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Vajon, mi, bor-
vidéki borászok, mit 
teszünk le az asztalra? 
Van-e olyan értékünk, 
amiről évtizedek múlva is 
megemlítik munkánkat, és 
ennek következtében, maradan-
dó értéket alkothatunk? Számomra is 
megdöbbentő, de őszinteségem nem leple-
zendő: minimális számút kóstoltam! Sajnála-
tért semmit nem kell tenni! Azt viszont tudjuk, 
irigységért keményen meg kell dolgozni. Az 
alapokat néhány borvidéken évtizedekkel 
ezelőtt lerakták, soraim írásakor éppen szüre-
telünk. A sűrű munkában rá kell döbbennem: 
a minőségi piac eléréshez sokat kell dolgozni. 
Van mit bepótolni és nem az elmúlt 50 évről 
beszélek! Balaton-felvidéki borvidéket, akár-
csak az egész Balaton régiót, kevés helyen 
ismerik a borászvilágban. A világ nagy részén 
fogalmuk nincs régiónkról! A régi eredmények 
mögé nem bújhatunk, mert nincs és, mint 
jeleztem, minimális az ismertség. Az írások 
szerint az Osztrák-Magyar Monarchia idején, 
néhány közeli országban ismerték borainkat, 
és szerényebb tételekben szállították is. Ritkán 
adtunk el távolabbra maradandó értéket… 

Nem tudunk a foci által megszokott mó-
don, az évtizedes eredmények mögé bújni, 
ugyanis nincs hová bújni. A 22 borvidékből a 
statisztikák szerint ismert borvidék vagyunk 
- Winston Churchill mondta: abban a statisz-
tikában, hisz amit ő hamisított, kétségkívül 
előbbre szükséges lépnünk! Nekünk a jelen-
legi pozitív lépéseket tovább kell vinnünk, 
mert van ilyen és közösen menni fog! Amikor 
ezeket a sorokat írom ez ad számomra muní-
ciót, fundamentumot! Építve borvidékünk je-
lenlegi meglévő értékeinkre. szemléletváltásra 
van szükség. Ezzel munka jár, és ha bővítjük 
marketingünket, meglévő látogatottságunkat 
kihasználjuk, borturisztikai célponttá tudjuk 
tenni régiónkat. (Burgenland példája, a meg-
ismertetéshez kapcsolódóan jó támpont le-
het!) Gondolkodjunk közösen! A sutyorgáson 
és egymás borainak dicséretén túl, kérdezem, 
akarunk-e ismert borvidék lenni?! Egy liter bort 
nevetséges egy gombóc fagylalthoz hasonlíta-
ni, pedig ez a magyar valóság. Jelenleg a szak-

ma pár száz forintos 
borra is azt írja, mint a 

több ezer forintos borra: 
„Eredetvédett”!

Nagy minőséggel rá kell 
köszönni a világra.! A turista 

minden esetben pozitív élményt 
akar, azért jön hozzánk. Szerencsések 

vagyunk, borral megsokszorozzuk a táj és a 
tó adta páratlan élményeket! Kitörési pontnak 
csak magas minőséget látom! Nehéz, vastag 
borok készítését, késői szüretelésűket látok 
Extraként, ne féljünk, vörösborok készítésétől! 
Azt a tréfát, hogy fehérborvidék vagyunk, szí-
veskedjetek elfeledni. Egy ránk kényszerített 
besorolás miatt, régiónkban nem javasolt a 
vörösbor készítése. És mi a valóság? Bizonyítot-
tan, vörösboraink a VINAGORA borversenyén a 
világ minden pontjáról érkezett bírák szerint a 
legjobbak között vannak.

Nagy minőséggel kell kiállni a színpadra. 
Ami mögött az átlagos, de kitűnő minőségű 
boraink eladhatóvá válnak. Régiónkban a 
Balaton bor minőségére vonatkozóan el 
kell felejteni a kannás borok nevét! Helyette 
gasztro palackok bevezetését tartom szük-
ségesnek. Ez egy darázsfészek, de bele kell 
nyúlni. Kereskedők között találunk olyan fej-
lődni akarót, aki kevesebbet szeretne keresi 
egy liter boron, de minőségpárti! Ő velünk 
együtt lehet a nyerő! Megkockáztatom, egy 
jól felépített marketingnek tartalmaznia 
kell több sikeres ismert művész bevonását, 
kidolgozott világos koncepciót. Látjuk. ,má-
sutt azt, hogy az eredmény nem marad el! A 
borászat olyan, mint a diófa ültetése, követ-
kező generációnak terem. Ideje diófát ültetni 
régiónkban! Minden lehetőség jó nekünk, ez 
rólunk, jövőnkről, régiónkról szól és nem a bi-
zonyos mértékben már nem korszerű múltról. 
Minden adottságunk megvan az eredmény 
eléréséhez. Tokajban, Villányban ezt már 25 
éve megvalósították! Mi legalább, mostanra 
felébredve, megvalósíthatjuk, igazodva a 
korszellemiséghez és magunk vitathatalan 
boros értékeinkhez!

Csali János
szerkesztőbizottsági tag – 

okleveles borbíráló - borász 

Egy fagyi áráért egy üveg bort?! 
A minőségi piac eléréshez sokat kell dolgozni!

15 esztendeje jelenik meg a Minő-

ségi Borok Ételek Életek (MBÉ) – asztali 

örömök magazin, amely eddigi pályáját 

a maga módján és maga lehetőségei 

szerint leírta, még inkább megírta hasáb-

jain. Alapító lapszerkesztőként fontosnak 

tartom, hogy a szerkesztőségi munkához 

értékes embereket tudjunk megnyerni! 

Másfél évtized alatt – impresszumunkat 

követők ezt láthatják – a vendéglátós, 

idegenforgalom, turizmus szakterületéről 

életműveket felmutató szakemberek se-

gítették és segítik jelenleg is munkánkat. 

Fájdalom, de változások is történtek, me-

lyeket az élet írt át. Benke László, Lukács 

István, Szabó Pál olyan országos hírű 

szakemberek voltak saját hivatásukban, 

melyek példaértékeket jelentettek. Eltá-

voztak közülünk, de az életnek tovább 

kell mennie. Mostani rövid felvezetőm-

ben Csali János kiváló Balaton-felvidéki 

borász, pincetulajdonos, elkötelezett 

közszolgálati nemesvitai, társadalmi 

megbízásban dolgozó polgármester fog-

lalja össze gondolatait a borról, de még 

inkább a Balaton-felvidéki Borvidék .vé-

leménye szerinti lehetséges kitörési pont-

jairól. A költő szavaival élve: „Érted, nem 

ellened” motivációtól vezérelve…

Kiss Dezső Péter

ELŐZETES CSALI-JÁNOS SORAIHOZ
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A borvidék adatait ismerve, milyen 
tendencia rajzolódik ki a szőlőterületeket 
illetően és a borászatokra vonatkozóan? 

1994-ben a hegyközségi törvény ha-
tályba lépése után Balatonmelléki Borvi-
dékként jelöltek bennünket, körzetként 
megjelölve a Káli-medencét, Balatone-
derics, Lesencei körzetet és Cserszegi 
körzetet – tekint vissza az elnök. – Akkor 
5200 ha. művelésre alkalmas területtel 
rendelkeztünk, ebből szőlővel betelepített 
1310 ha. volt. 15 hegyközség fogta össze 
a mintegy 3170 fős tagságot. 2012-től Ba-
laton-felvidéki Borvidékként dolgozunk 
és a hegyközségek száma 1, 2022-ben, 
tehát ebben az évben területünk 670 
ha, hegyközségi tagok száma 806 és 200 
borászatot regisztráltunk. A palackozott 
borokat előállító és értékesítő borászatok-
ból  31-et jegyzünk. Termelt szőlő mennyi-
sége 28 ezer q, értékesített szőlő 20400 q, 
a borászatok által feldogozott szőlő 7600 
q. 24 szőlőfajta jelenti fajtakultúránkat. A 
területen „nagy borászat” nincs, inkább 
családi szőlészetek, borászatok találhatók. 
Legnagyobb szőlőterülettel rendelkező 
gazdaság 30 hektáros. 

Sajátos a területi elrendezettsége a 
borvidéknek: ez szervezési, adminisztrá-
ciós szempontból okoz-e nehézségeket? 

A borvidék tagoltsága, a szőlőte-
rületek 70 kilométer hosszban történő 
elhelyezkedése, a borászatok száma, 
különbözősége miatt a közigazgatási 
munka nagyon nehéz – fogalmaz őszin-
tén Németh Iván. – Komoly odafigyelést, 
szakmai   elkötelezettséget igényel a 
hegybírói munka. Látható: borvidékünk 
területe a következő 5 évben tovább fog 
csökkenni! Okait is látjuk. A megtermelt 
szőlőt nem tudjuk helyben feldolgozni, 
értékesítés szükséges. A felvásárlási árak 
nem követik a termelési költségek emel-
kedését – a 2022-es év összességében 

veszteséges. A lassan megfizethetetlen 
munkaerő már alig van! A gépesítés az 
elaprózódás miatt nagyon költséges. Ki-
kerülhetetlen ok: folyamatosan csökken a 
borfogyasztás. 

A negatív folyamatokból van-e  kiút?
A helyben történő értékesítés foko-

zása, a kétségkívül előnyt jelentő turizmus 
adta lehetőségek kihasználásával – turiz-
mus, gasztronómia, borászat hármas ha-
tóereje fontos lehet – sorolja. - Terméke-
ink, a szőlő-bor minőségének folyamatos 
javítása is célként jelölhető. Az összefogás 
jegyében pedig új termelési értékesítési 
lehetőségek kialakítása. Bio termékek elő-
állítása, a már meglévő NATÚR Borászat 
kiterjesztése. Ennek jó példáját mondha-
tom Sümegről. Új termékek bevezetése is 
a kiút része: borvidéki bor, pezsgő, habzó 
bor, kénmentes borok, csökkentett alko-
holtartalmú termékek, gyümölcslevek 
előállítása. És kihagyhatatlan az exkluzív 
termékek értékesítése! Jégborra, desz-
szertborokra gondolok.. Korszelleműség: 
netes értékesítés kiterjesztése. Bemutatók 
szervezése, ismertség fokozása, képzések, 
tanulmányutak.

Hogyan látja a borvidék jövőjét a ge-
nerációváltásra vonatkozóan, arra is fi-
gyelemmel, hogy a családi vállalkozások 
száma milyen tendenciát mutat?

A generációváltás lassan, de megin-
dult! – válaszol őszintén a kérdésre. – A 
fiataljaink számára kevésbé vonzó a me-
zőgazdaság. Könnyen találnak tisztább, 
jövedelmezőbb foglalkozásokat. Tudjuk: 
a borászkodás a szőlővel kezdődik, nem 
a kóstolással, bemutatókkal, fesztiválok-
kal, vacsorákkal. Jó bor csak jó szőlőből 
készíthető. Ehhez pedig a szőlőültetvény 
állapota, annak minőségi megművelése 
elengedhetetlen. Jelenleg nagyon kevés 
fiatal hajlandó szőlővel foglalkozni, ez a 

munka legtöbbször a szülőkre marad. Ám 
megjelentek a „presztízs” borászatok és 
mostanában ezek jellemzőek. Minek ker-
telnék: nem borászatban megtermelt jöve-
delmekből épülnek nagy pincék, létesítmé-
nyek, jobb esetben éttermek, panziók… Az 
ingatlanfelvásárlási láz miatt szükségessé 
válna a mezőgazdasági területek újra-
gondolása. Meg kellene állítani az értékes, 
történelmi szőlőterületek feldarabolását. 
Újra kellene szabályozni, hová és mit lehet 
építeni.Igen, mindezek segíthetnék a gene-
rációváltást is. 

