak az esemény rögzítésével és a felvé-
tel nyilvánosan elérhetővé tételével) ez akár 
egy ismeretterjesztő szolgáltatás is lehet az 
eredeti cél kiszolgálásán túl. De akár egy ka-
marai delegáció külföldi üzleti útja is kinyitha-
tó a témában érintett vállalkozók felé, és a ka-
maradiplomáciai alapcélon túl egy speciális 
exportfejlesztési szolgáltatás is teljesülhet. 
És persze a vállalkozói érdekek kormányzat és 
önkormányzatok felé történő közvetítése is 
egy speciális szolgáltatás. Ennek az új szemé-
letnek már vannak eredményei, felmérések 
szerint sokat javult a BKIK vállalkozói megí-
télése, de további folyamatos szolgáltatásfej-
lesztések és a vállalkozók érdekeit képviselő 

Beszélgetés KERÉKGYÁRTÓ GÁBOR 
gazdaságfejlesztési és szolgáltatási igazgatóval

Gábor főzni is szeret

Vendéglősök a vendégasztalnál

A BKIK sajtótájékoztató előadói
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témákban határozott kiállás szükséges egy 
magas támogatottságú budapesti gazdasági 
kamara kialakításához.

– Hogyan mérhető a BKIK gazdaságfej-
lesztési és szolgáltatási tevékenysége, megint 
csak az utóbbi folyamatos változásokat is � -
gyelembe véve? 

– A háromféle ügyfélkör háromféle meg-
közelítést igényel – elemzi tovább riporta-
lanyunk. - 300 ezer ügyfélnek az évi ötezer 
forintos kötelező be� zetéséért - ami havi 416 
forintos maximális elvi költségkeretet jelent 
ügyfelenként – csak nagyon alapvető szol-
gáltatások nyújthatóak. Az információs és 
tanácsadó iroda munkatársai például folya-
matosan készítik a nyilvános tájékoztató 
anyagokat és megválaszolják az emailes és 
telefonos megkereséseket adózási, pályá-
zati és egyéni vállalkozási témakörökben. 
Az ingyenes vagy kedvezményes díjú esemé-
nyeink, konferenciáink legtöbbször bármely 
budapesti vállalkozás előtt nyitva állnak, ahol 
igyekszünk elősegíteni az üzleti partnerke-
resést is a résztvevők között. Szintén az új 
szolgáltatási szemléletnek megfelelően a fel-
nőttképzési részlegünk folyamatosan gyűj-

ti az információkat, hogy milyen területen 
panaszkodnak a képzett munkaerő hiányára 
a budapesti vállalkozások. Ezeken a területe-
ken, mint például az elektromos meghajtású 
járművek szerelőinél felnőttképzési tanfo-
lyamot indítunk, és a végzettek munkába 
állásával segítjük a cégek sikeres működését. 
A BKIK-hoz sokkal szorosabban kapcsolódó 
önkéntes tagjainknak természetesen igyek-
szünk olyan további ajánlatokat összeállítani, 
amivel „megháláljuk” az elköteleződésüket, 
és egyben anyagilag is megtérülő befektetés-
sé alakítjuk nekik a magasabb tagdíj be� ze-
tését. Francia minta alapján például nemrég 
indítottuk el a csak önkéntes tagok számára 
elérhető Kamarai Bizalom programunkat, 
ahol egy egyszerűsített, kis adminisztrációval 
járó eljárás után az arra érdemes vállalkozá-
sok ingyenesen megkapják a BKIK Kamarai 
Bizalom védjegyét, amit utána nyilvánosan 
használhatnak új ügyfelek bizalmának el-
nyerésére. De a � zetős szolgáltatások terén 
is nagyon széles körű kedvezmény rendszert 
működtetünk az önkéntes tagjaink számára. 
Az egyéni vállalkozók például már a Széche-
nyi Kártya igénylésekor vagy éves megújí-
tásakor � zetendő regisztrációs díjból kapott 
kedvezmény alapján jól járnak az önkéntes 
belépéssel. A tisztségviselőink számra pedig 
még szorosabb együttműködési lehetősége-

ket működtetünk. A Deregulációs Bizottsá-
gunk például a tőlük érkező bejelentéseket, 
amik működési nehézséget okozó szabályo-
zási problémákról szólnak, jogászokkal fel-
dolgozza, beazonosítja mely jogszabályok, 
mely rendelkezései okozzák a nehézséget, és 
egyben kidolgozza a jogszabály változtatá-
si javaslatokat is, amit a BKIK vezetése utána 
elküld az érintett állami vagy önkormányzati 
döntéshozó szervnek.

– Gazdasági ágazatokat tekintve meg-
lehetősen sokszínű ez a  terület, amellyel 
foglalkoznia kell ennek a stratégiai vezetési, 
ha úgy tetszik szolgáltatási tevékenységnek. 
Erről egy rövid összefoglalót kérnék: mely te-
rületekre kell � gyelni, inkább úgy mondanám 
melyek a kiemelt területek?

– A BKIK a kamarai törvény előírásának 
megfelelően a teljes budapesti gazdaságot 
képviseli pár speciális szakmát (ügyvéd, orvos, 
gyógyszerész) és az agrárszektort leszámítva, 
amiknek saját kamarájuk van – fókuszál az ál-
tala képviselt szervezetre beszélgetőpartne-
rünk. - A BKIK belső vállalkozói önkormányza-
ti felépítésében az egyes gazdasági területek 
négy tagozatba sorolódnak: ipari, kereske-
delmi, gazdasági szolgáltatási és kézműves. 
Ezek a tagozatok pedig több szakmai osztály-
ból állnak össze. Azok az osztályok, amiknek 
agilis vezetése van, és jól szervezettek, job-
ban ki tudják használni a kamarai rendszer 
lehetőségeit. Például az idegenvezetők vagy 
a taxisok tipikusan ilyenek a BKIK-n belül, de 
nemrégiben az autóvezetést oktató vállal-
kozók szerveződtek meg, és alakítottak egy 
új kamarai osztályt annak érdekében, hogy 
együtt , a kamarai támogatással tudjanak fel-
lépni  érdekeik érvényesítésért. Első lépésben 
például el tudták érni, hogy  az egyéni vállal-
kozói átalányadón belül magasabb költségle-
írási kategóriába sorolódjanak.

– A nagy egészben, mivel az MBÉ maga-
zin célirányosan a vendéglátás, turizmus, 
idegenforgalom, szállodaipar területéről ad 
aktuális helyzetjelentéseket, riportokat, ezzel 
kapcsolatosan igazgatóként mit emelne ki, a 
szolgáltatási „csomagban” mennyire tudnak 
� gyelemmel lenni ezekre a területekre?

 – A belső szervezettség mellett a külső 
gazdasági hatásokra is folyamatosan � gye-
lünk – nyomatékosítja. - A covid alatt például 
a külföldi vendégekre és családi vagy céges 
eseményekre szakosodott magasabb minő-
ségű, egyben drágább budapesti vendég-
látóhelyek kerültek a legnagyobb bajba a 
határok lezárása miatt. Amikor a vendéglők 
újra kinyithattak, de a külföldi vendégek még 
nem tértek vissza, akkor ezeknek a vállalko-
zásoknak a megsegítésére egy programot 
indítottunk „Újranyitva Budapest!” néven, 
amiben az ország működését a járvány alatt 
biztosító „mindennapok hősei” (ápolok, men-
tősök, rendőrök, stb.) pályázhattak arra, hogy 
a BKIK támogatásából egy ilyen bajban levő 
magas színvonalú étterembe elmehessenek 
a bajtársaikkal egy közös ebédre vagy vacso-
rára. A programnak hatalmas sikere lett, 10 
ezer „hős” több mint 50 budapesti étterem-
be tartott eseményre nyert támogatást a 
BKIK Szolidaritási Alapjából. Győr�  Pál, aki 

1,5 évig mást se mondott a tévében, mint, 
hogy maradjunk otthon, a program népsze-
rűsítése során végre azt mondhatta, hogy 
merjünk újra közösen étterembe menni! A 
program addicionális hatásaként így sikerült 
felgyorsítani a hazai vendégek visszaszokását 
az éttermekbe. A programnak én voltam az 
ötletgazdája, kidolgozója és a megvalósí-
tási felelőse. Igazgató munkám eddigi leg-
meghatóbb pillanatai voltak, amikor ezek-
ről az eseményekről a fényképes köszönő 
levelek beérkeztek. Öröm volt olvasni, hogy 
milyen lelki feltöltődést jelentet 10 ezer a co-
vid alatt emberfeletti munkát végző és abban 
értelemszerűen teljesen kimerült bármiféle 
társas összejöveteltől másfél évig elzárt em-
bernek egy-egy ilyen BKIK támogatta ese-
mény. És közben a vendéglősök is bevételhez 
jutottak, végre újra élet költözött az éttermük 
falai közé.

– Fontos területnek gondolom, hogy a 
szolgáltatás, gazdaságfejlesztés kétoldalú 
folyamat. Ismerni kell az igényeket, ugyanak-
kor ezekre válaszokat kell adni. Hogyan látod 
ezeket a folyamatokat jelen napjainkban 
oda –vissza?

– A mai világban a szolgáltatásfejlesztés 
fontos iránya a digitalizáció, főleg ha töme-
gesen nyújtott szolgáltatásokat szeretnénk 
megvalósítani – összegez Kerékgyártó Gábor. 
- Célunk, hogy a 300 ezer budapesti regiszt-
rált vállalkozás előbb-utóbb mind úgy érezze, 
hogy bőven megérte neki az az évi ötezer 
forint, amit a kamarának kötelezően be kell 
� zetnie egy évre. Ennyi ügyfélnek ilyen érték-
tartományban (havi 416 forint/ ügyfél, mint 
már említettem) csak digitális módszerekkel 
lehet eredményt elérni. Folyamatosan � gyel-
jük a máshol (akár külföldön) megvalósuló 
jó példákat. Több ilyen projekt koncepció is 
megfogalmazásra került már,.Bízom benne, 
hogy a   következő években sikerül ezek közül 
többet  megvalósítanunk, így is hozzájárulva  
vállalkozóink elégedettségéhez. 

Tanít, kutat vállalkozásfejlesztés 
és adózási területen

vállalkozó  � atalokat elemez…

2019 decemberétől előbb elnöki tanácsadóként, majd 
2020 nyarától gazdaságfejlesztési és szolgáltatási igaz-
gatóként dolgozik a BKIK-ban. A kamarai munkája mellett 
a Budapesti Corvinus Egyetemen tanít és kutat, több mint 
15 éve vállalkozásfejlesztési és adózási területen. Nemrég 
védte meg a doktori értekezését a � atalok vállalkozóvá 
válásának elemzése témakörben. Igazgatói munkája két 
jól elkülönülő feladatkört tartalmaz: az igazgatósághoz 
tartozó szolgáltatói iroda munkájának megszervezését és 
az általuk nyújtott szolgáltatások folyamatos fejlesztését. 
A másik pedig a vállalkozóktól érkező információk alapján, 
Nagy Elek elnök úrral egyeztetve, az ő sok évtizedes gazda-
sági tapasztalatára is támaszkodva, gazdaságfejlesztési 
javaslatok kidolgozása az éppen aktuális budapesti vagy 
akár országos ügyekben!Nemes kihívás!

Kiss Dezső Péter

Kerékgyártó Gábor 
BKIK Gazdaságfejlesztési és szolgáltatásiigazgató

0630/817-2313

Budapest újranyitva
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FELCSÚTON JÓL ÁTGONDOLT VÍZIÓ MEGVALÓSÍTÁSAKÉPPEN LÉTREJÖTT EGY 
OLYAN VENDÉGFOGADÓ BÁZIS, AMELYNEK TALÁN MÉG A VILÁGON SINCS PÁRJA! 
MONDHATNÁNK, MINDEN A LABDARÚGÁSNAK KÖSZÖNHETŐ, DE  INKÁBB ARRA 
HÍVJUK FEL A FIGYELMET, HOGY ÉRTÉKTEREMTŐ FOLYAMATOKRÓL VAN SZÓ!   
MOST A HOTEL PANCHO SZÁLLODA BEMUTATÁSÁT TŰZZÜK CÉLUL, DE VALÓJÁ-
BAN TÖBBRŐL VAN SZÓ. A 2016-BAN A VILÁG LEGSZEBB FUTBALL STADIONJÁNAK 
VÁLASZTOTT PANCHO ARÉNA SZOMSZÉDSÁGÁBAN EGY VIRÁGZÓ VENDÉGFOGA-
DÓ KULTÚRA ALAKULT KI.

Ahogy Felcsút felé közelít az ember, főként, ha az elmúlt évek-
ben többször is járt erre, látható, egyre jobban érdemes ideérkez-
ni vendégként. Ennek előzményei vannak, mert létrejött a Puskás  
Labdarúgó Akadémia Alapítvány, amely mindezek gyökerét jelenti. 
Foci és vendéglátás? Igen, mert aki Felcsútra jön vendégszurkoló-
nak, megismerhet egy olyan stadiont, ami talán meg sem ismétel-
hető ebben a világban. A labdarúgás – imádott sport szerte a világ-
ban – nyitott meg egy olyan hatalmas kaput, ami egyben ennek 
a térségnek, településnek  befogadó arcát is megmutatta. Azért 
érkeztünk az átadása után alig több, mint féléves szolgálatát telje-
sítő Pancho Hotel vezetői „hármas fogatához” beszélgetésre, hogy 
megpróbáljuk  bemutatni  sorainkkal és képeinkkel: miért is kellett  

a stadion mellett egy hotelt építeni?
Beszélgetőtársaim Kaindl Zol-

tán igazgató, Körmendi Ádám étter-
mi igazgató, Váradi Roland exekutív 
séf. Külön-külön mesélik el történe-
tüket és kötődésüket a szakmához 
és a közösen felvirágoztatni akaró 
szállodához. 

Kaindl Zoltán igazgató
Tisztelni való szakmai múlttal rendelkezik, a hazai szál-
lodaipar jeles helyszínein dolgozhatott, meghatározó-
an front o�  ce   területén. Így a Duna Intercontinental, 
Four  Seasons Hotel   Gresham  Palace kötelékében, 
hogy csak két olyan helyszínt említsünk, ami talán 
üzenetjellegű. 

– Szállodánkat egy komplex 
szolgáltató rendszerben szeretnénk 
megismertetni az érdeklődő vendé-

gek körében – mondja. –  Minden lehetősé adott arra, hogy ebben 
a rendszerben mi is megtaláljuk a saját, egyre jobban csiszolódó 
stílusunkat! A Felcsútra érkező vendégek talán három megköze-
lítésben jellemezhetők. A vendégcsapat sportolói, bizonyos szá-
mú szurkolói itt tölthetnek egy-két napot, jöhetnek edzőprog-

ramokra is ebbe a 
csodálatos természeti  
környezetbe csapatok, 
számukra most szeret-
nénk kialakítani szál-
lodák mellett egy va-
donatúj pályát. Ez fontos 
fejlesztés, ugyanis a vendégfo-
gadó komplexitásunk része, hogy 
egy másik, nagyon fontos lehetőség: 
a  Sport Hotel szolgáltatásai mellett  felkínálhassuk a Pancho Hotel 
exkluzív szolgáltatásait. Azt is mondhatnám, egyik erősíti a másikat. 
Visszatérve a mi vonzerőnkhöz, nagyon fontosnak tartom, hogy 
akik nálunk töltenek néhány napot, vagy heteket, megismerhetik 
külön is  a Pancho Arénát, az alcsúti Arborétumot, a Pannónia 
Golf & Country Klubot, az alcsútdobozi  Kalandparkot, a Vál-völ-
gyi kisvasutat. Ahogy felvezetésemben mondtam, számunkra 
most a legfontosabb, hogy ezeket az egybefogott értékeket tudjuk 
felkínálni a hozzánk érkezőknek! Szállodavezetőként azt mondha-
tom, szépen kialakuló csapattal dolgozom, egyöntetűen látjuk jö-
vőképünket, Korrekciókra  elen-
gedhetetlenül szükség van, de  
látjuk a következő lépéseket. 

Váradi Roland exekutív séf
Fejér megyében nőtt fel, olyan családi háttér-
ben, ahol az állattartás, a háztáji gazdálkodás 
a megélhetést jelentette. Volt számára példa, 
hiszen most 30 évesen azt mondja beszélge-
tésünk kezdetén: „Ennél jobb indíttatást nem is 
kaphattam volna szüleimtől!” Mind a mai na-
pig családi gazdálkodásunk része ez, örömömre 
segíthetek mindenben szüleimnek”. Roland az 
a gondolkodó és cselekvő szakács, aki tudja, 
honnan indult és hová tart. Tudatosan készült 
a szakmára, Tatabányán tanult célirányosan a 

A Pancho Hotel „belső hármasa”…
KOMPLEX VENDÉGLÁTÁS FELCSÚTON     FELFEDEZÉSRE AJÁNLOTT PROGRAMOK      ÉTEL ÉS BOR HARMÓNIÁJA

Tradícionális, innovatív ételekkel...
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szakmai középiskolában. De ezt követően is tudta, mik a követke-
ző lépések. Stíluskeresés címszóval indult neki, hogy gyarapíthas-
sa tudását. Tatán több étteremben is kipróbálta önmagát – úgy 
mondja ez az erőgyűjtés első szakasza volt. Remek emberekkel 
ismerkedhetett meg.  Még tovább ment és elsők között mutat-
hatta meg magát a televízió, azóta már sikeres, magas fokú né-
zettségnek örvendő műsorában, a Séfek-Sé� ében. Az elődöntőig 
verekedte be magát. 

