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Köszönet  a segítségért!
A lap megjelenésének támogatói:

Agrárminisztérium
Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége

Első Magyar Fehérasztal Lovagrend
MATE Agrár- és Élettudományi Egyetem

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Heves Megyei Szakképzési Centrum
Hungarospa Zrt. – Hajdúszoboszló
Aqua-General Kft. Hajdúszoboszló

Hosszúpályi Önkormányzata
Szihalom Önkormányzata

Solti Pálinkárium Solido Kft.
Balatonszárszó Önkormányzata

Nán István vendéglátós szakember



Diplomával a kezében
BENNE AZ ÉLETBEN!

A szerkesztő előzetesen önval-
lomást tesz: kisfiú kora óta ismeri, hi-
szen az abasári Pálinkás Pincészet 
piaci előmeneteléről, küzdelmeiről, 
sikereiről legalább 20 éve tudósít. 
Ismerte Pálinkás Dávid nagyapját, 
Pálinkás Jánost, aki feleségével, Pá-
linkásné Katikával elismert abasári 
boros bázist hozott létre. Az érték-
teremtőkhöz csatlakozott fia, Pálin-
kás Attila és felesége Timi, akik e 
hosszú évek során megszelídítették 
Sárhegyet, országosan egyedülálló 
teraszos művelést hoztak létre. Közben pedig felnőtt egy 
kislegény, akiből szőlész-borász mérnök lett. Diplomá-
ját július első napjaiban vehette át Gyöngyösön. Vele be-
szélgettem:

– 13 éves koromban hunyt el nagyapa, még együtt 
lehettünk, traktoroztunk, büszke vagyok rá, hogy még 
hasonlítunk is! – beszél személyes élményeiről. – Sokat 
mentem ki a szőlőbe, nem kényszerből, de aztán más-
ként kezdtem gondolkodni erről a világról. Magamról 
és a hogyan továbbról! Ebben sokat segített, hogy szü-
leim az esztergomi Ferences gimnáziumba írattak be, 
ahonnan a kollégiumból havonta két napra mehettem 
haza. Esszenciát kaptam sok mindenről ebben az isko-
lában: alázatra neveltek, szigorúan, napi két óra kimenő 
volt, végeztünk közmunkát és persze hitet is kaptam. Ta-
lán legjobban ahhoz, hogy a sikerért dolgozni kell. A kö-
zépiskola után – lehetett kérdés egy ilyen családban? –  a 
gyöngyösi felsőfokú borászképzés stúdiumát kezdtem 
el. Belevetettem magam, sok-sok elképzeléssel, milyen is 
lesz egyetemistának lenni. Aztán voltak kudarcaim, na-
gyobbra, jobbra számítottam. Otthon pedig figyeltem 
az újabb és újabb folyamatokat vállalkozásunknál és a 
borász-szőlész képzés közepette megnyílt előttem egy 
másik világ. 

Dávid pontosan tudja most, 
hogy mit akar!/Bár a világ olyan, 
hogy lehetnek meglepetések./ 
Miközben a pénzügyi tanácsadás 
területén újabb és újabb csopor-
tokat épít, ezzel párhuzamosan 
azt tervezi, egy hektár földet sa-
ját maga fog művelni. Kipróbálva 
fajtákat, művelési módokat, hogy 
megmutathassa önmagának, mire 
képes. Mindez pedig azért munkál 
benne, mert a már említett felelős-

ségérzete sem hagyja békén. Mint a vállalkozás legfiata-
labb, jövőt képviselő nemzedéke, biztos abban, a Pálinkás 
családi vállalkozást tovább kell vinnie! Amikor felelősen 
rákerül a sor, hogy a folyamatokat továbbvigye, a közben 
megszerzett szakmai gyakorlatok, pénzügyi ismeretek 
nyomán külön szőlészt, borászt fog kiválasztani, hogy kö-
zösen tudjanak dolgozni. Van már víziója arról, miképpen 
lehet korszerű módon vezetni egy már tradicionálisnak 
nevezhető mátrai boros vállalkozást. 

 Társasági ember, közel 1800 „ismerőse” van a face-
bookon, véleménye szerint ebből csak tízet nem ismer. 
Keresi a közösségi összejöveteleket, ahogy fogalmaz, „éj-
szaka az ő világa", mert akkor lehet összejönni, beszélget-
ni sok nemzedékbelivel. Még otthon él szüleivel, az aba-
sári családi házban, de az ősi pince feletti vendégházba 
nyaranta pár hétre beköltözik, hogy tudjon kicsit önma-
ga is lenni. Amúgy a pincei kóstoltatásokat mind a mai 
napig kedveli, segít is édesapjának.  Egy záró momen-
tum! Elmesélte, hogy pár hete arra lett figyelmes, mint 
pinceőrző, hogy tolvajok matatnak. Le is leplezte őket. 
Kiderült, ez a csapat már több abasári pincét is dézsmált.  
Ám Dávid legyőzte őket…

kdp
Heves megyei oktatási körképünk a 6-11. oldalakon olvasható!

Dávid, mint pénzügyi tanácsadó

Talán a Bécsben élő bankszakember nagybácsi indíttatásá-
ra, de egy újabb út indult a fiatalember számára. Pénzügyi 
tanácsadást Németországban kezdte kitanulni, úgy, hogy ez 
a világ beszippantotta. Ennek eredményeképpen a Magyar 
Nemzeti Bank égisze alatt vizsgát tett és öt esztendeje építi 
kapcsolatrendszerét, fokozatos, szisztematikus munkával elért 
bevételeit…  Azt mondja, célirányos oktatást kapott, Magyar-
országon is van már egy kiépített bázis, rendkívül izgalmas 
világ nyit meg számára ezáltal:–
– Igazán őszinte szeretnék lenni, amikor azt mondom, hogy 
a borászat és az ahhoz kapcsolódó gyöngyösi felsőfokú 
képzés számos módon pozitív élményeket is hozott. 
– Borkóstolásokat szerveztek a borklubon belül, kitűnő ta-
nároktól tanulhattam, de a mostani világról, előre jutásról 
alkotott képem szerint megpróbálok párhuzamosan 
gondolkodni az elkövetkezendő időkről.

CSALÁDI BORÁSZATI VÁLLALKOZÁS HARMADIK NEMZEDÉKÉNEK LETÉ-
TEMÉNYESE. 25 ESZTENDŐSEN EGYSZERRE RENDELKEZIK ELŐDÖK IRÁNTI 
TISZTELETTEL, EGYÉNISÉGÉBŐL ADÓDÓAN NEM KEVÉS MERÉSZSÉGGEL. 
MIKOR, HA NEM EBBEN AZ IDŐSZAKBAN KERESSE ÖNMAGÁT AZ EMBER!

PÁLINKÁS DÁVID FELELŐSSÉGÉRZETE ÉS TERVEI
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Nosztalgia Othello 
és múzeumavató 
Hosszúpályiban
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Kiadó: Kiss Dezső Péter e.v. · Székhelye: 1025 
Budapest, Szépvölgyi u. 92/F. · A kiadásét fe-
lelős személy: Kiss Dezső Péter · Főszerkesz-
tő: Kiss Dezső Péter · A szerkesztő bizottság 
tagjai: Benke László, Garaczi János, Gombás 
András, Horváth Dezső, Lukács István, Pinczés 
Károly, Tóth Imre · Szerkesztőség és hirdetés-

felvétel: 1025 Budapest, Szépvölgyi u. 92/F. · 
Telefon: 1/359-2317, · mobil: 06-20/458-3002, 
06-20/542-4159 · Nyomda: Kapitális Nyomda · 
Terjesztés: VIP lista, Tourinform Irodák, étter-
mek, szállodák, panziók, vinotékák, borfesztivá-
lok, alternatív terjesztők, előfizetők · Előfizet-
hető: a szerkesztőség címén

DERŰS NYÁR · DOKUMENTUMNAPLÓ

 M I N Ő S É G I   B O R O K   É T E L E K                  A Z  A S Z T A L I  Ö R Ö M Ö K  M A G A Z I N J A  2 021  N YÁ R 1

M
ÚL

TI
DÉ

ZŐ

DERŰS NYÁR · DOKUMENTUMNAPLÓ

SZ AK MAI  PARTNERÜNK  A Z EL SŐ MAGYAR FEHÉR A SZ TAL LOVAGREND 
É S A  MAGYAR  VENDÉGLÁTÓK  RÉGIÓS  SZÖVETSÉGE A SZAKMA LAPJA

AZ
  A

SZ
TA

LI
  Ö

RÖ
M

ÖK
  M

AG
AZ

IN
JA

MINŐSÉGI  BOROK  ÉTELEK       
MBE20

21
 N

YÁ
R •

 ÁR
A:

 89
0 F

T

ÉLETEK

EGYEDÜLÁLLÓ   BORMÚZEUM   HOSSZÚPÁLYIBAN   

PRÉMIUM ZÓNA HAJDÚSZOBOSZLÓ    OKTATÁSI KÖRKÉP HEVES MEGYÉBŐL   MOZAIKEMBER

Őszinte vallomás a szer-
kesztőtől: az egyes lapszá-
maink tartalmát maga az élet 
írja, ezt eddig is tudtuk. Több 
mint egy esztendeje azonban 
a vírus okozta napról-napra, 
hétről-hétre, hónapról-hónap-
ra változó „viselkedésére” re-
agálunk, hol türelmesen, hol 
pedig frusztráltan. Az egész 
világ, nagy és kisebb hatalmak, 
országok, városok, családok,  
giga - közép és kisvállalkozások. 
Szabályok, előírások keretezik 
életünket. 2020 márciusában 
„Mérgezett tavasz” jelöléssel 
adtuk ki első dokumentumnap-

lónkat. Túl vagyunk a harmadik 
hullámon és rekkenő hőség 
tombol mindenütt, süt a nap, 
kék az ég, a tenger és a Balaton 
vize kellemes. Belefeledkezünk 
a jóba, derűs ez a nyár! Megint 
csak az elmúlt év hasonló idő-
szakát idézem vissza, amikor 
szintén kiszabadultunk fog-
ságunkból, élveztük az életet, 
a turizmus, a vendéglátás, az 
idegenforgalom – a gazdaság 
fellélegezhetett. A mostani 
prognózis szerint, ha nem jön 
negyedik hullám, hazánk gaz-
dasága nemcsak hogy feláll a 
padlóról, hanem megpróbálja 
a biztos lábon állást produkálni. 
Sokféle megközelítésű elemzé-
sek látnak napvilágot mindezen 
kilátásokról, de valljuk be, most 
jó inni a sört, a hűsítő fröccsöt, 
nyalni a fagylaltot, lubickolni a 
vízben, repkedni tengerpartok-
ra. Mégis, legyünk óvatosak! A 
vendéglátásban, a szállodaipar-
ban, az idegenforgalomban 

dolgozó szakemberek, vállalko-
zók a több, mint egy esztendős 
készültségi helyzetben külön-
böző módon élték át a vírus hol 
támadó, hol lankadó packázá-
sát. Azt tapasztalom, hogy aki 
csak tehette fejlesztett, felké-
szült arra, hogy megint fényes 
lesz a nyár. Jönnek a vendégek, 
a bevétel sem marad el. Nyári 
lapszámunkban két fontos ge-
rinctémát ajánlok az olvasók 
figyelmébe. Az egyik példánk 
Heves megyéhez kapcsolódik. 
Háromféle megközelítésben 
foglalkozunk a vendéglátás, 
idegenforgalom és borágazat 
jövőjét jelentő szakképzéssel. A 
másik, remélhetően fontosnak 
ítélt üzenetünk lapunk nevé-
ből adódóan a minőségi ide-
genforgalmi beruházásokról, 
kezdeményezésekről és pozitív 
példákról szól. Több fontos, 
egyben országos szakmai civil 
szervezet is a bőség zavarával 
küzd, már ami a korábbról elma-

radt programok pótlását jelenti. 
A csaknem tízezer tagot szám-
láló Magyarországi Borrendek 
Országos Szövetsége szerte e 
hazában programok özönére 
invitálja a rendek tagságát. Az 
egyes települések – kisebbek, 
nagyobbak – a szabályoknak 
megfelelő nagyságrendben 
fesztiválokat, gasztronómiai ta-
lálkozókat készülnek rendezni. 

A szerkesztő optimista, de 
egyben őszinte is: július elejé-
re eső lapzártánk idején még 
nem érte el a beoltottak száma 
az 5,5 milliós számot, ez pedig 
nem minősíthető bíztató jövő-
képnek. A  vírus   „pihen”, erőt 
gyűjt? Lehetséges, már szep-
temberben vihogva letaglózhat 
bennünket?

Kiss Dezső Péter

ISSN: 2060-646

www.mbemagazin.hu

OTHELLO – KISKERTEK NOSZTALGIÁJA – ZALA ARANYA

Történelmi utazás, egészen pontosan tiszántúli 
bortörténeti kuriózum, amiről írunk lapunk egyik riport-
jában. A bihari Hosszúpályi településen az Olga-kertben 
egykoron virágzó szőlőkultúra honosodott meg, majd a 
filoxéra mindent elpusztított. Akárcsak a világban másutt, 
az ember itt is folytatta és az újra telepített szőlőfajták kö-
zött az Othello különös „pályafutást” írt le. Észak-amerikai 
eredetű, kékbogyójú, jellegzetes mellékízzel rendelkező 
direkt termő szőlőfajta. Címlapunkon látható bor  címké-
jén ez olvasható: Zara Gyöngye. Ennek jelentős az üzenete, 
ugyanis a már említett Hosszúpályiról szóló riportunkban 
arról is  említést teszünk, hogy a település polgármestere, 

Zara András maga is foglalkozik szőlővel, borkészítéssel, 
édesapjától átvéve ezt a  férfi embernek való foglalatossá-
got. Tisztában van azzal, hogy az érvényben lévő magyar 
Bortörvény rendelkezése szerint a direkt termő fajta ültet-
vényeit ki kellett vágni, csak kiskertekben, étkezési szőlő-
ként jelenik meg. Ám ne tagadjuk: az Othellonak a jelenben 
is van nimbusza. Nosztalgiával beszélnek róla, főként az 
idősebb korosztályok képviselői. Ez a bor tehát egyfajta 
üzenet arról, hogy a hosszúpályi szőlőkultúra jelen korban 
is életképes. A bora rubin piros, enyhe labrus ízű és illatú, 
csersavban gazdag, asztali vörösborként jegyzik.  Mert van 
is meg nincs is –egyre többen keresik…

Derűnk marad?

CÍMLAPON
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ÉS A MATE GYÖNGYÖSI KÁROLY RÓBERT CAMPUSÁNAK EGYEDI HELYET KELL TALÁLNIA 
A SZAKKÉPZÉSEK, A GYAKORLATI KÉPZÉS ÉS A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK TERÜLETÉN

Meghatározó szerep a borászképzésben
KURIÓZUM: GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNY SZAK

BESZÉLGETÉS 
DR. BUJDOSÓ ZOLTÁN FŐIGAZGATÓVAL

A hazai felsőfokú oktatás korszakos 
döntése született meg azzal, hogy 2021. 
februárjában megalakult a Magyar Ag-
rár- és Élettudományi Egyetem. Már ne-
vében is újszerűséget és korszerűséget 
képvisel, öt campusával csaknem orszá-
gos lefedettségű. Az MBÉ magazin tava-
szi számában átfogó interjú jelent meg 
Nyitrainé dr. Sárdy Dianával, a Budai 
Campus főigazgatójával. Folytatva a té-
mát ezúttal dr. Bujdosó Zoltánt a gyön-
gyösi Károly Róbert Campus főigazgató-
ját kerestük meg kérdéseinkkel.

 – Az Ön személye egyfajta folytonosságot is 
jelent: korábban főigazgatóként tevékenykedett 
és vett részt az oktató munkában. Úgyis, mint in-
tézményvezető, miként látja a gyöngyösi campus 
szerepét, fontosságát, karakterét az egyetemi 
felépítményben?

– A gyöngyösi felsőoktatás jövőre lesz 
60 éves, ezalatt a több mint fél évszázad 
alatt az intézmény működött önállóan és 
volt egyetemi intézet, kar és campus egya-
ránt. – idézi vissza a több mint félszázados 
múltat. - Szervezeti felépítéstől függetlenül 
azonban mindig fontos szerepet játszott 
a hazai – először agrár, majd gazdasági – 
felsőoktatásban. A borászati képzésben 

mindig jelen volt Gyöngyös a hazai képzé-
si palettán, de a kertész, a mezőgazdasági 
mérnök, majd a vadgazda, a vidékfejlesz-
tési és a gyógy –és fűszernövény ágazatok 
is megjelentek az intézményben. Emellett 
a hazai turizmus-vendéglátás, pénz-
ügy-számvitel és kereskedelem-mar-
keting területén is meghatározó volt 
Gyöngyös a magyarországi piacon, de in-
formatikai területen is többéves képzési ta-
pasztalattal rendelkezünk. Emellett előde-
ink kiváló infrastruktúrát teremtettek meg 
az agrárképzések gyakorlati háttere terüle-
tén, tangazdaságunk, borászati üzemünk 
vagy arborétumunk szolgálhatja most már 
nem csak a gyöngyösi, hanem az új egye-
tem révén szinte az egész magyar agrár 
felsőoktatás képzéseit. Ez a szakmai gyakor-
lati háttér, épületeink kapacitása, a szakmai 
szervezetekkel, középiskolákkal meglévő ki-
váló kapcsolataink, felnőttképzésben szer-
zett hosszú tapasztalatunk a szakképzések, 
továbbképzések területén is erősíthetik az 
egyetemet.

– A Minőségi Borok Ételek (MBÉ) – magazin 
meghatározóan a hazai turizmus, idegenforga-
lom, vendéglátás, borágazat folyamatait igyek-
szik aktuálisan követni. A gyöngyösi Campus 
képzési formáira tekintve „négyes fokozatról” be-
szélhetünk. Alapképzésről, felsőoktatási szakkép-
zésről, mesterképzésről, szakirányú továbbkép-
zési formáról.  Hogyan látja  az egymásra épülés 
folyamatait,  arányait, népszerűségi mutatóit?

– Az elmúlt években erőteljes erősö-
dést mutat a felsőoktatási szakképzések 
népszerűsödése campusunkon. Ennek nem 
feltétlenül kizárólag szakmai okai vannak, 
többen a gazdaságtudományi képzésben 
tapasztalható magas pontszám miatt pre-
ferálják a felsőoktatási szakképzést az alap-
képzéssel szemben, míg másokat az emelt 
szintű érettségi vezet a felsőoktatási szak-

képzések felé. De kiemelném az egyetemi 
szinten is meghatározó hallgatói létszám-
mal rendelkező gyógy- és fűszernövény 
szakot, amely csak felsőoktatási szakképzés 
formájában érhető el a hazai képzési pa-
lettán. Alapképzési szakjainkban nagyban 
építünk itt végzett hallgatóinkra, ezt a nagy 
egyetem keretei között is tudja majd ka-
matoztatni az intézmény. Szintén érdemes 
szólni az egyre gyarapodó létszámú nem-
zetközi közösségről a campuson, több alap 
és mesterképzés angolul történt indítása 
vezetett ahhoz, hogy az elmúlt években a 
világ több, mint 50 országából fordultak 
meg hallgatók Gyöngyösön. Szakirányú 
továbbképzés területén a MATE-n belül 
Gyöngyösnek egyedi helyet kell találni, ez 
lehet akár az agrárdigitalizáció, az agrotu-
rizmus vagy akár a szak- és közigazgatás.

– Gyöngyös a Mátrai Borvidék központja, egyben 
egy országosan népszerű turisztikai térség vonzó 
városa. Véleménye szerint a jelzett ágazatokban 
a felsőfokú szakember képzést- múltját tekintve 
és a jövőre vonatkozóan - miképp tudta és tudja 
betölteni a MATE gyöngyösi Campusa?

– Ahogy említettem, korábban az intéz-
mény mindkét ágazatban vezető szerepet 
játszott hazánkban, azok diverzifikációja 
révén azonban ma már egyre több helyen 
tanulhatják e két szakmát a fiatalok. Célunk 
elsősorban az, hogy a Mátrára és a régiónk-
ra jellemző turisztikai termékcsoportok ki-
szolgálására – természeti turizmus, bor- és 
gasztroturizmus vagy a falusi turizmus – 

Campus főigazgató

Diploma ünnepségen

Dr. Bujdosó Zoltán geográfus
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képezzünk szakembereket a szolgáltatók 
számára. A több campuson zajló turisztikai 
képzéseink során szem előtt tartjuk azt, 
hogy hallgatóink releváns gyakorlati isme-
reteket kapjanak, a meglévő gyakorlati inf-
rastruktúránk (étterem, szálloda, rendez-
vényszervező iroda, sportcentrum) mellett 
a térségbeli szolgáltatókkal együttműköd-
ve biztosítjuk a gyakorlati oktatást. Ehhez 
jó alapot teremtenek személyes 
kapcsolataink, jómagam mind a 
helyi, mind pedig a térségi TDM 
szervezetben betöltött tiszt-
ségeimen keresztül próbálom 
ezeket a kapcsolatokat az intéz-
mény és a képzések érdekében 
kapitalizálni. Hasonlóan jó sze-
mélyes és intézményi kapcsolat 
van a térségbeli borászokkal, 
akik a hallgatóinkat szívesen fo-
gadják szakmai gyakorlatra.