Végezetül Németh Iván az idei évjárat-
ról elmondta, hogy kevés csapadék jelle-
mezte az időjárást, az agyagos, hűvösebb 
talajokon kevésbé viselte meg a szőlőt az 
aszály. Itt jobbak a termésátlagok és termé-
szetesen a szőlő minősége is.  Kevesebb az 
idei termés, a bogyók kisebbek. A mustok 
kevesebb savval rendelkeznek. Az eddig 
általa kóstolt borok nehezen tisztulnak, 
fenolosak, a megszokottnál durvább sa-
vakkal rendelkeznek. Az illatos fajták nem a 
megszokott intenzitást mutatják. Mindent 
egybevetve: nehéz évjáratot vizionál. 

MBÉ magazin

ELNÖKI ÖSSZEGZÉS:  GENERÁCIÓVÁLTÁSRÓL, AZ IDEI KILÁTÁSOKRÓL

Balaton-felvidéki Borvidék
AZ ÁTALAKULÁS FOLYAMATAI

KULISSZA, HA ÚGY TETSZIK HÁTTÉR INFORMÁCIÓ: FRISS LAPUNKBAN A BALATON-FELVIDÉKI BORVIDÉK 
KÉPVISELETÉBEN CSALI JÁNOS, SZERKESZTŐBIZOTTSÁGUNK NEMRÉGIBEN MEGVÁLASZTOTT TAGJA FEJTI 
KI  VÉLEMÉNYÉT. JELENRŐL, JÖVŐRŐL. AZ SEM TITKOLT SZÁNDÉKA LAPUNKNAK, HOGY EZEN GONDOLA-
TOKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN, BÁRKI ELMONDHATJA VÉLEMÉNYÉT AZ MBÉ MAGAZIN MEGJELENÉSE UTÁN ,   
ELÉRHETŐSÉGEINKEN! MOST AZONBAN MÉG SZÉLESEBBRE TÁRJUK EZEN ÉRTÉKES BORVIDÉK NÉVJEGYÉT: 
NÉMETH IVÁN 2008-TÓL TÖLTI BE A BALATON-FELVIDÉKI BORVIDÉK ELNÖKI TISZTÉT. BORÁSZ, BALATONE-
DERICSEN ÉL, A BUDAFOKI SOÓS ISTVÁN BORÁSZATI TECHNIKUM TANGAZDASÁGÁNAK VEZETŐJE. Szőlőjárás

Szakmai egyeztetés
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LESZ KIÚT?

A válság valóságos, na-
ponként mélyülő! A küzdelem 
a mindennapjainkban tetten 
érhető, életünk minden eresz-
tékében. A világ tusakodik 
egymással úgy, hogy nagyon 
úgy néz ki, Európa lesz a vesz-
tes. A világtörténelemben ter-
mészetesen voltak már ennél 
nagyobb válságok, kontinen-
seket átalakító égések, borzal-
mak., de Európa mindeddig 
maradt az „öreg”, az emberi 
kultúra bölcsője. Soha sem a 
magasztos szempontok dön-
tenek, hanem a világpolitika, 
geopolitika. Az „átrendező-
dés” szörnyű kényszere! Egyes 

szakértők szerint, ha picit el is 
csitul ez a mostani világot szét-
szaggatni akaró embercunami, 
pár év múlva még nehezebb 
helyzet következhet. Mit lehet 
tenni ilyen kilátástalannak tűnő 
helyzetben? Hazánkra tekint-
ve-mert nekünk ez a legfon-
tosabb - az életben maradás 
ösztöne látható kiútként, még 
akkor is, ha piciny nemzetről 
van szó. Zivataros történel-
münk során volt erőnk, hitünk 
megmutatni: nehezen leteper-
hetők vagyunk! A vezércikkíró 
konokul járta az elmúlt két hó-
napban is az országot, ahogy 
teltek a hetek és napok, egyre 
jobban szembesült azzal: lehet 
ugyan tervezni a holnapot, de 
szinte lehetetlen! Azért mégis 
nekirugaszkodunk, megpró-
báljuk. Mintákat is felmutatunk 
az „okos” Európának… Számo-
lunk- matek a legfőbb tantárgy. 
Ezt több beszélgetésben is 
szemléltetjük, egyéni útkeresé-

sek, átvészelő üzemmódok:ét-
termekben, szállodákban, bo-
rászatoknál, idegenforgalmi 
ágzatban. Szüreti mulatságo-
kon is járhattunk, ahol, – mert 
az élet él és élni akar – jókedvű 
felvonulók örültek annak, hogy 
hamarosan elkészülhet a bor, 
ami mindenkor az emberi al-
kotás és természet közös pro-
duktuma. Amikor szól a zene, a 
szüreti bálokon táncolnak, fele-
dik a nehézségeket, mert kell az 
embernek ez a fajta gyógyír is. 
És a valóság? Továbbra is nagy 
kérdés, hogy az említett szek-
torokban mekkora lesz a gaz-
dasági „elhullás”? Mire lapunk 
az olvasók kezébe kerül, az 
egyes vállalkozások megkap-
ják gigászi nagyra nőtt szám-
lájukat. Sok vállalkozóval be-
szélve, mondhatom: erre már 
készülnek, keresve menekülési 
utakat. De a statisztika mindig 
is könyörtelen! A nem kevés 
harcot feladó vagy talán „csak” 

átmenetileg vállalkozásukat 
szüneteltetők 30 százalékának 
visszakapaszkodása – legyünk 
jóakaratúan optimisták – erő-
sen kétséges. Pandémia jön-
megy, úgy néz ki, ezzel együtt 
kell élnünk.De haladnunk kell! 
Őszi riportjaink a tenni akaró 
emberekről üzennek, komoly 
életutakat megtett példaadók-
ról, fiatal borászokról, vendég-
lősökről, akik dolgukat végez-
ték és végzik. Zárókép: október 
21-én ,nem sokkal éjfél előtt 
a Petőfi-hídtól a Margit-hídig 
autózva, vendégekkel zsúfolt 
éttermeket, bisztrókat, körúti 
kocsmákat láttam.Mondanom 
sem kell, szinte csakis fiata-
lokat!Örök optimistaként azt 
mondom: lesz kiút!

Főszerkesztő

A Liszkay borok megszületésének első pillanataitól hódít! Azóta töretlenül népszerű bor a Ca-
bernet Franc Giulia! A Káli-medence és azon belül is annak ékkövét jelentő Liszkay birtok cso-
dálatos hercegnői bora ez. Liszkay Mihály gyönyörű elsőszülött unokája, Giulia a névadó. Kék 
címkéjével a finomságot sugározza megjelenésében, tartalmában a frissességet, a lendületet 
és vidámságot. Ez a bor soha nem „ismerkedett” meg a hordóval! Kádban erjedt és tartályban 
érett. Mind ízében, mind pedig illatában kirobbanóan gyümölcsös jegyek fedezhetők fel. Kor-
szellemű boros üzenet, átlengi a modernség és az intenzivitás. Ha kérsz belőle egy pohárral, 
kívánod a következőket... Azon „ivós” borok egyre népesebb táborát képviseli, melyek a har-
móniát, felszabadultságot sugározzák! A vele jegyben járó étel a Liszkay Borkúria olimpiai és 
világbajnok séfjének, Facsar Sándornak, hercegnőnek járó finom bókja.
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172 ESZTENDEJE, 1850-TŐL SZÁMÍTOTTAN JEGYEZTETIK A MAGYAR 
GAZDASÁGTÖRTÉNETBEN A BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMA-
RÁT (BKIK). A FŐVÁROSBÓL ADÓDÓAN, AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB TAG-
LÉTSZÁMÚ GAZDASÁGI KAMARÁJÁRÓL VAN SZÓ. BUDAPEST GAZDASÁ-
GI, TÁRSADALMI KÖZÉLETÉNEK MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐJE VOLT, VAN 
ÉS LESZ IS HOSSZAS IDŐKRE SZÓLÓAN! JELENLEG HÁROMEZER TAGOT 
SZÁMLÁL: ÉRINTVE A KERESKEDELEM, AZ IPAR, A SZOLGÁLTATÁS ÉS 
KÉZMŰIPAR TERÜLETEIT. 

Lapunk témaorientáltságára tekintettel a BKIK elnökét, Nagy 
Eleket exkluzív interjúra kértük fel. Nem kétséges, mindennapja-
inkban újra és újra megerősödő folyamat, hogy a többszörös válság 
– pandémia, energiakrízis, háború – sok más ágazat mellett a ven-
déglátás, turizmus, szállodaipar ágazatait „mély horog” erősséggel 
próbálja padlóra vinni. A BKIK elmúlt több, mint kétéves veszélyel-
hárító tevékenységét elemezzük:

– Több, mint három éve elnök! Mondhatni sorsszerű, hogy 
szinte a kezdetektől válságkezelő „üzemmódban” kell ellátnia 
teendőit...

– Szerencsére a COVID-ot megelőzően volt már egy jó erős 
másfél évünk a kamarában, amikor is bele tudtunk vágni a BKIK „át-
hangolásába”, szolgáltatói fókusszal. 2020 márciusáig sikerült nagy-
mértékben javítanunk a BKIK megítélését is a budapesti vállalkozók 
körében.

– Nehezen találtak a politikai áramlatoknak ellenállni tudó, 
megfelelő felvértezettséggel, koncepcióval rendelkező elnököt. 
Nagyvállalkozóként  maradt  erre a  küldetésre   ereje, szabad  ener-
giája? 

– Ha már vállaltam, akkor „csináltam” magamnak megfelelő 
időt – fogalmaz elöljáróban. - Sőt meggyőződésem, hogy egy ka-
marai vezető akkor tud igazán hiteles és sikeres lenni, ha a szerve-
zeti munkájában tudja használni tudását, aktív vállalkozói tapaszta-
latát és széles kapcsolatrendszerét. Igyekszem ezzel a hitvallással 
irányítani a budapesti kamarát.

– A 2020-as újraválasztásakor egyebek mellett azt mondta: 
továbbra is erősíteni kell a kamara szolgáltatói jellegét. Sikerülhet 
mindez permanens válságkezelés közepette?

– A világjárvány miatti nagy leállás sajnos nem a népszerűség 
építéséről és új szolgáltatások bevezetéséről szólt, hanem sokkal 
inkább a vállalkozók érdekében kidolgozott válságkezelő cso-

magokról a kormány, illetve a jogalkotók részére. Javaslatainkat a 
válság alatt is a vállalkozók megkérdezése, véleményük, helyzetük 
feltérképezése után állítottuk össze szakértőinkkel közösen. Egyéb-
ként az átfogó kutatásokat, amelyek vagy képet adnak a vállalko-
zók helyzetéről, vagy az egyik fontos szolgáltatásunkként piaci 
információt adnak számukra üzleti tevékenységük támogatása-
ként, fenntartottuk a COVID alatt is. Hogy egyet említsek, Ilyen volt 
például az Y és Z generációk munkaerőpiaci felmérése, amely arról 
segített képet kapni, hogy a fiatalok mit várnak el munkáltatóiktól, 
de persze arra is rávilágított, hogy ez összhangban van-e a vállalko-
zókban kialakult képpel.

– A BKIK tagozatainak egyike a Kereskedelmi, amelyhez a tu-
rizmus és vendéglátós osztály tartozik. A pandémia kezdetétől, 
mind a mai napig ezeken a területeken működő kis- és közepes 
vállalkozások szenvedik el a legnagyobb veszteségeket. Vissza-
tekintve: milyen fontosabb kamarai intézkedéseket, a kormány-
zattal, a főváros vezetésével folytatott érdemi egyeztetéseket 
említene?