– Nagy megtiszteltetés, hogy a Pancho 
Hotel konyhai–gasztronómiai arculatát ala-
kíthattam ki, s alakítom jelenleg is – mondja. 
– Most is sokat tanulok, csiszolom a magunk 
stílusjegyeit! Letisztult, bisztrós jelleget 
szeretnék adni szállodánk gasztronómi-
ájának, ehhez minden lehetőséget meg is 
kapok. Tíz fős konyhai csapatom catering 
feladatokat is vállal, de most a legfonto-
sabb, hogy kiépítsük azt, ami a mi jelleg-
zetes stílusunk! Nagyon fontosnak tartom 
megemlíteni, hogy a szakmai utánpótlás 
nehézségeit nem ismerjük. Köszönhető a 
szomszédban tíz éve létrehozott Letenyey 
Lajos Szakképző Gimnázium és Szakmun-
kásképző céltudatos nevelési program-
jának. Jól felkészített, a szakmát már i� an 
megszerető tanulókból kereshetjük meg 
az arra érdemes jövőépítő szakácsokat, 
felszolgálókat, cukrászokat! Nagy értéknek 
tartom, hogy vendéglátós, általam tisztelt    
kollegámmal együtt tudunk dolgozni, aki 
éttermi igazgatóként nemcsak a lokalitást, 
hanem a nemzetközi trendeket is tudja 
képviselni mindennapi munkájában.Értjük 
egymás gondolatait,közösen keressük  a 
legjobb megoldásokat.

Körmendi Ádám éttermi igazgató
 – F&B manager

Egy évtizedet töltött azzal, hogy az általa imádott szakmát nem-
zetközi színtereken is megismerhesse. Immáron több, mint 20 éve 
dolgozik a vendéglátásban, megismerte felfedezőként a külön-
böző nemzetközi stílusokat: hajóvendéglátás, bártender mun-
ka,golfpályákon át az éjszakai bárokig és sorolhatnánk tovább. 
Valójában azért dolgozik itt, mert pályafutásának része az is, hogy 
étterme stílusjegyeit úgy  ismertesse meg, ahogy egy  gondos , jó 
gazda  bevezeti  vendégeit  a szeretet világába,,,

– Én vagyok az, aki a vendéget végig 
kísérhetem a szállodába való belépéstől, a ki-
lépésig – mondja. – Ebben legfőbb szerepem 

akkor adatik, ha reggelizni jön, ha az étlapunk 
szerint felkínált á la carte étlapról kér ebédet, 
ha megérkezik a vacsora asztalunkhoz. Vagy 
ha külön kérése lenne a továbbiakban. 

Megszületett a Pancho Hotel borlapja!
Körmendi Ádám nem tudja leplezni szakmai  munkájának  friss  
örömét! Riportunk készítésének napjaiban sikerült megkompo-
nálnia, kiváló és széleskörű boros partnereinek köszönhetően, a 
Pancho Hotel szezonális, tavaszra szóló Borlapját. A borlapszer-
kesztő nemes üzenetét jó szívvel közvetítjük! Azt mondja, 2016-

tól, külföldről való hazatérése után, feleségével külön is bejárta, 
s bejárja most is kiváló, nemzeti büszkeségeinknek számító bor-
vidékeinket! Saját élményeiből és ismeretanyagából összeállította 
ezt a több, mint bíztató üzeneteket közvetítő borlapot.

– Elsőszámú motivációm azt volt, hogy 
megismertessem a hazai borvidékeket, 
de még talán ennél is fontosabb, hogy 
azokat a borászokat, akik felfedezésre al-
kalmasak! – mondja. – Mindezt úgy értem, 
hogy a borlap is üzenhet arról, hogy a kü-
lönböző kereskedelmi beszerző helyeken 
megvásárolható borokon kívül én, mint 
szakmai ajánló, kit és kiket szeretnék a mi 
nagyérdemű vendégeink számára java-
solni. Hihetetlen a kínálat!  Üzen csodálatos 
tételeivel a Dereszla Pincészet Tokajból, a 
Steigler Pince Sopronból, Frittmann János 
kiváló soltvadkerti borász, a Pécsinger Sző-
lőbirtok, Szabó és Fia Pincészet, a Tornai 
Pincészet, a Szeremley Pincészet, Figula 
Pincészet, akinek édesapja halála után jeles 
nemzedéki folytatója � a,  tavaly, 2022-ben 
megkapta az „Év Bortermelője” kitüntetést. 
Folytathatom a Feindl Balatoni Pincészet-
tel, vagy az emblematikus egri Tóth Pincé-
szet Kadarkáival, a villányi Gere Attilával, 
a Tummerer Pincészettel, de nincs vége! 
Érdemes felfedezni ezt a kínálatot! 

Ellátogattunk Felcsútra, megismerhet-
tünk egy olyan szállodai szívközpontot, 
ahol nemcsak a bemutatott három front-
ember jelenti a minőségi vendéglátás elkö-
telezett alapjait, hanem az általuk kiépített 
csapat mindenegyes tagja. Fontos üzenet-
nek gondoljuk – főképpen arra utalva, ho-
gyan lehet értékes szakembereket találni -, 
hogy mind a három frontember, előzetesen 
megtett pályafutásuk után itt, néhány ki-
lométerre alapította meg családi fészkét.  
Milyen érdekes! A térségből származnak, de 
tudtak visszatérni.  Lokálpatriótákként- Fel-
csút  hírét  segíteni. 

Kiss Dezső Péter

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

Tálalás előtt...

Borkiválóságok az új borlapon
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IGAZI CSALÁDI BORÁSZATI VÁLLALKO-
ZÁS CEGLÉDEN A KLÉMENT BORHÁZ ÉS 
GYÜMÖLCSLÉ ÜZEM.  DOKUMENTUMSZE-
RŰEN NÉZVE, 1991-BEN INDULT EGYÉNI 
VÁLLALKOZÓKÉNT KLÉMENT GYÖRGY 
BORÁSZ. 32 ESZTENDŐ UTÁN, FEBRUÁRI 
LÁTOGATÁSUNK ALKALMÁVAL ÖSSZE-
GEZTÜK A HONNAN, HOVÁ FOLYAMATO-
KAT. EHHEZ ADOTT APROPÓT A SZÁMUK-
RA KORSZAKOS  FEJLESZTÉS.

Személyes megjegyzéssel kezdem 
riporterként a találkozás első perce-
iben, amikor beszélge-
tésünk nyitányaképpen 
megemlítem, hogy lap-
szerkesztőként gyakorta 
találkoztunk különbö-
ző szakmai és borrendi 
eseményeken és először 
2019-ben hallottam arról, 
hogy Borház építésébe 
fogtak. Érik a gyümölcs, 
benne a szőlő, így három 
év elteltével 2022-ben 
egy új pályaszakaszt in-
díthatott a ceglédi családi 
borászat. Türelemmel vár-
tam a pillanatot , hogy itt 
lehessek:

– Az igazsághoz tartozik, hogy 
2018-as költségvetésre alapozott pá-
lyázati összegből – ez az  egész be-
ruházás 40 százaléka – kellett gaz-
dálkodnunk, de a végén jelentősen 
megnövekedett az önerő a megvál-
tozó árak miatt! – mondja a családfő, 
a nyárfatermetű borász, aki családi 
boros kötődései miatt, édesapjától 
továbbörökölte ezt a megélhetési for-
mát, Nagykátán járt kertészeti közép-
iskolába, majd a kecskeméti főiskolán 

szerzett szőlész-borász diplomát, mindezt megfejelve 
pedig növényvédő szakmérnöki diplomával vágott 
neki szépen kibontakozó szakmai karrierjének. – Ehhez 
a szakmai történethez tartozik még, hogy 1995-től alapí-
tója vagyok  a ceglédi Aranyhegyi Szövetkezetnek. Sző-
lőtermelők közössége ez, jelenleg 10 tagot számlálunk,  
integrálunk többféle tevékenységet: termelést, gépi kar-
bantartást, feltolgozást, értékesítést. Visszatérve egyéni 
utamra, fontos pillanat, hogy 1992-ben megnősültem, 
feleségem Emese székely, sorsszerű a találkozásunk 
- immáron négy felnőtt gyermekünk van! Ő az értékesí-
tés, kapcsolatépítés, adminisztráció motorja. Anya, szív, 
mosoly, csodálatos feleség!

ÁTADTÁK A KLÉMENT CSALÁDI BORHÁZ-ÉS GYÜMÖLCSLÉ  ÜZEM  
ÚJ BERUHÁZÁSÁT–   BORTURIZMUS LEHET A KITÖRÉSI PONT

 TÁRSASJÁTÉK
kicsiben és nagyban

Klément György fejleszt, új értékesítési formákat keres Négy gyermek szülei

A kínálatból
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Igen, a gyerekek…

Itt ül a riport alkalmával beszélgetésünk asztalánál 
Márton, a legkisebb, aki 21 éves, a Magyar Ag-
rár- és Élettudományi Egyetem Élelmiszer Szakán 
harmadéves./Kis kulissza: a Hallgatói Önkormány-
zat elnöke, talán mert közösségben gondolkodó 
fiatalember,aki társaival  partnere lehet az egye-
temi vezetésnek, /Nem véletlen ez a választás, 
ugyanis fontos része a családi vállalkozásnak a 
gyümölcslevek gyártása. Mindjárt mondjuk is: a 
szakmai továbbfolytató minden bizonnyal ő lesz! 
A dolgos házaspár másik három gyermeke: Emese 
és György  orvosi diplomát szerzett, Zsuzsanna pe-
dig jogit. Nagy érték:mindenki ott segít, ahol tud! 

Emese anyai örömök elé néz, tavasszal megszü-
lethet a Klément család első – már tudják – leány 
unokája!  Bogozzuk tovább, mi a Klément család 
példaértékű, az összefogásra utaló emberi varázs-
latos  értéke? Márton és édesapja meséli, hogy 
gyermekkoruk óta, mind a mai napig imádnak 
társasjátékozni a gyerekek. Most is, ha hazajönnek, 
előkerül újabb és újabb játék, még karácsonykor is 
ezzel kedveskedtek egymásnak. Talán ez az össze-
fogó kötelék ennek a családnak a legfőbb értéke. 
Együtt gondolkodnak, szívük együtt dobban, tud-
ják, csakis közösen tudnak előbbre jutni-játékosan  
képviselik a  komoly verseny szellemet!

A Klément Családi Borászat lépés-
ről-lépésre haladt előbbre. Ha most 
adunk egy számvetést, 60 hektárnyi 
területből 25 szőlőművelésű, a többi 
gyümölcsös. Ezért is volt fontos, hogy 
a fejlesztés, a jövőépítés része legyen az 
az új bázis, amely Cegléd turisztikai, 
idegenforgalmilag vonzó részéhez 
kapcsolódik:

– Fontos célunk volt ez, hogy a turisz-
tikailag látogatott, velünk szomszédos 
wellness szálloda és a mellette található 
kemping és üdülő övezet vendégeit is 
fogadni tudjuk boros és gyümölcslé  kí-

nálatunkkal – mondja György. – Amikor 
lehetőség lesz rá, a most átadott  borhá-
zunkban csoportokat tudunk fogadni, 
autentikus ételeket kínálhatunk, de már 
most is jönnek borokat, ívó leveket vásá-
rolni szállodavendégek és más, borain-
kat már megismerő vásárlók. Fontosnak 
tartom, hogy  bővítsük kapcsolatainkat a 
helyi vendéglátós üzleteken kívül, Buda-
pesten, a régióban, ideértve Szolnokot is. 
A fővárosban és a már említett  szomszé-
dos megyeszékhelyen külön értékesítési 
pontunk van . Itt mondanám el, hogy a 

számunkra a korszakosnak mondható 
beruházás révén ide koncentráltuk erő-
inket.  Gépészeti, borászati technológiai 
területen is előbbre léptünk!. Összead-
va értékeinket azt mondhatom, a bor 
értékesítés 60 százalék, a gyümölcslé 
eladás pedig 40 százalék. Borokban a 
fehér dominál: Muscat Ottonel, Rajnai 
Rizling, Chardonnay, Cserszegi Fűszeres, 
Rozé és ígéretes a Cabernet Sauvignon - 
Cabernet Franc cuvée! Miért a gyümölcs-
lé? Három hektárnyi almás gyümölcsö-
sünk volt, ezzel indultunk. Azóta sikerült 
ezen a területen jelentősen továbblépni, 
mert a több lábon állás manapság az 
életben maradás egyik záloga. Erre is 
e egyre nagyobb a piaci igény. Cegléd 
Zamata márkanévvel, tartósító szerek 
nélkül készítünk különféle zödségekkel, 
gyümölcsökkel  gazdagított ízvariáció-
kat. Az alma több társításban is fontos 
komponens!

Borrendi avatás – 
Négy „Klément” 

az Ughváry László Borlovagrend 
kötelékében 

Talán a hazai borrendi mozgalom történetében is egye-
dülálló, hogy az átadott Borház ünnepi eseményén 
meglepetés pillanatok részesei lehettek a jelenlévők. 
A krónikás jelentheti: a ceglédi Unghváry László Borlo-

vagrend nagymestere, dr. Vangyel Tibor öt új tagot 
fogadhatott be jeles szervezetükbe. Koczor Kálmánt, a 
Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének  el-
nökét – mit sem tudott róla! -, valamint a Klément csa-
lád jövőjét a maga � zikális valóságában jelképező négy 
gyermekét: Emesét, Zsuzsannát, Györgyöt, Mártont. 
A találkozó azért is volt emlékezetes, mert a jelenlévők 
azzal szembesülhettek, miként tud megfontoltan, át-
gondoltan, sok-sok szorgalommal, családi összefogással 
felfelé haladni  ez csodálatos család. 

Kiss Dezső Péter
Fotó: Makó András

Koczor Kálmán MBOSZ-elnököt 
Vangyel Tibor avatta

Márton (jobbról) vásárlókat fogad

A Klément család felnőtt gyermekeit avatja a nagymester
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IGAZI CEGLÉDI FÖLDSZINTES POLGÁRI HÁZBAN FOGAD A BELVÁROS SZÍ-
VÉBEN DR. VANGYEL TIBOR ÜGYVÉD, AKIT NEMRÉGIBEN VÁLASZTOTT 
MEG ELNÖK-NAGYMESTERÉNEK AZ UNGHVÁRY LÁSZLÓ BORLOVAGREND 
TAGSÁGA. JOGÁSZ ÉS BOR? ÚGYIS FOGALMAZHATUNK: A PARAGRAFU-
SOK EMBERE, AKI NEGYVEN ÉVE PRAKTIZÁL – BORRÓL, BORBAN IS GON-
DOLKODIK. A VÁROS  TÁRSASÁGI ÉLETÉNEK   RÉSZESE.

Irodájába lépve, ahogy a fogasra tekintek, 
látom is felakasztva a rend jellegzetes öltöze-
tét. Szerteágazó ügyvédi munka, de ez a � nom 
momentum is üzeni, a bor valóban megfér a 
szívében, lelkében, gondolkodásmódjában. 
Látogatásom nem véletlen, hiszen olyan nagy 
múltú borrend legújabb korszakának felelős 
vezetője, ahol az előd nagymesterek már ele-
ve meghatározták a nagyságrendeket: Simon 
Ernő, Kiss Attila, Turi  Krisztina… 

– Lehet, hogy sorsszerű ez a folyamat és 
már a gyerekkoromtól kezdődött – mondja 
Tibor mindjárt a múltra utalóan. – Kisújszállási 
vagyok és 13 éves kamaszként nagymamám-
nak már segítettem a meggybor készítésben. 
Nem ördögtől való, hogy vízszintesen értel-
mezve egy ujjnyi bort már kóstolhattam is. Át-
ugorva a hosszú évtizedeken, rátérve a borra, 
nyugodtan ki merem jelenteni, a mindenkori 
meggyborok évjáratának minősége egyfajta ál-
talános évjárati üzenetet jelent. Azért is mond-
hatom mindezt megalapozottan, mert saját 
magam immáron  több mint 40 éve készítek 
meggyborokat, magam örömére és persze má-
soknak is kínálva.  A borhoz való viszonyomat, 
kötődésemet talán az is kifejezi, hogy mindig is 
� gyeltem fér� emberként arra, hogy jó, minő-
ségi borokat  fogyasszak! Már az újabb nemze-
dékek nem emlékeznek a Monimpex cégre, a 
magyar borok exportjával foglalkoztak és volt 
egy budapesti üzletük, ahol az itthon maradt 
kiváló tételeket meg lehetett vásárolni. Fontos beszerzési for-
rásom volt. Mindig is vonzódtam a jeles borászokhoz, Egertől a 
Dunántúl borvidékein át   szerte az országban. Ha most fel kelle-
ne idéznem az elmúlt pár évtized borkóstolós élményeit, doku-
mentumnapló lehetne belőle! Mindenesetre késztetést éreztem 
arra, hogy megszerezzem az okleveles borbíráló képesítést. 

Maradjunk azonban a ceglédi borrendnél és annak új korsza-
kánál! Vangyel Tibor alapító tagként  egyike azon keveseknek, 
akik mindvégig az elnökség munkáját erősítették. Számára 
nagy megtiszteltetés, hogy a rendi közösség  bizalmából, a bor-
rend  nagymesteri tevékenységét átvehette. Célja, hogy erősí-
teni kell a borrend és a város kapcsolatát, ezer szállal kötődni a 
különböző vendégfogadó rendezvényekhez! Így például a bor-

rendi bál minden évben történő megszervezé-
se nagyon fontos közösségteremtő erő, a Kos-
suth-napi felvonulás vagy a Márton-napi újbor 
kóstolás, a különböző körzeti borversenyeken 
való szakmai jelenlét erősítheti a civil közösség 
elfogadottságát. 

– Sikerült egyeztetni a borrendünknek a vá-
ros - és a helyi Művelődési Ház  vezetésével ar-
ról, hogy a borrend minden szakmai hátteret 
biztosít az egyes rendezvények sikeressége 
érdekében.  Hagyománya van a Cegléd Város 
Bora, Borrend által történő lebonyolításának. A 
mi rendünk kapott bizalmat arra, hogy Nagy-
kőrös Város Borának választását lebonyolít-
hassuk.  A borrendiség egyben ceremónikus-
ságot is jelent. A mindenkori avatásaink során 
nagy közönség előtt színpadon mutathatjuk 
meg, miképpen is képviseljük Cegléden a bor-
rendiséget. Kiváló elődeink megszerkesztették 
az avatás forgatókönyvét, Nagytanácsunk és 
teljes borrendi közösségünk úgy döntött, hogy 
ehhez kapcsolódóan néhány új, korszerű lát-
ványelemmel gazdagítjuk programunkat. En-
nek első, sikeresnek mondható fogadtatása a 
legutóbbi  Kossuth-napi rendezvény volt, ahol 
a város kiváló olimpikonjait a Lőrincz testvére-
ket avattuk fel. Idén pedig a Város Bora címet 
az országos hírű Laskafesztiválon adjuk át ün-
nepélyes keretek között. Felelősen gondolko-
dunk a borról, a helyi borász társadalom ilyen 
jellegű rendszeres elismerése szakmai munká-

juk aktuális tükre. Térségi borversenyek  okleveleit a XXIII. Bor-
rendi Bálon adjuk át.  