– A borágazatot, idegenfor-
galmat, turizmust egyre nagyobb 
mértékben képviselik családi vál-
lalkozások. Tapasztalható-e, hogy 
akár a borászat területén, akár az 
idegenforgalom más ágazatainál – 
pl. szállodaipar – az egyes családok 
képviseletében újabb generációk 
szereznek Önöknél diplomát? A je-
lentkezők számát tekintve a felnőtt 
képzés mennyire népszerű és milyen 
területeken meghatározó?

– Nem kétséges, hogy kü-
lönösen a borászat területén, 
Gyöngyös meghatározó szerepet 
játszott. Ma már jól ismert borá-
szok és családtagjaik végeztek in-
tézményünkben. Emellett sokkal 
inkább jellemző az, hogy a szállás-
hely tulajdonosok, vendéglátósok, 
pincével, kisebb borászattal ren-
delkező gazdák küldik hozzánk to-
vábbtanulni gyermekeiket. Ezt jó 
iránynak gondolom, hiszen ezzel 
folyamatosan figyelemmel tudjuk 
követni a helyi igényeket. 

Szintén volt szó róla, hogy a 
felnőttképzés hosszú hagyomá-
nyokkal rendelkezik Gyöngyösön, 
ebben a tekintetben népszerűek 
a gazdasági ismereteket nyújtó rövidebb 
képzések, tanfolyamok (pl. adó vagy TB 
ügyintéző, pénzügyi kurzusok) illetve az 
agrárképzések terén a gazdaképzések. A 
térség turizmusában hiányként jelentkező 
idegenvezető képzés pedig jó példa volt 
arra, hogy ezen képzési forma rugalmasan 
tud reagálni a jelentkező igényekre. 

Véleményem szerint campusunk a fel-
nőttképzések, továbbképzések területén 
egyetemi kulcsszerepet is betölthet.

– Geográfusként multidiszciplináris tu-
dományt képvisel, amely ezer szállal kötődik, 
egyebek mellett matematikához, fizikához, 
biológiához, csillagászathoz, meteorológiá-
hoz, környezetünkhöz és még sok minden más-
hoz. Az új egyetem nevében élettudományok 
kiemelés szerepel. Véleménye szerint mindeh-
hez hogyan kapcsolódik a gyöngyösi campus 
oktatási palettája?

– A földtudományok nemcsak mult-
idiszciplináris, de szintetizáló gondolko-
dásmódot is igényelnek, jól kell ismerni és 
alkalmazni az egyes diszciplínák közötti ösz-

szefüggéseket. Ugyanez érvényes az élettu-
dományokra és a gazdaságtudományokra 
is. Az elmúlt évtizedben kollegáink folyama-
tosan alkalmazkodtak a változó igényekhez 
nemcsak nyelvtudásuk erősítésével, de új 
kutatási vagy akár oktatási irányok bőví-
tésével vagy az előbb említett szintetizáló 
képességek fejlesztésével. Ezek a kész-
ségek és képességek azt gondolom, nagy 

hasznára válnak a MATE-nak, kü-
lönösen fontosnak bizonyulhat 
a szakma képviselőivel kialakult 
kapcsolatrendszer és a hosszú 
évek alatt megszerzett szakmai 
gyakorlati tapasztalat. Biztos 
vagyok benne, hogy kollegáink 
becsülettel megállják helyüket az 
egyetem keretei között is.

– Az idei évre és az elkövetkezen-
dő közép és hosszabb távra vonatko-
zóan mit tart legfontosabb vezetői 
stratégiájának?

– Meggyőződésem, hogy 
az egyetem nemcsak nevében, 
de eszméjében és tartalmában 
hazánk egyik példaértékű mul-
ti-campusú modellje lesz, amely 
visszatükrözi és terjeszti az egye-
temi erényeket.

Mint a debreceni felsőoktatás-
ban végzett, ott doktorált ember, 
fiatalon megtapasztaltam ezeket 
az eszméket és úgy gondolom, 
hogy az egyetem egy olyan 
hely, ahol fiatal demonstrátorok 
-tanársegédek - vezető okta-
tók - professzorok KÖZÖSSÉGET 
alkotnak. Legfontosabb vezetői 
feladatomnak ezt a fajta közössé-
gi eszme megteremtését tartom, 
egy emberi és szakmai műhely 
kialakítását, ahová a kollegák 
nemcsak dolgozni járnak, hanem 
szívesen találkoznak és beszél-
getnek egymással, hallgatókkal, 
szakemberekkel. Ez Gyöngyösre 
mindig jellemző volt, ezután is az 
kell, hogy legyen. 

Hosszabb távon arra törek-
szem, hogy az általam irányított 
campus a hazai felsőoktatás pa-

lettáján méltó helyen maradjon, modern kö-
rülmények között képezzen korosztályoktól 
függetlenül a hazai gazdaság számára.

Kiss Dezső Péter

Alföldről származva – A   Mátrára  találva 
Dr. Bujdosó Zoltán, ha úgy tetszik az alföldi rónaságból elszármazván immáron 17 éve Gyöngyösön találta meg élethivatását és itt ala-
pított családot. Gyermekei tehát születésüktől fogva ehhez a kedves városhoz és ezzel együtt is a Mátrához kötődnek. A Bujdosó család 
életében (véletlenül egybe lett írva) a sport központi szerepet játszik.  Interjúalanyunk a terep és a hegyi futás, a teljesítménytúrázás és a 
labdarúgás szerelmese. A szőlő és borkultúrát alföldiként érthető módon kevésbé ismerte, de az ágazat térségi és országos fejlődését azért 
figyelemmel kísérte és kíséri. Inkább borfogyasztó, véleménye szerint a mátrai bor csodálatos értékekkel rendelkezik. 

Szép lányok szüreten

Közös gyakorlaton

Bormustra
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SZELLEMI BÁZIS – GYAKORLATI ÚTMUTATÁS – SZAKMAI PROGRAMOK

Újabb és újabb történésekre, helyze-
tekre kell válaszokat keresnünk. A Heves 
megyei vendéglátós és idegenforgalmi 
szakmákról és annak utánpótlás nevelésé-
ről szóló összeállításunkban arra keressük a 
választ, miért fontos, hogyan és mely szer-
veződések segítik a vendéglátás egyes te-
rületein a szakmai továbbképzést és után-
pótlás nevelést a megyében?

Ebben a témablokkunkban a magyar 
gazdaság fontos generáló erejének, a ka-
marának, ezen belül a Heves Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamarának a helyzetet 
felismerő és szervező tevékenységét szeret-
nénk bemutatni. 

Három esztendővel ezelőtt a nyár elején 
jött létre a Heves Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara tagságába tartozó vendéglátó 
vállalkozások kezdeményezésére a gasztro-
nómiai kultúra és képzés erősítésére, a helyi 
termékek, termelők és vendéglátó vállalko-
zások, valamint iskolák közötti együttműkö-
désére egy nagyon fontos szakmai fórum. A 
Heves- Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
Vendéglátó Mesterek Klubjának céljairól, 
az elmúlt három évben végzett munkájáról 
és a további tervekről kérdeztük Vitkóczi 
Mariannát, a HKIK oktatási irodavezetőjét.

– Nagy értéknek tartjuk, hogy a vállalko-
zók felvetésére sikerült egy olyan egymást 

segítő szakmai együttműködést kialakítani, 
ami – és ezt az utóbbi másfél év is bebizonyí-
totta – a közösségi erők és gondolkodás-
mód fontosságát erősíti meg. A Vendéglá-
tó Mesterek Klubja hiánypótló szerveződés, 
mert azt tapasztaltuk, hogy még a pandé-
mia előtti időszakban is helyüket keresték, 
sokszor tanácstalanok voltak a vendéglátás 
sokszínű és szerteágazó ágazatában műkö-
dő vállalkozások. Amikor az együttműködés 
aláírásával képletesen kezet fogtunk, közös 
szellemi tőkéből alakítottuk ki céljainkat, 
ebben a legfőbb szándék az volt, hogy mi-
nél több gyakorlati útmutatást tudjunk 
adni  a korszerű gasztronómiai eljárások 
megismeréséhez mind a szakmában dol-
gozók, mind az általuk oktatott tanulók szá-
mára, és ehhez változatos programokat és 
fórumokat teremtsünk meg.

Vitkóczi Marianna tájékoztatásunkra fontos 
összefoglalót küldött arról, hogy 2018-tól, az 
alakulás nyarától, hányféle programot sikerült 
megvalósítani.

2018, a megalakulás éve! Szeptember 
hónapban látogatást tettek a Budapesten 
megrendezett EuroSkills versenyen, majd 
októbertől egészen az év végéig különböző 
munkacsoportok megbeszélései és egyezte-
tései következtek a megyei szakképző iskolai 
szakképesítő vizsgák gyakorlati tételeinek 
egységesítésére és elfogadására. A gyön-
gyösi Kékes Étteremben több szakterületen is 
értékes előadások és bemutatók hangzottak el,  

A HEVES- MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 
segít, javasol, tanácsot ad, lelket önt a vállalkozókba

NEM GYŐZZÜK HANGSÚLYOZNI, HOGY A TÖBB MINT EGY ESZTENDEJE ÉLETÜNK ÉS VÁLLAL-
KOZÁSAINK RÉSZÉT KÉPEZŐ PANDÉMIA A MAGA HULLÁMZÓ, MÉGIS KONOK JELENLÉTÉVEL 
SOK MINDENT MEGVÁLTOZTATOTT. EZEKRE A FOLYAMATOKRA KI-KI A MAGA MÓDJÁN RE-
AGÁL: KORMÁNY, KÜLÖNBÖZŐ SZAKMAI ÉS ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK, KÖZÖTTÜK 
KIEMELTEN A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉS A MEGYEI KAMARÁK

 Országosan is figyelemreméltó az az összefogó erő amit a Heves megyei vendéglátós vállalkozók a Kereskedelmi és 
Iparkamara égiszén belül megvalósítottak. A Heves Megyei Vendéglátó Mesterek Klubjához tartozó vendéglátó meste-
rek száma 201 kiváló szakember! Ebből 44 cukrász, 100 szakács, 50 pincér, 7 vendéglős. A közösen kimunkált, cizellált 
célokból már néhányat említettünk, de a továbbiakra is érdemes figyelni: a gyakorlati képzés javítása, pedagógiai, szak-
mai, módszertani segítség biztosítása a gyakorlati oktatásban szerepet vállaló vállalkozói és iskolai oktatók részére. A 
nyitottság jegyében, a jól működő klubélet példájából kiindulva tegyék vonzóvá a nem kamarai tagok részére a kamarai 
tagságot. Különböző szakmai szervezetekkel való közös programok, előadások szervezése. A jogszabályok tengerében 
való jártasság megszerzése, ezért együttműködés a szakhatóságokkal. A hazai termékek vendéglátó, szállodaiparba való 
kanalizálása érdekében régiós termelői beszállítói lehetőségek összegyűjtése, további beszállítói kapcsolatok erősítése.

Alakulás 2018-ban A bonbonkészítés rejtelmei

Gasztrodalmi versenyzők
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2019 tavaszán a Hotel Koronában megrende-
zett szakmai találkozón is, ahol a korszerű mar-
keting szerepe a vendéglátásban, mint téma 
és napi gyakorlat  érintette.  A gimnazisták köré-
ben népszerűnek mondható az a vendéglátós 
program, amit Gasztrodalmi vetélkedő néven 
hirdettek meg. A hagyományteremtés szándé-
kával került sor a programra, azzal a céllal, hogy 
közelebb hozza és megkedveltesse a vendég-
látás szakmáit a gimnazista diákok körében. 

A gazdag programsorozatban megemlít-
jük a szakács tagozat részvételével megszerve-
zett steak kurzust, a kamara negyedszázados 
jubileumára szervezett családi napot, amelyen 
a résztvevők együtt főzhettek a mesterekkel, 
ahogy a csokoládékészítő workshop is rend-
kívül sikeres volt a cukrász tagozat szakmai 
felvezetésében. A mesterek járhattak ebben 
az esztendőben a Törley Pezsgőpincészet 
látogatóközpontjában és a Zila Cukrászda és 
Étteremben is.  A 2020-as évre vonatkozóan  
sok-sok rendezvényt, eseményt terveztek. A 
pandémia azonban egyetlen vonással áthúzta 
ezeket a törekvéseket! 2020 augusztusában 
mégis sikerült megszervezni egy tartalmas ke-
rekasztal beszélgetést a „Turizmus és vendég-
látás jelenlegi helyzete Heves megyében” 
címmel, és még az őszi pandémia előtt is sike-
rült tartalmas szakmai programokat szervezni, 
ilyen volt a Mentesen a cukrászatban – alap-
anyagok, eljárások és termékek bemutatása 
Gyöngyösön az Ízek Tanodájában, és a tokaji 
szakmai utazás. Az idei esztendőben jelenleg, 
talán már túljutva a pandémia szorításán, a nyá-
ri hónapok lázas munkával telnek a vendéglá-
tásban, turizmusban, idegenforgalomban, 
borágazatban dolgozó vállalkozások, szakem-
berek számára, ősztől azonban folytatódik az 
élénk szakmai klubélet sok-sok aktualitással!

Gyors vélemények a tagozatvezetőktől

Utaltunk arra, hogy most „mindenki a fe-
délzeten” alapon teszi a dolgát, de mégis rövid 
nyilatkozatokra kértük fel a Heves Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara Vendéglátó Mesterek 
Klubjának tagozatvezetőit:

Nagy Zoltán elnök, 
szakács és pincérmester: 

– Azért jött létre a Mester Klub, hogy a szak-
ma társadalma számára legyen egy olyan part-
ner, amely segíti abban, hogy a vendéglátósok 
számára a mindennapok folyamataiba, rutin-
jába megismertesse, naprakészen közvetítse 
a korszerű vendéglátás elvárásait– mondot-

ta. – Azt képviseltük, hogy az általunk művelt 
szakmák vállalkozói e tekintetben lemaradás-
ban vannak, és ebben segítségre van szük-
ségük. Összefogtunk, erőinket egyesítettük a 
kamara égiszén belül. Szakoktatók, mesterek 
összhangja rendkívül fontos a jövőépítés ér-
dekében. Felemás érzésem van a tekintetben, 
mennyire gátolta programjaink megvalósítását 
a pandémia. Úgy érzem, maga a helyzet is tör-
ténelmi. Gondolkodásmódunkat is megvál-
toztatta, és hatással volt az egyes vállalkozá-
sok problémakezelő képességére is. Volt, aki 
nem vállalta a kiszállítást, volt, aki másik mun-
kahely után nézett. Ebben a tétova, nehéz hely-
zetben próbált a Mesterek Klubja a kamarával 
karöltve segíteni. Számos online megkeresést 
kaptunk, hogy segítsünk eligazodni a napon-
ta változó szabályok követésében, közvetítsük 
a szakma kérdéseit a jogalkotók felé, de volt 
olyan kolléga is, aki munkatárs megtalálásához 
kért segítséget, sokan pedig a tanulók digitális 
oktatásának megszervezésben. Az is bebizo-
nyosodott számunkra, hogy a továbbképzés, 
szakmai programok szervezése mellett a jö-
vőben a látókör bővítése kiemelt feladatunk, 
hogy buzdítsuk a szakmát: „keresd a megol-
dási lehetőségeket, mi pedig megpróbálunk 
segíteni”. A tervezett programok közül sajnos 
elmaradt a „Heves megyei étele” nagyszabású 
programunk megvalósítása és az őszi Szarvas-
gomba-nap megrendezése. 

Török Zsuzsanna cukrászmester
– A cukrász ágazatban itt a megyében épp-

úgy, mint országosan, azt lehetett jó érzésekkel 
tapasztalni, hogy a vállalkozások túlnyomó 
többsége talpon maradt. A cukrászatban ha-
gyományos vásárlói forma lehetett a mentőöv 
ehhez. A mi szakmánkban ugyanis már a pan-
démia előtti „békeidőkben” is az elvitel volt a 
meghatározó. Kávéházakban a beszélgetős 
a légkör és az asztali fogyasztás ugyan vonzó, 
de már régóta nem ez a jellemző tevékenység, 
ezért ennek hiánya nem rengette meg az ága-
zatot. A szállodaiparban dolgozó cukrásza-
tokat, cukrászokat jobban érintette a nehéz 
helyzet, innen elmentek néhányan oktatónak 
vagy más utakat kerestek. Azt érzem, hogy a 
kamara által létrehozott Mester Klub képvise-
lőinek, nekünk tagozatvezetőknek az a leg-
fontosabb dolgunk, hogy tapasztalatcserét 
generáljunk, meghallgassuk az egyes kollégák 
kéréseit, kérdéseit, javaslatait, és ezeket mint 
autentikus közvetítők továbbadjuk a kamara 
számára. Az is bebizonyosodott, hogy a mun-
kaerő fronton, elhelyezkedésnél nem csak a 
cukrász vonalon, de más vendéglátóipari szak-
mában is nagy előny a mesteri cím.

Gál Gábor vendéglős tagozatvezető
Szintén arról fogalmazta meg véleményét, 

hogy a vendéglátós szakmának olyan szakmai 
fórumok kellenek, amelyek hosszabb távon is 
életben tarthatók:

– A kezdeményezést jónak tartja tagoza-
tunk minden vendéglátós tagja, mert hiány-
pótló, a képzési tartalmak is aktuális témákat 
érintők – mondotta. - Korábban már létrehoz-
tunk itt Egerben egy Séf Klubot, de sajnos ella-
posodott, nem sikerült a célokat megvalósíta-
ni. A vendéglátás egyik felügyeleti és egyben 
érdekképviseleti szervezetével, a kamarával 
minden a tervek szerint indult, sok programot 
valósítottunk meg, magam is örömmel vetem 
részt szinte mindegyiken. A pandémia miatt 
a személyesség, a közös élmények átélése el-
maradt, de optimistán azt várjuk, hogy ősztől 
tudjuk folytatni a közös munkát. Most a fősze-
zonra koncentrálunk, és tervezzük az elmaradt 
programok megszervezését. Tagozatvezető-
ként nagyon készültem tavaly a Szarvasgom-
ba-nap megszervezésére, talán ősszel pótoljuk. 

Bucsek András, szakács tagozatvezető 
összegez és fontos szakmai témára hívja fel 

a figyelmet:
– Mindenki előtt nyilvánvaló, hogy az 

elmúlt időszak leginkább ezt az ágazatot 
sújtotta, amit próbáltunk túlélni. - A Klub 
programjainál folyamatosan előtérbe he-
lyezzük tagjaink számára az egyediséget, az 
olyan típusú továbbképzéseket, programo-
kat, amivel a vendég kulináris élvezetének 
magas fokra emelését tudjuk elősegíteni. A 
megyében szerencsés helyzetben vagyunk a 
vendéglátás széles palettáját illetően akár 
alapanyagok tekintetében, akár szaktudás 
terén, viszont fontos megemlítenünk az 
utánpótlást. A megyében több középfokú 
intézményben folyik vendéglátás területén 
képzés, amit előnyként is említhetnénk, vi-
szont a most átalakított szakképzés, – el-
sősorban a gyakorlati képzés munkaszer-
ződéssel történő megvalósítása – nem 
egyszerűsíti le a képzőhelyek helyzetét. 
Nekünk, akik ezt a tagozatot képviseljük 
fontos, hogy elősegítsük a képzőhelyek és 
a tanulók együttműködését. Szükség van 
figyelemfelhívásra a fiatalok körében, hogy 
minél többen válasszák ezt az ágazatot, hi-
szen óriási hiány mutatkozik munkaerőben 
területünkön, ehhez kellenek a magas minő-
ségű programok és a példaképként szolgáló 
mesterek. 

MBÉ magazin

Pincér mestervizsga

Nagy Zoltán elnök

Gál Gábor
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Negyedszázados múlt – 
Meg-megújuló képzési formák

– Állami fenntartású oktatási intézményként 
működnek 2016. szeptember 1-től. Az ide 
érkező tanulókat már nem terheli alapítványi 
hozzájárulás (adomány) sem az oktatási-képzési 
tevékenység, sem pedig a kollégiumi szolgáltatás 
igénybevételéért. Az iskola teljes történetét 
tekintve ez komoly változás! Debreceni Zsu-
zsanna igazgatónővel beszéltetésünk legelején 
arra voltunk kíváncsiak: az érdeklődést tekintve 
az elmúlt 5 év tapasztalatai mit hoztak?