– Tény, hogy vannak szektorok, mint lásd a budapesti turizmus 
és vendéglátás, ahol a vírus miatti leállás nagy károkat okozott és 
az újranyitás után is komoly problémák maradtak. Mi igyekeztünk 
a saját eszközeinkkel segíteni a vállalkozókat. Szorgalmaztuk a fő-
városnál egy 50 milliárdos alap létrehozását, de különböző okok 
miatt ez nem jött létre. Mi, mint BKIK létrehoztunk ösztönző és 
figyelemfelkeltő céllal egy Szolidaritási Alapot, amelyből 50M Ft-
ot a vendéglátás forgalompótlására, 25M Ft-ot pedig a turisztikai 
programunk keretében a turizmus támogatására fordítottunk. A 

PANDÉMIA? HÁBORÚ? ENERGIAVÁLSÁG?

NAGY ELEK ELNÖK: „ENERGETIKAI TANÁCSADÁSSAL, ÁTVILÁGÍTÁSSAL SEGÍTENI 
A VENDÉGLÁTÓS-TURISZTIKAI ÁGAZATOT IS”… „NEM EGY VÁLLALKOZÁS ZÁRHAT BE”…

A Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara folyamatosan 

a vállalkozások 
életben maradásáért küzd Az elnök gyakran megnyilvánul szakmai fórumokon
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járvány miatt bajba került vendéglátóipari vállalkozások támoga-
tására létrehozott program 50 millió Ft-os keretéből 44 budapesti 
étterem mintegy 227 pályázatával 10 000 főt láthattunk vendégül. 
Ezzel együtt honorálhattuk is az áldozatos munkáját mindazoknak, 
akik helyt álltak a járvány legnehezebb időszakában is. A program 
turisztikai lábára fordított 25 millió forintból a BKIK önkéntes tagvál-
lalkozásai a turisztikai szakma képviselőivel együttműködve 10 db 
50 fős kétnapos autóbuszos városnéző túrát szerveztek a fővárosba 
és mutatták meg annak szépségeit vidéki egészségügyi és rendvé-
delmi szervek dolgozóiból álló csoportok számára. Ez utóbbiak cél-
ja az volt, hogy a vidékiek ismerjék meg a fővárost, Budapest legyen 
turisztikai célpont a vidék számára. A kormányzattal és a fővárossal 
folytatott egyeztetésekkel kapcsolatban említeném meg, hogy a 
vállalkozóktól érkező közvetlen visszajelzések, információk, és több 
illetékes szakmai szervezettel történő konzultáció eredményeként 
fogalmaztuk meg a piaci szereplők jelentős támogatását élvező 
hétpontos javaslatcsomagunkat az üzletben történő értékesítést 
szolgáló kereskedelmi ingatlanok esetén a bérbeadók és bérlők 
jogviszonyának rendezése érdekében. Ezek közül többnek az alkal-
mazását is láttuk a fővárosi, illetve kerületi válságkezelésben. 

– Véleménye szerint a mostani háborús helyzetben a budapes-
ti vendéglátós, idegenforgalmi, szállodaipari vállalkozásoknak 
tud-e hathatós segítséget adni a BKIK?

– Jelen helyzetben számukra legnagyobb gondot az ener-
giaárak, mint meghatározó rezsitényezők elszabadulása jelenti 
– reagál az elnök az aktuális veszélyhelyzetre – Jelenleg azon dol-
gozunk, és úgy látjuk ebben partner az az MVM, hogy a vállalko-
zásokhoz eljusson minden olyan információ, amely segítségével 
meghatározható a számunkra legkedvezőbb energiaszolgáltatás 
és senki ne maradjon szerződés nélkül! Emellett hamarosan elin-
dítjuk energetikai tanácsadásunkat, amellyel segítünk egyedileg 
átvilágítani a vállalkozásokat és meghatározni, hogy korszerűsíté-
si, átszervezési módokkal - miként tudják - takarékosabbá tenni 
energiafelhasználásunkat.

– Az elmúlt három esztendő történéseit és a BKIK kiút keresé-
seit, hatékony javaslatait mindig célirányos felmérések előzték 
meg. Ebből arra következtethetünk, hogy a tagság véleménye 
az egyik legmértékadóbb szempont az egyes intézkedések meg-
hozatalkor.

– Ez pontosan így van! – ért egyet velünk Nagy Elek. - Hiszen 
mint korábban említettem, szakértőink mindig a vállalkozók 
helyzetének elemzése, igényeik felmérése alapján dolgoznak, 
és ezek alapján fejlesztjük szolgáltatásainkat is. Ez kulcskérdés 
számunkra, mivel mi a budapesti vállalkozások érdekeit képvi-
seljük, ahhoz pedig, hogy ezt hatékonyan és hitelesen tehessük, 
pontosan ismernünk kell a vállalkozói szektor helyzetét, elvárá-
sait, kilátásait.

– Hogyan vizionálná az év hátralévő hónapjaiban és az azt 
követő esztendő első negyedévében a fővárosi vendéglátás, tu-
rizmus helyzetét?

– Ez nagyban függ az energiaárak alakulásától, de ezzel 
együtt azt gondolom, a Covid, az energiaválság, az infláció 
sorozatos következményeként, nem egy vállalkozó juthat 
majd el a bezárás elhatározásához ebben a szektorban az 
elkövetkező rövid időszakban…

– Rendelkezik-e a BKIK a rövid távú válságelhárító meg-
oldások, intézkedéseken túlmenően hosszabb távú tervek-
kel? 

– Az elmúlt időszakban mind a pandémia, mind a háború 
a már meglévő hosszú távú terveket szinte teljes mértékben 
felülírta – figyelmeztet a jövőre is a BKIK elnöke. – Most el-
sősorban hirtelen előálló, rövidtávon megoldandó feladatok 
sokasága jellemzi a budapesti gazdaság helyzetét, és így a 
BKIK működését is a váratlan helyzetekre való gyors reagá-
lási képességhez igazítottuk. A gázárak jelenleg szerencsére 
csökkennek, de mondok egy nem kívánt példát, elég len-
ne egy kisebb terror akció vagy szabotázs Európa gázinfra-
struktúrájának bármely gyenge pontja ellen ahhoz, hogy 
újra történelmi magasságba ugorjon vissza a gáz ára. Sajnos 
egyelőre nem látszik ennek a kaotikus időszaknak a vége, 
pedig a vállalkozók egyre jobban vágynának a kiszámítható-
ság, és a hosszú távú tervezés lehetőségének visszatértére. 

– A Minőségi Borok Ételek Életek (MBÉ) – asztali örömök 
magazin-új    szerkesztési felfogásban- dokumentumnapló-
szerűen követi az elmúlt három esztendőben a mindennapi 
folyamatokat. Riportjaink amolyan hangulati jelentések-
nek is felfogható. Véleménye szerint a fővárosi vendéglős, 
gasztronómiai, turisztikai vállalkozások mennyire bíznak 
a BKIK válságelhárító intézkedéseiben? Minden bizonnyal   
számos  felméréseik között    erre is  figyelemmel vannak?

– Egy dolgot tényszerűen tudok állítani, mert mérésen 
alapul: az elmúlt három esztendőben folyamatosan nőtt a 
vállalkozók bizalma a BKIK iránt – összegez a hosszú évtize-
dek óta nagyvállalkozóként nem kevés tapasztalatot gyűjtő, 

a kis- és középvállalkozásokkal azonosságot vállalni tudó el-
nök. – A BKIK kamaránk iránt megnövekedő vállalkozói bizal-
mat talán a kutatásainkban önkéntesen résztvevő vállalko-
zók száma is igazolja. Például a KATA adónem módosítással 
kapcsolatos eléggé bonyolult és időigényes kérdőívünket 
vagy akár a pesti rakpart lezárásával kapcsolatos kérdőí-
vünket is 6-6 ezer vállalkozó töltötte ki egy hét alatt. Most 
éppen a budapesti vendéglátóipar fogyasztóinak a panaszai 
alapján az újra használható, így környezetvédelmileg fontos 
repohár piac sajátosságait fogjuk felmérni, és a fogyasztó-
kat zavaró anomáliák piaci önszabályozó megoldására sze-
retnénk megoldást kidolgozni az érintett felek bevonásával. 
Egy szó, mint száz, mi a vállalkozói igények alapján tettünk 
és fogunk a jövőben is javaslatokat kidolgozni.

MBÉ magazin

Pillanatképek a  BKIK  „ Újra  Nyitva Budapest!”  c. programjáról
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 A LAPSZERKESZTŐ ELÁRULHATJA: AZ ELMÚLT HOSSZÚ 
ÉVEK SORÁN NEM EZ AZ ELSŐ BESZÉLGETÉSE KOCZOR 
KÁLMÁNNAL. BALATONFÜREDI BORÁSZKÉNT, CSALÁDI 
VÁLLALKOZÁSÁNAK ALAPÍTÓJAKÉNT SIKERES PÁLYAFUTÁ-
SÁNAK KÜLÖNBÖZŐ SZAKASZAIBAN AZ ÉPPEN AKTUÁLIS 
TEENDŐIRŐL, FELADATAIRÓL, TERVEIRŐL ÉRDEKLŐDTÜNK 
A 15. ÉVFOLYAMÁT JEGYZŐ MINŐSÉGI BOROK ÉTELEK ÉLE-
TEK (MBÉ) – MAGAZIN KÉPVISELETÉBEN. NYITOTT, ŐSZIN-
TE, MÉG INKÁBB SZÓKIMONDÓ EMBER, AKI ÉLETRE SZÓLÓ 
HIVATÁSKÉNT VÉGZI MINŐSÉGI BORÁSZ MUNKÁJÁT. JÓL 
TUDJUK: EGY ILYEN BESZÉLGETÉS CSAK RÖVID VILLANÓ-
KÉPEKET ADHAT EGY GAZDAG ÉLETÚTRÓL. NEM SOKKAL 
AUGUSZTUSI SZÜLETÉSNAPJA UTÁN AZ EGYMÁST KÖVETŐ 
BORRENDI ESEMÉNYEK EGYIKÉN, A MÓRI SZÜRETI NAPO-
KON – KICSIT FÉLREHÚZÓDVA BORKÓSTOLÁS FORGATAGÁ-
TÓL -, SZÉP SORJÁBAN KÖVETKEZNEK A KÉRDÉSEK:. 

1. Az a család, ahonnan rácsodálkozhat-
tál a világra, milyen gyökerekkel rendelkezik, 
kisgyermekként mikorra tehető az a pillanat, 
amikor a szőlőhöz, a borhoz elkezdődött kötő-
désed?

– Talán a mindenható által számomra 
megszabatott utat járhattam végig, annak kö-
szönhetően, hogy már kicsi gyermekként részt 
vettem a szőlőművelésben. Gyakorlatilag már 
akkor szivacsként magamba szívtam a tudást 
és ilyenkor ezek a jövőre szólóan is mély gyöke-
reket adnak – mondja. – A balatonfüredi Lóczy 
Gimnázium mezőgazdasági szakközépiskolai 
osztályának elvégzése után a Kertészeti Egyetem Gyöngyösi Főis-
kolai Karán tanultam, majd a Kertészeti Egyetemen a másik diplo-
mámat is megszereztem. A családfát 1320-ig tudjuk visszavezetni 
.Katonai család voltunk 1598-ban királyi birtokadományként kerül-
tünk Barnagra, azóta az ősök szőlőtermesztéssel, mezőgazdasági 
növénytermesztéssel, állattenyésztéssel foglalkoztak.(1815-1825 a 
többi oké) Ide illőnek gondolom, hogy itt szóljak arról, hogy a csa-
ládi krónika szerint az 1815-1825-ös évekből komplett pincefelsze-
relés maradt a családra, amely hajdanán Koczor Ferenc tulajdonát 
képezte. Mint későbbi utód, 2012-ben egy bormúzeumot hoztam 
létre a balatonfüredi Bocsár Dűlőben. 

2. Mindebből nem nehéz következtetni arra, hogy ilyen indít-
tatással ezt a pályát választottad! Így visszatekintve, jó döntést 
hoztál? 

– Kulák származásom miatt nem írták alá az egyetemi jelentke-
zésemet, a főiskolára helyhiány miatt az első évben a felvételemet 
elutasítottak, ekkor ekerültem a Badacsonyi pincegazdasághoz fizi-
kai dolgozóként.