Kiemelt feladatomnak tekintetem a � atalok megszólítását, 
és bevonását a borrendek életébe. 

Hozzátartozik Vangyel Tiborról villámportrénkhoz, hogy ér-
dekes módon a borhoz úgyis kötődik, hogy veje Liptai Zsolt, 
a Pannonhalmi Főapátság országos hírű főborásza.  Hogyan is 
történt? „A lányom is  érdeklődő borfogyasztó, többször együtt 
mentünk boros rendezvényekre. Cegléden az Imregi családi 
vendéglőben megrendezett egyik  borvacsorán a pannonhalmi 
borászattól Zsolt vezette fel a borokat. A vacsorán egymás mel-
lett ültek – és milyen az élet – egymás mellett is maradtak…”

kdp

Nagymester közelről
A nagymamával meggybort kóstolt…

DR. VANGYEL TIBOR 
mesél a borrendiségről, 

a ceglédi borról - Okleveles borbíráló

Fontos újításokat vezetnek be

Alapító: a négyes számozású 
éremmel

Két nagymester
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MÁSFÉL ÉVTIZEDE, HOGY ELŐSZÖR TALÁLKOZTUNK 
A CEGLÉDI IMREGI TESTVÉREKKEL. JÓ HÍRÜK VOLT, 
EZÉRT JÓ SZÍVVEL KOPOGTATTUNK ANNAK IDEJÉN  
NÁLUK: HOGYAN SIKERÜLT HÁROM CSALÁDTAGNAK 
ÖSSZEFOGNI, ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A MINŐSÉGI 
VENDÉGLÁTÁST KÉPVISELJÉK?MOSTANI LÁTOGATÁ-
SUNK AKTUÁLIS HELYZETKÉP. NEM MESE, VALÓSÁG: A 
HÁROM FÉRFIEMBER – AKIK KÖZBEN KÜLÖN-KÜLÖN 
IS SZÉP CSALÁDOT ALAPÍTOTTAK – SZORGALMASAN  
LÉPEGETETT ELŐBBRE ÉS ELŐBBRE…

Cegléd város  Szabadság terén egy igazi 
városi bisztróban, kávézóban ülünk a három 
Imregi „legény” közül Tiborral és Ferenccel. Ez 
utóbbinak ikertestvére, pár perces születéskü-
lönbséggel Zsolt, aki hármójuk közötti szakmai 
munkamegosztás részeként a felszolgálás szak-
mai felelőse. Sajnálatunkra,  elfoglaltsága  miatt nem lehetett jelen  
beszélgetésünkön. Délibáb Kávézó és Street Food Étterem köz-
ponti   találkozóhelye az alföldi városnak. Itt  a család fontosságáról, 
az előbbre jutás fázisairól, a stílus teremtésről és a jövőépítésről is 
szót váltunk: 

– 35 éve kezdtük! – kezdi visszaemlékezését Tibor. – Ha most 
nagy hirtelen kell összefoglalnom, pár sorban a mi több évtize-
des történetünket, így fogalmazható meg: elsőnek piaci falatozó, 
onnan Holstein Söröző, következett a Borpatika Étterem, ebből 
továbblépve pedig az Imregi Családi Vendéglő. Fontos fejlődési 
állomásunk, hogy a vendéglátás műfajszélesítése miatt, sikerült 
megépítenünk, kialakítanunk az Imregi Rendezvénytermet. 

 Éhének csillapítására kitűnő hamburgert kap a lapszerkesz-
tő, közben lehet tovább jegyzetelni, mi minden dolga van még 
ebben a városban és térségben az Imregi vendéglős testvérek-
nek? A Református Egyház intézményeinek is főznek, iskola 
és óvoda a gyermekétkeztetés helyszíne, a rendezvényteremre 
utalóan pedig nem nehéz kikövetkeztetni, hogy nemcsak a fő 
vendégfogadó bázison szerveznek nagyobb szabású rendezvé-
nyeket, hanem ki is települnek.

– Más összegzést is szeretnék adni, ami talán a legfontosabb! 
– mondja Ferenc, a mesterszakács képesítéssel rendelkező kiváló 
szakember. – A mi legnagyobb kincsünk a 8 gyermek és most még 

három unoka, de reméljük, jönnek újabbak is. Számukra a több lá-
bon állás mindig is alap stratégiai szempont volt. Ahogy kialakult a 
szolgáltatói rendszerünk, a szálak összeérnek. Tiszteljük a városi és 
térségi versenytársainkat, része mindennapjainknak, hogy új kolle-
gák is megjelennek a mi szakmánkban. Ha már a szakmáról van szó, 
fontosnak tartom, hogy  tanulókat fogadjunk, mert a merítés lehe-
tősége így adott. Hirtelen összegezve, dolgozóink 70 százaléka 
volt tanulónk! (jelenleg közel 20 � atalt tanítunk gyakorlati ismere-
tekre), Nagyon fontos a jövőépítés ebből a szempontból is! A hosz-
szú évek során sikerült 
kialakítanunk egymás 
között a mun-
katerüle -
t e k e t . 

Tibor bátyám a cégvezetésért felelős, annak 
minden adminisztrációjával, szervezési munká-

jával együtt. Nekem szakácsként legfőbb dolgom, hogy az egyes 
területeken megfelelő konyhai csapatot alakítsak ki, és ha a mos-
tani mindennapi munkámat tekintjük, a közétkeztetésben megha-
tározóan jelen vagyok, napi munkában is! Sokan kérdezik, hogyan 
közelítünk a hagyományos és az újragondolt főzési stílusokhoz? A 
legegyszerűbben úgy fogalmazhatok: a klasszikus magyar kony-
hát nem újra, hanem átgondolni kell. Ez a kor üzenete is, új nem-
zedékek nőnek fel, de  konyhánk alappilléreit meg kell tartani. A 
helyi borrend előmenetele   rendkívül fontos számunkra.Közösen, 
jó szívvel hirdethetjük  a ceglédi bor  felfedezhetőségét! 

Imregiek és a borok
Mondtuk, az Imregi család több formában is átszövi a ceglédi gasztro kultúrát. Ennek része, 
hogy az Unghváry László Borlovagrend  oszlopos tagjai, mindhárman. Jó magyar emberekként 
azzal is tisztában vannak, hogy a ceglédi bor  nagy értékeket közvetít, kitűnő helyi borászokkal! 
Ennek az is része, hogy a borrend programjainak vendéglátós háttereit biztosítják, szerteágazó 
vendéglátós megjelenéseik alkalmával, a ceglédi borokat kínálva vendégeiknek. Lokálpatrió-
ták, amit külön nem is említenek, mert ez az érzület Kossuth városában születetten bennük 
van. Ahogy a Délibáb belvárosi étterem asztalánál búcsúzni készülünk, Tibor annyit még meg-
jegyez, hogy – bár nem akar a helyi pro�  borászok babérjaira törni –, ő maga is kialakított 
egy kisebb családi pincészetet, hogy megmutathassa borászként, mire képes. Mosolyogva 
mondja, hogy jóleső érzésekkel borászkodik, de nem lesz akadálya annak, hogy a folytatáshoz 
elfogadja gyermekei segítségét.

is

STÍLUSVARIÁCIÓK Imregi módra
VENDÉGLŐSÖK, BORLOVAGOK, JÓ TESTVÉREK

szú évek során sikerült 
kialakítanunk egymás 
között a mun-
katerüle -
t e k e t . 

Hárman a vendéglátásért

A séf ételekkel
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KÉSZÜLTÜNK, EGYEZTETTÜNK ELŐZETESEN, TUDTUK MIKOR ÉRKEZÜNK, DE 
MÉGIS ŐSZINTÉN ÖRÖMTELI VOLT A TALÁLKOZÁS, AMIKOR MÉSZÁROS PÁL 
SZEKSZÁRDI BORÁSZ ÉS GOMBÁS ANDRÁS BUDAPESTI VENDÉGLŐS KEZET FO-
GOTT. ELEGENDŐ A KÖZÖS EMLÉK, DE MÉGIS ÁPOLNI KELL! KÉT EMBLEMATIKUS 
VENDÉGFOGADÓ, AKI A NAGYÉRDEMŰ – CSUPA NAGYBETŰS VENDÉG – DÉDEL-
GETŐJE, NAGYON IS JÓL TUDJA: CSODÁLATOS HIVATÁS BIRTOKAIBAN VANNAK!

Ahogy megérkezünk a szekszárdi Kossuth utcán található Me-
rops Hotel éttermébe, nem sokat kell várni, mert Mészáros Pál nem-
csak kiváló borász, nyitott, igaz magyar ember, hanem pontos is. 
Kölcsönös üdvözlés után mindjárt a lényegre térünk, vagyis arra, 
hogy kicsit átbeszéljük azt az elmúlt pár évtizedet, amivel szeré-
nyen, de mégis megélten rendelkezik a két riportalany. Nyolc éves 
a szálloda, amelynek bisztrós stílusú vendéglátós részén hatalmas 
boros vitrin hirdeti, palackokban, fajtákban, stílusokban, mekkora 
utat tett meg a Mészáros Családi Borház és Pincészet.

– Jó hogy látjuk egymást, nyugodtabb körülmények között, hi-
szen nagy boros, gasztronómiai rendezvényeken mindig csak pár 
szót tudtunk váltani, ám emlékszem egy harkányi boros találko-
zókra, ahol remek Mészáros borokat ittam – adja meg a beszélge-
téshez az alaphangot Gombás András, aki a magyar gasztronómia 
történetében elsők között kapta meg az „Év Vendéglőse” címet. – A 
kölcsönös tiszteletről nem kell beszélnünk, de talán arról igen: hogy 
érzed magad 2023. március idusához közeledvén? 

Mielőtt vendéglátónk válaszolna, tudja, hogy minden beszél-
getés igazi feloldásához, kibontásához a bor serkentő erő! Kapjuk is  
a 2022-es szüretelésű Chardonnay fajtát:  

|– Mindnyájan folytonos változásban vagyunk, ezért nem tud-
lak meginvitálni benneteket az ősi pincénkbe, mert egy felújítás, 
fejlesztés kellős közepénél tartunk – mondja Mészáros Pál. – Itt ülve, 
a modern stílusú Merops Hotel éttermében nyugodtan kijelenthe-
tő, hogy a XXI. század stílusjegyeit és kényelmét képviseli az ide 
érkezők számára. A pincénk pedig a XVIII. századot idézi vissza. 
Hatalmas történelmi utazás ez,  megélhettük, megélhetik, akik hoz-
zánk betérnek. 

Maradunk a Merops Hotel bemutatásánál, mert Gombás And-
rás ízig-vérig vendéglősként arra kíváncsi, miképpen sikerült a me-
gyeszékhely szívében megtalálni stílusát ennek a szállodának. Még 
a Chardonnay befejező kortyainál tartunk, de Pali nyomban meg 
is adja a választ. „Szekszárdon mind a mai napig szállodai férőhely 
hiány van, ezért fejlesztéseink akkori szakaszában úgy gondoltuk, 
ezt a szolgáltatást is meg kell teremtenünk. Pár lépés a pince, adott 
a nyugalom, így csoportok is jönnek , de egyéni felfedezők is.”

Utolsó szavainál megérkezik Mészáros Zsanett, aki a családi 
munkamegosztás részeként édesanyjával a szállodai vendéglátá-
sért felel. Mondja is: kellett pár esztendő ahhoz, hogy megtaláljuk a 
stílusunkat, főképpen a szálloda vendéglátását illetően – fogalmaz 
őszintén. –  Az elmúlt  nyolc évet nézem, a trendek is változtak a 
vendéglátás kínálatában, arról nem is beszélve,  az elmúlt három-
esztendő meglehetősen próbára tette ezt az ágazatot. A pandémi-
át nem könnyen átvészelve, most ott tartunk, hogy bisztró jelleg-
gel a letisztult, úgynevezett „kétoldalas” étlappal jelenünk meg. 
Szezonálisan megkomponált összeállításokkal, arra is � gyelemmel, 
hogy a délidőben történő menükínálat mellett, az esti időszak in-
kább meghatározó. Ezekkel a stílusváltásokkal azt is szeretnénk 
jelezni vendégeinknek, hogy konyhánk egyszerre képes a térségi 

KOCCINTÁS  ÉS BESZÉLGETÉS A SZEKSZÁRDI MEROPS HOTEL  
ASZTALÁNÁL – BORÁSZ ÉS VENDÉGLŐS KÉRDÉS-FELELETE

Mészáros‐Gombás: Grandiózus találkozás!

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 0 2 3  T É L U T Ó

Kölcsönös tisztelet

György és András, a két pályatárs

Tetszetős boros vitrin A Grandiózus sikere

Bor mellé mosoly
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tájkonyha, a magyaros jelleg és a nemzetközi 
stílus bemutatására. Boraink teljes arzenálja fel-
sorakozik vendégeink előtt.  

Oldódó beszélgetés az ebédnél
Gombás András barátja, Florovits György szintén kitűnő vendég-
látós szakember, együtt hozták létre 1tizenkét esztendeje a Magyar 
Vendéglátók Régiós Szövetségét. Szakmát képviselő szerveződés ez, 
minden kötöttség nélkül, de fontos alapját jelenti egymás elfogadása, a 
stílusjegyek tisztelete, de még inkább a közös gondolkodás és segítség! 
Karmesterünk, Mészáros Pál nagy varázsló, mert nemcsak a borokhoz, 
hanem a vendéglátás � nomságaihoz is ért. Mielőtt elindulna az ebéd, a 
Mészáros Pincészet legújabb produktuma, a saját készítésű Biankó 
pezsgő � nom kortyolgatásával kezdhetünk neki a falatozáshoz:
– Három éve kezdtük kialakítani pezsgőágazatunkat, az alapbort a 
Chardonnay fajta jelentette – avatja be vendégeit az alkotás folyama-
taiba. – Saját tankpezsgő készítése volt az első lépés, de még bérgyár-
tásban, majd műszaki fejlesztésünk nyomán már mi is tudjuk gyártani. 
Örömmel mondhatom, ezzel a termékünkkel szép fokozatosan sikere-
ink vannak, ami visszaigazolja számunkra, hogy jó döntést hoztunk. 

Ahogy túljutunk a pezsgők kóstolásán egyre 
több gondolati  sávot érint beszélgetésünk. A 
vendég arra kíváncsi, milyen a munkamegosz-
tás a családban? Mészáros Péter vette át már pár 
esztendeje a borászatot, értékesítést, a szállodai 
területről már beszéltünk – természetesen ennek 
vezetése is családban marad.  Minek tagadni, 
nagy vertikumról van szó, hiszen immáron 160 
hektáron termesztenek szőlőt, s készítenek bo-
rokat, de 75 évesen Mészáros Pál érez még ma-
gában annyi erőt, hogy jó beosztással, napon-
ként kövesse a folyamatokat. Nem mellékes, 

inkább lényeges folyamatokra kell � gyelnie, beleértve a „kisebb” 
dolgokat is. Ilyen például a családi tanács által eldöntendő  borok 
névadása, az összes pályázati fejlesztések � gyelemmel kísérése, a 
piaci kihívásokra való gyors reagálás.Mondjuk ki: tapasztalat!  Jelzi, 
jelenleg az illatos, könnyű fajták népszerűek, de óriási a respektje 
még mindig például a Cabernet Franc fajtának, vagyis a vörösbo-
roknak. Erre legyen itt külön is két példánk az elmúlt évek sikereiből.

Argentina  és  gyúrgyalag
A vendégek poharaiba jó szívvel önt a házigazda a legutóbbi évek nagy találatából, a Grandió-
zus Malbec bor remekből kóstolásra.  Ez egy felfedezés a család számára – meséli. Argentínai 
utazásuk alkalmával ismerték meg a fajtát. Megszerették és utána olvastak. Kiderült, Magyar-
országon is termeltek anno Malbecet és úgy döntöttek, kipróbálják Szekszárdon is. 2007-ben 
telepítették, 2011-ben már szüretelték. Különleges termőhelyi adottság: Merlot mellé telepí-
tették, mert azt hitték, akkor érik, amikor ez a fajta is. És lám, amikor megnézték a szőlőket, 

azt tapasztalták, hogy a Malbec barna kocsánnyal, gyönyörű fekete 
fürtökkel pompázik a tőkén. Másik érdekességgel is szolgál kiváló bo-
rászunk, az Ohmerops Cuvée borukra utalóan. Az Eucharisztia, úrvacsora 
esztendejében olyan borral jelentek meg, amely azonnal megkapta a 
„Magyarországi Református Egyház Bora 2019” elismerést. Ez azért is 
volt Mészáros Pálnak fontos „szakmai beteljesedés”, mert a szekszárdi 
Református Gyülekezet tagja. .