– Az intézmény 2021. szeptemberében 
indítja az alapításától számítva a 25. tané-
vet – utal a negyedszázados múltra. - 1996. 
óta töretlen az érdeklődés és folyamatosan 
nőtt az itt tanulók száma. A 2016-os válto-
zások inkább a kollégákat érintették és az 
oktatás működését támogató háttéregy-
ségeit. A szülők és a tanulók a változásokat 
jól fogadták, a tanulói jelentkezések száma 
nem csökkent, sőt. Olyan családok számá-
ra is elérhetővé váltak az iskola által kínált 
képzések, akiknek korábban ez nehézsé-
get okozhatott. A szakmákra kivétel nélkül 
mondhatjuk, hogy a túljelentkezés a jel-
lemző. Általában 4-5-szörös, de a Szépészet 
ágazatban például 8-9-szeres a túljelentke-
zés. Ezek az arányok már évek óta megfi-
gyelhetők. A munkaerőpiac igényeit igyek-
szünk rugalmasan követni a meghirdetett 
képzések és a meghirdetett létszámok kiírá-
sánál. Így az elmúlt években elindítottuk a 
nyelvi előkészítő évfolyamra épülő képzést 
a turisztika területén. Mostanra ez a képzés 
is elterjedt a köztudatban, amit a jelentke-
zések száma is alátámaszt. Az iskolában 

tanuló diákok és szüleik célként a szakma 
megszerzését és elsajátítását jelölték meg. 
Ezért a technikumi, kifutó szakgimnáziumi 
évfolyamok osztályai igen nagy számban 
maradnak ötöd évre is az érettségi után. 
Az érettségi utáni képzések népszerűsége 
jelentős, és mindig újabb igényekkel jelent-
keznek a tanulók. Most a felnőttek oktatása 
iránt növekszik az érdeklődés az intézmény 
vonzáskörzetében. A tanulói létszám nö-
vekedésére már a lehetőségek miatt csak 
így van mód. Ezek délutáni időbeosztást, 
rövidített képzéseket, ráképzéseket, má-
sodszakmás továbbtanulást jelentenek 
akár munkavállalás, akár felsőoktatásban 
tervezett továbbtanulás mellett. Jelenleg a 
szakképzés átalakításával párhuzamosan e 
területet igyekszünk minél hatékonyabban 
kialakítani és megvalósítani, természetesen 
a szakképzési centrum támogatásával.
– Az MBÉ asztali örömök magazin Heves megyei 
szakmai oktatási témablokkjában példaként 
szeretnénk rövid összefoglalót kapni a Szent 
Lőrinc példáján különböző képzési formákról 
és azok népszerűségéről (különös tekintettel a 
Szakács, Pincér - vendégtéri szakember, Panziós-
fogadós, Vendégtéri szaktechnikus képzéseket 
illetően).

– Szakmai oktatást 2 ágazatban vég-
zünk: Szépészet és Turizmus-vendéglátás. 
A Turizmus–vendéglátás ágazaton belül a 
technikumi képzésben több szakmát is kí-
nálunk a hozzánk érkezőknek, melyek közül 
a legnépszerűbb a Vendégtéri szaktechni-
kus képzés, amely a régi rendszer szerinti 
vendéglátás-szervező szakképesítés utódja. 
Szerencsére ennek a képzésnek az évenkén-
ti beindítása nem okoz gondot, mivel elég 
jó presztízzsel rendelkezik a képzésünk a ré-
gióban, aminek köszönhetően folyamatos 
a túljelentkezés e szakmára. Idén először 
indítjuk be a Cukrász szaktechnikus kép-
zésünket, mivel a tavaly elindult új képzési 
struktúra oktatása alatt - ahol az ágazaton 
belül minden szakma alapjaiból kap kós-
tolót a tanuló - érzékeltük, hogy nagyon 
szeretik a diákok a cukrász képzést és igény 
van egy magasabb színvonalú Cukrász 
szaktechnikus oktatásra a régióban, amely-

lyel egy piaci rést is be tudunk tölteni. Az 
ágazat másik vonala a turizmus, ahol jelen-
leg a Turisztikai technikus képzés érhető el 
iskolánkban, Turisztikai szervező szakmai-
ránnyal. Mivel a turisztikai technikus képzés 
elvégzéséhez szükség lesz a képzés végére 
egy középfokú nyelvvizsgára, ezért úgy 
gondoltuk kollégáimmal, hogy beindítjuk 
a nyelvi előkészítő osztályt is az iskolában 
angol és német nyelven, aminek története 
már 3 éve elkezdődött. Részben ennek a 
sikeres kezdeményezésünknek köszönhető 
a szakma iránti nagy érdeklődés. Az előké-
szítő évfolyamon szinte csak nyelvi órákat 
tartunk, de természetesen minimális óra-
számban közismereti tárgyakat is tanulnak 
a diákok. A nyelvi előkészítő évfolyammal 
együtt így összesen 6 éves ez a típusú kép-
zésünk. Mind a Vendégtéri szaktechnikus, 
mind a Turisztikai technikus képzésünk 

érettségi utáni képzésben is elérhető. Közis-
mereti tárgyakat nem tartalmaz a képzés, 2 
év áll rendelkezésre a szakma megszerzésé-
re. A szakképző iskolában természetesen a 
„sláger-képzések” továbbra is elérhetőek, 
ezek a Szakács, illetve a Pincér - vendégtéri 
szakember. Mind a két képzés 3 év időtar-
tamú, az egy éves ágazati alapozó ismere-
tek tanulása után az évvégén ágazati alap-
vizsgát tesznek a diákok. Ezután már duális 
képzőhelyeken, szakképzési munkaszer-
ződéssel folytathatják tanulmányaikat 
a fiatalok. A harmadik év végén a sikeres 
szakmai vizsga letétele után pedig egy egy-
szeri pályakezdési juttatást kapnak, amely-
nek az összege függ a vizsga eredményétől. 

HELYZETÉRTÉKELŐ BESZÉLGETÉS DEBRECENI ZSUZSANNÁVAL 
A HEVES MEGYEI SZC EGRI SZENT LŐRINC VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI 

TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁVAL
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– Eger turisztikailag országosan az egyik leg-
látogatottabb város, a legnépszerűbb célpont. 
A turisztikai technikusi szakgimnáziumi képzés 
után az itt diplomát szerzett fiatalok milyen 
munkaerő piaci lehetőségeket kaphatnak?

– Az iskolánkban Turisztikai technikus 
képzés elérhető. A szakmai elméleti és gya-
korlati oktatás mellett ezen a szakterületen 
az idegen nyelv ismerete a legfontosabb, 
amihez a nyelvi előkészítő évfolyam, és a 
szakképző évek során a magas idegen nyelvi 
óraszám nyújt segítséget. A tanulóknak a 13. 
év végén megszerezhető szakma a Turiszti-
kai technikus. 

A Turisztikai technikus a turisztikai vál-
lalkozások munkájában szervezőként, 
előadóként, ügyintézőként és referens-
ként képes a vállalkozás teljes körű tevé-
kenységét végezni, irányítani, szervezni és 
ellenőrizni vezetői szinten (utazási irodá-
ban, idegenforgalmi hivatalokban, szállás-
helyeken, turisztikai látogató-központokban). 

Az iskola nemzetközi kapcsolatai és a kü-
lönböző pályázati lehetőségei révén külföldi 
gyakorlati és nyelvtanulási lehetőségek is 
segítik szélesíteni tanulóink szakmai látókörét.

A diákok az összefüggő nyári gya-
korlatok és a szakirányú oktatás során 
főleg a régió nagyobb szállodáiban 
szereznek tapasztalatokat és a szakma 
megszerzése után is leginkább ezt a te-
rületet preferálják. Az idei extrém mun-
kaerőhiánytól eltekintve is jellemző 
térségünkben a turizmus-vendéglátás 
területén, hogy a munkaerőpiacon a 
kereslet erősebb, mint a kínálat, így a 
végzős tanulók számára nem okoz gon-
dot az elhelyezkedés. Sokan maradnak 
a gyakorlati munkahelyeken és a több-
ségnek már van állásajánlata a vizsga 
időpontjában. Egyre jellemzőbb, hogy 
külföldről is érkeznek direktben meg-
keresések, állásajánlatok.

A be- és kiutaztatás területén – főleg 
a pandémiás helyzet következményeként 
– az online utazásszervezés irányába érzé-
kelhető eltolódás, ezért fókuszálunk en-
nek a területnek a megismertetésére, így 
is segítve tanulóink elhelyezkedést.
– Tapasztalható-e, hogy a városban és térségében 
működő éttermi, szállodai családi vállalkozá-
soknál az újabb nemzedék érdeklődése fokozódik 
intézményük iránt? A családi vállalkozások adják 
a Turizmus-vendéglátás ágazat bevételeinek 
meghatározó százalékát.

– Abszolút! Az iskola az eltelt 25 év alatt 
annak szellemében működött, hogy ven-
déglátós dinasztiákat neveljen fel. Ez sze-
rencsére sikerült is. A hosszú évek alatt a nagy 
vendéglátós generációk mellé felnőtt az új 
nemzedék, az általunk képzet utánpótlás. Jó 
úgy végig menni Eger utcáin, hogy tudjuk, lát-
juk az éttermeket, bárokat, szállodákat, hogy 
Őket is mi tanítottuk, Őket is, Őket is…

–  A gyakorlati képzés területén hogyan sik-
erült olyan felelős, jó háttérrel rendelkező gyakorló 
helyszíneket találni, ahol az elméleti képzés mel-
lett a mindennapok apró részleteit is megismerhe-
tik a tanulók?

– Öt éve, amikor iskolánk állami fenntar-
tású lett, kezdtük nagyobb számban meg-
keresni a megyében található éttermeket és 
szállodákat. Többel is felvettük a kapcso-
latot és mivel intézményünk neve mindig is 
jól csengett a vendéglátóipari szakképzés 
berkein belül, köszönhetően az elmúlt 20 
évnek, igen pozitívan álltak hozzánk és szíve-
sen fogadtak tőlünk tanulókat. Diákjainknak 
igyekszünk a lakóhelyeikhez legközelebbi 
gazdasági szervezetet megtalálni, ennek 
köszönhetően évente 40-50 vendéglátó-
ipari egységgel vagyunk kapcsolatban és 
már nem csak a megyén belül, de azon kívül 
is. Eger mellett, jelen vagyunk a diákjaink-

kal több frekventált turisztikai célponton, 
Noszvajon, Egerszalókon, Szilvásvára-
don, Gyöngyösön, a Tisza-tó partján 
vagy éppen Mezőkövesden. Nyaranta a 
Balaton partjára is szívesen hívnak Szent 
Lőrinc-eseket. Egyre többen keresnek min-
ket vendéglátósok, hogy szívesen fogadná-
nak tőlünk tanulókat. Tanulószerződésekkel 
és együttműködési megállapodásokkal, 
szakképzési munkaszerződésekkel több 
száz diákunk gyakorolhatja évről évre élő-
ben is a szakmát, ismert gasztronómiai hely-
színeken. Az új szakképzési törvény gyöke-
res változásokat hozott 2020 júliusától. 
– Véleménye szerint az elkövetkezendő évekre 
szólóan a Szent Lőrinc népszerűsége, elfogadott-
sága miként növelhető?

– Előrelátással. Követnünk és alkal-
mazkodnunk kell a következő generációk 
változó igényeihez, a Z-generáció sajá-
tosságaihoz, illetve ezen új, változó képes-

ségeket a szakma igényeihez kell alakítani a 
tudás átadása során. Ezért kollégáink digi-
tális továbbképzéseken, és pályázatok útján 
külföldi szakmai képzéseken vesznek részt 
rendszeresen. A kollégák szakmai fejlődésé-

nek jó indikátora a tanulók versenyeken 
való indulása és az ott elért szép ered-
mények. A duális képzőhelyek eddig is 
támogatták a versenyeken induló tanu-
lóinkat, ezután szorosabb együttműkö-
désre épülnek majd a felkészítések. Az 
idei tanévben több szakmai elméleti és 
gyakorlati versenyen szerepeltünk szép 
sikerrel. Az ÁSZÉV versenyen tanulóink 
18. és 25. helyen végeztek, továbbá az 
SZKTV megtartott fordulóján is szép 
eredményt értek el és ezzel írásbeli 
vizsga alóli mentességet szereztek ta-
nulóink. Az EKE által szervezett Ifjúsági 
gasztronómiai versenyen csapatunk első 
helyezést ért el.

-K.D.P.-

Hűség a Szent Lőrinchez…
– Debreceni Zsuzsanna a debreceni Kossuth Lajos Tu-
dományegyetemen szerzett matematika-kémia szakos 
középiskolai tanári diplomát. Pályakezdőként 1997-ben 
az akkori Szent Lőrinc Vendéglátóipari és Idegenforgal-
mi Szakközépiskolában helyezkedett el. Az iskola előző 
évben kezdte meg működését alapítványi fenntartás 
mellett. 17 évig aktív részese, alakítója volt az iskola 
belső életének az osztályfőnöki munkaközösség veze-
tőjeként. Úgy látja, a kollegákkal sikerült kialakítaniuk 
az iskola hagyományrendszerét, a szakmai és gyakorlati 
oktatás erősödésével pedig az iskola a szakmai verse-
nyeken egyre több sikert ért el. Ez mára már komoly 
szakmai elismerést jelent!  Az intézményt Eger és a 
vonzáskörzete tekintetében komoly tényezőként tart-
ják számon a szakami oktatásban. Négy év kitérő után 
igazgató-helyettesként, felkérésre térte vissza, közben 
2016-ban az iskola állami fenntartású intézmény lett. 
2020. július 01-től pedig igazgatóként végezheti szép és 
felelősségteljes hivatását. 

Vizsgázó diákok

Vizsgázó diákok

Míves terítés

Díjátadáson
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A pandémia harmadik hullám-
nak elülte  után júliustól a hajdúszo-
boszlói új vendégfogadó tér a 
maga komplexitásában naponta 
1000 vendég  fogadására  alkal-
mas. Az előzetes piaci becslések 
szerint  akkora lehet  az érdeklődés, 
hogy ez a startpisztoly eldördülését 
követően szinte folyamatosan telje-
sül is. Látogatásunk alkalmával már 
mindenki a „fedélzeten” dolgozott: 
túljutottak a hivatalos megnyitón,  
a szakmai csapat összeállt a ven-
dégek magas szintű kiszolgálására, 
ellátására. Teszik elhivatottan dol-
gukat. Katona Ilona, a Hungaros-
pa Zrt. szálláshely és vendéglátós 
igazgatója meglehetősen sűrű 
fél esztendő után, egy mediterrán 
hangulatú, naptól védett  teraszon-  
felüdülésképpen a  tomboló me-
legben – kortyolhatja limonádéját, 
hogy közben az izgalmas szakmai 
feladatról elmondja  tapasztalatait:

– Már rendelkeztünk egy olyan 
szakembergárdával, akikre lehetett 

építeni, hiszen a Hungarospa Ther-
mál Hotel, az Aqua Palace élmény 
fürdő komplexum vendéglátós 
egységeit működtettjük – fogalmaz 
elöljáróban. – Fontos momentum-
ként említhetem, hogy amikor a 
Prémium Zóna kialakításának mun-
kálataiba tavaly bekapcsolódtam,  
javaslataimat figyelembe vették. 
Tagadhatatlan és minden pátosz 
nélkül mondhatom, így az átadás 
után ,a közös munka, az alkotás 
öröme mindannyinkat áthatott. Az 
elnevezés egyben a magas fokú 
minőségre utal. A tartalmi, kínálati 
paletta megvalósítása, kinek-kinek 
a maga frontján a munkatársakra 
hárul. Valójában azonban csapat-
munka ez a javából !

Katona Ilona tájékoztatójá-
ból megtudjuk, hogy a Prémium 
Zóna vendéglátós zászlós hajója 
az önkiszolgáló étterem, emel-
lett rendkívül gazdag italkínálattal 
rendelkező koktélbár működik, 
már a nyitás pillanataiban látható 

volt, hogy népszerű lesz az egyik 
medencében kialakított pool-
bár.  Közben, még a déli nyitás 
előtt megérkezik a vendéglátás 
szakterületének két frontembere, 
Ványi Zoltán séf és Juhász József 
vendéglátós üzletvezető. A me-
nüsorok, az egyes gasztronómiai 
stílusjegyek kialakítása alapos, 
sokszor éles szakmai vitákkal,pró-
ba kóstolásokkal,   egyeztetésekkel   
járt.( Nem kis  merészséggel , nem 
csak a menedzsment , de  szinte  a 
teljes munkatársi gárda  „teszt ven-
dég „ volt. / Tisztában voltak azzal, 
hogy minőséget csakis úgy lehet 
létrehozni, ha tudását, javaslatát, 
gyakorlati tapasztalatát ki-ki hoz-
záteszi a nagy egészhez. Az elhíva-
tot, képzett  szakemberek dolga  a 
felelős  döntés:

– Fürdővendéglátás műfajára 
gondolva  sokan – nem véletle-
nül – a büfé jellegű szolgáltatá-
sokra gondolnak – mondotta a 
budapesti Gundel Étteremben 
pályafutását indító, immár 21 éve 
hajdúszoboszlói szállodaiparban, 
meghatározóan a Hungarospa 
Zrt kötelékében  dolgozó kitűnő 
szakember. – Az elnevezés kötele-
zően azt jelenti számunkra, hogy 
a minőségből semmilyen enged-
ményt nem adhatunk! Ezt mind-
nyájan megértettük, de éreztük 

ennek felelősségét is. Többször ne-
kifutottunk az egyes ételek, az ab-
ból kialakuló menük, stílusjegyek  
megkomponálásához. Nyersanya-
gokat tekintve az angus marha, 
a minőségi hal és szárnyas, vala-
mint a vega képezi az alapokat. Az-
tán ahogy csiszolódott a menüsor, 
a megjelenítés, tálalási mód jelen-
tette a következő szakmai kihívást. 
Öt prémium menü, ötféle a’la 
carte étel, külön főételek, ma már 
kikerülhetetlen street-food műfaj 
megjelenítése jelenti a kínálati 
pilléreket.  A rendkívül összetett 
vendégkör miatt hamburgerje-
ink csakis kézműves elkészítési 
módban szerepelhetnek arzená-
lunkban. Mintegy 10 fős konyhai 
csapatom számára most követke-
zik a vizsga főszezon! Ez izgalmas, 
olyan, mint egy színházi előadás, 
amelynek sikerét csakis a közön-
ség igazolhatja vissza. Ez a színhá-
zi világban a taps, nálunk pedig az 
a  sokat mondó pillanat, amikor a 
mosogató kolleganő üresen kapja 
vissza a tányért.

Juhász József 11 esztendeje 
dolgozik a Hungarospa Zrt ven-
déglátós frontjain, mostani kineve-
zéséig üzletvezető- helyettesként. 
Fiatal, törekvő szakember, aki még 
a további hátterekről, kulisszákról 
a következőket mondta:

A hajdúszoboszlói strandkultúra 
korszakos fejlesztése

GASZTRONÓMIAI KULISSZÁK, ÉRDEKESSÉGEK-VENDÉGLÁTÁSBAN IS STÍLUSTEREMTŐK

PRÉMIUM ZÓNA - a minőség szinonímája
HAJDÚSZOBOSZLÓN JÚNIUS UTOLSÓ NAPJAIBAN MEGNYI-
TOTT, A KISFALUDY TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI PROGRAM ÁLTAL 
MÁSFÉL MILLIÁRD FORINTTAL TÁMOGATOTT PRÉMIUM ZÓNA 
A HUNGAROSPA FÜRDŐKOMPLEXUM  ORSZÁGOSAN ÉS NEM-
ZETKÖZILEG IS LÁTVÁNYOS TURISZTIKAI ATTRAKCIÓ. AZ MBÉ 
MAGAZIN, HIVATÁSÁBÓL ADÓDÓAN A VENDÉGLÁTÓS SZAKMAI 
MUNKA HÁTTEREIRE, ÉRDEKESSÉGEIRE, EMBERI MOMENTU-
MAIRA VOLT KÍVÁNCSI HELYSZÍNI RIPORTJA SORÁN. 

Sorakozó a pool-bárnál

Juhász József,  Katona Ilona, Ványi Zoltán
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– Fontosnak tartotta a beruházó, hogy a 
konyhai háttér technikája szintén a prémium 
fokozatot érje el! – A megújuló energia jegyé-
ben minden eszközünk villannyal működik, 
ezek szakszerű kezelését a remek konyhai csa-
pat megtanulta,. A vendéglátós fronton a ta-
pasztalt kollegák közül számosan „átigazoltak” 
az új fürdőkomplexumhoz. Varga Mónika üz-
letvezető helyettesként végzi munkáját, a kok-
télbárban Mészáros Csilla italismeretével, sze-
mélyes varázsával kényezteti a vendégeket. Szó 
volt már az alapanyagok fontosságáról. Hosszú 
évek óta kipróbált partnerünk a Baromfiudvar, 
mondhatjuk, hogy minden igényünket teljesíti, 
legyen az a legfelsőbb minőségi fokozat. Az 
indításra kialakított árkategória – előzetes fel-
méréseink és piackutatás alapján –  középkate-
gória felső szintje, ebben a fokozatban 
a legjobb  minőséget kívánjuk 
adni. Jómagam, az új feladatra 
készülve a városban működő 
Bocskai István Vendéglátós 
Szakiskolában külön sza-
kácsképesítést szereztem, 
hogy a mindennapok 
folyamataira még 
szakszerűbben tud-
jak figyelni. 