Egy éven belül az élelmiszer-ipar kiváló dolgozója lettem, majd 
a kertészeti Főiskolára Gyöngyösre felvételt nyertem, mint munkás. 

A főiskola elvégzése után Aszófőre kerültem a 
Balaton-felvidéki Termelőszövetkezetek közös 
vállalkozásához.

Egy sajnálatos autóbaleset miatt 4 hónap-
pal a diploma átvétele után 97 fő cég borászati 
igazgatója lettem. (Pincegazdaságnál a felvétel 
előtt dolgoztam csak)

Szakmai pályafutásomat másfél évre meg-
szakítottam a sorkatonai szolgálatom miatt, 
ahol kutató-mentő ejtőernyős voltam. Ezt 
követően balatonfüredi Jókai Termelőszövet-
kezetben szőlészeti-borászati főágazatvezető 
lettem, majd a Nemesvámosi Termelőszövet-
kezettel való egyesülés során az ültetvény-
beruházások tartoztak hozzám. 1984-től az 
Aszófői Szőlő-bortermelők Egyesülésében sző-
lészeti-borászati osztályvezetőként dolgoztam 
egészen a rendszerváltásig. A családban fo-
lyamatos volt a borászkodás és a szőlőoltvány 
termesztés. így a rendszerváltást követően tel-
jesen egyértelmű volt , hogy ezt a vállalkozást 
kell továbbfejlesztenem. 1995-ben vásároltam 
Balatonfüred Bocsár dűlőben azt a területet, 
ahol jelenleg a családi vállalkozás központja 
van.

2003. évben elkészült a komplett beruházá-
si elképzelés. Oltványelőállítás, szőlőfeldolgo-
zás, borászkodás, vendéglátás. 

3. Említenél még pár fontos momentumot a 
„Koczor útról”? 

Nehéz szelektálni, mert jó sorsom azzal 
szerencséltetett, hogy mindig ott tudtam lenni 

a folyamatok sűrűjében. Megalapítottam a Koczor Pincészetet, az 
elmúlt évtizedek során nemcsak a saját borvidékünk értékeit kép-
viselhettem, hanem az egész magyar borászat hírnevének öreg-
bítését is jó szívvel tehettem. Több szakmai és civil szervezet ala-
pítója vagyok, a Balatonvin Borlovagrend alapító tagja és egyben 
elnökségi tagja lettem 1984-ben. 2009-től, mind a mai napig el-
nök-nagymesterként végzem szolgálatomat. Említhetem a Magyar 
Bor Akadémia alapításában végzett munkámat, a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsának létrejöttében is megpróbáltam hasznosan 
képviselni a fejlődést és annak szervezeti kialakítását. 2015-ben a 
Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége küldöttei elnöknek 
választottak. Ennek már 7 esztendeje, külön önálló, átfogó beszél-
getést igényelne, hogy az ország talán legnagyobb civil szerveze-
te honnan, hogyan jutott a jelenünkig? Amikor pedig az MBOSZ 
elérkezett 40 éves jubileumához munkatársaimmal sikerült olyan 
ünnepi albumot megjelentetnünk, amely küllemében is méltó az 
évfordulóhoz, de dokumentum értéke hatalmas! 64 éves korom-
ban – közel születésem napjához – augusztus 20-a alkalmával Áder 
János köztársasági elnöktől átvehettem a Magyar Érdemrend Lo-
vagkeresztje Kitűntetést. Idéznem kell a pár soros méltatást: „A ma-
gyar borok hírnevének öregbítése mellett a magyar borász szakma 

kérdés és válasz 
KOCZOR KÁLMÁNTÓL

Beszélgetés az idén 70 éves borásszal, az MBOSZ nagymester-elnökével

10+1

Az elnök összefoglal

Pihenés szüret közben
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összefogásában és képviseletében is 
jelentős szakmai és társadalmi mun-
kája elismeréseként”.

4. Amikor a saját utadat válasz-
tottad vállalkozóként, borászként 
milyen célokat tűztél magad elé?

– Hogy folytassam a családi tör-
ténelmi borászati hagyományokat, 
maradandót, korszerűt, jövőnek szó-
lót hozzak létre - mondja. – A Koczor 
Pincészet elődjét a szőlők „tövében” 
épült hagyományos, kis présházaink 
a családi gazdaságot hat generáción 
keresztül szolgálták ki. Ám a termő-
területek növekedésével a kapacitásuk már nem bizonyult elegen-
dőnek. Ezért 1997 elején egy új pince építését kezdtük el Balaton-
füred nyugati határában, a Bocsár Dűlőben. 6 évre rá a beruházás 
bejeződött és úgy gondolom egy minden igényt kielégítő épüle-
tegyüttessel gazdagodott a borászatunk. 25 hektáron termesztünk 
meghatározóan fehér fajtákat, ezek között az Olaszrizlinget tartjuk 
a legfontosabbnak, mert ez a szőlő testesíti meg leginkább a bor-
vidék karakterét. 

5. A magyarországi borvidékek 22-es mezőnyébe hova sorol-
nád és milyen értékek mentén a Balatonfüred-csopaki Borvidéket? 

– Nem kell „hazabeszélnem”, mert a Balatonfüred-Csopaki Bor-
vidék kitűnő adottságokkal rendelkezik, de az is biztos, minden 
itteni értéknek jó hírét kell vinni lokálpatriótaként az országba és 
világba. Közepes méretű a 22 borvidék között, de vallom: a legjob-
bak mellett foglal helyet, ha adottságokról van szó. Borász szem-
mel nézve a nagy lehetőségek hazája ez. Ez vonatkozik a különle-
ges szubmediterrán éghajlatra emlékeztető klímára éppúgy, mint 
az itt kialakult egyedi „terroir-ok”-ra. Balatonfüred, mint különleges 
adottságú Balaton parti város az ehhez szükséges vendégfogadói, 
turisztikai háttereket is tudja biztosítani, folyamatos fejlődést fel-
mutatva, véleményem szerint ezzel is jó gazdasági hátteret adva az 
itt tevékenykedő borászati vállalkozásoknak.

6. Borászként eljutottál 70 évesen ahhoz a szakmai szakaszhoz, 
amikor az ember amolyan rövid számvetést készít. Mire vagy a leg-
büszkébb?

– Arra, hogy a jóisten és a hitem, a családi múltam erőt adott 
ahhoz, hogy fokozatosan előre haladva terveimet megvalósít-
hassam. Büszke vagyok arra, hogy különböző megbízatásaim-
hoz az egyes közösségek részéről bizalmat kaptam, hogy képes-
ségeimet a köz érdekeiért kamatoztathassam. Két gyermekem 
közül fiam nem ezt a szakmát, hivatást választotta, kommuni-
kációs szakember. Aki tiszteletbe tartja a család igyekezetét, lá-
nyomnak, testvérének Dórának pedig a családi vállalkozásban 
kifejtett szorgalmát, tudását, energiáját. Ő –ahogyan én is - so-
kat segített gyerekként a szőlőben, de előbb máshogy gondolta 
jövőjét: történelem-angol szakos bölcsészként végzett. Majd 
ilyen tudományokkal felvértezetten volt bátorsága a váltásra. 
Ötödéves végzősként ráébredt, hogy mégis a borászat lesz az ő 
élete. Előbb a füredi Széchenyi SZKI-ban szerzett szőlész-borász 
képzést, majd a Kertészeti Egyetemet is abszolválta diplomás-
ként. Bebizonyította, hogy a borász szakma nemcsak a férfiak ki-
váltsága. Ha valaki odaadással, odafigyeléssel és szeretettel vég-
zi a munkáját, lényegtelenné válik, hogy az illető nő, netán férfi. 
A Magyar Bor Akadémia tagja, az Országos Borbíráló Bizottság 
tagja. Visszatérve családi vállalkozásunkra: másik erős pillére a 
vendéglátás, amit Dóra szintén elkötelezetten és sikeresen ve-
zet. Országosan is kedvelt célpont, egyre jobban céges, vállalati 

rendezvények lebonyolításához, az 
évek során esküvők országosan is 
vonzó helyévé vált.

7. A hazai borrendi mozgalom-
ban azon kevesek közé tartozol, aki 
a Magyarországi Borrendek Orszá-
gos Szövetségének megalakulásától 
kezdve, jelenleg elnökként jegyzed 
ezt a civil szervezetet. Hova sorolod 
életszakaszaid közül ezt a küldetést ? 

– Már érintettük előző témákkal 
kapcsolódóan, de újra szeretném 
hangsúlyozni, hogy az országos szer-
vezet megalakulásának kezdetétől 

valóban részese lehettem és lehetek a fejlődésnek. A Balatonvin 
Borlovagrend talán az ország legnagyobb létszámú ilyen civil szer-
vezete. Ezt több, mint hasznos, sok-sok tapasztalatot összegyűjtő 
időszaknak tartom ahhoz, hogy megfelelő felvértezettséggel tud-
jam elvállalni füredi borrendi nagymesterként a Szövetség vezeté-
sét. Mostani ciklusomból még két esztendő van hátra szeretnénk 
még az elnökséggel és a tagsággal számos fontos célokat, terveket 
megvalósítani. Mindannyiunk közérzetét sajnálatos módon befolyá-
solják a történelminek is nevezhető gazdasági körülmények, fogal-
mazzuk nevén: a recesszió! Mindehhez pedig még két esztendővel 
ezelőtt a pandémia is ránk tört. Ez utóbbi éppen a közösségi létfor-
mát bénította, de – úgy érzem – sikerült legyűrnünk közösen a kor-
mányzattal, az egészségügyi ágazattal, kiváló egészségügyi dolgo-
zókkal összefogva. Most pedig mindnyájan a békéért imádkozunk, 
de jólesően tapasztalhattam az elmúlt hónapok során a szerveze-
tünkben meglévő életképességet! A nyár során, most a legutóbbi 
őszi hónapban az ország különböző borrendjeinek rendezvényein 
személyesen tapasztalhattam: ezt az erőt meg kell tartani!

8. Azt mondják, 70 évesen is dolgozol társadalmi munkád mel-
lett, aktívan, fizikailag, mint borász, mint vállalkozó. Mi ad erőt?

– Mondhatnám örökölt génjeim, de azért az a sorsszerű ado-
mány, hogy paraszt vagyok. Aki vet, arat is, aki ültet, szüretelhet is. 
Ahhoz pedig, hogy ezt évről-évre mindig tisztességgel, szorgalom-
mal, szakmai alázattal teljesítsük, az élni akarás ad erőt.

9. A közéleti szerepvállalás egyfajta felelősség! A borrendi elnö-
ki szerepedben hogyan tudod képviselni a magyar borászok érde-
keit? 

– Minden lehetséges fórumon, az Agrárminisztériumtól kezdve 
a különböző szakmai szervezeteken át itthoni és nemzetközi ren-
dezvényeken! Külön is nagy figyelmet fordítok elnökként a határa-
inkon túl működő borrendekre! 

10. Mi fér még bele az életedbe, elsősorban arra gondolva, 
van-e valamilyen hobbid, kikapcsolódási formád, ami egyfajta 
másik dimenziót ad az életednek? 

– Talán egy korábbi kérdéshez is tartozónak gondolom, hogy jó 
ideig, különösen fiatalabb koromban sportoltam: kutató-mentő ej-
tőernyősként tehettem próbára fizikai képességeimet. De súlyeme-
lőként és birkózóként is versenyeztem. A mostani utóbbi időkre tér-
ve a vadászat ad lelki, fizikai felfrissülést.