Ilyen kiváló ételek kóstolása után mindenről 
szó  esik, ami éppen aktuális, vagy amire kíván-
csiak a vendégek. Mészáros Pál azért is válaszol 
örömmel, mert tudja, hogy értő fülekre talál.. 
Miről is? Például arról, hogy azt mondják, szerte 
a szőlő-borágazatban,  nincs  munkaerö? Nyom-
ban jön a válasz: „Mi egész évben biztosítjuk, 
lehetőleg minden szakterületen munkatársa-
inknak a megélhetést. Ez már hosszú évek ered-
ménye és persze annak is köszönhető, hogy a 
jelenlegi vertikumunk ez igényli is. Egyébként az 
idei metszés végénél tartunk, minden munkafo-
lyamatnál kialakult az emberek ütemezése, ha 
szükséges, átcsoportosítanak, más területekre. „

Egyre jobban belemelegednek a beszélge-
tésbe, hirtelen szóba kerül Villány, a szomszé-
dos  borvidék. Gombás András őszinte ember 
lévén, nem tétovázik kimondani, hogy a villá-
nyiak érdemeit nagyon tiszteli, különösképpen 
felnéz a térség etalon borászára, Ti� án Edére. Ő 
emberileg és szakmailag is tartást adott ennek a 
szakmának, a borvidéknek! Mészáros Pál reakci-
ója gyors, és legalább annyira őszinte! Szakmai 
indulásának időszakában önzetlen segítséget 
kapott Ti� án Edétől, őt  különösen kiemelkedő 
szaktekintélynek tartja. Vendége tovább fokoz-

za szakmai szívének kitárását. Kerek-perec kijelenti, összességében 
a szekszárdi borok értékeit tartja a legnagyobbra, letisztultsá-
guk, � nomságuk, íz zamatuk miatt. Bár vendéglősnek ilyet nem 
szabad mondania, de hozzáteszi: az éttermében a legnagyobb se-
gítséget azzal tudja adni a borászoknak, ha országosan szélesebb 
merítésben jelenít meg kitűnő tételeket  kínálatában..Ám ,neki is 
lehetnek érzelmei… 

Találkozott két olyan remek szakember, aki – nyugodtan ki-
mondhatjuk – már majdnem minden elért. Mindkettőjük számára 
közös a kérdés: mi jelenthet még újabb beteljesedést? Szinkron-
ban mondják: „Talán minden díjnál többet ér, ha borainkat, ételein-
ket, vendéglátós üzeneteinket és elkötelezettségünket, szállásadó 
kényelmünket a hozzánk betérő vendégek DÍJAZZÁK”

Kiss Dezső Péter
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Kínálat az étlapról

Zsanett a szállodát vezeti

Mészáros Pál jó bort kínál
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Jött a meghívó, 
menjen a lapszer-
kesztő Újhutára, 
nem máshová, mint 

Zemplén-vármegye turisz-
tikai ékszerdobozába. Az 
ok? A Csubák Családi Pin-
cészet 2011-óta van jelen a 
tokaji borkínálati palettán – 
minőségi értékeket felmu-
tatva! Szépen lépegettek 
előre nemcsak szakmailag, 
hanem családi alapon is. 
Két ikergyermek született 
(már elsőéves kisiskolások), 
a nagyobbik kisfiú pedig ti-
zenéves, nagylányuk , Fanní 
ezekben a napokban fogja 
átvenni a vendéglátás, tu-
rizmus szakon diplomáját 
a budapesti Metropolitan 
Egyetemen. 

Barátok Panzió- Újhuta

Ahogy kanyarodik februárban a 
zempléni hófödte út,  Tolcsvát el-
hagyva, óvatosan megérkezzünk 
Újhutára, a már jelzett zemplé-
ni  településcsoporthoz (Óhuta, 
Huta, Újhuta). A Barátok Panzió 
a Csubák Családi Pincészet két 
esztendeje kialakított nagyon 
fontos bázishelye. Erről Erika, aki 
nemcsak szóvivő, hanem a szállo-
dai vállalkozás mindennapjainak 
motorja, egyben pedig a mosoly 
örökös forrása, így beszél:
– Átgondoltuk a mi továbblépési 
lehetőségeinket – mondja miköz-
ben pénteki látogatásunk alkal-
mával az első pár mondat után 
három család is megérkezik, hogy 
ezt a hétvégét –itt  Zemplén   el-
dugott helyén ! - barátok között 
élhesse át. – Minden borászat 
számára fontos, hogy lehetőség 

szerint olyan vendégfogadó helyet 
biztosítsanak a hozzájuk érkező 
kóstoló vendégeknek, akik egy-két 
napra,akár hosszabb időre, meg is 
pihenhetnek, ám más programokat 
is átélhetnek.  Fontosnak tartjuk a 
családi jelleget, mert számunkra ez 
az érték a legjobban felmutatható. 
Minden rezdülésére figyelünk a 
vendégnek és arra, hogy minél em-
lékezetesebb élményekben legyen 
része. Közel két esztendő alatt ta-
láltuk meg saját vendéglátós stílu-
sunkat! Idegenforgalmilag kiemel-
ten látogatott helyen vagyunk! Az 
elmúlt másfél esztendő úgy volt 
tanuló időszak, hogy felépítettük 
önmagunk vendégkörét.  Hozzáte-
szem: nagy örömünkre ez fokoza-
tosan nő. A baráti társaságunk, a 
borral szorosan kapcsolatban lévő 
kóstoló csoportok szívesen  vették, 
hogy végre egy komplex vendéglá-
tást tudunk nyújtani. 

LAPUNK HASÁBJAIN – AKIK KÖVETIK MINDENNAPI ÜZENETEINKET – JÓ PÁRSZOR TALÁLKOZHATTAK 
CSUBÁKNÉ BALÁZSI ERIKA ÉS CSUBÁK JÓZSEF TOKAJI HÁZASPÁR FOLYAMATOS ELŐMENETELÉVEL.  
OLYAN PÁROS SZERVEZI MINDENNAPJAIT, CSALÁDI BOLDOGULÁSÁT ÉS VÁLLALKOZÓI ÉLETÉT, AHOL 
ELEVE ADATOTT A SIKER! EGYIKÜK SZŐLÉSZ, MÁSIKUK BORÁSZ, MINDKETTEN SZAKMÁJUK CSÚCSDIP-
LOMÁSAI. ALIG VALENTIN-NAPJA  ELŐTT TALÁLKOZTUNK ÚJRA… 

Erika 
Józsiés

BARÁTOK PANZIÓJA – NAGY CSALÁD, ÖSSZEFOGÁS – BOROS  VENDÉGLÁTÁS
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Ha már a komplex ven-
déglátásról van szó, na-
gyon fontosnak tartjuk, 
hogy a családi indíttatás 
érzelmi alapjaiból kiindul-
va a Csubák család megte-
remtette annak lehetősé-
gét, hogy aki ideérkezik, 
jó falatokba részesüljön, 
de nemcsak az itt lakók 
kóstolhatnak jellegzetes 
étkeket, hanem az átuta-
zók is. Á la carte éttermük 
mindenki számára nyitott. 
Annál nagyobb érték az 
általuk kínált vendégfo-
gadó „csomagban”, hogy 
bármit megszerveznek a 
térségben, külön program-
ként.  Természetesen ennek 
zászlós eseménye, hogy az 
ide érkezők a Sárospatak 
szomszédságában, a her-
cegkúti történelmi  pince-
soron  található csodála-
tos pincéjükben többféle 
kóstoltatási programon is 
részt vehetnek. Csubák 
József szőlész-borász kitű-
nő előadó is, aki ékes sza-
vakkal közvetíti a Csubák 
borok megejtő üzeneteit. 
Megszerveznek ezen kívül 
sárospataki kulturális prog-
ramokat,  várlátogatási ki-
rándulásokat, de minden 
mást, amit kérnek a ven-

dégek.   Beszélgetésünk kö-
zepette, jó szívvel asztalhoz 
tessékeli Erika az újonnan 
érkező vendégeit,  majd így 
folytatja:

– Nagy meneten va-
gyunk túl! – mondja. – Be-
levágtunk ebbe a nagyon 
fontos kapcsolódó vállalko-
zásba, mint borász család. Ki 
kellett alakítanunk a saját 
vendégfogadói üzenete-
inket, kommunikációs hát-
tereinket, marketing mun-
kánkat pedig élesítettük 
úgyis, hogy lányom, Fanni 
már egyetemistaként jobb 
és balkezünk volt. Marad a 
kötelékünkben! És hogyan 
léptünk tovább? Óriási, ösz-
szesített energiákkal! Egy 
borászat működtetése mel-
lett vendéglátós ágazatot 
is vinni, nem kis bátorság. 
Magam részéről úgy gon-

dolom, ebben nagy érték a 
megszerzett kapcsolatrend-
szerünk és Újhuta turisztikai 
értékeinek általunk képvi-

selt, személyes közvetítése. 
Itt érhető talán „tetten”, 
hogy barátokat keresünk a 
Barát Panzió falai közé. 

A péntek délre érke-
ző baráti társaságok már 
jóllaktak a finom ebéd el-
fogyasztása nyomán és 
készülnek a további, két-
napos programra. Azt is 
megtudjuk Erikától, hogy 
a mostani tavaszra teljes 
körű felújítást fejezhettek 
be, amelynek része az ét-
terem, közös helyiségek és 
szobák kifestése, hangulati 
elemekkel történő gazdagí-
tása.A konyha további kor-
szerűsítése.  A háziasszony 
még hozzáteszi mindeh-
hez: olyan zempléni hely-
színen tudják fogadni a 
vendégeket, amely érinti 
a Kék Túra útvonalat és a 
klímája országosan is egye-
dülálló, felnőttek, gyerekek 
számára egyaránt. Imádnak 
vendégeik innen baran-
golni, beleszippantani a 
jó levegőbe, házi ételeket 
kóstolni. Mindezt pedig 
megkoronázni Csubák bo-
rokkal! 

Egy férfi és egy nő! Szí-
vük    egymásra talált és 
jövőt képzeltek maguk-
nak!Jó  úton haladnak.  Az 
sem kétséges, hogy  négy 
gyermekből – jó szülői pél-
dájuk  alapján –, Fanni után  
jöhetnek a többiek is…

- is -

Hangulatos étterem

A főszezonra készülnek...
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AZ UNESCO 2002-BEN-BEN NYILVÁNÍ-
TOTTA A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZÉVÉ NEM-

ZETI KINCSÜNKET, A TOKAJI BORVIDÉKET. 
AZ MBÉ MAGAZIN AZ ÉVFORDULÓ ALKALMÁ-

BÓL SZÁMOS CIKKET KÖZÖLT, MEGHATÁROZÓAN A 
JELENRŐL, A FEJLŐDÉS AKTUALITÁSAIRÓL. ÚJ BO-
RÁSZATOK SZÜLETETTEK, EGYRE MEGHATÁROZÓBB 

A CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK JELENLÉTE, DE NAGY 
LÉPTÉKŰ BORÁSZATOK IS KINŐTTEK AZ ELMÚLT 

ÉVEK SORÁN TOKAJ-HEGYALJA VARÁZSLATOS VI-
DÉKÉN. MOSTANI VIZUÁLIS KEDVCSINÁLÓK 

A TOKAJ KAPUJÁNAK IS MONDHATÓ SZE-
RENCS VÁROSÁT MUTATJA BE, LEGFŐBB-
KÉPPEN VENDÉGFOGADÓ ARCULATÁTÁ-
NAK SZERÉNY DOKUMENTÁLÁSÁVAL.   
SZÁZÉVES EBBEN AZ ESZTENDŐBEN A 

SZERENCSI CSOKOLÁDÉGYÁRTÁS. EZZEL 
IS FOGLALKOZUNK FRISS LAPUNKBAN, 

DE TERVEINK SZERINT AZ ELKÖVET-
KEZENDŐ  MEGJELENÉSEINKBEN IS 
KIBONTJUK EZT A TÉMÁT.  KITÁRJUK 
TEHÁT TOKAJ KAPUJÁT!

mbé  magazin

KÉPPEN VENDÉGFOGADÓ ARCULATÁTÁ-
NAK SZERÉNY DOKUMENTÁLÁSÁVAL.   
SZÁZÉVES EBBEN AZ ESZTENDŐBEN A 

SZERENCSI CSOKOLÁDÉGYÁRTÁS. EZZEL 
IS FOGLALKOZUNK FRISS LAPUNKBAN, 

DE TERVEINK SZERINT AZ ELKÖVET-
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A szerencsi csokoládé története 1923-ra nyúlik 
vissza. Ekkor nyitotta meg kapuit a csokoládégyár a 
cukorgyár szomszédságában. A korabeli beszámo-
lók alapján meghökkentek a szerencseiek, amikor a 
városban két évvel korábban megtelepedett Magyar 
Kakaó és Csokoládégyár Rt dolgozói egy nap kiálltak a 
gyárépület elé, és minden arra járót megajándékoztak 
egy-egy tábla csokoládéval. A gyárban a legmoder-
nebb Németországból ideszállított gépek voltak. 1927-
ben jelent meg a boltokban máig legismertebb termé-
kük a Boci csoki, az 1928-ban védjegyeztetett „cicás” 
kakaó pedig sokáig egyet jelentett a szerencsi gyárral. 
A céget 1991-ben vásárolta meg a Nestlé. Maszler Lász-
ló több mint 50 évig dolgozott a csokoládégyártásban, 
kezdetben a gyárban, később pedig a Szerencsi Bon-
bon Kft-ben. Sokaknak már nem kell őt bemutatni. A 
városban ismerik, hiszen kiváló szakember és vezető. 
Részben neki is köszönhető, hogy a gyárban készült 
termékek nagy népszerűségnek örvendenek. Nyugdíj-
ba vonulása után – két évvel ezelőtt – ugyan elköltö-
zött Szerencsről, de folyamatosan � gyelemmel kíséri 
a város fejlődését. Maszler Lászlót az elmúlt öt évtized 
legérdekesebb mérföldköveiről kérdeztük.

– Meséljen magáról.
– 1954-ben születtem Abaújszántón, 

szüleim harmadik gyermekeként. Általános 
iskolai éveimet is itt töltöttem. Kisgyermek 
koromban – amint megismerkedtem az 
édes ízzel -, kristálycukros zsíros kenyeret 
ettünk az utcabeli barátaimmal foci és ke-
rékpározás után. A helyi Szőke Emil bácsi 
cukrászdájában szívesen segédkeztem a 
fagylalt keverésben, a mignon készítésben. 
Felismerve a moziban és a búcsúban a „ka-
kasos faszárú nyalóka” sikerét, őt öves ko-
romtól édesanyám segítségével kezdtem el 
gyártani a saját nyalókámat, melyet napra-
forgó maggal dúsított égetett cukorból ké-
szítettünk. Szerencsre rendszeres en jártam 
rokonokhoz. Útközben mindig magával 
ragadott a Pavilon kirakatában sorakozó � -
nomságok látványa. A cukorgyári kampány 
időszaka alatt a z intenzív nyers-, és szárított 
répaszelettel telített levegő vagy a csokolá-

dégyár környezetében érezhető édes, cso-
koládé illat mindig elbűvölt. Éppúgy, mint a 
szállítószalagok, a gépek látványa. Egy gye-
rek számára igazi csoda országnak tűnt. A 
cukorgyári duda hangja kedves emlékként 
maradt meg bennem.

– Milyen iskolákba jár és hogyan került 
a csokigyárba?

– 21 � ú, valamint 73 lány részére 1967-
1968 és 1970-ben édesipari termékgyártó 
képzés indult a Szerencs és vonzáskörze-
téből érkező � atalok számára. Mika néni, a 
személyzetis válogatta össze a tanulókat. 
Az ott dolgozók, vezetők protekciójára és 
ajánlására volt szükség a képzésbe történő 
bekerüléshez. Ekkor indult el életem legéd-
esebb korszaka. A gyár ekkor már 16 ezer 
tonna édességet gyártott évente. Vidéki 
üzemként a legszélesebb termékválasz-
tékkal rendelkezett, és mindennapi friss 
tejből készült tejcsokoládéval lett világhírű. 
A szakmai képzésünkre a nagy tapasztalatú 
Lakos Károly bácsi és Baricza Ilona gya-
korlati oktató vállalta. A szerencsi általá-
nos iskola tanárai készítettek fel bennünket 
a gimnázium 3. osztályába való felvételre. A 
sikere szakmunkásvizsga megszerzése után 
Budapesten édesipari szaktechnikus vizsgát 
tettünk 37-én, amely biztosította a szakmai 
utánpótlást. Kéner Imre, és utána Restás 
Aladár gyárigazgatók irányították a mun-
kát és együtt ünnepeltük az 50 éves fenn-
állásának jubileumát. Ekkor már több száz 
� atal dolgozott itt. A Magyar Kommunista 
I� úsági Szövetség (KISZ) aktív kulturális éle-
tet biztosított számunkra. Saját i� úsági klub 
szerveződött, emlékezetes kirándulások, 
szakmai tapasztalatcserék valósultak meg 
ebben az időben. A Magyar Édesipar Ipar-
történeti Bizottság tagjaként már akkor 
elkezdtem gyűjteni az édesipari emlékeket. 
Állandó kiállítást hívtunk életre Veresegy-
háza-Szadán. A megmentett tárgyi emlé-
keket végül sikerült a Zempléni Múzeum 
részére átadni.

– Milyen pozíciókban dolgozott?
– 1975-ben a magyar édesség irán-

ti kereslet emelkedése miatt, új gyárrész 
épült 24 ezer tonna/év kapacitással. Ezután 
megalakult a Szerencsi Édesipari Vállalat 
(SZÉV). Csatlakozott hozzá a cukorgyár és 
a diósgyőri gyár is. Ebben az időben, a cso-
koládégyárban szakmunkásként, majd cso-
portvezetőként dolgoztam. A Szerencsi- és 
a Diósgyőri Csokoládégyár 1991-ben a Nest-
lé tulajdonába került. Szakmai munkám el-
ismeréséül a csokoládé üzem vezetőjének 
(Lauszky Endrének) a helyettese, később a 
termékfejlesztési osztály technológusa let-
tem. A Nestlé termékek gyártásának beve-
zetése (Chokito, Pralinette, Piros táblások) 
kiemelt feladatom volt. Majd ismét egy új és 
izgalmas időszak köszöntött be a szakmai 
életemben. 1993 és 2004 között a Nestlé 
Food Service részlegénél, az ipari félkész 
termékek menedzsere voltam. Valódi ki-
hívást jelentett számomra, hiszen ezeket 
az árukat a nagy ipari felhasználók részére 
kellett értékesítenem. Ilyen volt például a 
tejpor, a jégkrém gyártás vagy a cukrászat. 
2004-ben a cégen belüli átszervezések mi-
att a beosztásom és ezzel a munkaviszo-
nyom megszűnt. Lezárult egy korszak.

– Ezután mertre sodorta az élet? 
– Szerencsémre ebben az időben már 

működött a Szerencsi Bonbon Kft és a Ta-
kács család állást ajánlott. Itt kereskedelmi, 
technológiai és gyártmányfejlesztési mun-
kát végeztem a nyugdíjba vonulásomig. 
Összesen 52 évet dolgoztam a szerencsi 
csokoládégyártásban. Közel 60 új termék 
fejlesztését végeztem el ezen időszak alatt. 
Bízom benne, hogy a szerencsi csokoládé a 
jövőben valódi hunarikum lehet. A 100 éves 
gyár méltó megünneplése járuljon hozzá 
a szerencsi csokoládégyártás hírnevének 
öregbítéséhez! Örülök az elért sikereknek! 
A szerencseieknek jó egészséget kívánok!