Mitől prémium a Prémium?
Magyarország legújabb wellness fürdője 

új, prémium fokozatú,  kiegészítő szolgáltatás, 
amely a magasabb minőségű szabadtéri pihe-
nésre vágyó vendégek igényeit kívánja kielégí-
teni. Aki ide betér és élvezi a sokszínű kikapcso-
lódási lehetőséget, egy egzotikus természeti és 
kulturális koncepció megvalósításának részese. 
Különböző magassági szintű vízfelületek, víz-
lépcsők váltakozását élheti át. Több, mint 2500 
négyzetméter új vízfelület jött létre, három me-
dencecsoportot – Plitvice, Tahiti és Amazonas – 
alakítottak ki vízesés hátfalakkal, további vizes 
látványelemekkel. A Prémium Zóna medencékre 
néző északi parti teraszáról letekintve – jegyzi 
meg  e   sorok  írója - akár meg is szédülhet az 
ember a látványtól! Előttünk a csónakázótó, 

mögötte a városban található magas 
építésű szállodák sziluettje, min-

denütt víz, napfény, kéklő ég-
bolt, fürdőző, napozó, öröm 
keresők. Élmények özöne, a  
vágyott  harmónia megta-

lálása – itthon!
Kiss Dezső Péter

Elkötelezettség és vízió

Katona Ilona a magyar turizmus területén 1990-től, a diploma 
megszerzésének időpontjától folyamatosan teszi le különböző 
szakterületeken névjegyét – hozzátehetjük minőségi elkötele-
zettséggel. A korábbi Magyar Turizmus Zrt régiós igazgatójaként 
16 évig turizmusmarketinggel, turisztikai termékfejlesztéssel, 
aktuális fejlesztési projektekkel foglalkozott, három Kelet-ma-
gyarországi megyét, majd három Dél-Alföldi megyét is érintően. 
Pályázat útján nyerte el – mint említettük - felelős beosztását. 
Tagadhatatlan: mindjárt „mélyvízben” érezhette magát, mert 
ezúttal az üzemeltetés frontján, egy vadonatúj, országos figyel-
met kiérdemlő beruházás menedzselése, végigkísérése, mos-
tantól pedig napi működtetése igazán szép és felelősségteljes 
feladat számára:
A sűrű hónapok, mindennapok, a feladat nagysága ellenére is 
naponta energiával, ötletekkel feltöltötten jövök  be dolgozni 
– fogalmaz őszintén. – Szakmai pályafutásom kiteljesedését 
érzem, mert az üzemeltetés, az optimális folyamatszervezés, a 
megfelelő humán erőforrások egyenkénti megtalálása, végeze-

tül pedig az elvárt stílus megteremtése nemes kihívás. 

Mégis azt kell mondjam, hogy ezután jön a legfőbb cél meg-
valósítása, nevezetesen, hogy elégedett vendégek távozzanak 
tőlünk. Minden, törekvéseinket, igyekezetünket segítő vendég 
véleményére, megjegyzésére kíváncsiak vagyunk. A napokban 
egy vendég jelezte üzletvezető kollegámnak, hogy 270 kilo-
métert kellett jönnie ahhoz, hogy egy jó vegán ételt ehessen. 
Az első évünk legfontosabb közös feladata, hogy a legapróbb 
részletekig figyeljünk a visszajelzésekre. A vendégnek azt kell 
kapnia, amit megfizet! A Hungarospa felső vezetése, mi a min-
dennapok frontvonalában dolgozó szakemberek, hozzátehetem 
Hajdúszoboszló város vezetése ezt az új beruházást céltudatosan  
igyekezett  megvalósítani. Ahogy Ceglédi Gyula, korábbi Hun-
garospa Zrt vezérigazgató mostani polgármester fogalmazott a 
megnyitón: „Egy-egy új fejlesztés, új növekedési pályára állítja a 
fürdőt”.  Hozzá tehetem: Európai pozíciónkat is élesíti, fényesíti 
véleményem szerint. Az értékteremtéshez és az abból következő 
minőségi szolgáltatásnak mindig is meglesz a maga befogadó 
vendégköre. Egy ilyen léptékű fejlesztés  városi szinten is gene-
rálja az újabb  turisztikai, vendéglátós, szállodai  befektetéseket. 
Így növekedik a prémium zóna  a Hungarospa  kerítésén  túl…

Kedvcsináló 
prémium ízüzenetekkel…

Prémium steak: 
Angus marha steak rózsa borssal, 

erdei gomba raguval, 
sült burgonya variációkkal

rétes
Prémium pisztráng: 

Pisztráng vajas kerti zöldségekkel 
sült burgonya variációkkal 

rétes 
Prémium szárnyas: 

Joghurtban érlelt jércemell csíkok 
kukoricás bundában, 

grillezett zöldségekkel, 
mártogatóssal, 

rétes 
Prémium wellness:

Grillezett gomolya áfonya mártással, 
friss zöldsalátával 

rétes

Minden ételhez 
Pávai Vajna Ásványvizet kínálnak!

Levesek: 
Zöldséges paradicsomleves 0,3 l, 

Mentás eperkrém leves 0,3 l,
Tanyasi kokas leves 0,3 l,
Alföldi gulyásleves 0,5 l

Főételek:
Sült kacsa comb borókás vöröskáposz-

tával
Húsmentes ételek: 
Rántott camambert sajt, 
Tejszínes-spenótos nudli, 

Paradicsomos penne
Street food: 

• Prémium marha burger, 
szalmaburgonya, mártogatós, 
• Prémium kacsa burger, 
szalmaburgonya, mártogatós,

• Hortobágyi magyaros pizza: 
paradicsomos alap, kolbász, füstölt 

kolozsvári szalonna, hagyma, paprika, 
paradicsom, mozarella, 

• Tahiti pizza: 
paradicsomos alap, sonka, gomba, 

mozarrella

Prémium étkek

A konyhai csapat Nyitás előtt...
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Percre pontosan érkezik 8 órá-
ra a sportos alkatú, ahogy a 
Hajdúságban mondják, karakán, 

48 éves ember. Miután kávéval és ásvány-
vízzel kínál, belevágunk a sajátos történe-
tébe. Az aktualitásról már beszéltünk: olyan 
húsüzem jött létre, amely Hortobágyon 
öko-körülmények között, magyar földről, 
magyar munkaerővel, minőségi marhahús 
terméket állít elő – nemzetközi színvo-
nalon. Hogy teljes legyen a „hab a tortán”, 
olyan üzemről van szó, amely 100 százalék 
napenergiával ellátott, úgynevezett „zöld 
üzem”, tehát amennyi fosszilis energiát fel-
használ, ugyanannyi villamos energiát, a 
250 KW-os napelem park visszatermel. Apai 
részről ács szakmát művelő, anyai részről 
pedig tanyasi szegénységből felszolgáló-

ként dolgozó szülők gyermeke vagyok – 
utal származására. – Három éves koromtól 
élek a lovak közelében, mert édesapám az 
egykori Búzakalász Termelőszövetkezetnél 
dolgozott, és gyakran voltam vele munkahe-
lyén. Felnőve aztán sokat jártam apukámmal 
építkezésekre, hiszen így is próbált pénzt ke-
resni, munkaszeretete, szorgalma példaként 
hatott rám. Egyébként a széles nagy csalá-
domban majdnem mindenki alkotó ember, 
abban a formában, hogy az építőiparral 
kapcsolatban van. Létrehozni valamit, 
nagyszerű érzés! Egyszerre volt bennem az 
állatszeretet és az építkezésben rejlő alkotás 
lehetőségének megélése. Nekivágtam saját 
cég alapításába és ennek már 16 éve. ..

A víz- és szennyvíztisztításból rákanya-
rodunk Katona Imre életének egy újabb, 
karakteres sávjára. Ez kőkeményen egy 
másik világ, western üzenetekkel! Hat éve 
Hortobágyon megvásárolta a Faluvég-
halmi Kft.-t, mi másból, mint az építőipari 
cége nyereségéből:

– Kimentem, mert hallottam, hogy el-
adó – mondja. – Már a marhák látványa, 
a legelő illata is – mintegy varázsütésre – 
lelassított másik rohanó életemből! Ott 
nyomban eldöntöttem, hogy itt elindítunk 
egy teljesen új üzletágat, ami nekem is 
egyfajta életmódváltást hozott. 200 hek-
tárból immáron 1100 hektár legelőt bérel-
ve a HNP területén gszdálkodunk, és ahogy 
fokozatosan fejlesztettük hortobágyi tevé-
kenységünket, kikristályosodott, hogy ha 
korszerű, a legnagyobb elvárásoknak is 
megfelelő, piacképes húsmarha tenyész-
téssel foglalkozunk, az építőiparban már 
képviselt stratégiánkat kell átültetni egy 
másik ágazatba. A megvétel után elkez-
dődött a felújítás, de rájöttünk arra, hogy 
szinte teljesen le kell rombolni, azért, 
hogy újra építhessük meg húsmarha te-
lepünket. Az állatállományt is meg kellett 
rostálnunk, majd újítanunk. 
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Kicsit még az Aqua Generálról
A 16 éve megalapított cég már az első pillanattól célként tűzte 
ki, Magyarország meghatározó építőipari szolgáltatójává sze-
retne válni. A vízügyi, mezőgazdasági és környezetvédelmi 
beruházások kivitelezése területén. A siker alappillérje, hogy 
komplex megoldásokat nyújtanak. Megbízhatóan, időre 
kivitelezve. Gasztronómiai szaklapunknak nem tiszte, hogy 
elemezzük ezt a szakterületet, de fontos megjelölni, milyen 
fő területeken. Víz— szennyvíztisztító telepek rekonstruk-
ciós munkálatait teljes körű sprektrumban nyújtják. Továbbá 
mélyépítési és magasépítési munkálatokat vállalnak (csarno-
kok, egész épületek, utak, térburkolatok… ) Mégis a névből 
adódóan leginkább meghatározó tevékenységük a különböző 
kistérségek vízellátásának korszerűsítése, ivóvízminőség – ja-
vítása, szenny-  csapadék – vízelvezetés, hogy csak néhány 
további fontos területeket említsünk. Mindezek említése azért 
fontos, hogy arra utalhassunk: ebben a piaci szegmensben 
képviselt legmagasabb fokú minőségi jelenlét alapot terem-
tett ahhoz, hogy az alapító tulajdonos mozaik egyénisége 
kibontakozhasson.

MOZAIKEMBER
HAJDÚSZOBOSZLÓRÓL

EGY SIKERES ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓ 
MIÉRT WESTERN LOVAS, 

HÚSMARHATENYÉSZTŐ ÉS  -FELDOLGOZÓ?

A HAJDÚSZOBOSZLÓI IPARI ZÓNÁBAN TALÁLHATÓ TELEPHELYEN BESZÉLGETÜNK EGY OLYAN 
SZÉKHÁZBAN, AMELY AZ AQUA - GENERAL KFT FIZIKÁLIS, SZELLEMI, DE MÉG JOBBAN RÁILLŐEN 
EMBERI KÖZPONTJA. TERVEZÉSÉRE, KIVITELEZÉSÉRE DÍJAT KAPOTT! AZ APROPÓ, HOGY KATONA 
IMRE TULAJDONOSSAL BESZÉLGETÜNK EGY FRISS INFORMÁCIÓ: HAMAROSAN, TERVEK SZERINT 
JÚLIUS LEGVÉGÉN HAJDÚSZOBOSZLÓ KELETI- FŐCSATORNÁT ÉRINTŐ HATÁRÁTÓL NEM MESSZE, 
ZÖLDENERGIÁVAL MŰKÖDŐ, MINŐSÉGI MARHAHÚST FELDOLGOZÓ ÜZEMET ADNAK ÁT.

Mackóval bensőséges a kapcsolata

Többszörösen is csapatot épít
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Imre, ahogy állattartóként beledol-
gozta magát ebbe a speciális világba, 
rájött a továbblépés sikerességének zálo-
gára.  Értékesítették a marhákat, megha-
tározóan horváth, török kereskedőknek: 
egy 300 kilós növendék marháért 1200 
forintos kilónkénti árat adtak a felvásár-
lók. Ez akkor nagyon jó ár volt, ami mára 
1000 forintra csökkent. Ez kiszolgálta-
tottságot, bizonytalanságot jelentett! 
A kitörési pontot, a  gondolkodás mód 
váltást az jelentette, hogy teljes vertiku-
mában kell végig vinni a folyamatokat. 
„Termőföldtől az asztalig” – egy kézben. 
Ez viszont csak az egyik üzleti filozófia, a 
másik viszont, hogy olyan szegmenseket 
találjanak meg a kereskedelmi piacon, 
amely a csúcsminőséget preferálja. 

– A Hajdúszoboszló határában épülő 
húsüzem hamarosan például szolgálhat 
arra, hogy hogyan is értjük mi a „születés-
től a késztermékig” való szemléletmódot 
– elemzi önmaga jelenlegi startját, üzleti 
filozófiáját. – Az állatok „végsúlyra” hízla-
lása miatt Hajdúszoboszlón, közvetlenül a 
most átadandó húsüzemmel szomszédo-
san egy telephelyet vásároltunk. Az álla-
tok hízlalása után, a vágást követően a 
működő húsüzemben kerülnek feldol-
gozásra. Az üzem egyik jelentős terméke 
lesz a 21 napos száraz érleléssel előállí-
tott marhahús különböző fajtákból, pél-
dául magyar tarkából vagy a prémuim 
kategóriát képviselő wagyu marhából! 
(Magas minőséget egyedi márványozott-
ságot és beltartalmi értéket képvisel.) De 
ezen túlmenően más prémium termékek 
is a piacot fogják ostromolni. Bresaola, 
gépsonka kuláréba töltve, kenőmájas, 
érlelt szalámi, vörös áru, szafaládé, pá-

rizsi, krinolin, virsli, hamburger pogá-
csa, érlelt, pácolt, füstölt és szárított 
termékek. A húsüzembe érkezvén átadás 
előtti finis munkálatokat láthatta a tudó-
sító. A legkorszerűbb gépekkel felszerelt 
gyártósor végső üzembe helyezésének  
időszaka ez. Reményei szerint július vé-
gén Dr. Nagy István agrárminiszter Úr 
jelenlétében fogják felavatni az üzemet. 
A hajdúszoboszlói marha vágóhíd , mint 
legközelebbi vágóhíd (2 km – ez nagyon 
fontos az állatok „törése” miatt) részt fog 
venni a folyamatokban. Amit újra hangsú-
lyozni kell: a felvásárlás, tenyésztés, hízla-
lás, feldolgozás lehet csakis a bíztató to-
vábblépés húzó motorja. Katona Imre és 
csapata – amelyet folyamatosan alakít ki, 
kitűnő hentesekkel, technikai munkatár-
sakkal – azzal is tisztában van, hogy „amit 
eszel, az vagy!”. 12 fős csapat áll készen 
arra, hogy elinduljon a termelés. A csúcs-
kapacitás 2000 marha, de a jelenlegi, 
rávezető időszakban ezt 1000 darabban 
határozták meg, amely a minőség meg-
tartása mellett nagyon fontos.

Ahogy autózunk visszafelé a fürdővá-
rosba, Imre még elmeséli, hogy életének ki 
tudja hányadik mozaikja egy olyan külön-
leges sport, amit összefoglaló néven west-
ern lovaglásként jelölnek, de valójában 
marhaterelés. Ez nem csikós-gulyás, hanem 
Amerikában elterjedt úgynevezett cutting 
(hasítás), eredetileg és ma is kenyérke-
reső életforma a RANGEREK számára.  Ma 
már óriási nagy az európai és tengerentúli 
versenyek száma. A Búzakalász lovas tele-
pén felnőtt lovagló fiúból lett kemény férfi-
ember, aki imádott feleségével két remek 
fiúgyermeket nevelt fel – Andreának na-
gyon sokat köszönhet –, kétszeres magyar 
bajnok ebben a műfajban és többször részt 
vett olyan Amerikában megrendezett 
versenyeken, ahol ezres nagyságrendben 
kell megküzdeni versenyzőtársakkal. Ott a 
messze távolban is jó hírét viszi a hajdúsági-
magyar lovas virtusnak. Mielőtt kiszállnék 
a kocsiból ,azt is elárulja, Budapesten egy 
olyan referencia éttermet, delicates üzle-
tet nyitnak, ahol az igazi ínyencnek tudják 
élőben, kulináris élményt nyújtva bemutat-

ni, mit is eredményez a” 
termőföldtől az asztalig , 
egy kézben”    szemlélet-
mód. a FALUVÉGI BISZT-
RÓBAN. Lehet, hogy  itt-
hon is nyit  egy  prémium 
éttermet?
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És még nem beszéltünk a wagyu marha – tenyésztésről…
A kormány által 500 millió forinttal támogatott és további egy milliárd forint saját erő-
ből létrehozott feldolgozó egy extra különlegességű húsmarha fajtával is megjelenik a 
magyar és nemzetközi piacokon FALUVÉGI HÚS név alatt. A már említett Hortobágy-Fa-
luvéghalmi Kft gazdaságában 650 húshasznú tehenet és annak szaporulatát tartják. 
Többek között a már említett magyar tarkát, magyar szürkét,  charolais-t limousint és  
nem utolsósorban a világ legdrágább marhahúsát adó WAGYU egyedeket. Ebből 101 
anyatehén, és azok borjúi, 51  üsző, négy tenyészbika, továbbá 25 darab vágásra érett 
marha. A minőséget és annak további biztosítását sem bízta a véletlenre a beruhá-
zó: partnerszerződést kötöttek Ausztrália legnagyobb WAGYU marha tenyész-
tőjével, akik mellesleg  globuszunkon a szakma 10 legjobbjai közé sorolnak. 
Az együttműködés keretében mintegy 100 japán genetikával rendelkező, 
tisztavérű (full blood) embriót, 150 spermát vásároltak. Ez is a jövő biztosí-
tása! A végleges állomány ugyanis a tervek szerint 250-300 anyatehénből 
áll majd, később tenyészbikát, üszőt, embriót és spermát is tudnak majd 
értékesíteni. Egyáltalán nem mellékesen pedig a húsüzemből olyan WA-
GYU marha termék kerül ki, amit legfelső kategóriájú vendéglátóhelyekre 
szánnak értékesíteni és olyan magyar kereskedelmi üzletlánccal alakítanak 
ki együttműködési szerződést, amely a minőséget képviseli. 

Szabadtéri kemencét is épít

Egy versenyén a sok közül
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Amikor Zara András polgármester 
meghívására Hosszúpályi felé autóztam, 
Debrecen felől, az erdős pusztákat is érint-
ve, arra gondoltam: itt Biharban, jó száz év 
után a jelenkor embere ismét szembesülhet 
a teremtés, alkotás felemelő összefogásá-
val. Legfőbb cél, hogy megtudjuk: Tiszántúl 
első interaktív Bormúzeumának létrehozásának milyen szándék és 
erő generálta? A mintegy hatezer lelket számláló település központja 
az egykori Zichy család hatalmas kastélykertje volt. Az érmelléki bor-
termelést is fejlesztették azzal, hogy Diószegen vincellérképző iskolát 
alapítottak. Virágzó borkultúra volt itt, amelyről már a polgármes-
teri hivatal irodájában adott még plusz háttér információkat, az első 
ciklusát most töltő, de korábban már két cikluson át alpolgármester-
ként tevékenykedő Zara András:

– Büszkék vagyunk, hogy Tiszántúl még fellelhető bo-
ros pincéje az említett Olga-kertben található – fogalmaz 
elöljáróban. - Zichy Ferenc építtette homokfalba, kétha-
jós boltozattal, 30 méter hosszú 9 méter széles és 6 méter 
magas. Jelenleg magánkézben van, már pár esztendeje 
próbálkozunk azzal, hogy megvásároljuk tulajdonosától. 
Biztosan kíváncsi arra, hogy ennek ellenére miért áll a fel-
újításra váró présháztól alig 200 méterre egy Bormúzeum? 
Testületünk fontos kitörési pontnak tartja a turizmust és 
úgy gondoljuk, ilyen boros múlt arra kötelez bennünket, 
hogy újra értékes, igazi üdülőövezetté fejlesszük az Ol-
ga-kertet. Szomszédos településekkel közösen Pályázat 
formájában szerettük volna a présházat felújítani, ha úgy 
tetszik megmenteni a jövőnek. Mivel a társpályázók visz-
szaléptek, sikerült úgy fordítani a dolgon, hogy ha bizonyos összeget 
nyerünk, akkor egy Bormúzeumot hozunk létre. Sikerült is közel 50 
millió forintos költséggel megépíteni a több funkciós objektumot.
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BORMÚZEUM 
az élni akarást hirdeti Hosszúpályiban

TURIZMUS A HOMOKON – BORÁSZKODÓ EZERMESTER 
POLGÁRMESTER- EURÓPAI BORLOVAGOK  SEGÍTENEK

Ha már hozzáfogtak, korszerűt alkottak. A 
Bormúzeum a Tiszántúl első interaktív bor-
múzeuma, ahol felnőtt és gyermek egyaránt 
jól érezheti magát, a tárlatvezetésen. Játékos 
formában fedezhetik fel a szőlő útját, az ülte-
téstől egészen az első csepp bor elkészültéig. 
Elismert helytörténészt, Bihari Horváth Lászlót 
sikerült megnyerni a Bormúzeum tematikájá-

nak kialakítására, a legkorszerűbb tárlatvezetési technika összeállítására. A hajdúszoboszlói Bocskai Ist-
ván Múzeum igazgatója más formában is kapcsolatban van az önkormányzattal, személyesen a polgár-
mesterrel, aki fontosnak tartja megemlíteni, hogy még az alkotó folyamatnak nincs vége, ha sikerülne a 
présházat is megvásárolni, annak felújításához, célszerű használatához ismételten a kitűnő muzeológust 
hívják segítségül. A már említett, a felújításra váró pincéhez közel eső, korábban vadászházként használt 
új kulturális objektum közösségi célokat is szolgál. Filagóriát építettek szép kertjében, ahol 70 vendég 
is leülhet valamilyen jeles esemény, program alkalmával. A polgármester meg is jegyezte, hogy egyre 
többen jönnek ide esküvőt tartani, mert a természet közeliség, maga az újdonság vonzza a fiatalokat.