10 + 1.) 70 évesen az ember még tervezhet?
– Az idő filozófiai kategória, kinek-kinek milyen és mekkora út 

szabatik meg ebben a végeláthatatlan folyamban, de egy a lényeg: 
teljesíteni a ránk szabott küldetést. Úgy érzem, még van teendőm…

Kiss Dezső Péter

Avatási ceremónia a Balaton vizén
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Véget ért egy történet, 
és elkezdődött egy új há-
romhetes tanulás, inspirá-
lódás, közös gondolkodás! 
Bevallom: nem volt rövid, 
sok ezer kilométer, aggó-
dás, mosoly, megannyi él-
mény, tanulás és tanítás jel-
lemezte a szakmai utunkat 
Toszkánában! A résztvevők 
szakmájukban kiemelkedő, 
vendéglátásban, turizmus-
ban, mezőgazdaságban, 
oktatásban dolgozó szak-
emberek voltak, akiknek lehetőségük nyílt részt venni az Európai 
Unió által támogatott szakmai tanulmányúton a Magyar Nemzeti 
Gasztronómiai Szövetség szervezésében.  Közösen betekinthet-
tünk a toszkán mezőgazdasági termelésbe, vendéglátásba, agrotu-
rizmusuk világába. Sok példaértékű, úttörő szakemberrel találkoz-
tunk, akik hitről, lehetőségekről, eredményekről, együttműködési 
formákról és felmerülő akadályokról meséltek nekünk.

BESZÉDES, SOKAT MONDÓ TÉMÁK: 
• minőségi alapanyagok hozzájárulása az egészséghez
• szakmai és emberi összefogás ereje
• rövid ellátási láncok, avagy táplálkozás a helyi gazdaságok által 

megtermelt alapanyagokkal
• helyi, regionális gazdaságok élénkítése
• deglobalizáció az élelmiszeriparban
• logisztika és koordináció fontossága
• érzékenyítés kisgyermek kortól, pályaorientáció
• visszatérés az ősi alapanyagfajtákhoz az ételallergiák legyőzé-

se érdekében
• nyugalom, mosoly, szakmaiság, kitartás, HIT 

A hét témái közt tudatos átgondolással helyet kaptak a negatí-
vumok, a nehézségek, a zsákutcák témái, hogy lássuk az érem má-
sik oldalát is és ebből is tanuljunk. Köszönök a résztvevőknek Min-
dent! Hogy együtt tanultunk, gondolkodtunk, a nyitottságotokat, 
a jókedveteket és még sorolhatnám. Mindhárom csapat átment a 
csoportfejlődés elkerülhetetlen fázisain és az utolsó napokra tény-
leg összeértek a kicsi puzzle darabok. 

MERT KELLETT ÉS LETT EGY CSAPAT!
Köszönöm a toszkán szakembereknek, akik nyitottsággal és 

őszinte szeretettel fogadták a magyar csoportokat. Nehéz leírni, 

és átadni, hogy mit élhettünk át velük. Biztos vagyok benne, hogy 
a szakmai ismereteken túl, mindannyiunkban nyomot hagytak az 
emberi találkozások és remélem, hogy saját példánkon keresztül 
tudjuk közvetíteni a tanultakat.  

Köszönöm az MNGSZ szervezői csapatának a mindvégig fe-
gyelmezett és pontos munkát, a gyors, határozott, de mégis ked-
ves reakciókat, mindent, amit a szervezésben és az út teljes hosszán 
tanúsítottatok! A szűk team-nek: Ambrus Györgynek, Bondár Lász-
lónak, Tímár Attilának, Pásztor Ráhelnek, Tóth Klaudiának, Pásztor 
Zsófiának és Fehér Ágnesnek azt a szívünkhöz közelálló, de mégis 
nehéz es megfeszített munkát, amelytől olyan lett a teljes tanulmá-
nyút, amelyet terveztünk!

Köszönöm, hogy újra vezethettem a szó szoros értelmében is 
a magyar szakembereket egy idegen, de számomra csodálatos or-
szág egyik legszebb, ha nem a legszebb tájegységén, Toszkánában! 

TANULSÁGOS KONZULTÁCIÓK
A külföldi tanulmányút délutáni prezentációi alkalmával 

azokra a kérdésekre válaszoltunk, melyeket a Nemzeti Tu-
risztikai  Adatszolgáltató Központ ügyében tettek fel nekünk 
kollégáink. Fontosnak tartottuk elmondani itt is, Magyar Tu-
risztikai Ügynökségtől az MTÜ-től kapott friss információk 
alapján, a vendéglátó szakma informatikai, törvényben elren-
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A sajt gondoskodik 
önmagáról

Cantuccini 
és a Szent Bor

Ismerkednek a kis puzzledarabok

Ősi búzákkal 
az ételallergiák 
ellen

Toszkán csomag…
LAPUNK NYOMDÁBA ADÁSÁT MEGELŐZŐ NAP DÉLUTÁNJÁN KAPTUNK EXK-

LUZÍV, ELEMEZŐ ÖSSZEFOGLALÓT KRIVÁCS ANDRÁSTÓL, A MAGYAR NEMZETI 

GASZTRONÓMIAI SZÖVETSÉG ELNÖKÉTŐL EGY HÁROMHETES SZAKMAI KURZUS 

TAPASZTALATAIRÓL. AZ ERASMUS+ MOBILITAS A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY 

TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT SZAKMAI TANUL-

MÁNYÚT. ENNEK MEGSZERVEZÉSÉRE, LEBONYOLÍTÁSÁRA A MAGYAR NEMZETI 

GASZTRONÓMIAI SZÖVETSÉG KAPOTT LEHETŐSÉGET, HATVANKÉT FŐ RÉSZVÉ-

TELÉVEL. ÖSSZEFOGLALÓNKBAN A MAGYAR VENDÉGLÁTÁS, TURIZMUS, IDE-

GENFORGALOM, SZÁLLODAIPAR SZÁMÁRA IS HASZNOS JAVASLATOKAT KÖZ-

VETÍTHETÜNK HASÁBJAINKON – ELNÖKI FELVEZETÉSBEN. OLVASSUK AZ ELNÖK 

SORAIT  ÉS KERESSÜK EGYÜTT A KIUTAKAT EURÓPÁBAN ÉS ITTHON EGYARÁNT!

HÁROMHETES OLASZ SZAKMAI KURZUS TAPASZTALATAI – KRIVÁCS ANDRÁS MNGSZ ELNÖK EXKLUZÍV ÖSSZEFOGLALÓJA

Amikor elfogy az aszfalt az autó alatt Toszkánában
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delt változásait, valamint igyekeztünk a felmerülő miértekre 
a lehető legérthetőbb pozitív válaszokat adni. A vállalkozások 
és a résztvevők marketing és gazdasági képzése is porondra 
került. Itt már kinyitottuk a kapukat a XXI. század globalizált 
világára a mai helyzetre adott jó gyakorlatok mentén, érintve 
a marketing mix 4C és a plusz egy P, azaz a „lila tehén ese-
tét”. A gazdasági témákat összegző prezentációban pedig a 

mai alkalmazkodás és néhány hiányos gazdasági kapcsolat-
ra világítottunk rá, ami döntően befolyásolja a mindennapi 
működésünket. Ez alkalommal mindenkinek lehetősége nyílt 
elmondani saját működésének és vállalkozói stratégiájának 
mozgatórugóit.

Egyértelműen megállapítható, hogy természetesen a böl-
csek köve nincs a mi kezünkben sem, de a másfél évvel ez-
előtt  leírt gondolatok, az elnöki jegyzetekben boncolgatott 
válságra futó válságról folyamatosan visszaköszönnek. Alak-
ját és hatásait vizsgálva (akkor sokan legyintettek rá) a válság 
mély sebeket fog hagyni a magyar gazdaságban, ezen belül 
súlyos károkat okozhat majd a saját szektorunkban is.

ALAPVETÉSEK, FONTOS KÖVETKEZTETÉSEK!
„Ez a válság teljesen más”- mondtuk a Covid-19 kezdetén. 

Igen, azóta volt egy-két jó nyár, mely kb. 40 jobb desztiná-
cióban 60 napnak számít egy évben, de a magyar turizmus 
365 napos, azaz 4 évszakos. Természetesen ide nem sorolha-
tó azon pár desztináció, ahol nem törekedtek és nincsenek is 
meg a vendégfogadás feltételei mind a 4 évszakra, eltekintve 
azt a „pár fecskét” akik elkezdtek ezen gondolkodni. Az hogy 
ők fognak-e, „azt még nem tudja senki, de bízom benne, igen. 

A napjainkban megélt válság (háborús, energetikai, inflá-
ciós válság stb.) teljesen más jellegű, mint a Covid-19 válság 
volt. Az együttes hatás mindent megváltoztatott a szektor-
ban, mind a mi mind pedig a vendégeink oldalán is. Más lett a 
fontos! Megváltozott szokások, teljesen hullámzó vendégéj-
szaka számok, kiszámíthatatlan foglalások. Ezeket a kérdé-
seket boncolgattuk és próbáltunk rá jó, nemzetközi példákat 

találni az eltelt 7 nap alatt, a tanulmányút résztvevőivel 
közösen. A megoldás kidolgozásán nap, mint nap dol-
gozik egy szakértői team felhasználva saját illetve nem-
zetközi jó példákat, amelyeket a saját sikeres vállalkozá-
sunknál is alkalmazunk!

HÚSBA VÁGÓ KÉRDÉSEK ÉS TÉMÁK!
Mi lesz a sorsa azoknak a nagy hagyománnyal bíró ét-

termeknek, szállodáknak, múzeumoknak, amelyek nem 
tudnak átállni egyik napról a másik napra valamilyen alter-
natív energiára, hogy egyáltalán kivédjék a mindennapos 
működés által generált hatalmas energetikai kiadásokat? 
Meddig lehet az árakat emelni? Mennyibe fognak kerülni a 
nyersanyagok, egy liter olaj (ha egyáltalán lesz), vagy egy 

kiló paprika, és honnan szerezzük be őket? Megéri még mindig 
utaztatni sok ezer kilométert az alapanyagokat? Milyen formában 
tudunk magyar jó gyakorlatokat bevinni a köztudatba, oktatásba?

Az MNGSZ egy új, innovatív, de mégis hagyományokra épülő 
stratégián dolgozik, melynek gyümölcse hamarosan beérik, beér-
het, egyelőre elméleti síkon. Itt is és minden egyes megnyilatkozá-
sunknál arra kérjük a kormányzat döntéshozóit, hogy foglalkozza-
nak a stratégiával, mivel már ma is vannak olyan azonnali kérések 
és kérdések, amelyek haladéktalan válaszokat követelnek, mind 
a mezőgazdaság, a kultúra, a gasztronómia , agroturizmus, szál-
lodaipar sokszögben. Stratégiánkat egyértelmű és a mindenkori 
jogszabályokhoz idomulva készítettük, és folyamatosan formáló-
dik a gazdasági változások mentén.

KONKLÚZIÓ
Egy mondattal a következőképpen lehet összefoglalni a 

stratégia lényegét: egy szigorúan gazdasági alapon műkö-
dő, TERMELÉST és ÉRTÉKESÍTÉST támogató, KULTÚRÁLIS IN-
NOVÁCIÓT, mely magába foglalja az OKTATÁST, ezen belül új 
ÉLETPÁLYAMODELLEK, VERSENYZÉSI MODELLEK, VÁSÁRLÓI 
CSOPORTOK, HÁLÓZATI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK kialakítását, 
a jelenlegi jogszabályokhoz igazodva. Ezzel előmozdítva a 
legrövidebb ellátási láncok kiépítését, azaz törekedve a WIN-

WIN-WIN, a mindenki 
számára előnyös hely-
zet kialakítására!