Forrás: 
Szerencsi Hírek 2023 január

MASZLER LÁSZLÓ A NAGY IDŐK TANÚJA…

50100
ÉV
ÉVES

csokoládégyárban

A
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EZ A TÖRTÉNET AZÉRT LEHET MÁSOK SZÁMÁ-
RA IS ÉRDEKES, DE INKÁBB ÉLETSZERŰ, MERT 
A DOKUMENTÁLÓ RIPORTER BÁRHOVA IS ÉR-
KEZIK: MINDIG CSODÁRA TALÁL. A CSODA LÉ-
NYEGE, HOGY AZ EMBER ALKOTNI AKAR, NEM-
ZEDÉKEKBEN, CSALÁDBAN GONDOLKODIK. 
A SZERENCSI BUDÁNYI PINCÉSZETRŐL AKÁR 
CSALÁDREGÉNYT IS LEHETNE ÍRNI…

Megérkezem Szerencs Felsőpince-
sorhoz, ahol a Budányi Pincészet bázisa  
van.  Három fér� emberrel fogok kezet. 
Budányi János alapító, értékteremtő bo-
rásszal, két iker� ával, rangidősként – mert 
három perccel hamarabb született – Já-
nossal és öccsével, Gergővel. 36 évesek, 
édesapjuk alig van túl valamivel a hatva-
non. Beszélgetésünk óráiban kikerekedik 
a történet. 

Az eredetileg autószerelő szakmával 
rendelkező János más vénával is rendel-
kezett, mint a műszakiság. Talán messze 
visszatekintve őseinek múltjába, kereske-

dő hajlamokat is kaphatott… Miért mond-
juk mindezt? Tokaji ősöktől származván, 
úgy nőtt fel, hogy ezt a boros értéket, 
nemzeti kincset tovább kell vinni. Hoz-
záfogott a saját maga értékteremtéséhez. 
Fontos momentum, hogy feleségének 
édesapjától kapott muníciókat mindeh-
hez, amit e pillanatban is köszön. 1999-
ben vásárolt pincét, de Tállyán alapozta 
meg a minőségi bor alapjait, a most is 
nagy értéket jelentő szőlőültetvényeivel:

– Tállya eszenciája a tokaji borvidék-
nek, talajban és minden más adottsá-
gában – mondja, amikor látogatásunk 
alkalmával, február utolsó napjaiban be-
szélgetni ülünk le hárman, vele, i� abb Já-
nossal és Gergővel. – Ez a motívum végig 

kísért, ahogy felépítettük feleségemmel 
gyermekeink növekedése közepette, 
mi is lehet  a mi  másik  utunk... És ez 
lett a bor! Megpróbáltam saját családi 
vállalkozásunkat eredményessé tenni. 
Ahogy megjelentem borvidékünk meg-
lehetősen sűrű kínálatában, azt gondol-
tam, azon kívül, hogy jó borokat készítek, 
ezeket értékesíteni is kell! Ahogy fejlesz-
tettük szőlőterületeinket, megpróbáltam 
az értékesítés rendszerét is kialakítani. 
Számos helyre sikerült eljutnunk boraink-
kal, olyannyira, hogy jártam külhonban, 
Svájcban, Milánóban, különböző szak-
mai kiállításokon. Most pedig a Budányi 
Pincészet pincekulcsa immáron a két 
� amé…

Ikertörténet – ikerpárhuzamokkal

Harminchat éves, külön-külön is két-két 
gyermek édesapjával ülhetek szembe a 
Budányi Pincészet  egyik asztalánál. Nyi-
tottak, megpróbálnak megfelelni a kor 
követelményeinek, de véleményem sze-
rint, még jobban a tokaji bor értékeinek. 
Csodálatos dolog, hogy ők így ketten, 
sajátos adományaként az életnek, egybe-
forrva, mindezt párban képviselhetik:
– Édesapánknak és édesanyánknak kö-
szönhetően olyan életpályát kaptunk, 
amit mi el is fogadtunk – mondja i� abb 
János. –  Gyermekkorunk óta kisiskolá-
sokként egy padban ülhettünk, majd to-
vábbmenve – szüleink inspirációjára- a 
budapesti Soós István Borászati Szak-
középiskolába tanulhattunk tovább. 
Nem is nagyon volt kérdés, édesapánk 
útmutatásai alapján, hogy erre az útra 

A GONDOS MUNKA 
EREDMÉNYE

HÁROM GYERMEK
 – KÉT IKERBORÁSZ – 

KIEMELKEDŐ 
MINŐSÉGI BOROK 

TÁLLYÁRÓL

BUDÁNYI PINCÉSZET 
AZ ÉLETÜK 
PALACKBA ZÁRVA Együtt a család

Az apa borász iker� aival
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térjünk rá!? Itt is egy padban ültünk, majd 
egyenes út vezetett a gyöngyösi  főiskola 
szőlész-borász szakára. Most pedig, im-
már közel másfél évtizede megpróbáljuk 
a Budányi Pincészet értékeit továbbvinni. 

Kóstolunk � nom Budányi borokat, de a 
mindennapokról kell beszélgetnünk a há-
rom fér� emberrel, apával és � aival. Gergő 
folytatja:

– A tokaji bor nagy érték, de a minőség, 
amit mi képviselünk, elérhető áron adható 
csak el. – mondja. – Több sávos értékesí-
tési csatornáink vannak. Ital nagykeres-
kedések, talán egyre meghatározóbban a 
helyi értékesítés, de nagyon nagy kitörési 
pontnak tartjuk a web-shop eladásokat. 
Erre a covid réme ébresztett rá bennünket. 
Mondják, hogy a tokaji borok túl édesek, de 
mi azt mondjuk, ez jelenti a legfőbb érté-
ket! Ettől függetlenül � gyelünk a trendekre! 
Könnyebb borokat is kínálunk, száraz Fur-
mintból, Muskotályból, gyöngyöző borral 
is megjelentünk és  nagyon népszerűek.

Átveszi a szót öccsétől János:
– Minden térségi borfesztiválon meg-

jelenünk, mert a személyességet tartjuk 
a legfontosabbnak – aktualizál. – Az ilyen 
megjelenéseinknél 14-15 féle fajtát muta-
tunk be és kínálunk. Bármelyikünk jellemez 
bort, vagy hirdeti értékeinket, biztosak va-

gyunk abban, hogy tudása legjavát adja. 
Sokan kérdezik, hogy a fesztiválok idősza-
ka előtt miképpen értékesítjük borainkat? 
Őszintén szólva, számunkra a téli időszak 
sem vendégmentes! Ezt ki kellett alakítani, 
de nyáron azért szerteágazóbbak a fogadási 
kultúráink. Sok vendéget fogadunk szabad 
téren, mivel Tállyán külön Vendégházat 
működtetünk, ami nagyon népszerű. Ilyen 
alkalmakkor jófajta magyar ételekkel ked-
veskedünk a hozzánk érkezőknek és meg-
mutatjuk, milyen megejtő a tállyai boros 
vidék! Feleségeink segítenek a vendéglátás 

gördülékenységében, édesanyánk Erika 
kitűnő ételekkel kápráztatja el vendége-
inket, köszönetünkre végzi a  fontos admi-
nisztrációt! 

Ismét János veszi át a szót, arra is felhív-
va a � gyelmet, hogy milyen fajtákkal képvi-
selik a tokaji szőlőkultúrát. A Furmint alap, 
akárcsak a Kövér szőlő, Hárslevelű, Sárga-
muskotály, de – érdemes erre � gyelni – a 
Zéta. Ez a fajta ugyanis Tokaj-Hegyalja ne-
gyedik legjelentősebb szőlőfajtája. Aszúso-
dási képessége, arra való hajlama, az eddig 
említett szőlőfajták közül a  legintenzívebb.  

Adjunk tiszteletet a boroknak!

A Budányi Pincészet egyedülálló tárgyi 
szolgáltatása, hogy díszüvegeket is érté-
kesítenek. Ez egyfajta stílusüzenet, amely 
az igényességet és a tökéletességet öt-
vözi. Jól ismert magyarországi alkotók 
közvetítői e tekintetben. Az üvegek még 
mindig a tradicionális eljárás szerint 
készülnek, amely továbbél generáció-
ról-generációra. Ezek az üvegek túlszár-
nyalják a képzelet határait, egyedi és 
egyéni formavilágúak. 

A korszellem és stílusváltás néhány mo-
mentumaira is kíváncsiak vagyunk. 

– Már beszéltünk arról, hogy minél több 
értékesítési vonalat kell kiépíteni családi pin-
cészetünk megismertetése érdekében – fo-
galmaznak közösen. – A nemzetközi piacot 
is megnyitottuk, már jó pár évvel ezelőtt 
Kínában, Dél-Koreában és más országok-
ban is sikerült eladni borainkat. 2015-ben  
meghívást kaptunk egy kínai kereskedő-
től arra, hogy nagyszabású borkiállításu-
kon jelenjünk meg. Megtiszteltetés volt ez, 
ennek jelenleg is szeretnénk megfelelni, de 
most még az erőgyűjtés stádiumában va-
gyunk. A vietnámi piacon is megjelentek 
a Budányi Borászat tokaji borai. Most, – bár 
meglehetősen zavaros a világ – Japánból is 
regisztrálhattunk érdeklődést. 

Zárszóképpen, elmondjuk: Jánosnak és 
Gergőnek egy kedves húga is van, Georgina, 
aki közgazdász diplomát szerzett és néhány 
hónapja külföldön – Máltán – tanulmányoz-
za a kereskedelmet. Nem titkolt terve, hogy 
párjával visszatérve Magyarországra vino-
tékát nyitna! Ennek előzménye is van, hiszen 
Zalaegerszegen végezvén egyetemi szakát, 
a térség legismertebb borkereskedőjénél 
dolgozott és szerzett tapasztalatokat. Itt  lett 
kedve  ehhez a  műfajhoz, teljesedjen ki  el-
képzelése!

Így érnek össze a szálak a Budányi Pin-
cészet családi frontvonalában! Jó ideaként 
megtalálták a szülők azt az utat, amelyen a 
gyerekek (immáron felnőtt családapák) me-
hetnek tovább. Következő fejezetek? Majd az 
unokák  folytatják...

K. D. P.

A bőség asztalánál

Georgina párjával egy fesztiváli standon
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De még mennyire! Közel 
60 esztendős vendéglátós 
szakmai jelenlétem tapasz-
talatai azt mondatják velem, 
hogy a szerteágazó vendég-
látós szakmánk mindegyi-
kének talán egyik legfon-
tosabb jövőépítő generáló 
ereje, miképpen sikerül a 

szakmát továbbadni! Ez nagyon sokrétű folyamat, mert 
az elmúlt fél évszázadban meglehetősen változó volt az 
állami, oktatási háttér. Nekünk, akik akkori fiatalembe-
rekként tanulnunk kellett a szakácsságot, cukrászatot, 
felszolgálást, megadatott, hogy egyfajta olyan kitörési 
pont legyen számunkra, ami – bár akkor még nem tud-
tuk – életre szóló legyen. Elmentünk az akkori szakmai 
iskolába, lehetőséget kaptunk arra, hogy felmérjék ké-
pességeinket, bekerültünk egy rendszerbe, és, most 
így visszaemlékezve, bizony a legkedvesebb emlékeim 
a gyakorlati helyszínekhez kötődik. Tanulni kellett, de 
egyáltalán nem volt mindegy, hova került az a sokra ér-
demes fiatalember, vagy éppenséggel leányzó… Remek   
szakemberek  keretezték útamat.

Ezt felvezetésképpen gondoltam elmondani, mert az-
óta igencsak megreformálódott, átalakult a mi vendéglá-
tós szakmai világunk! Hozzáteszem, mindezt azért merem 
kijelenteni, mert akár beosztottként, akár vállalkozóként, 
sok-sok élményem van. Honnan kezdjem? Amikor a szak-
ma gyakorlati részét kellett tanulni, tudomásul kellett 
venni, hogy tanulóként nem „átutazóba” jöttünk az adott 
étterembe, vendéglőbe vagy éppenséggel szállodába. 
Szigorú, következetes tanítók voltak és nekünk pedig meg 
kellett felelni ahhoz, hogy ezt a szakmát valamilyen szin-
ten művelni tudjuk majd. Nem volt könnyű, de elviselni 
sem volt nehéz! Hirtelen felötlik bennem Lukács István séf 
úr példája, akit három esztendeje eltemetünk és a szakács 
szakma egyik legnagyobb etalonja volt. Tudom, mert ha-
mar találkoztunk a szakmai világban és ismerem szakmai 
előmenetelét, a budapesti Rákóczi úti Palace Hotelban 
lehetett tanuló. Tőle hallottam, hogy nem a legjobb kö-
rülmények voltak akkor, de már tizenévesen felfedezték 
tehetségét a későbbi nagy tanítói, mesterei! Ott lakha-
tott a szállodában, de derekasan megdolgoztatták, hogy 
ember, szakács legyen belőle! Soha nem felejti el ezt az 
időszakot, mert lenyomatként örökre visszaidézte, bármi-
kor is találkoztunk. A „gyakorlat teszi a mestert” mondás 
szerintem mindig is igaz lesz, amíg fontosnak gondoljuk, 
hogy a nemzedékeknek átadjuk szaktudásunkat! Nekünk, 

már, mint korosztályom képviselőinek az is lehetőségként 
adódott, hogy a legjobb helyeken � gyelhessünk, rezdül-
hessünk a szakma folyamatai iránt! Nem tudom eltagadni 
őszintén azt, hogy a felfedezés öröme munkált bennem! 
A jó mesterektől pedig – micsoda adomány számomra! – 
csakis tanulhattam. Eljutottam a szakma egy bizonyos fo-
kozatára. A magyar vendéglátás egyik olyan vendéglátós 
bázisát működtethetem társaimmal, amely talán lehető-
ségei szerint a legjobban próbálta képviselni a honi ven-
déglátás és gasztronómia stílusjegyeit. Ha visszatekintek, 
több száz, talán már ezres számot is elérő tanulókkal dol-
gozhattam. Volt közöttük rendkívül tehetséges, kevésbé, 
reményteljes, de megpróbáltam mindig – miután eljutot-
tam a mesteri szintig – a legtöbbet visszaadni nekik. 

Most kicsit rosszkedvű vagyok! Ez inkább szakmai-
lag érvényes és persze lehetne a vendéglátás általános 
körülményeit tekintve is az. De maradjunk az oktatás-
nál, képzésnél! Véleményem szerint ciklikusan változik 
a tanulóképzés szép hazánkban. Keresik, de nem biztos, 
hogy mindig megtalálják a legjobb módszereket. Ne-
kem nem ez a dolgom, elsőrendű kötelességem, hogy 
vállalkozóként, több szakmai szervezet vezetőjeként az 
utánpótlás rendkívüli fontosságát hangsúlyozzam. Az 
önmagam vállalkozásának őszinte lenyomata ezzel kap-
csolatosan a következő! Ahogy említettem, sok-sok tanu-
lót fogadtunk az elmúlt évtizedekben, nyitottan, őszin-
tén, arra figyelve, hogy megtaláljuk a tudás, szakmai 
ismeret minden kibontakoztatható formáját. Bárhogy 
is történtek meg reform intézkedések, úgy döntöttem 
az elmúlt esztendőben, hogy tanulókat már nem foga-
dok. Mondom ezt, mert őszinte vagyok! Nagy százalékuk 
úgy érkezett hozzánk, hogy akár szülői tanácsadás vagy 
belső motiváció alapján arra gondolt, ez egy „menő”, jó 
szakma lesz.  Aztán kiderült, hogy sajnálatos módon a 
gyerekek 70 százaléka nem tudja felvenni a fordulatszá-
mot, egészen egyszerűen pályahagyott lesz. Továbbra is 
őszinte maradok! Most ott tartunk, hogy olyan kollegák-
kal próbáljuk megoldani a szakmai utánpótlást, akiket 
mi taníthatunk be. Magamnak nevelem, számukra adok 
jövőt! – gondolkodásmód alapján. Mindenki azt mond-
ja, zűrzavaros ez a mostani világ, de azt szeretném most 
üzenni jegyzetemben, hogy volt ez még rendezettebb 
is! Vissza kell térni az alapértékekhez és talán át kell gon-
dolni, milyen módon neveljük saját jövőnknek gyönyörű, 
összetett szakmánk fiatalságát. 

Garaczi János
elnök- nagymester

Elso Magyar Fehérasztal Lovagrend

GYAKORLAT TESZI A MESTERT...
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Elso Magyar Fehérasztal Lovagrend

 
2023. január  14-én szombaton – Mohácson tartotta idei 
első közgyűlését a Magyar Szikvízgyártók Jedlik Ányos Lo-
vagrendje Egyesület.Házigazdaként    több mohácsi tag is 
képviselte  az Első Magyar Fehérasztal Lovagrendet.

Már péntek délután érkeztek a lovagok, 
akiknek a mohácsi vendégfogadó társaik 
egy városnéző séta után bemutatták Mo-
hács egyik nevezetességét, a szerb templo-
mot. A különleges templomlátogatás után 
a Mohácsi Polgárok Olvasóköre székhelyén 
„köri péntek” szokásos rendezvényen be-
kapcsolódtak egy hagyományos disznóto-
rosba. A vacsora elfogyasztása alatt és után 
Versendi Kovács József a Népművészet 
Mestere és zenekara adott hangulatos ze-
nei aláfestést.

Szombat kora délelőtt a Busóudvarban 
(busópanoptikum) Vikár Csaba busónagy-
követ az Első Magyar Fehérasztal Lovag-
rend Gasztronómiai Szekció vezetője tartott 
kimerítő tájékoztatást a Busójárásról.

A szomszédos Busóudvar Étteremben 
két új lovagtárs avatásával kezdődött a 
szikvizesek közgyűlése. Elsőként Rajos 
Dórát avatták lovaggá, majd Vikár Csabát, 
aki már tiszteletbeli lovag volt.

A lovagavatási ceremónia után egy 
perces néma felállással emlékeztek a kö-
zelmúltban elhunyt lovagtársakra. 