Szüreti mulatság    szeptemberben

Az Olga-kertbe tehát életet leheltek és még lehelnek az elkövetkezendő években a hosszúpályiak. Tuda-
tosan szeretnék kialakítani a turizmust, nem tagadva azt sem, hogy tisztelni való becsvággyal országos 
hírnevet akarnak ily módon is szerezni maguknak. Rendezvényeket szervezni, amelyhez sikerült meg-
nyerni az Európai Borlovagrend Magyarországi Egyesületének debreceni legátusát. Már az idei fősze-
zonban is úgy gondolkodnak, hogy a pandémia elültével a hagyományosan nyár közepén megrendezett 
Falunap tematikája szűkül. Fogatosok, szekeresek, népi táncosok vonulnak fel ilyenkor, de most ez a 
látványos forgatag a szeptemberre tervezett „Szüreti mulatságok Hosszúpályiban” elnevezésű rendez-
vény látványos programeleme lesz. Ahogy majd a különböző turizmushoz, vendéglátásához kapcsolódó 
fejlesztések fokozatosan befejeződnek, azt vizionálja a polgármester, hogy Debrecen, Hajdúszoboszló 
szomszédságában Hosszúpályi is megtalálja saját maga vendégvonzó arculatát. Ehhez persze még sok 
minden szükséges, például a 17 kilométerre lévő megyeszékhelytől ide vezető kerékpárút kialakítása, 
újabb vendégházak építése. Egy bizonyos, Hosszúpályi most a Bormúzeum létrehozásával nagyot lépett 
előre a tervek megvalósítása pedig az itt élők számára akár új megélhetési forrásokat is jelenthetnek.

SZEPTEMBERBEN LESZ EGY ESZTENDEJE, HOGY ORSZÁGOSAN IS FIGYE-
LEMFELKELTŐ, A BORTURIZMUSHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁST ADTAK 
ÁT HOSSZÚPÁLYIBAN. AZ EGYKOR 600 HEKTÁROS KÜLTERÜLETEN, AZ OL-
GA-KERTBEN – AMELY MOST ÜDÜLŐÖVEZET – VIRÁGZÓ SZŐLŐ ÉS BORKUL-
TÚRA VOLT. A FILOXÉRA MINDENT ELPUSZTÍTOTT AZ ÉRMELLÉK SZOMSZÉD-
SÁGÁBAN TALÁLHATÓ TÉRSÉGBEN.

Avatáson

Múzeum belső

Zara András

Falumúzeum Stílusos ablakdísz

Ünnepi beszédek
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Közben falunézőbe invitál a polgármester, a nem messze ta-
lálható településközpont Hosszúpályi szíve. Már mutatja is, hogy 
a most ezen a részen található Művelődési Ház, a folyamatosan 
fejlesztett fedett piac, idősotthon, mind-mind már az új kor üze-
nete – itt a Zichyk idejében gyönyörű kastélypark volt. Egy ha-
talmas kőépület előtt állunk meg, amelyről a polgármester – mi-
közben belépünk, a következő információkkal szolgál:

– Nagyon értékes, a múltból ránk maradt épület ez – fogalmaz 
nyomatékkal. – Sokféle funkciót betöltött az elmúlt hosszú évek 
során, szinte gazdátlanul. Volt itt diszkó, és más üzleti, még inkább 
vállalkozói próbálkozás. Testületünk úgy döntött, hogy a Magtárat 
többfunkciós intézménnyé alakítjuk. Anyagi erőinket latba vetve 
sikerült a belső tereket felújítani, ennek következtében már láthat-
ja is, hogy elkészült az épület egyik részében a falumúzeum, egy 
korábbi hentes üzletet szintén felújítva süteményboltnak adjuk 
majd ki, mellette pedig egy hangulatos kávézót szeretnénk kiala-
kítani. Ezek már a megvalósítás szakaszánál tartanak. Ami pedig a 
legfontosabb és kapcsolódik a turizmus fejlesztési törekvéseinkkel, 
az a gyönyörű, boltíves eredeti monogramos téglából kialakított 
konferenciaterem. Ez fogja kiszolgálni az itteni turisztikai progra-
mokra érkező vendégeket, további szálláshelyeket szeretnénk még 
kialakítani, ugyancsak a Magtár épületében.

Megyünk tovább a polgármesterrel, aki érdekes ember. A ko-
csiban elmesélte, eredetileg építő fémiparos, majd éles kanyart 
véve 20 esztendőn át dísznövény és örökzöld kertészetet mű-
ködtetett. A mostani polgármesteri hivatal közvetlen szomszéd-
ságában született, szegény parasztcsalád legfiatalabb gyerme-
keként, tízből hatot tudtak felnevelni szülei. Az a polgármesteri 
hitvallása, hogy minden problémáról, ami a településen adódik, 
azon nyomban értesülnie kell, hogy azonnal hozzáfoghassanak 
a megoldáshoz. A temetőt – amelynek összekötő útjait leaszfal-
tozta az önkormányzat, és az esti teljes körű világítását is megol-
dották – elhagyva már az Olga-kert homokos területén autózunk, 
úgy, hogy a Bormúzeumig bevezető utat szintén leaszfaltozták. 

– Egyre több vendégház épül itt, egyéni befektetések és 
hátterével – mutat körbe a polgármester, akinek saját szőlője 
is van, évente két-három hektó bort készít. – Az Érmellékről ho-

nos Bakator fajtából is ültettem pár tövet, az itt időtlen időkig 
óta népszerű honos Otello, Cserszegi fűszeres, Rajnai rizling, 
Erdei szlonka, Medoc, Gohér,  Elvira, Noha alkotja a fajta sok-
színűséget.

 Kiss Dezső Péter
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Európai borlovagok Hosszúpályiban

Önmagában európai üzenete van annak, hogy au Európai Borlovagok Magyarországi Rend-
je Egyesület elsőként kapcsolódott a Bormúzeum átadása utáni tervek megvalósításához. 
Durkó Zoltán debreceni borlovag Hosszúpályiba autózva fedezett fel egy „Bormúzeum” 
feliratú táblát. Hazaérkezve egy kis „kutakodásba” kezdett. Sikerült felvenni a kapcsolatot a 
település polgármesterével, aki örömmel vette az érdeklődést, így az ugyancsak debreceni 
Asztalos Árpád borlovag társával meghívást kaptak az avatási ünnepségre. A rendezvényre 
sikerült meginvitálni Pammer István  konzul borlovagot is. Az avatás előtti tárgyalások ered-
ményeképpen az ünnepség része volt, hogy a város polgármestere és az Európai Borlovagok 
Magyarországi Rendjének konzulja együttműködési szerződést írt alá. Ennek részletes ki-
dolgozása a közeljövő nemes feladata lesz.

Konferencia terem lesz Borkultúrális érték

Magtár

Pillanatképek a Bormúzeumból
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Ízek, műemlékek – Negyedszázadon át a vendéglátást oktatta

BÓTA JÓZSEF SÁNDOR

Hétkemencés falu polgármestere

– Egyik büszkeség lehet a Kemencés rendezvé-
nyudvar kialakítása, melynek legfőbb célja egy 
olyan hely megteremtése volt, ahol lehetőség 
adódik a népi gasztronómia továbbéltetésére…

Már több mint 10 éves a már hatá-
rainkon is átívelő Szihalmi Kemen-
cés fesztivál, melyet minden évben 
megrendezünk, helyt ad augusztus-
ban Szent István napi Kemencés 
kenyér ünnepének, melyen állami 
ünnepünkhöz kapcsolódóan keressük a 
kemencés kenyérsütés nagymesterét is. A 7 
db rakott tűzhellyel ellátott épített kemen-
ce amellett, hogy gasztronómiai rendez-
vényeink helyszíne lehetővé teszi, hogy 
bemutassuk a kemencés ételkészítési tech-
nikákat, s lehetővé tegyük kipróbálásukat. 
Advent kezdetén Hagyományőrző disznó-
vágáson is részt vehetnek a látogatók.

Másik büszkeségem a Hősök tere, s rajta 
az emlékművek, melyek lehetővé teszik, hogy 
a falu lakói méltóhelyen ünnepelhessenek 
nemzeti ünnepeinken.

– Egy település lakosság megtartó értékei nagyon 
fontosak a jövő szempontjából is. Hogyan látja: 
a hagyományok bemutatása és ápolása mellett, 
miként lehet a megközelítően kétezer lakosú telepü-
lést újabb ide települőkkel vonzani?

– Szihalom legfontosabb érdeke az, hogy 
minél több fiatal maradjon a településen, és 
más családok számára is vonzóvá tegyünk 
kis falunkat. Ennek egyik eszköze az olyan 
rendezvények szervezése, mint pl. a fen-
tebb említett kemencés fesztivál, a hagyo-
mányőrző disznóvágás, stb., ami a közösségi 
összetartozást ösztönzi, „hírértékkel bír”, 
ezért is igyekezünk minden média alkalmat 
megragadni ahhoz, hogy bemutathassuk, 
népszerűsíthessük falunkat, ahol az itt élők 
vendégszeretők, figyelnek egymásra, jól érzik 
magukat, vannak lehetőségeik.

Vonzó erő lehet még, hogy az ingatlaná-
rak is jóval alacsonyabbak, mint Egerben, jók 
a közlekedési adottságaink, és vannak olyan 
otthonteremtési kedvezmények, amelyek 
kifejezetten arra ösztönöznek, hogy vidékre 
költözz. Ha egy család kihasználja a falusi 
csok és egyéb támogatások sorát, akkori itt 

akár nagyon olcsón is házhoz juthat. Nincs 
akkora forgalom, mint a városokban, 

s a parkolásért sem kell fizetni. Van 
elég tér, ingatlanok alapterülete 
is jóval nagyobb, megoldható az, 

hogy kertészkedjenek és állatokat 
tartsanak, egy nagyobb városban ez 

elképzelhetetlen. Itt általában kisebb jöve-
delemből gazdálkodnak az emberek, nincse-
nek olyan nagy társadalmi különbségek, mint 
városon, ha kevesebb is a jövedelem, itt ala-
csonyabb megélhetési költséggel párosulhat. 
Itt az emberek sokkal nyitottabbak egymás 
felé, és szorosabb emberi kapcsolatok ala-
kulnak ki, ismeri a szomszédjait, megosztják 
egymással a napi történéseket, örömöt és 
bánatot. Rendezvényeinkkel ezt az egymásra 
figyelést igyekszünk erősíteni.

Nálunk kevesebb a bűncselekmény, 
jobban biztonságban érezhetik magukat. 
Közelebb vagyunk a természethez, nincs 
fényszennyezés, minden éjszaka látni lehet a 
csillagokat, és csodálatos helyek vannak kar-
nyújtásnyira, ahol túrázni, kirándulni lehet. 

– Eger, mint turisztikailag országosan kiemelt 
látogatottságú célpont amolyan „világító 
torony”. Ha a mintegy 10-15 km-es távolságból 
ide kellene csalogatni a turistákat, milyen 
fontosabb programokra, momentumokra hívná 
fel a figyelmet?

– Minden évben sokrétű hagyományőr-
ző programokkal várjuk az ideérkezőket, az 
érdeklődőket. Autentikus, csodálatos helyszí-
nek biztosítják rendezvényeinkhez a megfe-
lelő környezetet. 

A tavasz első ünnepe a Kálvária dombon, 
2011-ben az Önkormányzat által állított ’48-as 
Emlékműnél március 15 –ével, veszi kezdetét. 

Azért ez a helyszín, mert a dombon álló kálvá-
ria fogadalomból épült az 1848-1849-es forra-
dalom és szabadságharchoz köthetően. 

Húsvéthoz közeledve minden évben kö-
zös húsvétozásra kerül sor a Magyar-Tár-Ház 
Interaktív Élményközpont-ban a hagyomá-
nyok felelevenítése mellett ügyességi játékok, 
húsvéti a különböző népi motívumokkal törté-
nő tojásdíszítés elsajátítása is várja a családokat. 

A Szihalmi Tájház ad otthont a hagyo-
mányőrző csigacsinálásnak valamint a szi-
halmi népi lakodalmasnak.

Több mint 10 éve idegenforgalmi 
szempontból is kiemelt rendezvénye Szi-
halomnak a magyarság népi kultúráját 
bemutató gasztronómiai kemencés feszti-
vál melyben van családi nap, majd a kemen-
cében készülő ételek versenyén dől el, hogy ki 
nyeri el a szihalmi vándorkemence díjat hatá-
ron innen és túl! A színpadon, népi együtte-
sek színvonalas műsorát kora délután és este 
a Hagyományőrző lakodalom zárja, ahol a 
vendégek igazi falusi lagziban vehetnek részt. 
Augusztusban Szent István napi Kemencés 

HEVES MEGYE, FÜZESABONYI JÁRÁS EGYIK OLYAN NAGY MÚLTÚ TELEPÜLÉSE SZIHALOM, 
AMELYRŐL MINDEN FONTOSABB FELJEGYZÉS ÚGY SZÓL, HOGY ANONYMUS SZERINT ÁR-
PÁD-KORI ŐSI MÚLTRA TEKINTHET VISSZA. A HARMADIK CIKLUSÁT BETÖLTŐ BÓTA JÓZSEF 
SÁNDOR POLGÁRMESTERT KÉRDEZTÜK: ILYEN TÖRTÉNELMI KITEKINTÉSBEN MIRE A LEG-
BÜSZKÉBB, AMIT MOST A JELENT IS ÉRINTVE MEGEMLÍTENE?

Magyar Tár Ház

Népi közösségi program

Szülőhelyét szolgálja
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Kkenyér ünnepe és gasztronómiai rendez-
vény, melyen állami ünnepünkhöz kapcso-
lódóan keressük a kemencés kenyérsütés 
nagymesterét, megtanulhatók, a kemencés 
ételkészítési technikák.

– A Magyar Falu Program a kistelepülések 
számára fontos fejlődési erőforrás. Az önkor-
mányzat számára pedig olyan kihívás, hogy 
pályázatok útján a további fejlődést biztosítani 
tudják. Ezzel kapcsolatosan milyen fontosabb 
fejlesztésekről tenne említést?

– Sikeresen pályáztunk a Magyar Falu 
Program keretében elsőként „A nemzeti és 
helyi identitástudat erősítése” MFP-NHI/2019 
–es kiírásra, melynek keretében egyrészt si-
került megújítani a kulturális intézményünket 
másrészt olyan programokat szervezhettünk, 
melyek hozzájárultak helyi társadalom kap-
csolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének, az állampolgári 
részvétel fejlődését elősegítő programok 
megvalósításához. 

Helyi termékfejlesztéssel, kreatív iparral 
kapcsolatos rendezvények. Helyi kulturális 
agrárium, közösségi kert gondozása, kereté-
ben tavaly mintegy 40 családi házra kerülhe-
tett ki a „Tiszta, rendezett, virágos porta” elis-
merő tábla. 

– Ön több évtized óta országosan is elismert 
gasztronómiai szakember, aki kimagasló 
eredményeket ért el a vendéglátás, turizmus 
oktatása terén Egerben. Település vezetőként 
mennyire tudja az Egri Borvidék lehetőségeit 
kihasználni úgy, hogy Szihalom is részesüljön a 
vendégjárásból? Minden bizonnyal Szihalom is 
fel tud mutatni olyan gasztronómiai értékeket, 
melyek a helyi tájkonyha múltjára utalnak. 

– Igen, az életem és munkásságomat tel-
jes egészében a vendéglátás és idegenforgal-
mi szakmaiság uralta, valamint az ehhez kap-
csolódó szakemberképzés. Ezért hoztam létre 
és alapítottam egy szakképző iskolát 1996-
ban, a Szent Lőrinc Vendéglátó- és Idegen-
forgalmi Szakközépiskolát, ami országos 
elismertségnek örvendett. Bízom benne, 
hogy jelenleg is megőrzik és tovább viszik azt 
a minőséget a szakképzésben, amit az elmúlt 
25 évben nyújtottunk a szakágazatnak.

Mindemellett 2010-től polgármesterként 
dolgozom szülőfalumban, és a hagyományok 
ápolására, a falusi életforma hagyományaira 
építve hoztam létre egy 7 kemencéből álló 
kemencés színt, amivel megalapoztuk és 
megvalósítottuk a már fesztivállá nőtt „Szi-
halmi Kemencés és Hagyományőrző Feszti-
vált”. Ebben az évben már a a XII. fesztiválra 
készülünk, amit a megszokott június eleji idő-
ponttól eltérően ( a vírus járvány miatt )szep-
tember 24-25-26-án rendezünk meg a Szent 
Mihály naphoz kötődve. A verseny a Szabad-
tűzi Lovagrend zsűrizésével zajlik minden év-
ben, jelenleg a 12. fesztivál előkészítése folyik.

Ezen rendezvényhez 
kötődve kerül sor az egri 
borok népszerűsítésére, 
mivel a tájegység borai 
közül választjuk ki és ké-
szítjük el a fesztivál borát. 
Ezt a bort minden részt-
vevő versenyző csapat is 
megkapja. 

A kemencés fesztivál 
gondolata nem véletlenül 
merült fel bennem, mivel 
Szihalmon a konyhát az én gyerekkorom-
ban is a kemence és a rakott tűzhely uralta, 
ezért ennek hagyományőrző- kultikus szere-
pe van. Ehhez kötődnek olyan ételek, mint a 
keletlen kompéros, a szihalmi töltött káposz-
ta, a krumplis bukta, a toros káposzta, a tej-
fölös párolt káposzta, a deszkáról szaggatott 
galuskával készült paprikás krumpli...

Az Árpádvár külön is fontos, hogy az itteni érté-
kekről még érdemibb módon tegyünk említést. 
Mint turisztikai látványosság önmagában is 
nemzeti érték. Miként tudják jó gazda módjára 
mindezt bemutatni az érdeklődőknek, illetve 
ezzel kapcsolatosan vannak-e aktuális és megva-
lósítható tervek?

Árpádvár a település belterületén, a Ri-
ma-patak fölé emelkedő, három oldalról me-
redek lejtőkkel övezett földhalomvár, melyet 
a helyi lakosság is Árpádvár néven ismer. Je-

lenállapotában nem tartozik a legszebb tu-
risztikai látványosságok közé, pályázati lehe-
tőséget várunk a felújítására.

Az idelátogatók részére egész napos el-
foglaltságot jelenthet azonban a falu neveze-
tességeink a megtekintése:

MBÉ magazin

Műemlékeink, nevezetességeink:
Templom: 1759-ben a falu főútvonalában épült 
szabadon álló, egyhajós, nagyméretű, keletelt – 
Barokk templom. A maga nemében ritka szép látványosság. 
- Árpádvár vagy Földvár: kora- és középbronzkori képződmény 
– Kálvária: XIX. századi zarándokhely – Zsóri üdü-
lő: Szihalom-Mezőkövesd határában található gyógyvizű hő-
forrásra épülő gyógyfürdő – Magyar-Tár-Ház Interaktív 
Élményközpont – Kemencés rendezvényudvar 7 db 
épített kemencével, rakott-tűzhellyel, kemenceszínnel, fedett 
színpaddal. – Hősök-tere parkosított emlékhely, melyen 1. 
világháborús és trianoni emlékmű, valamint ’56-os Emlékmű 
található - A jelenlegi önkormányzat által felújított több (7) út 
menti kereszt és szobor - Temetőben 2. világháborús 
emlékmű - 2019-ben átadott Sport-park
– Polgármesterként – bár egri lakos – több cikluson 
át betöltött polgármesterség után, nem érez egyfajta 
„kétlakiságot”?
– A kétlakiságot érzem, de lelkiekben erősen kötődöm a falum-
hoz, – amiről úgy szoktam beszélni csodálatos gyerekkorom, 
a nagy rokonságból adódó emlékek, élmények miatt, – ezért 
érzem inkább igazi otthonomnak Szihalmot, s rokonaimnak az 
itt élő embereket, mint Egert.

Árpádvár

A kemencesoron...

Templombelső és -külső

Modern játszótér
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Ünnep a hegyen
A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének lapmelléklete

SZIGILLUM

A BALATONI BORRÉGIÓ GIZELLA KIRÁLYNÉ 
NŐI BORREND MEGHÍVÁSÁT 33 BOREND FOGADTA EL

A vendéglátó borrend új székhelye a Taverna Pince 
Kft., melynek tulajdonosa Fodor Márk két vendéglá-
tós vállalkozásnak is a  vezetője. Nevezetesen a 220 

éves Festetics Taverna Pincének  illetve a színvonalas borrendi 
programnak helyet biztosító Zenit Balaton Hotelnek. Ebből az 
információból nem nehéz arra következtetnünk, hogy a Balatoni 
Borrégió Gizella Királyné Női Borrend civil szervezet méltó és a 
borrendi mozgalomhoz autentikus körülmények között szervez-
heti további működését, programjait.