Krivács  András
elnök - 

Magyar Nemzeti 
Gasztronómiai 

Szövetség
Fotó: Pásztor Rahel
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Az igazi carbonara 
tradicionális pici 

típusú 
friss 

tésztával

Összeállnak a puzzledarabok

Tésztanyújtás mamma módra

Toszkána reggeli ködben

Töltött tészták sorakozója

Vacsora hosszú asztalnál

Kortalanul 
alázattal, 

büszkén
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Nem gyalogosan- korszel-
leműen- autóval érkezünk az 
Öreg-hegy lábánál találha-
tó családi pincéhez, amelyet 
Bernáth Péter feleségével, 
Rozáliával hozott létre.  Tu-
datosan, őseik indíttatására. 
A négy cikluson át helyi pol-
gármesterként szolgálatát 
teljesítő családfő elődei, kö-
zöttük édesapja és édesany-
ja, hasonlóképp cselekedett. 
Édesanyja sváb származású, 
a Móri Borvidék központjá-
ból, Mórról hozta ezt a zsige-
ri igyekezet. Fia természetes 
módon örökölte a borhoz való 
kötődést, annak tiszteletét, de 
azt is megtanulta, hogy elké-
szítéséhez szorgalom, alázat, 
szeretet kell. Mielőtt a részle-
teket kibontanánk, érdemes 
amolyan létszámjelentést adni, hányan is 
veszünk részt ezen a kóstolással egybekö-
tött beszélgetésen! Megtisztelő módon – a 
szervezési zsenialitást is dicsérve – minden-
ki jelen van!  Felnőttek és gyermekek! Ber-
náth Péter, Bernáth Miklós, Bernáth Rita, 
férje hiányzik a fotóról, a menyek Etus, Anita  
és a három – kettő karonülő – unoka! Még 

mielőtt a nap lemenne, megpróbáljuk a 
pince melletti lugashoz terelni a családot a 
fotózás kedvéért. Sikerül. Irány a pince fo-
gadótere! Jó falatok és jó borok „társaságá-
ban” kirajzolódik egy hagyománytisztelő 
család gondolkodás módja: 

– Sokan megjegyezték az elmúlt évek 
során, hogy szerencsések vagyunk, mert 

gyermekeink itt maradtak 
Fehérvárcsurgón és az itte-
ni borász hagyományokat 
is továbbviszik – ad alap-
hangot beszélgetésünkhöz 
az édesapa - Gyermeke-
inknek külön civil hivatása 
van. Miklós ügyvéd, Péter 
keramikus alapvégzettsé-
ge után komoly, felelős be-
osztásban a győri közpon-
tú Alcufer legnagyobb 
telephelyét vezeti Fehér-
várcsurgón, Rita pedig 
magyar-történelem sza-
kos tanár. A bor viszont, ér-
dekes módon, számos más 
összefogó erő mellett egy 
sajátos köteléket hozott lét-
re családunkon belül. 

 Átveszi a szót Mik-
lós, aki a Brindisi Szent 

Lőrinc Borlovagrend tagjaként is hir-
deti a bor fétisét:

– Részemről a borászkodás már 
több, mint hobbi, de kétségkívül nem 
ebből élek – mondja. – Rávezetett ben-
nünket édesapám arra, mennyire össze-
köti a szőlő és a bor a természetet és az 
embert. Szellemi munkát végzek, mel-

ÍGY ALAKUL ÁT AZ ÖREG-HEGY…
A BORÁSZKODÁS CSALÁDBAN MARADT – A BERNÁTH PINCE A PIACON IS MEGMÉRETTETI MAGÁT

A RIPORTER FEHÉRVÁR-
CSURGÓRA TÚLZOTTAN IS 
NAGY ÉRZELMI FELTÖLTÖTT-
SÉGGEL ÉRKEZETT EZEN AZ 
OKTÓBER VÉGI VERŐFÉNYES 
DÉLUTÁNON. APAI ÁGRÓL 
NAGYSZÜLEI ITT VANNAK 
ELTEMETVE, FORDULATOS FŐ-
VÁROSI ÉLETÜK UTÁN ITT ÉLTÉK 
LE ÖREGKORUKAT. KISGYERMEK 
KORÁBAN HALLOTT AZ ÖREG-HEGY-
RŐL, AHOL KITŰNŐ OTELLÓK TEREMTEK 
ÉS AHOVÁ NAGYAPJA SZINTE MINDENNAP FELKA-
PASZKODOTT./ TALÁN NEM VÉLETLEN ÉS ÜZENET ÉRTÉKŰ, KORÁ-
NAK  FŐVÁROSI JEGYZETT SÉFJE VOLT. /ÉS A JELEN: TÖBB, MINT 
FÉL ÉVSZÁZAD UTÁN MOST EGY TISZTELNI, CSODÁLNI VALÓ HELYI 
CSALÁD PÉLDÁJÁT MUTATJUK FEL! ARRÓL, HOGYAN LEHET GENE-
RÁCIÓKRÓL GENERÁCIÓKRA ÁTADNI A BORÁSZKODÁS SZERETETÉT.

FEHÉRVÁRCSURGÓN JÁRVA

Miklós, Miki, Etus, Marcsi, Rita, Péter, Anita Petivel, Rózsika, Péter

Boros kínálatMiklós, a borlovag
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lette a borral való foglalatosság, az egyes 
évjáratok izgalmas végeredményeinek át-
élése egyszerre jelentenek értékteremtő 
izgalmat és jóleső fizikai leterheltséget 
is. Négy fajta van palackozva jelenleg: Ki-
rályleányka, Rajnai Rizling, Chardonnay 
és Rozé. Van továbbá Generóza, Zengő, 
Pölöskei Muskotály és természetesen 
csak magunknak Otelló is. Tudjuk hatá-

rainkat, területben és palackszámban is. 
Megjelentünk a piacon nemrégiben, a 
saját szőlőterületeink termésén kívül még 
külön is vásárolunk szőlőt. 

Ifjabb Péter mindezekhez hozzáteszi, 
hogy a kettőjük közötti munkamegosz-
tásban Miklós adja meg a borok, a borá-
szat karakteres jellegeit, a maga részéről 
mindehhez minden támogatást megad, 
fizikailag, szervezésileg egyaránt. Sógo-
ra, Laci sokat dolgozik, segít, Etus viszi 
a marketinget és designt, Anita az ér-
tékesítési pontok kapcsolattartója, és a 
szüreteken édesanyjával, és mamájával 
segít. Rita és Marcsi a szüreteknél mindig 
hasznosan van jelen. Tavaly döntöttek 
úgy, hogy bizonyos, korábban az egyes 
borvidéki versenyeken elért sikerekre is 
figyelemmel, megjelennek a térségi érté-
kesítés piacán. Óvatosan, megfontoltan 
lépkednek. Honlapjukat olvasva lehet 
rendelni különböző tételeket, a hely-

ben értékesítés is megindult. A családi 
alappincében, ahol most beszélgetünk, 
kialakítottak egy fogadóteret, ahová 
15-20 fő meginvitálható borkóstolá-
sokra. A településen található Zámbó 
Cukrászdában – a mestercukrásszal való 
régi jó barátságra tekintettel – külön is 
megvásárolhatóak palackos formában a 
Bernáth borok. Az exkluzív vendéglátást 
biztosító  Károlyi  Kastély  Hotel  és Rest-
aurantban már tartottak borbemutatót, 
de ismételten hangsúlyozzák: munkájuk-
ról fontos visszaigazolásokat jelentenek 
a régiós, borvidéki versenyek. Az itt elért 
biztató sikerek serkentően hatnak a to-
vábblépéshez.

– Megjelentünk a Mecseknádas-
di Német Nemzetiségi Borversenyen, 
többszörösen is a móri és helyi borver-
senyeken, elhozva aranyérmet, több 
ezüstérmet is. – veszi át a szót ismét Mik-
lós. – 18 éves korom óta, de már felcse-
peredő koromban is késztetést éreztem 
arra, megtanuljam édesapámtól a bor-
készítés tudományát. Ez természetesen 
alapszinten történt, mert örömömre zsi-
gereinkben hordozzuk ezt a készséget. 
Később azonban, amikor komolyabbra 
fordult ez a kedvtelés, tudatosan gyara-
pítottam ismereteimet. Fehérvárcsurgón 
jelenleg 4-5 nagyobb, értékesítéssel is 
foglalkozó termelő boros gazda van, mi 
semmiképpen nem vagyunk egymás 
konkurenciái.

A borokhoz felkínált házi finomsá-
gok javát a Bernáth család készíti már 
hosszú évek óta. A családi pince elsőszá-
mú gazdája, Péter elmondta, hogy ed-
dig évente két disznóölés gazdagította 
életüket és adta széles családjának a 
házi csemegéket. Véleménye szerint 

ezzel is a családi összetartozást erősí-
tik. Ahogy átveszi a szót, fiai helyett is, 
megfogalmazza a további célokat. Nem 
akarnak túlnövekedni, tudják a határo-
kat! Az első évben, amit az értékesítés 
miatt piaci alapon is dokumentáltak, 
3000 palack készült, az idén ezt még 
1500-al növelik. A jövő tervezésre vo-
natkozóan 10 ezer az évenkénti maxi-
mum kapacitás. 

Kíváncsiak voltunk az Öreg-hegy 
aktuális jellemzőire, elsősorban szőlő-
területekre vonatkozóan, de a fejlődési 
irányokra is. A nyugdíjas polgármester 
autentikus összefoglalót tudott adni. 
A szőlőműveléssel foglalkozó emberek 
nagy része kihalt. A szőlőterületek ki-
vágása  megindult, mint ez másutt is 
tapasztalható. Helyükre üdülőházakat 
építenek. Jelenleg Fehérvárcsurgón 
600 lakóingatlant tartanak nyilván, az 
Öreg-hegyen pedig több mint 600 üdü-
lő – lakó épületet építettek. Ez beszé-
des tendencia... 

Riportunk záró részeként jóleső 
hallani ifjabb Péter és testvére Miklós 
prognózisát. Egybehangzóan azt mond-
ják céljuk, hogy megőrizzék a fehér-
várcsurgói boros értékeket, a negatív 
tendenciák ellenére is az Öreg-hegy  
életben tartását! Tisztában vannak az-
zal, hogy a borászkodásnak megvannak 
a maga fokozatai. Piacfigyelő, az egyes 
tendenciákat érzékelő nemzedéket kép-
viselik. Aki értékesít, meg kell találnia a 
saját karakterét, a mennyiség helyett 
a minőségre kell a legnagyobb figyel-
met fordítani. De legfőbb! Felnevelni 
családjaikat! Biztató jövő: két fiú unoka 
már készen áll a folytatásra… 

Kiss Dezső Péter

A Bernáth család

A három testvér

Apa a két fiával
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A SZÜRET ÜNNEP! VALÓJÁBAN AZ ÉRTÉKTEREMTÉS ÜNNEPE, AMELYBEN 
A TERMÉSZET ÉS AZ EMBER EGYSZERRE VAN JELEN. KILENC HÓNAPOS 
FÁRADSÁGOS MUNKA EREDMÉNYE A BOR, AMELY, NAGYON IS JÓL TUD-
JUK, ÖSSZETART, LELKEKET MELENGET ÉS A KÖZÖSSÉGI LÉTFORMA EGYIK 
SAJÁTOS BUZGÁRA…

Kedves meghívásnak tett eleget a Minőségi Borok Ételek Éle-
tek (MBÉ) – asztali örömök magazin, amikor örömmel fogadta el 
Pallagi Tibor polgármester invitálását a már hosszú évtizedek 
óta itt megrendezett Szüreti Mulatságra és Bálra.Minő kegyes-
ség: nem esett az eső a program indításának harangkongatós 
delén, pedig csapadékot mondott a meteorológia, de a polgár-
mester csak annyit fűzött hozzá: „Mi már tudjuk a felhők és szelek 
járását, amikor a szüreti mulatság van, nálunk mindig kegyeltjei 
vagyunk a Mindenhatónak!” Sorakozott is a tarka forgatag, hogy 
végig vonuljon Bajna utcáin, hirdetve az örömöt, a jókedvet. 
Láthatóan szervezetten megy itt minden, a szervező csapat 
igazán tudja a dolgát. Összerendeződik a sor: felvezető zene-
kar, saját népviseletbe öltözött, jobbára fiatalok(!), táncosok, 
a helyi civil szervezetek felvonuló képviselői, kisebb, nagyobb 
traktorok, még kamion is , ellentételként gyönyörű, lovakon 

ülő szépséges hölgyek alkotják ezt a jókedvű , tarka sereglele-
tet! A tudósító – borlovagokkal, más meghívottakkal, közöttük 
Erős Gábor térségi országgyűlési képviselővel – kisteherautó 
platóján kialakított űlőalkalmatosságról szemlélődve élhette át 
ezt a másfél órás, a helyi borkultúrát, annak hagyományait ezen 
a napon magaslatokba emelő zarándoklatot. Nem is gondolná 
az ember, hogy ebből a „magaslatból” nézve és körbejárva egy 
ilyen szép települést, mi mindent láthat!. Az udvarokat, amelyek 
egy-egy család, ember keze munkája és kirakata! Bármerre is 
fordul a szüreti forgatag, mindenütt feltűnik a csodálatos kas-
tély, amelynek történetéről és felújításáról még külön is adunk 
pár adalékot riportunk keretén belül. Megérkezünk a templom-
hoz, a gyönyörűen kialakított faluközponthoz, ahol együtt van 
minden: iskola, boltok, polgármesteri hivatal, a szürerte kialakí-
tott, templom előtti installáció. És ami a legfelemelőbb: mosoly-
gó emberek sokasága! Ez már a felvonulás alkalmával is feltűnt : 
az emberek – idősek, fiatalok – integetnek, mosolyognak, mert 
tudják, hogy egy szép hagyomány részesei - a jelenben. 