Kellényi Zoltán nagymester 2022-
évi beszámolóját – a lovagtársak kiegé-

szítéseivel – egyhangúan elfogadta a 
közgyűlés, csakúgy, mint Aranyosi Ta-
más kincstárnok pénzügyi beszámolóját.

Ezt követően egyeztették és megsza-
vazták a 2023-as év terveit.

A közgyűlés zárásaként Rajos Dórát 
megválasztották a lovagrend ceremó-
nia mesterének a közelmúltban elhunyt 
Hódosi Antal helyére. 

Az ebéd elfogyasztása – melyet Ha-
vasi István vendéglős Fehérasztal Lo-
vagrendi lovagtársunk biztosított és  
a   szervező munkában  Trunk János  is 
hathatósan segített– után a mohácsi 
gyógyfürdővel ismerkedtek a lovagok. 
Az esti vacsoránál felköszöntötték a ja-
nuári születésnaposokat és a vasárnap 
reggeli búcsúzásnál úgy váltak el, hogy 
találkoznak májusban Szimőn, a Jedlik 
Ányos Napokon. 

-vikár-

A  HÁZIGAZDÁK KÖZÖTT  
FEHÉRASZTAL  LOVAGOK

·
TARTALMAS  KIEGÉSZÍTŐ 

PROGRAMOK

A   Szikvízgyártók JEDLIK ÁNYOS LOVAGRENDJE  
Mohácson avatott új tagokat

Közös csoportkép

A barátság óriáspohara

Értekeztek

Avatási pillanatok

A Busó Múzeumban
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Kivételesen nem kaptam egy tele-
font sem, de az évet záró rendezvényün-
kön az egyik lovagtársam megkérdezte, 
hogy lesz-e még más gasztronómiai 
emlék is a menükártyákon kívül. A kér-
dés jókor jött, mert ez az utolsó része 
a menülapoknak – de ne örüljön senki, 
mert jönnek az étlapok!

Egy méltatlanul elfelejtett kávés 
dinasztia tagjának aláírását láthatják a 
Royal Nagy Szálloda menükártyáján. 
Az illető Weingrúber Ignác (1863-1941), 
akinek apja Weingrúber Ármin az 1870-
es években – a régi Nemzeti Színházzal 
szemben – a Fehér Hattyú Fogadót üze-
meltette, amiben kávézó is volt. Ignác 
fia 1891-ben  - 20 évvel Edison magyar-
országi látogatása előtt ! – nyitotta meg 
az Edison Kávéházat. (A Nagykörút és 
az Aradi utca sarkán – ma ERSTE BANK) 
1897-ben a millenniumi ünnepségek 
után vette bérbe a Székesfővárosi Pa-
vilont, ahol egyszerre 2500 vendéget 
tudtak fogadni. Zerkovitz Béla amerikai 
nótából pesti népdallá lett slágere is 
megörökítette:

Ujjé a Ligetbe e nagyszerű
Ujjé a Ligetbe jó
Cirkusz, mozi és ringlispíl
Wampetics, Weingrúber és Gerbaud…

Kollégái annyira megbecsülték, 
hogy megválasztották a Kávés Ipartes-
tület vezetőjének is, de 1915-ben le-
mondott, azután csak a Kávéháznak élt. 
A menükártya 1998-ban 22 ezer forin-
tért került egy gyűjtőhöz.

Pablo Casalson kívül (lásd 2022 
nyárutó számunkat) még egy híresség 
látogatott el 1911-ben hazánkba. Tho-
mas Alva Edison (1847-1931) európai lá-
togatása során családjával együtt éppen 
Bécsben időzött, ahonnan egy magyar 
mérnök barátja „átcsalta” őket Budapest-
re. Az egyes vélemények szerint minden 
idők legnagyobb feltalálója – az egész 
világon 2332 szabadalmat jegyztetett 
be! – nevéhez fűződik többek között a 
fonográf, a mikrofon, a tökéletesített 
izzólámpa, és ő alapította meg a világ 
első � lmstúdióját is. Laboratóriumának 
helyszínére utalva megkapta a Menló 
Park varázslója melléknevet. Elektromos 
izzólámpájának bemutatásán a Parkban 

kijelentette, hogy „olyan olcsóvá tesszük 
az elektromos áramot, hogy csak a gaz-
dagok gyújtanak majd gyertyát”. Kétszer 
nősült, hat gyermeke született. Cukorbe-
tegségben halt meg. Pesten töltött ideje 
alatt a Grand Hotel Hungária Nagyszálló-
ban díszvacsorát rendeztek tiszteletére, 
aminek menükártyáját az egész családja 
aláírta. Az Edison aláírások külföldön is 
keresettek a gyűjtők körében, így nem 
meglepő, hogy 2004-ben 180 ezer forin-
tot adtak érte.

Rippl-Rónai József (1861-1927) nem 
csak a modern magyar festőművészet 
egyik legkivállóbja volt, hanem igazi 
ínyenc is. 1887-ben a müncheni akadé-
miáról Párizsba ment, ahol két éven át 
Munkácsy Mihály mellett dolgozott és 
hetente részt vett a Munkácsy házaspár 
pénteki estélyein. A fogások között volt 
beluga kaviár, osztriga, libamáj terrin, 
pisztráng, rák – a desszertnek felkínált 
cukrozott gyümölcsökről, marcipánok-
ról nem is beszélve. A menüt minőségi 
borok mellett a tokaji aszú koronázta 
meg. Nem csak ínyenc volt, jól is főzött, 
egy kiállítása után magyaros vacsorát 
készített festő barátainak. Egy időben 
a Párizs melletti Nevillyben alkotott, 
itt ismerte meg Lazarine Baudriont 
1889-ben, akit Kaposvárra való hazate-
lepülésük után 1906-ban vett feleségül. 
1908-ban vette meg a kaposvári Róma- 
hegyen lévő villát, itt alakította ki mű-
termét. Modelljei közül többel „szoros” 
viszonyt alakított ki, Bányai Elza, egy 17 
éves pincérlány hosszú ideig volt a sze-
retője, még budapesti törzshelyére, a 
Centrálba is többször elvitte. Többszö-
ri agyvérzés után 1927-ben halt meg a 
Róma- villában. Rippl–Rónai 1911-ben 
festette a Schiffer – villa pannója című 
képét, és ebben az évben jelent meg 
„Emlékezései” című kötete – valószínű-
leg ezek megünneplése történt a Ne-
mény Béla által bérelt vendéglőben. Az 
aláírt menőkártyáért 2003-ban 42 ezer 
forintot adtak. 

Rákosi Jenő (1842-1929) író újságíró, 
színigazgató, a Magyar Tudományos 
Akadémia  levelező, a Kisfaludy Társa-
ság rendes tagja volt. Már 1863-tól, jogi 
tanulmányainak kezdetétől színdara-
bokat, regényeket, elbeszéléseket írt, 
színműveiből többet a Nemzeti Színház 

A LEGRÉGIBB MAGYAR NYELVŰ SZAKÁCSKÖNYVEK 

ÉS EGYÉB GASZTRONÓMIAI EMLÉKEK

Könyvárveréseken XIX. rész
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is bemutatott. Rákosi teremtette meg 
a Nemzeti Színház mellé a nagy töme-
gekhez szóló, népszerű, főleg operettek 
és népszínművek otthonául szolgáló 
Népszínházat, aminek 1875-1881 között 
igazgatója is volt, ahol Blaha Lujza lett 
a fő segítője és támasza. 1881-ben tár-
salapítója lett a Budapesti Hírlap-nak, 
aminek 1891-től 1925-ig főszerkesztője-
ként dolgozott. 1896-ban nemesi címet 
kapott Ferenc Józseftől, A 60 éves drá-
maírói jubileumának megünneplése a 
Grand Hotel Hungáriában volt, az aláírt 
menükártyáját 2018-ban 32 ezer forin-
tért nyerte meg egy gyűjtő. 

Heltai Jenő (1871-1957) kézjegyét 
és írói munkásságát már a 2022-es őszi 
számban megismerhették olvasóink, de 
a magánéletében nagyon bohém Heltai 
„leleplezését” kár lenne kihagyni. 1903-
ban feleségül vette Hausz Valériát, akit 
az Athenaum Kiadó tulajdonosa és egy-
ben jó barátja, Miklós Andor elcsábított 

tőle, ugyanakkor később felajánlotta 
neki a Kiadó elnöki posztját. Heltai ál-
lítólag mindkét eseményt örömmel fo-
gadta… Több évvel a válása után vette 
feleségül Gács Lilla színésznőt, akivel 
haláláig együtt volt. Viszont annak elle-
nére, hogy nőügyeit diszkréten kezelte, 
a rossznyelvek szerint kapcsolatba ke-
rült Küry Klára operettprimadonnával 
és Gombaszögi Ella színésznővel is. Az 
utóbbinak valószínűleg az volt az alap-
ja, hogy Heltai 1911-ben bemutatott 
Tündérlaki lányok című művét a négy 

Gombaszögi lányról formálta, amiben 
Ella Sárikaként saját magát alakította. A 
bemutatott menükártya is egy színda-
rabjához kötődik. Az „Egy fillér”-t 1940-
ben mutatta be a Vígszínház- ennek a 
megünneplésére gyűltek össze az EMKE 
Kávéházban, több, később 
Kossuth-díjjal kitüntetett 
főszereplővel. Tolnay Klári 
(1914-1998) színházi és fil-
mes szerepeinek felsorolá-
sához oldalak kellenének, 
ezért inkább a magánéle-
tébe „kukkantunk” bele. 
Első férjével, Ráthonyi Ákos 
operatőrrel 1936 és 1945 
között éltek együtt, majd 
a tíz évvel fiatalabb Darvas 
Iván lett a férje, de Dar-
vas börtönbüntetése alatt 
1958-ban elváltak. Men-
sáros László színésszel is 
együtt élt, titkos szeretője 
a nős Márai Sándor író volt. 
Kétszer, 1951-ben és 1952-
ben kapott Kossuth-díjat. 
Somlay Artúr (1883-1951) 
a szintén kétszeres Kos-
suth-díjas (1948, 1951) szí-
nész a Színházművészeti 
Szövetség elnökeként többször tiltako-
zott a színészek kényszer kitelepítése 
ellen. Nem ért el eredményt, ezért til-
takozásul öngyilkos lett. Nős volt, 1905-
ben vette feleségül Laszlovszky Júliát, 
1945-ben elváltak. Lányuk Somlay Júlia 
színésznő lett. Ajtay Andor (1903-1975) 
Rákosi Szidi színiiskolájának elvégzése 
után főbb szerepeit a Víg, - a Nemzeti, 
- és a Madách színházakban játszotta, 
54 (!) filmben szerepelt, valamint szín-
házi rendezést is vállalt. Az 1947-ben 
megnyílt Jászai Mari színészotthon bú-

torozási költségeit Bajor Gizi, Honthy 
Hanna és Dinnyés Lajos miniszterelnök 
mellett ő fedezte. 1954-ben kapott 
Kossuth- díjat. Muráti Lili (1903-1975) 
színésznőt és írónőt a második világhá-
ború után koholt vádak alapján nyilas-
nak bélyegezték, ezért férjével, Vaszary 
János színigazgatóval hosszú bujkálás 
után kalandos úton jutottak el Bécsbe 
és Párizsba, végül 1947-ben Madridban 
települtek le, ahol 1950-ben társulatot 
is alapítottak. A rendszerváltás után 
Göncz Árpádtól visszakapta a magyar 
állampolgárságot, majd megkapta a 
Magyar Köztársasági Érdemrend Kö-
zépkeresztje kitüntetést. 1994-ben a 
Karinthy Színház „A nagymama” című 
darabban tért vissza magyar színpad-
ra. Ladomerszky Margit (1904-1979) a 
színészképző után 1929-től 1945-ig a 
Vígszínház, majd nyugdíjazásáig (1966) 
a Nemzeti Színház tagja lett. Férje An-
gyal László zeneszerző volt. Számtalan 
főszerepet játszott el – Az ember tragé-
diájában Éva, a Bánk Bánban Melinda, 
Ibsen Nórájának címszerepe, stb. – va-
lamint 67 (!) filmben is szerepelt. Ennek 

tükrében meglepő, hogy csak Érdemes 
Művész címet kapott. Ezzel kapcsolat-
ban egyik férfi kollégája ezt mondta: 
„Ladomerszky Margit mindig első tu-
dott maradni – a második sorban”. Kő-
műves Sándor (1897-1980) érdemes és 
kiváló művész díjat kapott színész több 
színház után 1951-től haláláig a Madách 
Színház tagja volt. Felesége Munkácsy 
Irén, Odry Árpád színművész lánya volt. 
A menükártya 2016-ban 140 ezer forin-
tig jutott árverésen. 

Horváth Dezső  
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HATÁRTALAN 
HEVÜLETTEL
• Bor és Petőfi 
• Utileírásai kordokumentumok
• Blogszerkesztő is lehetett volna…

A LEHETETLENRE NEM VÁLLALKOZHATUNK, EZÉRT INKÁBB SZE-
MELVÉNYEKET FOGUNK KÖZÖLNI LAPUNK ELKÖVETKEZŐ SZÁMA-
IBAN PETŐFI ALIG-ALIG KIBOGOZHATÓ ZSENIÁLIS ÉLETÚTJÁRÓL 
.EGY  OLYAN EMBER SZÜLETETT ERRE A VILÁGRA, AKINEK EZER-
NYI KÜLDETÉSE VOLT AZ ÉGIEKTŐL KAPVA. LAPUNKNAK ELKÖ-
TELEZETT KÜLDETÉSE, HOGY A MAGYAR VENDÉGLÁTÁS FOLYA-
MATAIT KÖVESSE, DOKUMENTÁLÓ ÉRTÉKEKET IS MEGMUTATVA. 
16. ÉVFOLYAMUNKAT JEGYEZVE GASZTRONÓMIAI, EGYEDI TÖR-
TÉNELMI ÜZENETEKET KÖZVETÍTÜNK HORVÁTH DEZSŐ KIVÁLÓ 
GASZTRO- TÖRTÉNÉSZ MUNKATÁRSUNK JÓVOLTÁBÓL. PETŐFI-
HEZ ÉRKEZVÉN AZONBAN AZT GONDOLJUK, ERRŐL LEHET SOK-
SOK MONDANDÓNK, AMELYNEK VÉGÉRE  LEHETETLEN ÉRNI…
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PETŐFI ÉS A BOR
Közöljük Földessy Gyula „Pető�  és a bor” 

című írását anno, 1923-ból 

„A Magyar Irodalomtörténeti Társaság-
ban múlt év októberében több részletet ol-
vashattam föl Horváth János Pető�  könyvé-
ről írt bírálatomból, többek között a Pető�  
bordalairól, illetőleg a Pető�  bor ívásáról 
szóló részt is. A mai papír szűk (!)- a szerk. 
megjegyzése) esztendőbe egy folyóiratunk 
sem vállalhatta, hogy túl hosszúra nyúlt kri-
tikámat a maga egészében közölje. S mind-
eddig könyvben sem volt módom kiad-
ni… Továbbiakban: „Jelezték, hogy Pető�  
bordalaiban a költői hatás ereje a fontos, s 
nyárspolgári érzék kell hozzá, a bordalok 
élményei hátterét kutatni. Hogy a bordalok 
költői értéke nem a bortisztaságon múlik, 
azt magam is bölcsen tudom. És sok-sok 
más vélemény mellett Pető�  saját vallomá-
sai alapján teljesen tisztázni tudom a mes-
terségesen elhomályosított kérdést. Fel-
vetik Pető� ről szólván bordalaiban a túlzó 
� kció szerepét, hiszen köztudomású, hogy 
Pető�  sosem volt mámorosságig menő bo-
rívó…” „Pető�  vándordiák és vándorszínész 
korában s még azután is körülbelül 1845 
nyaráig, igen-igen sokszor élvezte a boros 
mámort. Az is megállapítható, hogy Pető�  
a mondott időtől kezdve abba is hagyta a 
bordalok írását.”

BORT IHATOTT-E 
1848. MÁRCIUS 15-ÉN ?

Nagy történelmi időket visszanézve be-
szédes tanuk már nem lehetnek, de írások 
igen. Vissza-visszatérő kérdés, hogy Pető�  
borissza volt-e? Előbbi sorainkban utaltunk 
arra, hogy költői hevületében mértékkel itta 
a bort. Vajon a nagy forradalom napjaiban 
miként nyúlt a pohárhoz, és milyen borokat 
ihatott és ihattak az emberek a történelmi 
napokon? Jó eséllyel fehéret vagy Schillert. 
A testesebb vörösek kimentek a divatból 
és helyüket ezek a fajták foglalták el. Ám a 
Tokaji! Már akkor is a csúcsok csúcsa volt, 
hiszen addigra megtörtént a dűlőszelekció, 
a világon elsőként. Általában folyóbort tar-
tottak az éttermekben, hordóban szállítot-
tan. A borok tisztaságát meg kellett őrizni a 
szállítási idő alatt. Bár most fővárosunkban 
csak nagyon kevés helyen, Budafokon és az 
Etyek-Budai Borvidéken termelnek boro-
kat, akkoriban több helyen is foglalkoztak 
borkészítéssel. Milyen érdekes? A budai 
hegyekben mindenhol termeltek szőlőt. A 
Gellért- hegyet, Óbuda jó részét és Budafo-
kot szőlőültetvények foglalták el. (Jelentés 
a jelenből. A 2012-ben alapított Budavári 
Szent György Borrend szakmai közössége 
egyik fontos küldetésének tartotta, hogy 
felmérje a még meglévő budavári szőlő-
területeket. Az eredmény nem kecseg-
tető, de mégis csak tetten érhető. Néhány 

lakóközösség udvarán fellelhetőek mind a 
mai napig szőlőtőkék.) A budafoki pince-
rendszer már kiépült és sok bor készült ott. 
A pezsgőkészítést csak a század második 
felében kezdték el. 

MILYEN BESOROLÁS VOLT 
A BOROK KÖZÖTT?