Vonyarcvashegyen 33 borrend képviselői hallgathatták meg 
Enese Beáta nagymester köszöntő, üdvözlő szavait. Az esemé-
nyen megjelent Pali Róbert Vonyarcvashegy polgármestere, 
Sáriniger-Kenyeres Tamás, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 

elnöke, Sajgó Gáborné MBOSZ alelnök, dr. Szabó Balázs vál-
lalati kapcsolatok igazgatója, a Szentkirályi-Kékkúti Ásvány-
víz Zrt képviseletében. A Gizella napi ünnepet dr. Nagy István 
agrárminiszter, mint fővédnök, levélben üdvözölte, melyet fel-
olvastak. Manninger Jenő országgyűlési képviselő az esemény 
védnöki tisztét vállalta el. A vendégek fogadása után Fodor Márk 
a Zenit Balaton Hotel ügyvezetője köszöntötte a megjelenteket 
utalva arra is, hogy a Balatoni Borrégió Gizella Királyné Női Bor-
rend szorosabb partnersége megtisztelő vállalkozásaik számára. 
A borkultúra, kulturált borfogyasztás elkötelezett női közössége 
a balatoni vendégfogadói stílus magas szinvonalú letéteménye-
se. Hagyomány, hogy a házigazda borrend minden kiemelkedő 
programján szakmai előadások hangzanak el. Az előadások sorát 
Nyitrainé dr. Sárdy Diána, a MATE Szőlészeti és Borászati Inté-
zet, intézetvezető, egyetemi docense kezdte. Témája nagyon is 
a mindennapok aktualitását jelezte, hiszen gondolatait a klíma-
változás hatása a borászati technológiára témakörben fejtette ki. 
Hollósy Örs, a UPL Hungary Kft képviseletében „Dj. szőlőbe” 
címmel. Petrohay György a Sumi Agro Hungary Kft. részéről a 
magyar szőlészet szolgálatát segítő japán fejlesztésekről tartott 
előadást. 

AZ ORSZÁG SZINTE MINDEN PONTJÁRÓL MEGJELENT A FESTŐI 
KÖRNYEZETBEN, NEVEZETES HELYSZÍNEN, A VONYARCVASHE-
GYEN MEGRENDEZETT GIZELLA NAPI ÜNNEPSÉGRE. AZT ÍRTUK 
ÜNNEP, DUPLÁN IS ANNAK SZÁMÍTOTT, UGYANIS A BORRENDI 
MOZGALOM IDEI EGYIK OLYAN ELSŐ RENDEZVÉNYE VOLT EZ, 
AMELY A BEZÁRTSÁG, AZ ESEMÉNYTELENSÉG HÓNAPJAI UTÁN 
OPTIMIZMUST ÜZENT.

Árnyékba húzódva

A hallgatóság

Díszöltözetben
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Verőfényben, forróságban
A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének lapmelléklete

SZIGILLUM

A borrendi avatás látványos ceremóniája fél órát vett igény-
be, a nagy melegben gördülékenyen zajlott a ceremónia. Az idén 
Szávolovics Gabriellát fogadta tagjai sorába a Női Borrend.

Az új borlovag hölgyről és személyes motivációiról…

Mindig is fontos volt életében a kapcsolatok ápolása, emberek megismerése, borkultúra hagyo-
mányainak megőrzése, valamint a történelmi kultúrtáj védelmének erősítése. 22 éven keresztül 
vezetői tapasztalatokat szerzett, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületében a kisvállalkozói tago-
zat elnöki tisztét töltötte be. Önéletrajzából kiderül, hogy a problémamegoldó készség nagyon 
fontos jellemzője, további erőssége pedig a precízség és 
a kommunikációs készség. Színes egyéniségére egy sze-
mélyes vonatkozású példa: ismert nóta- és dalénekes, 
2012-ben Aranykoszorú díjat kapott és az elmúlt évek-
ben számos borrendi rendezvényen mutatta be dalait. 
A Balaton-felvidéken élő barátai révén ismerkedett meg 
az itt befogadó borrend tevékenységével és azok néhány 
tagjával. Célja, hogy a borrend révén tágabb környezeté-
ben is népszerűsítse és megismertesse a borrégió kiváló 
borait. Az avatást követően a meghívott vendégek ebéd 
és szakmai konzultáció keretében immáron oldottabb 
formában folytatták a programot. 

Badacsony Vinum Vulcanum Borlovagrend, Badacsonytomaj
Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete, Keszthely
Balatonvin Borlovagrend Balatonfüred-Csopak Egyesület, 
Bonus Bonorum Borrend, Balatonboglár
Brindisi Szent Lőrinc Borrend, Mór
Budavári Szent György Borrend
Cegléd és Vidéke Unghváry László Borrend, Cegléd
Da Bibere Zalai Borlovagrend, Keszthely
Duna-menti Szent Orbán Borlovagrend, Adony
Enyingi Borkedvelők Rendje
Európai Borlovagok Magyarországi Rendje, Vasszécsény
Európai Borlovagrend Hungaria Konzulátusa Soproni Legáció
Gasztro-és Borbarátnők Borrendje Siklós
Gróf Vécsey Károly Borlovagrend, Solt
Kunsági Női Borrend, Kecskemét
Letenyei Borbarát Hölgyek

Lorántffy Zsuzsanna Borrend Egyesület, Tolcsva
Móri Borbarát Hölgyek Egyesülete
Noé-Hegyi Szent-István Borlovagrend, Székesfehérvár
Ordo Vini Venetorum Vadász Borrend Magyarország, Budapest
Pax Corporis Borlovagrend, Csátalja
Promontorium Borlovagrend Egyesület, Budapest-Budafok
Siklósi Borbarátnők Borrendje
Somló és Környéke Borút Egyesület, Somlószőlős
Szekszárdi Alisca Borrend
Szent Benedictus Borlovagrend, Velence
Szent Donát Borrend, Csókakő
Szent István Pálinka Lovagrend, Sóly
Szent Trifon Borlovagrend, Bajmok, Szerbia
T.G.-Pince Lovagrend, Kecel
Tihany Vinitores Tychonienses Borrend
Vinum Ister-Gránum Regionis Borlovagrend, Esztergom
Balatoni Borrégió Gizella Királyné Női Borrend

Megjelent borrendek és egyesületek

Borrendi ereklyék

Vendéglátó hölgyek Sajgó Gáborné MBOSZ alelnökkel

Sándor Bence, a Budavári Szent György Borrend tagja – családjával
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Elso Magyar Fehérasztal lovagrend

Történelmi leltár

Nem kevés esztendőt le-
pergetve a vendéglátásban, 
bizony sokszor kellett leltárt 
készítenünk, több szempont-
ból is. A napi üzletmenet mind-
ezt előírja, de számtalan eset-
ben, fontosabb döntések előtt 
szintén leltároznom kellett. A 
leltár  egyfajta állapotjelentés 
arról, mi volt, egyben pedig 
nyitni kell egy új fejezetet. 
Szakácsként, vállalkozóként is 

része volt és része jelenleg is 
mindennapjaimnak. Azért is 
fontos leltározni, hogy szembe 
tudjunk nézni a tényekkel. Mi 
maradt, mi hiányzik. Mindenki 
a történelmi időket emlegeti, 
most a pandémia harmadik 
hullámának lecsengése után. 
Leltároztunk, emberileg, üzle-
tileg, fájdalmasan lelkiekben 
ezekről a hónapokról. Kinek-ki-
nek más és más a végered-
mény. Itt a nyár, előző jegyze-
teimben többször említettem, 
hogy a vendéglátás, idegenfor-
galom, turizmus, szállodaipar 
erősen vesztese volt ennek a 
taglónak. Valahogy azt érzem, 
hogy a harmadik hullám előtt 
volt nyilvánvalóan két másik 
hullám – ezeken is túljutottunk. 
Az egyes csatákban vannak ál-
dozatok, óriási veszteségek, de 
a történelemben mindig min-
denhol mindenki megpróbál 
felállni. 

Ha arra gondolok, hogy si-
került egyben tartani kinek-ki-
nek a saját vállalkozását, akkor 
azt mondom, az újrakezdés 
nem lehet kétséges. Ha pedig 
arra gondolok, hogy voltak 
emberi és gazdasági vesztesé-
gek, azok nehezen pótolhatók. 
Most a mi magunk szakmá-
jában is egy történelmi leltár 
részesei vagyunk. Nem lehet 
megtorpanás a hogyan to-
vábbról! Küzdeni kell, keresni a 
kiutakat és még valami nagyon 
fontosat! Az önmagunkban né-
zés képességét. Átértékelődtek 
eszmék, gondolatok, a nagy-
mellűségből vissza kellett ven-
ni, az egymás iránti tiszteletet 
még komolyabban érdemes 
átgondolnunk. A vendéglátás 
egy közösségi, ha úgy tetszik 
összművelet. Mindenkire szük-
ség van: a mosogatótól az étel 
kiszállítóig. Tudósítások jelen-
nek meg arról, hogy az Első 

Magyar Fehérasztal Lovagrend 
is kezdi felvenni a megszokott 
fordulatszámát. Elmaradt ese-
mények pótlására készülünk, 
azok szervezésén munkálko-
dunk. Elmaradt avatás, kitün-
tetési ünnepség és had ne 
soroljam tovább. Úgy érzem 
idő illő, hogy a pandémia elül-
tével a szakmai összefogás is 
felerősödik. Szintén tudósítás 
jelenik meg arról, hogy egyik 
alapító lovagtársunk, Tóth Kál-
mán alapítványt hoz létre „A 
Vendégért” néven, Benke Lász-
ló, Lukács István és Szabó Pál 
szakmai etalonok emlékére. 

Hiszek tehát abban, hogy 
a nehéz időszak után, az ösz-
szefogás, az előző nemzedékek 
megbecsülése és a jövő nem-
zedékének építése lesz a leg-
főbb küldetésünk. 

Garaczi János 
elnök nagymester

BESZÁMOLÓ 
A LOVAGREND NAGYTANÁCSÁNAK 

ÜLÉSÉRŐL

Képalá

Fontos döntéseket hoztak...
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Elso Magyar Fehérasztal lovagrend Elso Magyar Fehérasztal lovagrend

A pandémia okozta korlátozások miatt hosszú idő után 2021. 
június 15-én újra ülést tartott az Első Magyar Fehérasztal 
Lovagrend Nagytanácsa a lajosmizsei Régi Tanyacsárdában.

Garaczi János Nagymester, nehézségekről tartott beszámolója 
után Fekete Antal Igazgatási Főkancellár az anyagi helyzetünket 
ismertette, majd problémaként jelentette be, hogy Werli József, a pék 
szekció vezetője egészségügyi okok miatt lemondott és a pálinkás 
és gasztronómiai tagozatnak sincs jelenleg vezetője.Átmenetei 
megoldásként javasolta a három szekció összevonását. A legfonto-
sabb – döntést, illetve határozatot kívánó – napirendi pontokként kö-
vetkezett a kitüntetések és az avatások helyszínének és időpontjának 
kijelölése. A nagymester arra a kérdésre, hogy megrendezhető–e a 
kitüntetések átadása a Tanyacsárdában, igennel válaszolt. A Nagyta-
nács végül –igazodva a Tanyacsárda programjához – úgy határozott, 
hogy a kitüntetések átadásának időpontja 2021. július 19-e lesz. 
Bene Sándor közölte, hogy folyamatban van egy újabb együttmű-
ködés aláírása a Nemzeti Pálinka Tanáccsal, amit személy szerint ő 
egybevonva a kitüntetések átadásával. Menet közben szóba jött a 
közgyűlés megtartásának szükségessége, aminek Fekete Antal utána 
fog nézni. A lovagi avatással kapcsolatban – a helyzetre való tekintet-

tel – Garaczi János megígérte, hogy újra megkérdezi a Parlamentet 
a lehetséges rendezésről. Ha nem jön össze, akkor Lajosmizsén, az 
önkormányzat dísztermében lenne az avatás, az ebéd pedig valamelyik 
Tanyacsárdában. A Nagytanács úgy határozott, hogy az időpont 2021. 
szeptember 26-a. Ezután az Igazgatási Főkancellár javaslatára úgy 
döntött a Nagytanács, hogy a 2021-re tervezett kitüntetéseket 2022-
re elhalasztjuk. Felszólalt Csuta Zsolt, a cukrász szekció vezetője, aki 
meghívta a Lovagrend Nagytanácsát a felcsúti iskolába szeptember 
vagy október hónapban egy bemutató vendéglátásra. Garaczi János 
kérdésére, hogy lehetne-e ez a Nagytanács kihelyezett ülése is, Csuta 
Zsolt igennel válaszolt. A jelenlévők elfogadták a meghívást. 

A napirendi pontok megtárgyalása után Fekete Antal felkérte 
az időközben megérkezett Kiss Dezső Pétert és Tóth Kálmánt, 
hogy ismertessék az általuk tervezett „A Vendégért” alapítvány 
lényegét. Kiss Dezső Péter miután köszöntötte a Nagytanács 
tagjait, elmondta, hogy az alapítvány tervezetét Tóth Kálmánnal 
közösen dolgozták ki és azt szeretnék, hogy az alapítvány létre-
hozása után a szakmai felépítettséget és annak rendszerét azt 
a Lovagrend szakmai hátterére és szervezetére nem csak bízná, 
hanem fel is kérné támogatóként. Szakmailag fel kell építeni az 
alapítványt – mondta, itt díjak odaítéléséről van szó. Szakács, 
cukrász, felszolgáló, vendéglős szakmákban évente egy alka-
lommal megrendezett gála ünnepségünkön több kategóriá-
ban kaphatnának ily módon elismerést arra érdemes pályatár-
saink, „Junior” „Életmű” és „Dinasztiák” megjelöléssel. Közölte 
még, hogy Tóth Kálmán egy millió forinttal hozná létre az ala-
pítványt, természetesen a megfelelő jogi lépések megtételével. 
Kuratóriumot kell felállítani, aminek elnöke előzetes elképzelések 
szerint Tóth Kálmán lenne, tagoknak pedig szeretnék megnyer-
ni Garaczi Jánost, Zila Lászlót, Kocsonya Kálmánt és Gombás 
Andrást. Tóth Kálmán kijelentette, hogy az alapítvány működte-
tése egy csapatmunka kell, hogy legyen, amire nem talál alkalma-
sabbat szakmai tekintély szempontjából, mint Lovagrendünket. 
Bene Sándor üdvözölte az alapítvány megalapításának ötletét, 
kiemelve, hogy nagyra értékeli Tóth Kálmán munkásságát. Amikor 
jogilag is megalakultak, együttműködési szerződést tudunk köt-
ni velük, maximális szakmai segítséggel – mondta. Garaczi János 
kijelentette, hogy tiszteletben tartja Tóth Kálmán elképzelését, 
de a Lovagrend összetétele – tíz szekció – miatt kérdés, hogy mit 
szólnak majd azok a tagtársaink – pálinkás, pék, termék előállító, 
stb. – akik nem „férnek bele” a szakács, cukrász, felszolgáló, ven-
déglős kategóriába.  Ezért – még akkor is, ha a Nagytanácsnak 
egyöntetű véleményen lesz – meg kellene kérdezni a Lovagrend 
többségének a véleményét is. Punk Ferenc szerint minden ro-
kon szervezetet meg kell kérdezni a megalakulásról. Csuta Zsolt 
is üdvösnek tartja az ötletet és azt mondta, hogy nem lát abban 
feszültséget, hogy sokan nem férnek be a megjelölt kategóriák-
ba. Fekete Antal zárszóként kijelentette, hogy elvileg most egyet 
tudunk érteni az alapítvánnyal és majd akkor tudunk érdemben 
dönteni, ha megalakultak, ismerjük a „játékszabályokat”, stratégi-
át és elkészült az együttműködési megállapodás tervezete.                                                                                                                                      

Egyelőre az elvi egyetértésünkkel támogatjuk az alapítvány 
megalakulását, határozat nélkül – mondta. 

Horváth Dezső

Alapítvány létrehozására szövetkeztek
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A LEGRÉGIBB MAGYAR NYELVŰ SZAKÁCSKÖNYVEK 

ÉS EGYÉB GASZTRONÓMIAI EMLÉKEK

Könyvárveréseken IX. rész
A legtöbb kérésnek eleget téve 

most és a következő számban jönnek 
az Erdélyben megjelent szakácsköny-
vek. Az már a sorozatunk első részéből 
kiderült, hogy az eddigi ismereteink 
szerint legrégebben megjelent ma-
gyar nyelvű nyomtatott szakácskönyv, 
a Szakáts Mesterségnek Könyvet-
skéje Kolozsváron látott napvilágot 
1695-ben. Ezt még 13 kiadás követte 
1793-ig, amiből 5-5 Kolozsváron és 
Nagyszombaton, 3 pedig Kassán je-
lent meg. Ritkaságukról csak annyit, 
hogy mindegyik példányból maxi-
mum 2-3 példány ismert, az 1730-as 
nagyszombati és az 1771-es kolozsvári 
kiadás például csak az én bibliográfi-
ámban – valamint gyűjteményemben 
– található meg. Ezután hosszú szünet 
következett az erdélyi kiadásokban, 
egészen 1886-ig, ekkor jelent meg 
ugyanis elsőként „erdélyi” jelzővel fő-
zőkönyv. A Vásárhelyi Sándorné nevé-
vel fémjelzett erdélyi szakács – könyv 
Marosvásárhelyt készült el Szilágyi Károly nyomdájában. Unikális 
ritkaság, árverésen még soha nem bukkant fel, csak az erdélyi blokk 
teljessége miatt ismertetem, mert az aukciókon még soha nem sze-
repelt ritkaságok külön fejezetet kapnak. Vásárhelyi szakácskönyvét 
a már ismertetett Zilahy Ágnes, Lakos 
Imréné és az „Egy székely asszony” 
főzőkönyvei követték, majd az első vi-
lágháború kitöréséig még négy szerző 
kötete jelent meg. Előre jelzem – bár 
ez a felsorolásból kiderül -, hogy az 
1945-ig tartó időszakig csak hölgyek 
által írt szakácskönyvek bukkantak fel 
árveréseken!

Nem sikerült kiderítenem, hogy 
Szentpétery Lajosné, dr. milyen dok-
tori címmel rendelkezett, de az biztos, 
hogy sok szabadideje lehetett, mert 
1911 és 1930 között négy kiadásban, 
bővítve is megjelent Turdán „Az én 
szakácskönyvem” című kötete. A gaz-
dasági világválság idején megjelent 
negyedik kiadás előszavában ezt írja: 
„Az én szakácskönyvem nem sablon-
szerű, hanem szigorúan reális irányú 
és olyan józan szellemű, hasznos ta-
nácsadója, segítő jóbarátja minden 
háztartásnak, a melynek főelve a ma 
annyira szükséges takarékosság, és 
fő célja a minél kevesebb kiadással 
működő, minél ízletesebb ételeket 

produkáló konyha művészetének nép-
szerűsítése”. Mint minden Erdélyben 
megjelent szakácskönyv, ez is ritkán for-
dult elő eddig árveréseken. Az 1911-es 
első kiadása 2016-ban 28 ezer, a második 
2012-ben 24 ezer, a harmadik 2017-ben 26 
ezer, a negyedik 2019-ben 32 ezer forin-
tot ért. A szintén doktori címmel rendel-
kező Hűvös Henrikné Befőttek, saláták és 
főzelékek című kötete Rahón jelent meg 
1912-ben. Az előszavában azt írja, hogy 
a befőttes kötet bevételét jótékony cél-
ra fogja fordítani, ezért a címlap fölé ezt 
nyomtatta: „A jótékony cél érdekében ne 
adjuk kölcsön”. Unikális ritkaság, mind-
össze egyszer, 2015-ben került kalapács 
alá és 46 ezer forintért vették meg. Az 
1945-ig terjedő időszakban cukrászköny-
vek sokaságát adták ki Erdélyben. Az első 
„fecske” Kremnitzkyné Frölich Ilona volt, 
akinek Házi mézes tészták címmel 1910 
és 1942(!) között hét kiadásban jelent 
meg a cukrászkönyve Kolozsváron. Ez is 
rendkívül ritka, olyannyira, hogy eddig 

csak az ötödik (1925) és a hatodik (1931) kiadása került terítékre 22 
és 28 ezer forintos leütésekkel. Úgy látszik, hogy a doktori címmel 
rendelkező erdélyi hölgyek előszeretettel töltötték szabadidejüket 
szakácskönyv írással, mert Steinbach Béláné Réczey Anna is doktori 

címmel rendelkezett. „Szakácskönyv” 
című főzőkönyvének első két kiadása 
(1914-1917) Szatmár-Németiben, a har-
madik (1925) Budapesten jelent meg. Az 
első kiadás előszavában figyelmezteti a 
leendő háziasszonyokat: „Minden leány 
arra törekedjen, hogy a háztartás leg-
apróbb részletei ismeretesek legyenek 
előtte, sok kellemetlen órától fogja ezt 
őt megóvni. Manapság, mikor oly bor-
zasztó a cselédkérdés s magas órabé-
rért elszegődnek >>szakácsnő<< név 
alatt olyanok, akik úgyszólván egy rán-
tást sem tudnak elkészíteni, kell, hogy 
az asszony értsen a főzéshez”. Az első 
kiadása 2014-ben 24 ezer forintért cse-
rélt gazdát. A másodikat 1986-ban már 
700 forintért haza lehetett vinni, 2017-
ben viszont már 28 ezer forintot ért. A 
harmadikat legutóbb 2018-ben 24 ezer 
forintért nyerték meg. 