SZÍNPADON A BÍRÓ ÉS BÍRÓNÉ

Errefelé is követik a régi hagyományokat: szüret ünnepén a polgármester 
átadja a település kulcsát a mindenkor erre a napra megválasztott bírónak és bí-
rónénak. Színpadi felvezetésben történik meg mindez, miközben a fő-fő telepü-
lés gazda felkéri az esztergomi központú Vinum Ister Granum Regionis Borlovag-
rend képviselőit, közöttük is nagymesterét, Polhammer Lászlót a köszöntésre. 
Jelen van még ezen a jeles programon jóleső meghívásnak eleget téve a Budavári 
Szent György Borrend kancellárja is. Pallagi Tibor az esti mulatság, szüreti bál 
előtt nagy ováció közepette átadja a kulcsot, Kovács István helyi lakosú, bírónak 
és mátkájának, Lorencz Noéminak, azzal, legyen felügyeletükkel fergeteges ez a 
mai este. Az MBÉ magazin külön is megkérdezte a jegyespárt arról, hogyan élik 
meg ezeket az órákat, magát a hagyományteremtő rendezvényt? Mindketten 
mosolygós, nyitott fiatalok, akik jövőre tervezik egybekelésüket. István, őseikre 
visszamenőleg helyi lakos, technológus, Noémi pedig vegyészmérnök, Dunántul-
ról származván, aki a frigy után, itt képzeli el a jövőjét, Bajnán. Szerény mosollyal 
megjegyzik: „ 200 fős, nagy lakodalom lesz a mi utcánkban!” 

A SZÜRETI MULATSÁG FORGATAGÁBAN – A BÍRÓ ÉS PÁRJA KULCSOT KAPOTT – 
ÉRTÉKES CIVIL SZERVEZETEK SÁNDOR-METTERNICH KASTÉLY FALVÁN

Az unokának is lesz pincéje…

Kedélyes lgények a kis traktoron

A mosolygós bíróné és a bíró

Balról: Varga István, Hullár László elnök és Kovács István
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Ennyi hangulati felvezető után ideje, hogy a bajnai közösség-
teremtés háttereiről még behatóbban adjunk összefoglalót. 10 
civil szervezet működik Bajnán, az egyiket, a Bajnai Borbarátok 
Egyesületét még 2002-ben, alpolgármesterként, Pallagi Tibor 
alapította meg. Nem véletlenül, mert a családjában hosszú tör-
ténelmi visszatekintésben minden őse borban, szőlőben, pincé-
ben gondolkodott. A család ősi pincéjét mindig az elsőszülött 
fiú kapta meg. Ez pedig a jelenben is érvényes,hiszen Tibor már 
fiára íratta, aki tovább viszi a hagyományt. Lackó unokájára is 
gondolt, hogy ö is részese lehessen ennek a családi folyamat-
nak. Ezért azt tervezi, hogy ő is pince tulajdonos legyen, előbb 
vagy utóbb a Paskomi pincesoron.

Húsz évesen már én magam segítettem a nagyszülőknek, 
elültetve 500 tőke Cabernet Franc, Néró, Kékfrankos fajtát – 
mondja érzelmi kötődését a borhoz, miközben egy település 
felelős vezetőjeként ezerféle módon kell különböző döntéseket 
hoznia a jelenről és a jövőről. – Saját családi pincénk és szőlőnk 
része az életünknek. A feleségem sokat segít, főleg a szőlészeti 
munkálatokban, de arra is figyelemmel van, hogy az egész csa-
ládot összetartsa. Lányom és fiam ezt a hagyományt minden bi-
zonnyal követni fogja, az én véreim.. 

Pallagi Tibor 1994-től, két esztendő híján 30 éve önkormány-
zati képviselő. Mint polgármester negyedik ciklusát tölti és egy 
bizonyos kitérővel – amikor egy multi cégnél kapott pályázat 
által megnyert komoly megbízatást – ,mindig is a bajnai közös-
ségért próbált tenni a maga képességei szerint. Ahogy mondja, 
az a pár éves menedzseri élet arra volt jó, hogy rendszerben 
tudjon gondolkodni, miképpen kell megoldani a feladatokat, 
de még ennél is fontosabb, miképpen kell ezt az emberekkel 
megértetni, hogy sikerrel teljesítsék is. 

– A mi bajnai világunk nagyon tiszta! – fogalmaz egyenesen 
a polgármester,aki 2019-ben a belügyminisztertől vehette át 
a Köz- Szolgálatáért Érdemérmet – Magyar falu vagyunk, me-
gyénkben közepes méretűnek számít , közmunkásunk sincs, 
mindenki megtalálta boldogulásának módjait és egyre több fi-
atal pár telepszik le községünkben, ami azt jelenti, hogy jövőnk 
is van. Számos pályázatot sikerült megnyernünk, hogy fejlőd-
hessünk. Nagy ékességünk a Sándor – Metternich Kastély 2,2 
milliárdos állami felújítása.Nem mi vagyunk a kezelői, de büsz-
kék vagyunk féltett épített kincsünkre, Bajna idegenforgalmát is 
fellendítheti.Ezzel a lehetőséggel pedig élni akarunk és tudunk 
is! Ha a borkultúránkra kíváncsi, akkor szeretném figyelmébe 

ajánlani az általam alapított boros civil szervezet új korszakának 
képviselőit, akik szintén a közösségteremtés sajátos formáiról 
adnak tájékoztatást. 

AZ ELNÖK ÉS A PINCEÉPÍTŐ!

Még a bál előtt ülünk egy szépen terített asztalnál hárman: Hullár Lászlóval, aki 
a helyi boros civil közösség elnöki tisztét tölti be 2019-től, és a csupa mosolyú, 
magának új életet találó pincetulajdonossal, Varga Istvánnal.

ELŐBB A VEZETŐÉ A SZÓ:
A borhoz való kötődésemet –úgy, mint a pincémet-, édesapámtól örököltem. Ami-
kor megválasztottak, hogy egyesületünket vezessem, mögöttem volt egy szélesebb 
baráti kör is, és tudtam, jó ügy mellé állok. A tagságot sikerült „felfrissítenünk” 
fiatalokkal, ennek több oka is van. A hagyományokat folytatva továbbra is meg-
rendezzük évente a Bajnai Borversenyt. Helyi gazdák indulhatnak, és mostanra 
elmondhatom, egyre több a résztvevő, sőt a tagok és a fiatal borkészítők létszáma 
is megnövekedett jelentősen az előző évekhez képest.
Másik igen népszerű programunk júniusban a Bajnai Borút, ami egyben egy körül-
belül 5-6 km-es túra is. A helyi gazdák rendszerint tíz pincéjébe lehet ellátogatni. 
Idén 8 egyesületi tag és 2 pártoló borász invitálta a vendégeket kóstolásra. Maxi-
mum 300 lelkes borkedvelőt tudunk fogadni. Idén májusban a Sándor-Metternich 
Kastély udvarán nemzetközi borverseny lebonyolításában nyújtottunk segítséget. 
Újdonságként Naptárát is készítettünk/készítünk, melyben színes fotókkal mutat-
juk be a környezetet, ahol „élünk” borászkodás közben. Saját hímzett pólóinkkal is 
próbáljuk népszerűsíteni tevékenységeinket. Helyi egyesületekkel évente közösen 
megszervezzük a Családi Napot december 27-én.
Hamarosan készülünk a Márton- napi „borbaráti” vacsorára. Mosolyogva hallgatja 
mindezeket Varga István, aki a szüreti mulatság forgatagában kínálta borait, más 
helyi borász társaival, az ő története nagyon egyedi:
- Tavaly óta borászkodom, Laci inspirált arra, hogy álljak be én is a sorba – tárulko-
zik fel. – Díszkovácsként töltöm a hétköznapjaimat, a családban felségem nagyap-
jától örököltünk egy pincét. – Azt gondoltam, ebbe új életet kell lehelni! Nagyobbik 
fiammal – én 43 éves vagyok, ő 16 éves – megvalósítottuk azt, amire a feleségem, 
anyósom, annak egész családja gondolni sem mert! Ahogy elkészült a régi-új pin-
ce, azóta az egész család támogatja ezt a küldetésemet, amit a magam részéről az 
alkotás részének tartok. Jó a kedélyállapotunk, új fejezet kezdődött az életünkben. 
László nem említette, de egyesületünk szervezi a Főzőversenyt is a Falunapon, ami 
iránt mindig igen nagy az érdeklődés. Nekünk itt, Bajnán a bor és a szőlő szeretete - 
a rohanó és romló világunkban - lelki simogatást ad az életünkhöz.

Kiss Dezső Péter

István a pincéjéban Polgármester a kisunokával és feleségével

Pallagi Tibor

Egyenesen a demizsonból...Hangulatos főtér



16 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 0 2 2  Ő S Z

MINDENNEK ÖRÜLNI KELL, AMI AZ EGYÜVÉ 
TARTOZÁST, EGYMÁS IRÁNTI TISZTELETET, 
A MAGYAR BORRENDISÉGET HIRDETNI 
TUDJA! A MAGYARORSZÁGI BORRENDEK 
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK EGÉSZ NEM-
ZETRE SZÓLÓ TÖBB ÉVTIZEDES MISSZIÓJA 
AZT BIZONYÍTJA, HOGY A HATÁROKON TÚLI 
CIVIL SZERVEZETEKKEL EGYÜTT 56 KÖZÖS-
SÉG A BOR FÉTISÉT TŰZI ZÁSZLAJÁRA. A 
VINUM ISTER-GRANUM REGIONIS BORLO-
VAGREND MEGHÍVÁSÁRA SZEPTEMBER 24-
ÉN – MILYEN ÉRDEKES – 24 KÖZÖSSÉG DE-
LEGÁLTA KÉPVISELŐJÉT, HOGY A GAZDAG 
PROGRAM MAGASZTOS PERCEIT KÖZÖSEN 
ÉLHESSÉK ÁT. 