Közönséges bor Ordinárium, Szamo-
rodni (főbor), Aszú (Aszú szőlőbor, Aszú-
bor), eszencia (nektár). Sokféle bort ihat-
tak a komolyabb éttermekben. Például az 
Arany-kéz vendéglőben olyan volt a bor-
kínálat, amely talán sehol a városban! Eb-
ből is ihatott Pető�  Sándor. A szintén pesti 
Angol Királynő szálloda italkínálata, nem is 
gondolhatnánk, de több, mint pazar volt. 
A magyar borok mellett már megjelenítet-
ték a ménesi, német borokat és a francia 
pezsgőt is. 

Ha most egy asztalhoz invitálnánk Pe-
tő� t, igencsak ihletet adnának számára az 
újabb és újabb borfajták megjelenése. 

Petőfi  Sándor: 
A Borozó

Gondüző borocska mellett
Vígan illan életem;
Gondüző borocska mellett,
Sors, hatalmad nevetem.

És mit ámultok? ha mondom,
Hogy csak a bor istene,
Akit én imádok, aki
E kebelnek mindene.

És a bor vidám hevében
Füttyentek rád, zord világ!
Szívemet hol annyi kínnak
Skorpiói szaggaták.

Bor taníta húrjaimra
Csalni nyájas éneket;
Bor taníta elfeledni,
Csalfa lyányok, titeket.

Egykor majd borocska mellől
A halál ha űzni jő:
Még egy korty – s nevetve dűlök
Jégöledbe, temető!

(Pápa 1842. április)

PETŐFI SÁNDOR –  AZ UTAZÓ 
RIPORTER

A nagy országjárásnak közepette ,igazi 
útirajz íróvá vált! Ezeket közölte is különbö-
ző korabeli folyóiratokban. Most azt mond-
hatnánk, Pető�  az élményeiből, ha az akkori 
időszakot nézzük ,egyfajta élmény dús poli-
tikai beszámolókat adhatott, s adhatna jele-
nünkben. Az utazó riporter Pető� , a minden 

apróságra � gyelő költő, aki megfordult a 
hortobágyi csárdák nagy útján éppúgy, 
mint Várpalotára és Pápára menet vagy 
éppenséggel gyorsszekéren 1845-ben 
felszállt a pest-eperjesi gyorsszekérre. 
Ezzel kapcsolatosan megjegyzi: „Nehogy 
valaki azt gondolja, hogy saját alkalma-
tosságomon utaztam légyen. Nem tartok 
ekvipázst.” Nagyszerűen töltötte vígan a 
búcsúestéjét a Vadászkűrt-ben pajtása-
ival. Ott volt a költő kollegája is mielőtt 
elindult, kellemes érzések közepette töl-
tötték el az estét. Beszámolójából most 
részletet közlünk:

A szekér indult s én gondolatokba 
mélyedtem. Nem tudtam, meddig me-
hettünk, meddig nem, mikor e rémítő 
kiáltás hatott füleimbe -! megállj! A sze-
kér rögtön megállott, ajtaja fölpattant, s 
előttem egy szilaj tekintetű i� ú termett, 
ki pisztolyt szegezve mellemnek rivallt 
rám – meghalsz!...  S miért állt pisztollyal 
elém? Ezt mondta „nekem nem kell hit-
vány erszényed… nekem életed kell, ár-
mányos életed! Tudd meg, hogy én azok-
nak az i� ú lángelméknek egyike vagyok, 
ki verseket küldenek a Pesti Divatlapba, 
s akiket te galádul kizártál az irodalom-
ból… 150 költeményemet, te halálra ítél-
ted, ezért te is meghalsz.

A pisztoly durrant, a költő meghalt, de 
felébredt. Ez az álma egész útján ijeszt-
gette.

Kiragadott szemelvény volt ez az úti 
rajzokból, de arra utaló, hogy Pető�  Sán-
dor számára a mindenség volt fontos, 
benne élmények habzsolása, ehhez kel-
lettek az utazások élményei.

Lapunkba, Pető�  Sándorral több 
megközelítésben is foglalkozunk. To-
vábbi lapszámainkban folytatjuk, meg-
határozóan  korabeli útleírásainak meg-
jelenítését, témaorientáltan a borra, a 
vendéglátásra, a turizmusra  hangoltan.

- is -

apróságra � gyelő költő, aki megfordult a 

Pákozd-Sukorói csata,

J. Rauh litográ� ája

A Pilvax kávéház belső tere a reformkorban, 

Preiszler József színezett tollrajza
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A Minőségi Borok Ételek 
Életek (MBÉ) magazin új rova-
tot indít ebben az esztendő-
ben, Pető�  Sándor felfogha-
tatlan, felmérhetetlen szellemi 
hagyatékához kötődően. Min-
denről írt, ami emberi, érzel-
mes, forradalmi, miért ne írt 
volna versei mellett különleges 
úti élményeket? /Igazi  turisz-
tikai korrajzok/ Fogyasztott 
nagy hevülettel bort, és „be-
fordult a konyhába”… 

Dokumentációink szerint – 
nem keveset dolgoztunk ezen 
– alig-alig van olyan vendég-
látós helyszín Magyarország 
területén, ahol Pető�  névre 
keresztelt vendégfogadó hely-
szín lenne. Nekibuzdulásunk 
eredménnyel végződött: ráta-
láltunk Várpalotán a Pető�  Ét-
terem és Rendezvényterem-
re. És még valakire! Egy olyan, 
a vendéglátós szakmát minden 
ízében, porcikájában képviselő 
nőre, akinek emberi-szakmai 
pályafutása talán mások szá-
mára is példaértékű lehet. 

Itt vagyunk Várpalota belvá-
rosától alig három kilométerre, 
ahol egy történelmi múltat is 
képviselő vendéglátós bázis aj-
taján kopogtathatunk. Iváncza 
Éva várja a riportert, hogy elme-
sélje történetét. De mert készült, 
felvezetésképpen alábbi soraink 
e ház történetét idézik fel.

Csillés Konyha, 
és éjszakai bár

Vendéglátónk  pontossággal, 
információ gyűjtés nyomán 

foglalta össze ezt a nagyon is 
egyedi történetet. 

Elmondta, hogy a II. Világháború befejezése 
után az ország és Várpalota is romokban 
hevert. Az ország újjáépítéséhez, az élet be-
indításához energiára volt szükség (micsoda 
jelen: most is erre van szükség!). Hogy ide 
munkaerő érkezzen, a mezőgazdaságból 
kellett toborozniuk és egy központi felhí-
vásra megindult a munkaerő vándorlás a 
szénbányák felé. A 40-es években itt 9 ezer 
ember lakott, 1950-re elérték a 10 ezer főt! 
Az embereknek szállást kellett biztosítani, 
ezért a város emeletes házainak építése 

mellett a Rákosi (ma Rákóczi) teleppel egy 
időben két esztendő alatt az Alsóvárosban 
megépült a Pető�  szálló.  Elfogadható, em-
beri körülményeket biztosított az itt lakók-
nak. A Csillés konyhán kapacitás hiányában 

már nem tudták megoldani élel-
mezésüket, de a szállodasor 

mellett felépült az akkori 
korszerű Pető�  konyha 

(innen még a környék 
lakósait is ellátták 
étellel). Igazi ellátó 
centrum volt ez! 
Büfé is működött, a 

konyha előterében pékárut, felvágottakat, 
tejtermékeket, dohánytermékeket árultak 
– még munkaidő után is. A 60-as évekre 
a konyha emeleti termében jó hangulatú 
eszpresszó, mi több, bár  nyitott Jereván 
néven. Mondanunk sem kell: népszerűvé 
vált, főleg az akkor működő Vörös Október 
Ruhagyár � atal dolgozói körében. S íme a 
történelem visszaköszönése a jelenbe: az 
eszpresszóhoz tartozott még egy külön te-
rem is, ahol zártkörű rendezvényeket lehe-
tett tartani. Farsang idején pedig teltházas 
bálokat. A helyi könyvtár nyugalmazott 
igazgatója, a 95 éves Vanyó Józsi bácsi 
elmondta Évának, hogy az összes Várpa-
lotával kapcsolatos irodalmat fellapozta, 
átnézte, de az elnevezésre semmi nem 
utalt, mint autentikus forrás.Logikusan 
feltételezhetó, abban az időben általában, 
Kossuthról, Pető� ről és a nagy forradalmá-
rokról neveztek el utcákat, tereket, i� úsági 
csoportokat.Ezért kaphatta a szálloda és a 
konyha a Pető�  nevet.

Kedves vendéglátóm a tör-
ténelmi időket felidéző sorok 
után a jelenben fogad. Az elmúlt 
30-40 év története külön doku-
mentáció lehetne, de maradjunk 
alaptémánknál. Hogyan is sike-
rült kialakítania ennek az elköte-
lezett, a vendéglátást élethiva-
tásnak tartó hölgynek egy újkori 
Pető�  Étterem és Rendezvényte-
rem világát?

– 1986-ban végeztem Veszp-
rémben a szakmai vendéglátós 
középiskolában, kiváló  tanárokat 

kapva! – idézi vissza a kezdete-
ket. – Edvi László, Róth György 
elévülhetetlen szakmai alapokat 
adott ahhoz, hogy nekivágjak, 
a szomszédos Örvényesből el-
indulva, � atal lányként meghó-
dítani ezt a csodálatos szakmát. 
Érdekes, már 14 évesen az ak-
kori tihanyi pártüdülőben le-
hettem tanuló, de hozzáteszem, 

A PETŐFI ÉTTEREM ÉS RENDEZVÉNYHÁZ 
küldetése Várpalotán

KERESTÜK PETŐFIT, A GÉNIUSZ KÖLTŐT, HOL ESHETETT EL A HARCTÉREN! 
KÜLÖNBÖZŐ KUTATÁSOK, TÖRTÉNÉSZI DOKUMENTÁCIÓK PRÓBÁLTÁK MEG-
TALÁLNI A BIZONYÍTHATATLANT. MONDJUK KI, MIND A MAI NAPIG NEM SI-
KERÜLT. A 2023-AS ESZTENDŐT „PETŐFI ÉVÉNEK” NYILVÁNÍTOTTUK NEMZE-
TILEG. 200 ÉVE SZÜLETETT, 26 ÉVET ÉLT MEG. RENDKÍVÜL GAZDAG SZELLEMI 
ÖRÖKSÉGET HAGYVA, ÉS MINT UTALTUNK RÁ TITKOKAT…

MÚLTRÓL, JELENRŐL BESZÉLGETTÜNK 
IVÁNCZA ÉVA VENDÉGLŐS SZAKEMBERREL

már nem tudták megoldani élel-
mezésüket, de a szállodasor 

mellett felépült az akkori 
korszerű Pető�  konyha 

(innen még a környék 
lakósait is ellátták 
étellel). Igazi ellátó 
centrum volt ez! 
Büfé is működött, a 

IVÁNCZA ÉVA VENDÉGLŐS SZAKEMBERREL
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Ünnep előtt...

Stílus és személyesség

Mennyasszonyra, vőlegényre
várva

A PETŐFI ÉTTEREM ÉS RENDEZVÉNYHÁZ A PETŐFI ÉTTEREM ÉS RENDEZVÉNYHÁZ 
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ez szakmailag nagyon fontos 
mérföldkövet jelentett  pályafu-
tásomban. Az akkori felsőfokú 
gasztronómiai stílussal szembe-
sülhettem és ez talán még most 
is szakmai alapértékemet jelenti. 
Dolgoztam sok-sok helyen még 
ezt követően, a Balaton partján, 
különböző helyszíneken és stílu-
sú éttermekben. Visszagondol-
va, remek, a talpon maradáshoz 
szükséges tanulóidőt jelentették 
ezek az évek! 

A vendéglátást elhivatot-
tan szerető és művelő   riporta-
lanyunk  – ezt a benne mindig 
bízó édesanyjának már a kezde-
tekkor célként megjelölte -, azt 
szeretne volna elérni, hogy saját 
vendéglátós képére, gondolko-
dásmódjára létrehoz egy önálló 
vállalkozást. Éva őszinte és be-
szélgetésünk alkalmával elárul-
ja: csakis a szakmai hite vezette 
odáig, hogy eljusson az egyfajta 
beteljesedéshez:

1995-ben kerültem Várpalo-
tára, szülőfalum szomszédságá-
ba – mondja, miközben végigve-
zet a csodálatosan, hosszú évek 
során felújított Rendezvényte-
rem különböző helyszínein. – 
Ennek a vendéglátós bázisnak 
szinte minden szakaszában jelen 
voltam az elmúlt 27 évben! Vé-
gigjártam a szakmai ranglétrát, 
bizonnyal azért, mert az egykori 
főnököm erre alkalmasnak talált. 
Közben lányom is felnőtt, min-
den folyamatba beavattam, 
nem is mindig neki tetszően. 
Külföldre orientáltam, miután 
eldöntötte, hogy ő is a vendég-
látás területén szeretné kibon-
takoztatni önmagát. Éveken át 
dolgozott, tanulta a szakmát és 
a nyelveket, hogy aztán vissza-
térjen a mi kötelékünkbe. Talán 
már megérti, miért voltam olyan 
szigorú, erős, hogy Várpalotától a 
mesze világba küldtem!

Beszéljük 
a rendezvényházról!

Körbejárjuk minden zegzugát ennek az 
egykoron már szinte leomló épületté váló, 
majd újra poraiból kinövő épületegyüt-
tesnek. 12 esztendeje alakította ki Éva a 
térségben egyre népszerűbb Rendezvény-
termét, mögötte pedig minden kiszolgáló 
hátteret. A konyhát, a kapcsolódó helyisé-
geket, de ami a legfontosabb, a vendégte-
ret. Aki ide belép, minden szempontból a 
minőségi vendéglátás bűvöletébe találja 
magát. 150 vendég számára alkalmas te-
ret alakított ki, pontosan � gyelembe véve, 
jó vendéglátósként, mennyire fontos a pa-
tika tiszta mosdó, belépéskor a kényelmes 
ruhatár, a gyermekeknek felkínált játszóte-
rem, a korszerű  tálalási mód:
Ha pontos akarok lenni, 12 esztendeje 
saját tulajdonomban van ez az objektum 
– meséli lapunknak a karakteresen őszin-
te, nyitott, céltudatos tulajdonos asszony. 
– Megtaláltam azt a vendéglátós műfajt, 
ami a legközelebb áll hozzám. Itt ötvöz-
hető a vendéglátás minden területe. Véle-
ményem szerint az emberi szempontok a 
mi pályánkon legalább annyira fontosak, 
mint az, hogy milyen ételeket, italokat 
adunk, hogyan szolgálunk fel. Mindenki-
vel egyeztetek. Nagy örömömre kialakult, 
hogy a város és a térség rendezvényei-
nek egyik centrális helyszíne lehetek. 50 
százalékban esküvőket bonyolítunk le, 
a további 50 százalékban pedig családi 
rendezvényeket, tudjuk ennek műfaja 
határtalan (ballagás, születésnap, üzleti 
parti, eseti programok). Az is megnyugta-
tó számomra, hogy Katus lányom, miután 
megszerezte a világban tapasztalatait, 
itt, Várpalotán, a mi családi vállalkozási 
közösségünkben mutathatja meg sajá-
tos képességeit. Én vagyok az előtérben 
dolgozó, minden részleteket egyeztető 
„munkatárs”, ő pedig, egyéniségéből fa-
kadóan a tökéletes hátszelet biztosítja. 
Mindent kitanult, a bármixerségtől kezdve 
a cukrászatot, szakácsságot,a barista te-
rületet- remélem , korosztályához képest , 
az életet is…Tudom, most jön a folytatás, 
de már nem féltem! 

Pető�  Sándor, aki ezeken a 
lankákon járhatott, honnan is 
tudhatta volna, hogy egyszer 
róla elneveznek egy éttermet. 
A történelem bonyolult, hiszen 
ehhez kellett egy „szocialista” bá-
nyász fejlesztés, bányász szociali-
záció,  mi minden más még:

– Visszatekintve, talán azt 
mondhatom, volt egy vízióm – 
mondja vendéglátónk. – Amikor 
kialakítottam ezt a családi bázi-
sunkat, voltak pillanatok, amikor 

már-már lemondtam arról, hogy 
célba érhetek.  Lelki és szakmai 
támaszom volt az egy éve el-
hunyt párom, aki ismert, orszá-
gos vendéglátósként visszatért 
Várpalotára és együtt tervez-
hettük az akkori mindennapja-
inkat. Amíg együtt alakítottuk 
közös világunkat és véleményére 
adhattam, nélkülözhetetlen tá-
maszom volt. Átvészeltük a pan-
démiát és most benne vagyunk 
a másik „világhelyzetben”, ami 

rezsiköltségekre ható. Mindezzel 
számolva, megpróbáltam bizo-
nyos értelemben a „lentről” eljut-
ni idáig. Hősnőnek sem tartom 
magam, de dolgozni mindig is 
szerettem! A tisztességes mun-
ka, a szakma iránti, talán életem 
végéig tartó alázat nagyon nagy 
energiám. Szeretem a szakmám. 
Ez mindenen átsegít!