Az erdélyi szakácskönyvek igazi 
dömpingje az 1920-as évek elején kez-
dődött és 1945-ig tartott. Krbekné Líber 
Erika írta az újabb cukrászkönyvet. A házi 
cukrászat és egyszerűbb tészták könyve 
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igazi kuriózum. Az első két kiadása olyan ritka, hogy még adatot sem 
találtam róla, a harmadik (1922), a negyedik (1924) és az ötödik (1925) 
kiadása Brassóban jelent meg. A harmadik kiadása 2012-ben 22 ezer, a 
negyedik 2014-ben 28 ezer, az ötödik 2016-ban 26 ezer forintért cserélt 
gazdát. A gyűjtők körében az Erdélyben megjelent szakácskönyvek 
sztárja Biri néni (Bartha Béláné Parizsa Borbála) lett. A „Biri néni sza-
kácskönyve” 1923-ban jelent meg először a „Brassói lapok” kiadásában 
és 1931-ig négy kiadást ért meg. Előszavában ezt írja: „A háború után 
megváltozott világ egyre több és több nőt állított a kenyérkeresők 
sorába, minek következménye az, hogy valódi élethivatásukat, a 
háztartás vezetését és a főzéskörüli 
gyakorlatot elsajátítani nem tudják 
és a legkisebb  dolgokban is kalauzra 
van szükségük. Ez és még az a körül-
mény adta kezembe a tollat, hogy a 
szakácskönyvek meglehetősen ki-
fogytak, mert a háború alatt és után 
utánpótlásról nem gondoskodtak”. 
Bár ez utóbbi állítás füllentésnek is 
nevezhető, de a háziasszonyok „meg-
ették” és ennek köszönhetően mind 
a négy kiadást gyorsan elkapkodták. 
Annak ellenére, hogy nem túl gyak-
ran kerül aukcióra – az elmúlt húsz 
évben hatszor – viszonylag kedvező 
áron lehet hozzájutni. Az 1923-as első 
kiadása 2018-ban 28 ezer, az 1924-es 
második kiadása 2015-ben 24 ezer, az 
1926-os harmadik kiadása 2014-ben 
28 ezer, az 1931-es negyedik kiadása 
2016-ban 34 ezer forintot ért. A leg-
nagyobb túlélő viszont Komsa Anna 
volt. „Kipróbált szakácskönyve” 1925 
és 1945 között három kiadásban je-
lent meg Nagyváradon, de az 1963 és 
1967 között Bukarestben megjelent 
kiadásait nálunk is piacra dobták, ma 
is beszerezhető belőlük egy-egy pél-
dány 3 ezer forint körüli összegért. 

A háború előttieknek „csípősebb” 
az ára, 2001 és 2020 között 14-22 
ezer forint mozgott az áruk. Frisch 
Eufemia Kis művészet a cukrászat-
ban című (Kolozsvár, 1926) kötete 
is „fehér holló” aukciókon, mind-
össze egyszer, 2016-ban lehetett 
hozzájutni 46 ezer forintért. Czel-
nai Eszter szakiskolai tanárnő volt 
a legtermékenyebb, 1926 és 1932 
között öt kötetet jelentetett meg. A 
konyhaművészeti receptek (Nagy-
szeben, 1926) egyszer bukkant fel, 
2006-ban 28 ezer forintot fizettek 
érte. A cukrászat és hideg büfé 
két kiadást is megért. Az 1929-es 
aradi kiadás 18 ezer forintot ért 
2017-ben, az 1930-as kolozsvári 
2019-ben 24 ezret. A „Diétás sza-
kácskönyve” (Arad, 1932) 2016-ban 
kelt el 18 ezerért, a Főzelékek. A 
francia és a keleti konyha különle-

gességei (Brassó, 1933) 2012-ben 16 ezer forint lett, a Szendvicsek és 
sós teasütemények (Brassó. 1933) 2014-ben jutott 18 ezer forintig. 
Fabriciusné Bónyi Elsa Erdélyi szakácskönyvé-t Székelyhídon adta ki 
szintén 1926-ban. Előszavában ezt írja: „A mai nő más, mint a száz 
esztendővel ezelőtti nő volt. A nők ma orvosi, ügyvédi pályára men-
nek, egyik részük éppoly jól ért a gépíráshoz, mint a kémiához. Fiús 
frizurát viselnek, dohányoznak, autót vezetnek, motorkerékpáron 
versenyezek és az Olimpiádokon is megjelentek az első női vívóbaj-
nokok. Annál érdekesebb, hogy mindezeken a jelenségeken túl a 
nő szoros és örök kapcsolata a konyhához végeredményben nem 

gyengült és nem szakadt meg. A 
legmodernebb nő épp úgy bekerül 
mégis a konyhába és épp úgy hozzá-
lát egyszer a főzéshez, mint a leghá-
ziasabban nevelt fiatal lány”. Nagyon 
ritka, 2021 májusában 47 ezer forint-
nál ütötték le. Héjjas Pálné szakiskolai 
tanárnő Szakács – jegyzetek című 
munkája 1927 és 1940 között négy 
kiadást ért meg. Az első három xerox 
nyomtatásban jelent meg Buda-
pesten, a negyedik Kassán készült 
a „Wiko” nyomda termékeként. Ez 
utóbbi előszavában tanítványai így 
köszönték meg az őket 15 éve ta-
nító pedagógusnak a munkáját: „A 
hála szavaival fordulunk a mi drága 
Nóra néninkhez és köszönjük, hogy 
megtanított bennünket lélekkel, 
szeretettel, művészettel takarékosan 
főzni, szorgoskodni a tűzhely körül.” 
A xerox kiadások és a negyedik kia-
dás is ritka, az első kiadás 2012-ben 
18 ezer, a második (1930) 2014-ben 
22 ezer, a harmadik (1935) 2017-ben 
24 ezer, a negyedik 2018-ban 22 ezer 
forintos leütést hozott. 

Horváth Dezső
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Diegos menedzserből 
pálinkafőző mester
SZÁZNEGYVEN ÉVES SZESZFŐZDE SOLTON – 

A MINŐSÉG LELKE A GYÜMÖLCS!

A lapszerkesztő küldetése s egyben 
feladata, hogy örökös felfedező legyen. 
Ahogy mondani szokták, a téma az ut-
cán hever, de azért illik lehajolni érte. A 
hosszú szerkesztői múlt már azt is felté-
telezi, hogy széles ismeretségű köréből 
a tollforgatót érdekességekről is tájé-
koztatják. Legutóbb így jártam, amikor 
az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend 
főkancellárja, Fekete Antal a Kárpát-me-
dencei Sólyi Pálinkafőző Bajnokságról 
hazatérve nemes egyszerűséggel annyit 
mondott: ezt látnod kell…

Nem sokáig gondol-
kodtam azon, hogy az 
ajánlás nyomán sze-
mélyesen is felkeres-
sem Kovács Jánost, 
a Solti Pálinkárium 
elhivatott pálin-
kafőző mesterét, 

nem tagadva, hogy lássak 
csodát! Az a bizonyos in-
formáció arról szólt kitűnő 

lovagtárs barátomtól, hogy 
a solti szeszfőzde Bács-Kis-

kun megye legrégebben mű-
ködő főzdéje, gyökerei egészen 

az 1880-as évekig nyúlnak vissza, 
melyeket levéltári dokumentumok támasz-
tanak alá. Ez szakmatörténet, de mindig ke-
resni kell az embert, aki a múlt értékeit át-
mentve úgy őrzi ezt a kincset, hogy közben 
a kereskedelem, ha úgy tetszik a minőségi 
pálinka fogyasztók számára egyedi értéke-
ket mutat fel  a jelenben. 

A kora reggeli órákban érkeztem, még 
a hűvösben, a hajósinál is nagyobb solti, 
több emeletes pincefalu tövében találha-
tó szeszfőzdéhez. A negyvenhez közeli 

fiatal gazda, Kovács 
János már locsolta 
a virágokat. Belé-
pünk a nagy múltú 
szeszfőzde épületé-

be, mindenütt ere-
deti eszközöket látha-

tunk, Jánosnak csillog a 
szeme, mert olyan értéket 

őriz és visz tovább a következő 
nemzedékeknek, melyek ritkák manapság:

– Tízévesen már lefőztem az első kis 
mennyiségű pálinkámat, mert valahogy ez 
a közeg, hangulat már kiskoromban meg-
fogott, mivel édesapám volt a helyi ÁFÉSZ 
elnöke 1984-től haláláig, aki ezt a főzdét 
üzemeltette. A pálinkafőzés mind a mai 
napig ünnep. A bérfőzdébe eljönni és lefő-

Képalá
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zetni a pálinkát egy munkafolyamat betel-
jesedése, ugyanakkor közösségi együttlét 
is. Az ősi szokás megmaradt: a főzetők meg-
várják most is, amíg lefő a pálinka. Közben 
finom ételeket kóstolnak, kortyolgatnak 
és beszélgetnek a pálinkafőző mesterrel, 
a sorára váró következő főzetővel. Valamit 
hoztam a nagyszülőktől is, aminek kitelje-
sedését most értékelem. Anyai ágon keres-
kedők voltak felmenőim. 

Nézzük tovább részletesen is, mi min-
den technikai érték van itt úgy, hogy mű-
ködőképes. A bérfőzés sokféle korszakot 
megélt e hosszú történet során, az államo-
sítás után az itteni ÁFÉSZ tulajdonába kerül-
ve, évente 30-40 ezer liter bérfőzött kisüsti 
pálinkát állítottak elő. Felnézünk a mennye-
zetre és a maga könyörtelen üzenetével és 
valóságában évszázados korommal borí-
tott felületet látunk. 

– 2018 áprilisában megvásároltuk fe-
leségemmel ezt az üzemet – fonja tovább 
történetét János. – Egy évig csak bérfőzde-
ként működtünk, azután, talán sorsszerű-
en, a szeszfőzdével szemközti, ugyancsak 
ősi pince olyan mértékben beázott, hogy 
úgy döntöttünk: felújítjuk s egyben merő-
ben új életet kezdünk. l

A további célokról kérdezem 
Jánost:

Ha a felfutással kapcsolatos ter-
vekre kíváncsi, azt mondhatom, nem 
célunk, hogy huszonvalahanyadik-

nak bekerüljünk valamelyik kereskedelmi 
lánc polcaira – válaszol őszintén. – Célunk a 
vendéglátás, hogy kézműves pálinka tartal-
mú és kinézetű palackjainkkal a minőségre 
fogékony vendégeket nyerjük meg. Azt sem 
titkoljuk, hogy igazi lokálpatriótákként Solt 
város hírnevét is szeretnénk fényesíteni. A 
szülői örökség is erre kötelez bennünket…

  
MBÉ magazin
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Őszinte vendégszeretettel
Kovács János nagyot fordított az életén 
azzal, hogy egy sikeres csúcsmene-
dzseri karriert zárt le, mint a jól is-
mert Diego üzletlánc kereskedel-
mi vezetője. Ahogy meséli, volt 
olyan sűrű időszaka életének, 
amikor az év 52 hetéből 38-ban 
valamilyen külföldi beszerző 
úton  járt szerte a világban.. 
Gyökerei Solthoz, Hartához kötik, 
édesanyja és nagymamája még min-
dig él. Azt mondták feleségével, más uta-
kat keresnek. A közgazdasági diploma mellett 
még legalább 4-5 külön képesítése van, ahhoz nem férhetett kétség, hogy a 
pálinkamesterit is megszerzi. A pince felújítása után a bérfőzés mellett 2019 
júliusában kereskedelmi pálinka előállítással is bővítették tevékenységüket. 
Már ugyanezen év novemberében „Solti Pálinkárium” márkanéven palackok-
ba kerültek a zárjegyes pálinkák. Ez jelöli ki most már a jövő útjait számukra. 
Hogy miképpen látja ezt a jövőt, János így folytatta beszélgetésünket a pince 
előtti hűvösebb tornác oltalmában:
– A cégalapítás számos új feladatot jelentett számunkra és jelent jelenleg is. 
– Ki kell alakítani lépésről-lépésre saját arculatunkat. Meg kellett határoznunk 
az alapnormákat. A kitűnő gyümölcsök jelentik a magas minőség alapjait! Ki-
alakult a kínálatunk, készletünket a 2020-as évben 17 féle íz jelölte, az ideire 
már 21 félét kínálunk. Első osztályú gyümölcsöt vásárolunk, megterveztük 
vizuális arculatunkat, kínáló pohártól a palack megjelenésén át a legapróbb 
részletekig (díszdobozok, díszcsomagolások, többféle kiszerelés és sok min-
den más még). Ami pedig a kézműves termékeink mögött még remélhetően 
az ide belépők számára markánsan érezhető: az őszinte vendégszeretet. A 
vendéglátás a maga teljességében mindig is érdekelt. Ezért az egyes kóstolók, 
csoportos megjelenések alkalmával jó falatokkal is kínáljuk vendégeinket és 
minden szempontból a természetességet képviseljük. Judit feleségem élel-
miszermérnök, a már jelzett új életszakaszunkban szintén a cég ügyeit intézi, 
elsősorban marketing és kereskedelmi téren. Amikor nagyobb létszámú cso-
port érkezik, a vendéglátásból is kiveszi a részét. Két felnövekvő gyermekünk 
van, azt szeretnénk, ha az általunk felmutatott példát követnék. Igazi családi 
vállalkozást álmodtunk magunknak! 

A magyar gyümölcsnek nincs párja
A múlt tisztelete nemcsak a szeszfőzde ősi technikájának meg-
őrzését jelenti a Kovács család számára, hanem más dokumen-
tumokat is őriznek féltőn. Egykori számlákat, szállítóleveleket 
még az előző század elejéről datálva, olyan kínáló poharak, 
amelyek szintén a régmúltat idézik, de sorolni is nehéz! Ide 
valóban el kell jönni, hogy a felfedezés személyes élménye 
gazdagítsa a csodálatos ízélményeinket! Milyen apróságoknak 
tűnő vendégfogadói figyelem, hogy a háziak minden újabb és 
újabb ízű pálinkát tiszta pohárban kínálnak. Teljesen más az 
illat és ízérzet. A labdarugó EB idején azzal is idevonzotta János 
és felesége a solti és környékbeli vendégkört, hogy kivetítőn 
nézhették hűvösben a mérkőzéseket. Közben finom falatok 
rotyogtak bográcsokban, nemcsak a pálinka, hanem a helyi jó 
borok is fogytak. 
Szép fokozatosan a díjakat is kezdi begyűjteni az országos és 
térségi pálinkaversenyeken a Solti Pálinkárium, már több arany-, 
ezüstérmmel és champion-díjjal is büszkélkedhetnek.  Tiszta 
szívvel vallja pálinkamesterünk, hogy a magyar gyümölcsnek 
nincs párja szerte a világban. Ahhoz pedig, hogy tudják, miért 
annyira karakteres és jellegzetes az adott pálinka, az eredetet, 
magát a gyümölcsöt is meg kell ismertetni a fogyasztókkal. 
A személyes tapasztalás mindennél fontosabb. Hungarikum 
a magyar pálinka, de – ezt nyomatékkal hangsúlyozza – az 
otthoni főzés nem képes ezeket az értékeket felmutatni. A Solti 
Pálinkáriumban minden hónapban tematikus napokat szervez-
nek, látványfőzésekre invitálják az érdeklődőket, pálinkát kós-
toltatnak. A kóstolókra 10 főtől 60 főig várják a jelentkezőket. 
A családi, kötetlen hangulat, a nyitottság őszinte képviselete 
a további sikeres jövő záloga. Ahogy már utaltunk rá, 17 féle 
pálinka, 3 likőr és egy brandy jelenti a kínálatsort. A bérfőzés 
a cég tevékenységének 70 %-át jelenti. Egy beszédes példa: 

2019. július 15-én a fát egy szál gyufával begyújtották, a 
tűz karácsonykor aludt ki. Nem lehetett szó egyetlen 

percig sem arról, hogy gázos vagy gőzős legyen 
itt a fűtés - a fa mindenekelőtti. A technoló-

gia úgy alakult ki ősi formában, hogy amit 
a természettől elvesznek, az visszakerül a 
földbe, még a vizet is visszaadják. 
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HŰSÉGES ÉS ELKÖTELEZETT KOMMUNIKÁCIÓS PARTNERE 
BALATONSZÁRSZÓNAK, KÜLÖN IS A TELEPÜLÉS ÖNKOR-
MÁNYZATÁNAK A 12. ÉVFOLYAMÁT JEGYZŐ MINŐSÉGI BO-
ROK ÉTELEK (MBÉ) – ASZTALI ÖRÖMÖK MAGAZIN. A JÓ 
VENDÉGFOGADÁSHOZ SOKFÉLE PROGRAM, AHOGY MOND-
JÁK, TURISZTIKAI ATTRAKCIÓ SZÜKSÉGES. A SOKSZÍNŰ 
SZÁRSZÓI VENDÉGSZERETET EGYIK LÁTVÁNYOS FÓRUMA  A 
KÖZÖS FŐZÉS, GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁLOK KERETÉBEN. 

Öt évvel ezelőtt rendezte 
meg először a Balatonszárszói 
Önkormányzat és a település 
Turisztikai Egyesülete – számos 
háttér szervezetet is bevonva- a 
Kárpát-medencei Halászléfőző  
Bajnokságot. Idén, Június 12-
én, ezen a gyönyörű verőfényes 
szombaton fél évtizedes szerény 
jubileumához érkezett a rendez-
vény. Mielőtt külön is összefoglal-
nánk a nap fontosabb történéseit, 
érdemes nyomatékkal leszögezni! 
A pandémia helyzet szorítása – ez 
természetesen az egész országra 
értendő – a szervezők számára 
rendesen feladta a leckét. A vírus 
támadásának elültével közvetle-
nül a rendezvény előtt másfél 
héttel kapott zöld utat a Balaton-

szárszói Halfőző Verseny. Némethné Szabó Magdolna főszerve-
ző, fürdővezető elmondta:

 – Az első rendezvényen 40 versenyző csapat adta be elő-
zetesen nevezési lapját – idézte vissza a kezdeteket. – Emlék-
szem, akkor optimistán és bizakodóan azt prognosztizáltuk, 
hogy nem lesz nehéz 
elérni a félszázas csa-
patlétszámot. Mondtuk 
ezt békeidőben, meg 
is szerveztünk még to-
vábbiakat, szép siker-
rel. Tudjuk, mindenki 
forgatókönyvét átírta 
a vírus, de azt mond-
hatom, hogy a mostani 
versenyünkre bene-
vezett 21 csapat azt 
bizonyítja, életképes a 
rendezvény! Másfél hét 
alatt sikerült „összet-
rombitálnunk” a csa-
patokat, igaz a pandé-
mia még hatással volt 

a külföldi nevezésekre. Mi ennek is nagyon örülünk, ugyanis 
Balatonszárszón, a nagyon népszerű Lecsófesztivál után a 
halfőző versenyek igen népszerűek. Nem véletlenül, a Központi 
strandunkon szervezzük, a fürdőző vendégektől kissé elkülönít-
ve, de most is azt tapasztaltuk, hogy nagy volt az érdeklődés.

A Halfőző Verseny ebben az esztendőben is igazi közösségi 
találkozó volt a tüzek és bográcsok körül. A Balatoni Halgaz-
dálkodási Nonprofit Zrt. szakmai főzőcsapata főzte meg a ki-
osztandó, ilyenkor hagyományos halászlevet. A 130 adag utolsó 
falatig és cseppig elfogyott!

– Örömmel fogadtuk a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit 
Zrt ilyen jellegű támogatását – fogalmazta meg a verseny 
megnyitása után véleményét Fekete János polgármester. – 

MÁSFÉL  HÉT ALATT TOBOROZTAK ÖSSZE  21 FŐZŐCSAPATOT BALATONSZÁRSZÓN!
HALAT, FANTÁZIADÚSAN – SIKERES GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁLKÉNT ÉRTÉKELHETŐ 

AZ ÖTÖDIK HALFŐZŐ VERSENY

Első díj

Az ezüstérmes

Kóstol Schwets Zsolt séf

A bronzérmes

Konzultáció
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RMÁSFÉL  HÉT ALATT TOBOROZTAK ÖSSZE  21 FŐZŐCSAPATOT BALATONSZÁRSZÓN!

Számunkra az volt az elsőszámú feladat, hogy a folyamatosságot 
biztosítsuk. Csak gratulálni tudok a munkatársaknak, hiszen a 
részvétel arra utal, hogy a szárszói halas programokra jó szívvel 
emlékeznek vissza helybeli és távolabbról érkező főzőcsapatok. A 
hívó szóra pedig gyorsan felkerekedtek. l

MBÉ magazin
Fotó: Németh Klaudia

l A zsűri és a díjak
A bíráló szakmai csapat kitűnő, autentikus szakemberekről verbuválódott. Maurer István mestersza-
kács – szakoktató zsűri- elnökségével a következők kóstolták a benevezett étkeket: Schvets Zsolt  séf, 
a Halkolbász Lovagrend tagja, Fodor Ferenc a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt haltermelési 
igazgatója. Az eredeti, öt évvel ezelőtti versenykiírásban halászléfőző bajnokságként aposztrofálták 
a rendezvényt, de most nem szűkítették le erre a csodálatos ételre, hanem lehetőséget adtak a ver-
senyzőknek arra, hogy bármilyen halételt megfőzhetnek. Jó döntés volt, mert mindenki meglendít-
hette fantáziáját, kitűnő ételek születtek, az egyes főzőhelyeken jó hangulatú társaságok bíztatták a 
fakanálforgatókat, bográcsos varázslókat. A végeredmény a következő. Első helyezett a kitűnő angol-
na pörköltjével – amelyhez természetesen túrós csuszát tálaltak- az Öreg halász néven benevezett 
csapat lett. A Püspökpusztai csapat csukapörköltje az ezüst érme fényében csilloghatott. A szárszói 
rongylábúak, tehát helyi csapat halászleve bronzéremre volt méltó. 