MBÉ  magazin riport
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Meghökkentő stílus

A színek kavalkádjában

Pompázatos terítés
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VISSZASZÁMLÁLÓ TÉLUTÓ · DOKUMENTUMNAPLÓ

MINDIG CSODÁLNIVALÓ, HA A JÖVŐTEREMTÉS 
NEM KÖNNYŰ FOLYAMATAIBAN BÁRKI IS OLYAN 
JÖVŐKÉPPEL RENDELKEZIK, AMI MEG IS VALÓ-
SUL! FELKERESTÜNK EGY  TÖREKVŐ CSALÁDOT 
TOLNA VÁROSÁBAN, AMELY A CUKRÁSZATBAN 
TALÁLTA MEG A BOLDOGULÁS ÚTJAIT…

A cukrászat egyszerre  tisztes iparosi és 
alkotó munka! Egy adott cukrászda csakis 
akkor tud felmutatni egyedi arculatot, ha a 
szakmai tudás megszerzése mellett követ-
kezetesen képviseli a fejlődést is. Amikor 
hírét vettük, hogy Tolnán a Both Cukrászat 
immáron két évtizedes múltra tekinthet 
vissza, jó szívvel mentünk a részletekről 
érdeklődni Both József alapítótól, fele-
ségétől Györgyitől és a három gyermekük 
közül a cukrász szakmát mesteri szinten 
képviselő Anikótól és  öccsétől, Józseftől. 
A cukrászda a város szívében található, 
beszélgetésünk  felvezetéseként máris 
elmondhatjuk: igazi műhelymunka folyik 
itt! Már az alapítás sem volt szokványos, 
amelyről Both József családfő beszélt :

– Elektroműszerész szakmával rendel-
kezve dolgoztam néhány korabeli cégnél, 
közöttük a megyei vendéglátó vállalatnál 
– mondja. - Megyeszerte sok üzletben 
jártam gépeket beállítani, javítani, mi-

nek tagadjam, széleskörű ismeretséget 
szerezhettem ezen a területen. Éttermek, 
cukrászdák mindennapjait tapasztalhat-
tam meg közelről és kialakult bennem és 
feleségemben egy jövőkép. Azt gondol-
tuk, nagyon szép szakma a cukrászat, 
próbáljunk létrehozni családi alapon 
egy ilyen vállalkozást. Nekivágtunk! Ez 
az időszak már akkorra tehető, amikor két 
lányunk és � únk taníttatására is sor került. 
Anikó lányunkat már tudatosan a cukrá-
szat felé tereltük, Barbara lányunkból pe-

dagógus lett, a sorban leg� atalabb József 
előbb más irányokra gondolt. Kitanulta 
az egyetem a reklámszervező szakmene-
dzser szakmát, majd később földrajzból 
terület és településfejlesztésből diplomát 
szerzett. És íme, ilyen az élet, pár éve meg-
szerezte a cukrász szakmát és most csalá-
di vállalkozásunknak egy új, prosperáló  
ágát alakította ki…

 Ideje rátérnünk arra, hol is vagyunk, és 
milyen stílust képvisel a Both Cukrászda? 
A mesteri címet megszerző Anikó foglalja 
össze névjegyüket:

– Való igaz, szüleim tudatosan próbál-
ták megmutatni nekem, hogy a cukrászat 
lehet a jövőnk – mondja mosolyogva Ani-
kó, aki rendkívül dinamikus egyéniség, 
hiszen a szakmai iskolák elvégzése után 
minden energiáját tudásának csiszolá-
sára fordította, két gyermekének meg-
születése mellett is. – Megnyílt előttem 
egy olyan csodálatos szakmai világ, ami 
folyamatosan arra sarkallt, találjuk meg a 
magunk stílusát, kínálatát. A tradicionális 
cukrászat alapérték, számomra azonban 
más fejlődési lehetőségek is izgalmasak-
ká váltak. Így a francia desszertek, vele a 
bonbon készítés mind a mai napig  izgal-
mas kihívás. Ezt próbáljuk kínálatunkban 
ötvözni.

CUKRÁSZ ÚTKERESÉS, 
STÍLUSTEREMTÉS

 
A SZÜLŐK JÖVŐT LÁTTAK BENNE…

 
A GYERMEKEKKEL MEGVALÓSÍTOTTÁK

 
HA ÉRTÉKET ADNAK, ÉRTE JÖNNEK

A BOTH CSALÁDA BOTH CSALÁDA BOTH CSALÁDA BOTH CSALÁDA BOTH CSALÁDA BOTH CSALÁD
TOLNÁBÓLTOLNÁBÓLTOLNÁBÓL
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Györgyi és József, mögöttük Anikó József öccsével 

Mosoly és dinamika

Kínálat a pultból
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Lépésről-lépésre haladva…

Azért ne gondoljuk, hogy ez a stílusteremtés és vendégkör 
kialakítás egyik napról a másikra ment! A Both család tör-
ténetéhez tartozik, de még inkább a cukrászda megépíté-
sének dokumentálásához, hogy eredetileg panellakásban 
laktak Tolnán, de megint csak a szülői vízió, továbblátás 
eredményeképpen, József és Györgyi úgy döntött, házat 
épít a város központjában, hogy itt tudjanak kialakítani  
cukrászdát. 1992-től tíz éven át „rakták össze” az üzletet, 
annak termelő, technikai háttereit. Gépek megvásárlá-
sával, a vendégtér kialakításával, sokszor saját kétkezi 
munkájukkal lépegetve a cél felé. Diófa burkolat kialakítá-
sa, akkori stílusos bútorok, végig mindenütt tükörfelület. 
2002-re érett meg az idő arra, hogy forduljon a kulcs a zár-
ban, táruljon ki a Both Cukrászda ajtaja!
– Ha így visszagondolok, azt mondhatom, hogy 
a családi cukrászdában a szüleim segítségével 
megvalósíthattam saját elképzeléseimet– ismeri 
el Anikó, ahol tudtam kamatoztatni a szakmai 
tudásomat, kialakítani saját receptjeimet. Na-
gyon készült a nyitásra, receptek gyűjtésével, 
technológiák megtanulásával, a beszerzés hát-
tereinek kialakításával, nem mellékesen pedig 
a majdani vendégkör megnyerésére. – Folya-
matosan bővítettünk ezt követően technikában 
és kínálatban egyaránt. Ha a húsz évre vissza-
tekintek, az üzlet bevezetése mellett 2005-ben 
sikerült a mestervizsgát megszereznem, de 
nagy szakmai elégtétel számomra, hogy tíz évet 
abban a vendéglátós szakmai iskolában tanít-
hattam szakoktatóként, ahol én is tanultam. 
Sokan mondják a szakmában, hogy a következő 
korosztály, a jövő cukrászatának letéteményesei 
nem mindig tudatosan választanak pályát. Azt is mondják, 
sok a szakmát elhagyó � atal, de nekem erről más a vélemé-
nyem. Hosszú évek óta folyamatosan fogadunk tanulókat 
– nem kis létszámban – és nagyon nagy türelem kell, hogy 
a szakma értékeit meg tudjuk mutatni a gyerekeknek.   Az 
elmúlt közel 18 év szakmai oktatás alatt több, mint száz ta-
nuló sajátította el a szakmát nálunk. Számomra az oktatás 
nagyon fontos, szeretek foglalkozni a tanulókkal. Oktatói 
hitem: ha szükséges, az alapoktól kell újraépíteni az arra 
érdemes tanulót. Szívesen viszem őket versenyekre, mert 
az is fontos, hogy így is megmutathassák képességeiket. 

A gazdag kínálatot mutató pultrend-
szer előtti asztalnál ülünk még, tovább 
beszélgetve a Both család útkereséséről. 
A stílust megtalálta az üzlet, de érdemes 
arról is beszélni, hogyan vette ki részét 
a mindennapokból a két szülő. József – 
ma  már nyugdíjas – sokáig a beszerzés 
és kiszállítás frontvonalában is tevéke-
nyen dolgozott, Györgyi, amikor szükség 
volt rá, kiszolgált a pultban, a háttérben 

menedzselte a csapatot, papírmunkáért 
felelt és még fagylaltot is készített, illetve 
más módon is értéket teremtett és teremt 
jelenleg is. Művész hajlamának köszön-
hetően a � gurális cukrászatot képviselve, 
marcipánból készít tortadíszeket. Nem 
véletlenül, hiszen a festészetnek is hódol, 
műveiből több is látható üzletük falán! 
Hogy ki ne felejtsük, József pedig a ter-
mészetfotózás  megszállottja (a horgászat 
mellett), az ő képeit is láthatják az üzletbe 
betérő vásárlók. Anikó  őszinte elkötelezett-
séggel vélekedik arról, mi lehet a mostani 
világunkban a talpon maradás záloga?. Bár-
hogy is van energiaválság, nehéz gazdasági 

helyzet - jó termékekkel meg lehet tartani 
a vásárlókat. A Both Cukrászda jottányit sem 
ad  a minőségből!. Erre szép visszajelzések is 
vannak, ugyanis egyre többen rendelnek 
Tolnáról süteményeket a megyeszékhelyről, 
Szekszárdról és a környező településekről. 
Korábban több üzleti partnereknek is szállí-
tottak termékeket, illetve további saját kávé-
zóban és cukrászdában, fagyizójukban is je-
len voltak (összesen 5 telephelyen) mostanra 
azonban szűkítették ezt a kört és próbálnak 
a központi cukrászdára koncentrálni, hogy 
minél jobb és minőségibb termékekkel vár-
ják a vásárlókat. Ha értéket adnak, érte is jön-
nek! Az évek során számos fejlesztés valósult 
meg a cukrászüzemben, és a cukrászda 20 
éves fennállása okán, hamarosan az üzlethe-
lyiséget is modernizálják.

Vagamary –  József méri…

Riportunk legelején már utaltunk arra, hogy i� . Both 
József, aki jelenleg életútján egy évvel előrébb tart, 
mint a krisztusi kor, tudásvágya miatt diplomákat 
szerzett. Így csiszolódva az ember látásmódja is éle-
sedik, ám nem biztos, hogy tudja milyen irányba lépjen 

tovább. Ő maradt a családi kötelék lehetősége mellett, amit 
a szülők köveztek ki számára., nem tudva, hogy élni fog vele! 
Kitanulta a cukrászatot, de kereste a saját hangját, stílusát, 
üzleti kibontakozását! Most úgy mutathatjuk be, mint aki át-
gondoltan egy szép lassan országos kiterjedésben is ismertté 
váló cukrászati termékek értékesítésével foglalkozó vállal-
kozást hozott létre. Vagamary Cukrászda tulajdonosaként 
2018-ban nyitotta meg üzletét Pakson a volt konzervgyár te-
rületén. Azt mondja – amikor végre ő is szóhoz jut családi be-
szélgetésünk alkalmával -, hogy abba az irányba lépett, hogy 
az egészségtudatos vagy ételallergiás vásárlók is nyugodtan 
eltölthetik szabadidejüket és bátran fogyaszthatnak minden  
cukrászati termékből. Hatalmas kaput nyitott erre a vásárlói 
világra! Alapanyagokból, hozzáadott cukortól mentes süte-
ményeket és fagylaltokat készít, laktóz vagy tejmentesen.
– Meg kellett találnom nemcsak a hiteles szakmai háttere-
ket, hanem a gyártás feltételeit is – Mostanra elmondhatom, 
hogy önálló üzletágként, itt a tolnai bázisunkon, a cukrász 
termelő mellett ezen termékek gyártására külön üzemet 
alakítottunk ki. Pakson, az egykori alapbázisunkon most 
is direktben felügyelem az értékesítést, de Dunaújvároson 
és Pécsen, a másik két üzletünkben már franchise jelleggel 
működik, partnerek segítségével. Eddig a fejlődési pontig 
eljutni öt esztendő kellett! Jó ideig magam szállítottam ki 
a termékeket az üzletekbe, de mostanra már egy teljesen új 
logisztikai rendszert kellett kialakítanom. Saját üzleteink 

ellátása mellett fontos mérföldkő fejlődésünkben, 
hogy 2019-ben elindultunk a Hungaricool BY Spar 
versenyén több, mint kétszáz termék közül bejutot-
tunk a legjobb tíz közé, így a Vagamary termékek az 
INTERSPAR polcain is megtalálhatók a mai napig. 
Több nagy üzletlánccal is dolgoznak együtt, illetve 
országosan számos kávézóban is megtalálhatóak 
mentes termékeik.

Hihetetlen, micsoda kínálattal van 
jelen a Vagamary Cukrászat! Fagy-
laltok, sütemények, torták szolgálják 
ízélményük kiteljesedését. (laktóz-
mentes, tejmentes, vegán, sütemé-
nyek közül néhány példa: bounty 
tortaszelet, túrómouse eperkok-
téllal, rizses szelet, köles torta, házi 
krémes, a fagylalt világából eper, 

málna, citrom, banán, áfonya, sárgabarack, 
meggy, csokoládé – folytassuk… 

A logisztikáról már beszéltünk, saját 
szállító � ottával rendelkezik a Vagamary 
Cukrászat, mindenkinek a helyébe viszik a 
rendelt árut. Józsefnek sikerült kialakítania 
egy ütőképes csapatot az üzemében. Fi-
atalok, innovatívak, nagy munkabírásúak. 
Nagy részük Anikó tanulója volt, így már 
pályakezdésük óta a csapat tagjai. Sikereket 
csak jó szakmai csapattal lehet elérni, és ez 
náluk megvalósul.

Riportunk záró mozzanataként  fotókat 
készítünk a család jelenlévő tagjairól, né-
hány adatot még érdemes megjegyezni a 
Both Cukrászda kínálatából: a cukrászdában 
összességében 120 féle süteményt készíte-
nek, a hamarosan induló szezonban 60 féle 
fagylaltot. Még egy pillanatra visszatérve a 
Vagamary üzletágra, azt is megtudjuk, há-
rom termékkel jelen vannak a Budapest 
Airport egyik várójában így sokan a felle-
gekben kóstolhatják és dicsérhetik a tolnai 
Both készítményeket…
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Mentes- gyümölcsös szeletek 

József munkatársaival

Anikó 
imád tanítani



LAPZÁRTA A szerencsi
HALÁSZ PRODUKT 

dinamikája

FEBRUÁRI HELYZETJELENTÉS 
EGY TÖRTÉNELMI BERUHÁZÁSRÓL

HALÁSZ TAMÁS FARSANGI FÁNKKAL IS 
KEDVESKEDETT A Z ÉPÍTŐKNEK… 

Szinte rányitottuk az ajtót Halász Tamásra Szerencsen, ami-
kor riportkörutunk alkalmával kíváncsiak voltunk arra: hol tarta-
nak? Jókor érkeztünk, hiszen az idő jóra fordult és teljes erővel 
lendülhettek munkába az építkezés kivitelezői!

– Remélem, biztató évünk lesz a 2023-as esztendő! – mondja 
Halász Tamás, aki a munkálatokat napról-napra követi, miköz-
ben családi cukrászati vállalkozása termelési és üzleti feladata-
it is felügyelnie kell. – Azért mondom a dinamikát, mert ebben 
az esztendőben a szerencsi csokoládégyártás 100. évfordulóját 
ünnepli. Micsoda adománya az életnek, hogy sikeresen kivitele-
zett és idén ősszel átadni tervezett beruházásunk tisztelegés az 
évfordulóhoz, de egyben a jövő is megmutatja. Ha az építkezés 
mindennapjaira utalok, nem tagadhatom, nagy fába vágtuk a 
fejszénket, én pedig úgy döntöttem, hogy a kivitelező csapatot 
vezető szakemberek mellé társulok azzal, hogy időmet, energi-
ámat nem kímélve, szinte minden rezdülését követem ennek az 
értékteremtő munkának. Úgy érzem szövetségeseim mindazok, 
akik „tető alá hozzák” ezt a számomra életre szólóan nagy lépést 
jelentő Látogatói Központot.

Gyors egyeztető találkozásunk alakalmával 
az MBÉ magazin dokumentálhatja, hogy az építkezés mellett 
további feladatai is vannak Halász Tamásnak! A megépítendő 
korszakos bázis a szerencsi cukrászat igazi élő kirakata lesz! Va-
lójában élmény közvetítés ez, hiszen az ide érkező végigjárhatja 

a csokoládé és süteménykészítés fázisait. A legendás szerencsi 
Juhász fagyi mesteri készítésének fortélyait és persze kóstolhat 
is! Ugyancsak itt épül meg egy korszerű bisztró. Itt nemcsak tér-
ségi és nemzetközi ételeket fogyaszthatnak majd, hanem a toka-
ji borok is megjelenítődnek minőségi változataiban.

– Ezer négyzetméteres objektumról van szó, 47 évesen óriási 
kihívást kaptam! – fogalmaz őszintén Tamás, akinek már azon 
kell munkálkodnia, hogy tartalommal töltse meg ezt a hatal-
mas teret. – A megfelelő gépek beszerzése mellett az egész 
rendszer tematikáját összeállítottuk ugyan a pályázat során, de 
most jön a „tetemre hívás”. Megfelelő technika kiválasztása és 
beszerzése, a munkatársak  toborzása, arról nem is beszélve, 
hogy a cukrászat mellett most egy új vendéglátós műfajt is meg 
kell tanuljak! A bisztró stílus nagy kihívás számomra, izgalmas 
szellemi-gyakorlati  megmerítkezés. A tokaji borkultúra meg-
mutatását is vállaltuk, nem tagadottan lokálpatriótaként ezt is 
a legfontosabb misszióim közé sorolom! Szeretnék visszatérni a 

szerencsi csokoládégyártás centenáriumára. A 
helyi csokoládégyár megszűnt ugyan és annak 
a helyén sikerül felépítenünk egy új jövőt. Elé-
vülhetetlen érdem   azonban: dr. Takács István, 
az egykori igazgató nem hagyta veszni az érté-
keket. Megalapította a szerencsi Bon-Bon Kft-t, 
amely jelenleg is az elsőszámú letéteményese 
és  megmentője az itteni csokoládé gyártásá-
nak. Mélygyökerű kézfogás ez, nemzedékek    
egymásra találására példa. 

Búcsúzáskor megegyeztünk abban, hogy az 
MBÉ magazin ebben az esztendőben lehetősé-

gei szerint a szerencsi csokoládégyártás nemzeti értéket jelentő 
múltja mellett a jövő folyamatairól is híradást ad. Hajrá Halász 
Produkció!

mbé magazin tudósítás-

CSAK PÁR NAPOS HIDEG NEHEZÍTETTE AZ  ELMÚLT HETEKBEN A SZERENCSI 
HALÁSZ PRODUKT KFT. TÖRTÉNELMINEK IS MONDHATÓ FEJLESZTÉSÉNEK 
KIVITELEZŐ MUNKÁLATAIT! HA AZ ÉGIEK IS ÚGY AKARJÁK, TAVASZ NYITÁNY-
RA, MÁRCIUS KÖZEPÉRE AZ ÚJ OBJEKTUM TETŐSZERKEZETE ELKÉSZÜL. 

Forró kávé és farsangi fánk…

Apróságnak tűnő, de emberi motívum, hogy a jövőépítő cukrász- 
vállalkozó „nemcsak”felügyeli, megbeszéli a folyamatokat, 
hanem, ha teheti, lehetőségei szerint őszinte emberi � gyelmes-
séggel is segíti a munkát.  Például minden reggel forró kávét visz 
a munkásoknak, farsang havában pedig igazi, hajnalban kisütött 
farsangi fánkot vitt az épülő téglafalak közé, hogy ezzel is érez-
tesse: tiszteli azt a munkát, amit ez a csapat végez!

Várható átadás: 2023. őszén