Polgármesteri  összefoglaló
Fekete János polgármester az idegenforgalmi főszezon indításaként nyitotta meg a rendezvényt, az 
MBÉ magazin számára néhány fontosabb, Balatonszárszóra vonatkozó fejlesztésekről is beszélt. A 
Magyar Falu Program több forrást is biztosított fejlesztésekre. Egyebek mellett 15 millió forintos támo-
gatást fordíthatnak buszforduló felújításra, míg az önkormányzat saját forrásból finanszírozza például 
az Ady Endre utcai járda szakasz egy részét. A Magyar Falu Program segítségével tudja az önkormány-
zat felújítani - 5 millió forintos támogatásból a település központjában található játszóteret.   Minden 
fürdőhely amolyan turisztikai gyújtópontja a strand és annak szolgáltatói színvonala. 2020 végén be-
fejeződött a Kisfaludy 2030 Nonprofit Zrt által meghirdetett strandfejlesztés harmadik ütemében zajló 
központi strand felújítása, a negyedik ütem pedig már azt tette lehetővé, hogy a főszezonra a strand 
füvesítése, padok és asztalok, valamint napelemes kandeláberek elhelyezésére is sor kerülhetett. Arról 
is informálódtunk, hogy a központi strandon található vendéglátós üzlethelyiség működtetésére egy-
fordulós licit tárgyalási felhívást tett közzé a polgármester. Több szempontot is figyelembe kellett ven-
ni, elsősorban az ajánlott bérleti díj összege, az ajánlattevő vendéglátói tevékenységével kapcsolatos 
referenciák, tapasztalatok, nem utolsósorban pedig az üzemeltetésre vonatkozó konkrét szakmai terv.  
Minden szempontot mérlegelve, végül is az a döntés született, hogy legkedvezőbb ajánlatot Lehoczky 
Zsolt egyéni vállalkozó tett. Fekete János bízik abban, hogy jó kezekbe került ez a vendéglátó egység, 
az elkövetkezendő főszezoni hetekben magas szinten képviseli vendéglátói szolgálatát.

A különdíjas

Kész a mű Közös munkával...

Főzés közben

Citeraszó a strandon
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SOKAT KÖSZÖNHET REMEK MESTEREINEK, ORVOS SZÜLŐKTŐL ÖRÖKÖL-
HETTE A KÍVÁNCSISÁGOT, A VILÁGRA FIGYELÉST. AKI SZERETI SZAKMÁJÁT, 
HIVATÁSÁT, RAJONGÁSSAL BESZÉL ARRÓL, MIÉRT IS SZERELMESEDETT 
BELE MINDABBA, AMI AZ ÉLETBEN OLYANNYIRA KERESETT KITELJESE-
DÉSHEZ VEZETŐ ÚTAT JELÖLI.

A vendéglátás több szakmát egyesít, iga-
zi csapatmunka ez és az alap szakmák 
közül a felszolgálás, maga a felszolgáló 

meghatározó munkakör.
Egy olyan törekvő, 52 éves felszolgálóval talál-

kozhattunk, akinek példája a fiatalok számára azt 
mutathatja fel: bármit is csinál az ember, szakma 
szeretett nélkül nem megy. Nán Istvánnal jelenlegi 
munkahelyén a Charles Hotel János éttermének te-
raszán beszélgettünk, nagy forróságban, a harmadik 
pandémia hullám elültével,  már kicsit  bizakodób-
ban a jövőbe tekintve. 

– Piliscsabán töltöttem a kiskamasz éveimet, 
majd Budapestre költözvén már egy fővárosi gim-
náziumban érettségiztem – forgatja vissza az idő 
kerekét. – Érettségi után döntenem kellett, hogyan 
tovább. Mivel gimnazistaként minden évben 
nyaranta diákmunkára jelentkeztem, nagy sze-
rencsémre a Dél-Budai Vendéglátó Vállalat Park 
Hoteljében csodálkozhattam rá a vendéglátás 
sokszínűségére. Olyannyira, hogy még este is ott 
maradtam, hogy minél később szakadjak el ettől a 
pezsgő  világtól. Vagyis az itt szerzett élmények ha-
tására az Ecseri úti Vendéglátó szakmai iskolában 
szereztem másfél év után felszolgálói képesítést. 
Kitűnő iskola, nagy tudású tanárokkal, személyisé-
gekkel. Iskolai gyakorlatra az akkor virágzó Duna 
Intercontinental fényes éttermébe kerültem, Török 
István kezei közé, akit a szakma ma úgy jegyez, mint  
a felszolgálás  kivételes  etalonja , aki a  Schnitta Sá-

muel Magyar Éttermi Kultúráért  Egyesület  
alapító  elnöke. Látott bennem valamit, a 
mélyvízbe is bedobott: az étterem középső 
nyolc asztalát szinte teljesen rám bízta. Ak-
koriban az angol szerviz a magas felszolgá-
lói stílust képviselte – a szocializmusban is. 
Bizony sokat kellett gyakorolnunk, hogy a 
tálalás apró finomságait is képviselni tudjam. 

Máris leszögezhető: riportalanyunk a 
minőséggel kötött életre szólóan szövet-
séget! Az Interben 1992-ig dolgozott, majd 
továbblépett, hogy keresse önmaga kitelje-
sedését. Életre szóló emlékkép: „Soha nem 
felejtem el, hogy 1987-ben a Duna parti 
szállodában kaptam első borravalóként 20 
forintot!” Fordított pályafutásán és a luxus 
szállodából Budaörsre került, saját borozót 
alapított, de az a vendégkör és  vendéglátós  
minőség nem tudta ott tartani. Innen veze-
tett a Holiday Hotel Inn  éttermébe az útja, 
ahol aztán szinte minden addig megszerzett 
jó képességére szükség volt.

– Rossz döntést is hoztam, például ami-
kor egy nemzetközi éttermi üzletlánc üz-
letvezetőjeként az alacsony minőséggel, a 
tucat szemlélettel szembesültem – mondja. – Tovább kellett mennem, 
hogy eljuthassak Dobogókőre a jezsuiták tulajdonában lévő Walden 
Hotelba. ott ismertem meg Kovács Antalt, aki ma már a sommelier 
szakmában óriási névnek számít. Tőle rendeltem bort a szállodába és 
felhívta a figyelmem a külföldi borok érdekes üzeneteire. Előbb nem 
érdekelt, aztán szakirodalom segítségével elmélyedtem a világ kü-
lönböző borvidékeinek megismerésébe, ami hatalmas szellemi uta-
zás volt. Innen egyenes út vezetett, hogy megszerezzem a sommelier 

alap- és középfokú képesítését. Újabb stílus ejtett 
rabul, nevezetesen a kávék világa nyűgözött le. Ba-
rista képesítést megszereztem, aktuálisan pedig 
arról számolhatok be, immáron hivatásos oktató-
ként is szolgálhatom a vendéglátást. Még keresem, 
hol kamatoztathatom  ezt az ismeretanyagot…

A jelenről is figyelemreméltó, amit mond. 
Személyes példájáról azért beszélőszintén, mert 
tudja, hogy sok kollegája hasonló helyzetben van. 
A Charles Hotelben jelenleg reggeliztető pincér, 
sajnos még a külföldi vendégek nem tértek vissza. 
Nehéz időszakot élt át, de Szombati Károly tulaj-
donosnak köszönhetően – akivel korábban a le-
gendás Interben dolgozott – egyetlen munkatárs 
sem maradt fizetés nélkül. Azt mondja, arra számít, 
hogy a fővárosba visszatérnek a külföldi vendégek, 
hogy mikor, azt nagyon nehéz prognosztizálni. 
Reméli azt is, hogy ismét fokozott „üzemmódba” 
tudja hozni magát, kamatoztathatja spanyol és né-
met nyelvtudását, mert az ízig-vérig vendéglátós 
felszolgáló,  vendég nélkül olyan, mint a hal partra 
vetetten… 

Az őszi hónapokra Nán István felkérést kapott a 
Budavári Szent György Borrend Nagytanácsától, 
hogy a következő avatási ünnepségen, látványos 
ceremónia keretében tagjai sorába fogadja. Bú-
csúzóul még annyit mond, hogy a borrendi mozga-
lom történetét szorgalmasan kutatni fogja, kíváncsi 
a borlovagiasság eszméjére, elkötelezettségére. Ké-
szül a következő küldetésre…

MBÉ magazin

ILYEN A KÍVÁNCSI FELSZOLGÁLÓ...

ANGOL SZERVIZ, SOMMELIER ÉS BARISTA KÉPZÉS, 
SZAKOKTATÓI VIZSGA, BORLOVAGISÁG

Történelmi helyszínen

A jó pásztor

Török Istvánnal, 
a tanítómesterével

Gesztesi Károllyal

Tóth Gabival

Nagy Feróval



E rövid előzmény után tartottuk meg a közgyűlést, ahol megjelent 
27 borrend képviselője, így határozatképes volt a közgyűlés.

Az 1-3 sz. napirendek a tavalyi évről szóltak, a Szakmai és a Nemzet-
közi Bizottság elnöke írásban beszámolt a tavaly végzett munkáról, de 
sajnos a Marketing Bizottság elnöke nem volt jelen, és beszámolót sem 
készített, ami eddig még soha nem fordult elő, és a közgyűlés résztve-
vői súlyos kritikával illeték az elnök asszonyt. Határozatban arra kérte 
a közgyűlés az elnök urat, hogy írásban szólítsa fel  Ádám Erika Évát, 
hogy végezze el megfelelően a feladatait, hívja össze a bizottságát, 
akik szintén jelezték, hogy ők szeretnének dolgozni, de nincs kapcsolat 
az elnök asszonnyal. Tisztázza a helyzetet, s amennyiben nem történek 
változás, szólítsa fel lemondásra. 

Koczor Kálmán elnök úr elmondta, hogy a 2020 évi mérleget és 
főkönyvi kivonatot mindenki  megkapta, az írásos szavazás eredmé-
nye: 33  szavazat, ebből 1 tartózkodás és 1 nem szavazattal elfogadásra 
került, és be lett küldve a Fővárosi Bírósághoz határidőre. A Kiskőrösi 
Gondűző Borlovagrend nagymestere által feltett kérdéseket pedig té-
telesen megválaszolta a Felügyelő Bizottság elnökével egyetemben.

A tájékoztatókat a közgyűlés egyhangú szavazással tudomá-
sul vette.

A 4. sz napirend foglalkozott a 2021 évi munkatervvel és költ-
ségvetési tervvel. 

A Szövetség pályázott az Agrárminisztériumnál a III. Kárpát-me-
dencei Borrendi találkozóra, a pályázatot befogadták, de még ered-
mény nincs – várhatóan augusztus elején lesz eredményhirdetés.

Az elnök úr tájékoztatója szerint fontos folytatni és hagyományt 
teremteni és megrendezni ezt a találkozót, erősítve a kapcsolatot a 
határon túli magyar borrendekkel is.

A közgyűlés külön szavazott arról az elnökségi határozatról, 
hogy a pandémia miatt  a 2021 évi tagdíjat 60000 Ft-ról ez évre 
30000 Ft-ra csökkentsük, mivel az első félévben a szövetségnél nem 
merült fel a szokásos költségeken túl kiadása.

A közgyűlés ezt is egyhangúlag megszavazta.
Az egyebek napirendi pontban az elnök úr tájékoztatta a köz-

gyűlést, hogy az István Nádor Borlovagrendnek  Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata NIVÓDÍJAt adományozott, Czupper 
András nagymester pedig Az Első Magyar Fehér Asztal Lovagrend-
től megkapta „A Lovagrend Nagy Aranykereszt” kitűntetést. A Köz-
gyűlés elismerő tapssal értékelte a kitüntetéseket (és természete-
sen egy pohár jó hideg Koczor borral köszöntötte a kitüntetettet).

Bejelentésre került, hogy július 7-én Balatonfüreden tovább-
képzést tartunk a borrendek ceremóniamestereink. Cél, hogy a bor-
rendek rendezvényein egységes képet mutassunk, pl. öltözködés, 
felvonulási sorrend, viselkedési kódex terén, hogy méltóképpen 

képviseljük a borrendeket, és 
a kulturált borfogyasztást hir-
dessük. 

A közgyűlés után egy ebéd-
del ért véget a rendezvény, va-
lamint vendéglátó boraival koc-
cintva köszöntünk el egymástól.

Tutor Éva
MBOSZ főtitkár

A SZÖVETSÉG EZ ÉVI ELSŐ KÖZGYŰLÉSÉT FESTŐI KÖRNYEZETBEN 
BALATONFÜREDEN, A KOCZOR PINCÉNÉL TARTOTTA, 

A JÓ IDŐ MIATT SZABADTÉREN

MBOSZ  KÖZGYŰLÉS BALATONFÜREDEN
Hidegen-melegen  „tálalva”…

A közgyűlés összehívásának volt előzménye – mivel az elnökség 
nem akart közgyűlést tartani a pandémia miatt – de a Kiskőrösi Gon-
dűző Borlovagrend nagymestere levelet írt minden borrendnek, hogy 
nem fogadja el a 2020 évi mérleget, mert problémás költségeket lát, és 
szerinte a Felügyelő Bizottság „csak” formailag ellenőrzi a számlákat. 
Ez után az elnökség úgy látta jónak, hogy közgyűlést hívunk össze, ahol 
mindenki kifejtheti véleményét és megtárgyalhatjuk a vitatott számlá-
kat is, mindenki betekinthet a rendelkezésre bocsátott iratokba, szám-
lákba és személyesen megtárgyalhatunk mindent. Sajnos a Kiskőrösi 
Gondűző Borlovagrend nagymestere a felvetése miatt összehívott köz-
gyűlésen nem jelent meg, és így nem tudtuk a kérdéseit tisztázni vele, 
levelét felolvasva a közgyűlésnek tételesen megválaszolta az elnök úr, 
mely válaszokat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Szép kilátások...

Balról Sajgó Gáborné és Czupper András

Szabadtéren figyelve

Hartl Mónika beszámolója

Elnöki felvezető
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A lapszerkesztő búcsúsorai 
egy olyan ember, szakember 
életműve előtt kíván tiszte-
legni, akit egy nemzet bo-
rásztársadalma tisztelt. Szép, 
tartalmas életutat mondha-
tott a magáénak, megélt sok 
mindent: a magyar gazdaság, 
politika átalakulásait, a hazai 
borászágazat fokozatos fel-
virágzását és kiteljesedését. 
Korát tekintve közel a 90. éle-
tévhez ragadta a kór, pedig 
– e visszaemlékező pontosan 

tudja – számos betegséget le-
győzött, hogy alkotni, dolgozni 
tudjon. Gyöngyöstarjánban 
hozta létre a Szőke Pincésze-
tet, amely mindig is a minőségi 
borkészítés fellegvára volt. A 
Mátrai Borvidéknek zászlós bo-
rásza volt, jellegzetes hangtó-
nusú, gondolkodású, igaz ma-
gyar emberként mindig tudta, 
az adott helyzetben, hogyan 
kell vélekedni. Jó szónok volt, 
aki borvidékének és pincésze-
tének remekműveit ékesszó-

lóan tudta bemutatni, de kriti-
kából is adagolt rendesen! Azt 
írtam, hogy átívelt pályafutása 
sokféle politikai és gazdasági 
korszakot, életútja egyben arra 
is példa, hogy időben tudott 
megújulni. Termelőszövetke-
zeti vezető volt, ismerte ama 
„átkos” korszakot, de azzal is 
tisztában volt, hogy a piacgaz-
daság megjelenésével csakis 
a minőséget lehet képviselni. 
Olyan családi gazdaságot ho-
zott létre, amely immáron több 
nemzedék számára biztosítja 
a megélhetést. A pincészet 
további előmenetele már az 
új nemzedékeken múlik. Fiai, 
unokái és felesége egy óriási 
szakmai életmű lezárását kel-
lett, hogy megéljék. Az elmúlt 
20 esztendőben sokszor talál-
kozhattunk borbemutatókon, 
országos fesztiválokon, családi 
pincéjének exkluzív program-
jain – sokat beszélgettünk. A 
korszakváltások embereként is 
jegyezhetjük, hiszen a már em-
lített piacgazdaság közepette, 
látás- és felfogásmódjának kö-
szönhetően a világ borpiacára 
is nyitni próbált. Ezt a próbát 
siker koronázta! Több mint két 
évtizede értékesít borokat, ha-
tárainkon túl, mi több, még az 
óperenciás tengeren túl is. A 

bor egyik híres világközpont-
jába, Kaliforniába is tudott ér-
tékesíteni mátrai borokat! Vall-
juk be, nem kis teljesítmény. A 
szerkesztő emlékeiben vissza-
pörögnek bizonyos momentu-
mok. Nagy operáción esett át 
10 évvel ezelőtt – korát tekint-
ve nem volt fiatal akkor sem –, 
de gerincműtétje után az élni 
akarásnak és a rehabilitációnak 
köszönhetően több mint 70 
évesen is szállította, fuvarozta 
a borokat, megjelent borkósto-
lásokon, szakmai konferenciá-
kon, rendezvényeken. Büszkén 
mesélte évekkel ezelőtt, hogy 
a magyar diplomácia azon vá-
logatott borászok közé sorolta, 
akik külhonban, az egyes nagy-
követségek rendezvényein a 
magyar bort s vele együtt a 
Mátrai Borvidéket képviselheti. 
Az „Év Bortermelője” címet 4 
évvel ezelőtt kapta meg, még 
időben, megérdemelten.  

A magyar borásztársada-
lom egyöntetűen tiszteleg e 
hatalmas életmű előtt! A csa-
ládra, a folytatókra felelős fela-
dat szabatott. Egy nagy életmű 
lezáródott, az alapok megte-
remtődtek, a további betelje-
sedésért összefogva cseleked-
niük kell. 

Kiss Dezső Péter

Szőke Mátyástól búcsúzunk

Örökölt, kijelölt pályának tekintette 
a július 3-án hirtelen elhunyt Mathiász 
Gábor, hogy nagy családjának világhírű 
elődje, Mathiász János előtt egy életen 
át tisztelegjen. E tisztelgés az utolsó szív 
dobbanásáig tartott! A Magyar Hungari-
kum Szövetség alapító alelnöke, a Mathi-
ász Életmű Alapítvány elnöke nem kímélte 
erejét, az utolsó pillanatig dolgozott. Sok 
mindent felvállalt, teljesített, agyában, 
tervei agykazettáiban még sok-sok terv 

érlelődött. Megállt a szív, de nyugodtan 
állíthatjuk, mi itt maradottak, hogy bár 
azt írtuk, nem tudta kiteljesíteni hatalmas 
célrendszerét, mégsem lehet lelkiismeret 
furdalása. Cselekvő, a világra ezer szállal 
figyelő emberként sok minden megfért 
az ő alkotó puttonyában. Remek sportoló 
volt, kitűnő fizikai adottságokkal rendel-
kezett, azonban tisztában volt azzal, hogy 
neki küldetése van ebben a világban. A 
filoxéra pusztítása után Magyarországnak 
világdicsőséget szerzett Mathiász János- 
mint dédapa- visszaadta az újabb és újabb 
nemzedékek számára a szőlőtermesztés és 
borkészítés esélyét. Késői leszármazottja 
tudta, hogy nemcsak dokumentálni kell 
ezt a hatalmas szakmai életművet, hanem 
újabb és újabb nekirugaszkodással élet-
ben tartani! Ez egyfajta misszió, hiszen 
kevesen tudják az új nemzedékek közül, 
hogy az elődök milyen nagyformátumú 

tetteket hajtottak végre – mindig is az utó-
dok felelőssége, hogy emlékeztessenek! 
Sokan mondták baráti és üzleti körökből, 
hogy telefonregisztere nagyon sokat ér-
het… Ne tagadjuk, Mathiász Gábor kap-
csolatrendszere több volt, mint széles, de 
mindig az igaz ügyért harcolt, igazságér-
zetnek sem volt hiányában. Rövid mélta-
tásunkban lehetetlen mindent felsorolni, 
amit letett a magyarok asztalára tett, erről 
minden bizonnyal a későbbiekben alapo-
sabb méltatások látnak napvilágot. E sorok 
írója 20 esztendeje ismeri, alkalma volt 
végigkísérni küzdelmeit, megélni vele bol-
dog sikereket, meghallgatni őszinte gon-
dolatait a kudarcokról. Felesége, Erzsike 
elválaszthatatlan társa volt, mindenhová 
együtt mentek. Ő most a végső utat kapta 
a Mindenhatótól. Emlékezzünk rá méltón, 
tisztelettel és köszönettel.68  éves volt.

Kiss Dezső Péter

Az életművet ápoló félbehagyta életművét…

MATHIÁSZ GÁBORT GYÁSZOLJUK