A hívó szóra összesereglett 
borlovagok, a pandémia után pezs-
gő városi programkavalkádba csep-
pentek: Esztergom több közösségi 
rendezvény helyszíne is volt, legyen 
az futóverseny, lecsófőző viadal, 
nem utolsósorban pedig a magyar 
borlovagok demonstratív jelenléte! 
A Szent István- téri, közvetlenül a 
Bazilika szomszédságában találha-
tó Balassa Bálint Szakközépiskola 
pincéjében rendezték érkezés után 

soraikat a borlovagok, hogy aztán ezen a 
szombaton, számos helyszínen és szám-
talan élmény fokozatban átéljék ennek a 
napnak minden örömét, színét, rezdülését!. 
A díszruhás bevonulásra felkészülve, rende-
zett sorokban érkeztek az Esztergom-Vár 
Nagyboldogasszony és Szent Adalbert 
Főszékesegyházhoz, hogy bevonulásukkal 
megkezdődhessen a Szentmise. Dr. Török 
Csaba atya, főszékesegyházi plébános, kor-
mányzó Szentmiséje a szőlő, a bor és em-
ber kapcsolatát helyezte mondandójának 
középpontjába. Az alkotó, a természet Is-
ten adta körülményeit mindig is figyelembe 
vevő és tiszteletben tartó, az aktuális szü-
retre készülő szőlész-borász minden évben 
végzi dolgát, hogy aztán a végeredmény 

sokak számára okozzon örömet. Az 
emberiség történelmében a vallás 
és a bor mindig is megfelelő figyel-
met kapott. Van ennek szimbolikus 
üzenete: amit a természet adott, 
abból kell a szakrális italt, a bort elké-
szíteni, évjáratonként változó, de ez 
a folyamat a maga feltartóztathatat-
lan menetében mindig megismét-
lődik. A jelenlévő borászokat, borlo-
vagokat nagy tisztelettel köszöntve, 
a plébánia kormányzója arra kérte, 
ünnepeljenek felszabadultan az el-
következendő órákban.

EMLÉKEZETES TALÁLKOZÁS ESZTERGOMBAN – SZŐLŐRE, BORRA HANGOLT SZENTMISE A BAZILIKÁBAN
HAJÓKÁZÁS A DUNA PÁHOLYÁBAN

A BORRENDISÉG ESSZENCIÁJA

Koszorúzási közönség a Mária Valéria-hídnál

Zászló a hídnál, jobbról Drapák Károly

SZIGILLUMA Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének lapmelléklete
SZIGILLUM

Közös fotó a Bazilikában
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A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének lapmelléklete
SZIGILLUM

A napnak azonban még messze 
nem volt vége, amikor az ebéd után a 
meghívott borlovagok csaknem ké-
tórás hajókázásra indultak a Dunán, 
hogy csodálatos, mindkét oldalról rájuk 
köszönő panoráma kíséretében tovább 
folytathassák kötetlen beszélgetésü-
ket a borrendiségről, jó borokról és 
részesei lehessenek ama történelmi 
pillanatnak, hogy a Bazilika kupolájá-
nak felújítását a Dunáról, mint egy kü-
lönleges páholyból megtekinthessék. 

Egyedi látvány tárult eléjük! A félig el-
készült kupola, megmutatta két arcát, a 
múltat és a jövőt! 

Ahogy az időjárás kegyelmességét is 
élvező, napfényben a hajóról partra lépő 
vendégek visszaérkeztek Esztergom szí-
vébe, újabb nagyon fontos momentum 
következett! Hagyomány, hogy a Vinum 
Ister-Granum Regionis Borlovagrend 
a jelenlévő meghívott borendi tagok 
felsorakozott közössége előtt megko-
szorúzzák az 1895. szeptember 28-án 
átadott Mária-Valéria hídnál elhelyezett 
emléktáblát. Történelme regényes és szo-
morú, de az élni akarást is szimbolizálja! 
Kétszer robbantották fel és 2001. október 
1-jén újra nyitották. Párkány és Esztergom 
városát azóta újra összeköti, létrehozva az 
Ister-Granium Eurórégió példaértékű és 
korszakos szerveződését. Erről adott ösz-
szefoglalót Drapák Károly krónikás. Az 
eseményen megjelent Koczor Kálmán, a 
Magyarországi Borrendek Országos Szö-

vetségének elnöke, Dr. Bisztray György a 
Magyarországi Borrendek Országos Szö-
vetségének általános alelnöke, a szomszé-
dos Párkány város korábbi alpolgármester 
asszonya, számos közéleti személyiség.

AVATÁS, 
JÖVŐNEK SZÓLÓ ÜZENETEKKEL

Aki a hazai borrendi mozgalom 
mindennapjait, belső életét követi, ér-
zékelheti, hogy az ország talán legna-
gyobb civil szervezetének közösségei, 
külön-külön is a fiatalítás, új generá-
ciók bevonásának egyre sürgetőbb 
időszakát éli. Polhammer László el-
nök-nagymester az elmúlt évek során 
úgy talált arra méltó borlovagokat, 
akik erősíthetik közösségüket, egyben 
az új korosztályokat reprezentálják. Jö-
vőépítés nélkül a borrendi mozgalom 
is nehéz időket élhet, ezért a jelenben 
kell erre megfelelő válaszokat adni. 

És íme, az esztergomi válasz: két új 
tagot avattak, Birkés Ferencet és Ka-
raszek Miklóst, akik az elmúlt több, 
mint két esztendő pandémia okozta 
nehézségei miatt türelmesen kivárták 
azt az ünnepélyes pillanatot, amikor jól 

felkészülten, elméleti és gyakorlati kér-
désekre, feladatokra kitűnően megol-
dásokat adva, immáron hivatalosan is 
a Vinum Ister-Granum Regionis Borlo-
vagrend tagjai sorába léphettek. Az 
eseményt a magyar borrendi mozga-
lom olyan momentuma tette még em-
lékezetesebbé, amelyre évente nagyon 
kevés alkalom adódik. 

Az MBOSZ elnöksége úgy határo-
zott, hogy a legrangosabbnak mondha-
tó kitüntetést – a Pro Vino Emlékérmet 
Polhammer László elnök-nagymester-
nek adja át, ezen ünnepélyes keretek 
között. A nagymester méltatása külön 
fejezetet igényelne, most csak annyit 
szeretnénk jelezni: ő személyes példa-
mutatásával, felfogásmódjával, meg-
oldó képességeivel, személyiségéből 
adódóan képviseli a borrendiség igazi 
eszmeiségét. Az MBÉ magazin ezúttal 
külön is gratulál a díjhoz!

-mbé-
A nagymester koszorúz

A nagymester feleségének, 
Juditnak sokat köszönhet

Polhammer László a ProVino Emlékérmet vette át Koczor KálmántólAz emlékműnél – borrendi zászlókkal

SZERVEZŐI SOKSZÍNŰSÉG, LELEMÉNY

Polhammer László a vendéglátó borlovagrend el-
nök-nagymestere borrendi körökben arról híres, hogy a 
mindenkori éves borrendi országos találkozónak jelleg-
zetes üzeneteit előre tudja, a következő évekre vonatko-
zóan. Itt most megint bebizonyította csapatával, hogy 
a borrendiség nem csupán arról szól, hogy találkozunk 
és díszruhában megjelenítjük a bor iránti tiszteletünk-
kel, hanem arról is, hogy ezen alkalmakkor átbeszéljük 
aktuális mindennapjainkat, az elmúlt években ránk 
törő különböző nehézségekre adott megoldási formá-
kat, egyben pedig próbáljuk megtalálni a kiutakat. A jó 
hangulatú, közel 100 fős borrendi forgatag kisvonattal 
érkezett a Duna partra, ahol a szinte a déli harangszó 
kondulásának pillanataiban tálalták fel az ebédet, Eszter-
gom nemzetközileg és országosan is jól ismert vendég-
látós szentélyében, a Szalma Csárdában. Jó vendéglátók 
módjára a borlovagok – akik egyben kiváló borászok 
is – vendégeik számára jó szívvel kínált borokkal tették 
hangulatosabbá a közös ebédet! (Igazi magyaros ízek 
érkeztek a tányérokon!) 



KUSZA ŐSZ · DOKUMENTUMNAPLÓ

18 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 0 2 2  Ő S Z

AZT MONDJÁK, MINDENKI ÉLETE EGY REGÉNY ÉS EZ BIZONY IGAZ IS! FŐKÉPPEN AZÉRT 
MERT AHOGY MEGÉLJÜK, KISEBB-NAGYOBB TÖRTÉNETEK RÉSZESEI VAGYUNK! EZ 
PEDIG A MIÉNK ! KEREKEN TÍZ ÉVE, HOGY LISZKAY MIHÁLY LAPUNKBAN EGY FON-
TOS BEJELENTÉST TETT. A BALATON ÉSZAKI PARTJÁNAK TOSCANÁT IGÉZŐ TÁJÁN EGY 
FESTŐI, ELDUGOTT TELEPÜLÉSRE INVITÁLTA A BORKEDVELŐ VENDÉGEKET. EZ PEDIG 
MONOSZLÓ, A MAGA MEDITERRÁN MIKROKLÍMÁJÁVAL, AMELY AZ ÓKORI RÓMAI-
AKAT IS LENYŰGÖZTE. DE HOGYAN KERÜLT IDE A VILÁGJÁRT GASZTRONÓMUS, AKI 
MOST KEZDI, NYOLCVAN PLUSZ EGY UTÁN, KI TUDJA, HÁNYADIK ÉLETÉTÉT?

Most, egy évtized után október közepén, a Liszkay Borkúria már-
már nyári napfénnyel forrósított teraszán ülhetünk, hogy elbeszél-
gessünk Csali János borász, szerkesztőbizottsági tag barátommal 
a Káli-medence „szőlőtőkésével”. Előbb visszaidézzük ama tíz évvel 
ezelőtti kúria premiert. Akkori bemutatkozó pár soraiban ezt nyilat-
kozta: „Képzelje el a természet tökéletes harmóniájat, a kényelem 
paradicsomát a szőlőtőkék oázisában, a szökőkutak vizeséses hang-
javal és a pacsirta énekével a tűző napban. Csend, béke és varázsla-
tos nyugalom.

 Majd exkluzív szállás a szőlőbirtokon, különleges személyes rá-
adás: borász a zongoránál! 

Mosolyog ezen Mihály, aki egy nemrégiben megjelent Viszi-
densek című könyv harmadik kiadásában regényes életét felidé-
zi, ezúttal csak felhívni tudjuk olvasóink figyelmét néhány momen-
tumra, de jó szívvel ajánlhatjuk: keressék a kiadványt. Tanulságos 
olvasmány nemcsak riport alanyunkról, hanem a többi, ide, e gyö-
nyörűséges hazánkba visszavágyó, korábban különböző okok miatt 
világnak nekivágott sikeres emberekről.

– Igen, innen körbetekintve megérintheti a látogatót, a vendég-
szeretetünket élvező kúrialakót ez a lenyűgöző természeti ékszerdo-
boz – ad alaphangot beszélgetésünkhöz házigazdánk. – A medencét 
körbeölelő hegyek, az eltéveszthetetlen Hegyestű bazaltkupolával 
és a szemnek szóló panoráma édes testvére a csend. Sorsszerűen 
találtam erre a helyre, ugyanis 2002-ben Ferenc fiammal jártunk erre-
felé és a látványtól szédülten megláttunk egy romot. Káli-medence 
– a magyar Toscana! Egymásra nézve tudtuk, hogy itt egy családi 
nyaralót kell építenünk. Majd elszaladt a ló! Egy értéket, egy borkúriát 
hoztunk létre. Csak utólag derült ki, hogy a rómaiak, akikhez az ókor-
ban a Káli medence tartozott, – Tusculanum – nyári lak névvel illették. 
(Cicero a műveit a világ zajától elhúzódva egy villában írta, innen szár-
mazik ez a kifejezés.) Szóval 10 hektárnyi területet vásároltunk meg, 
nemcsak épületrom volt itt, hanem kihalt szőlősorok. És lám: ki tudja 
hányadik életszakaszom elkezdődött ezzel!

LISZKAY MIHÁLYRÓL – CÍMSZAVAKBAN
A birtokgazda 16 évesen hagyta el az országot, Ausztriába menekülvén, ahonnan még vissza is 
szökött, majd 1957-ben Jugoszláviába menekült . A mindenre nyitott, szabad világba bátran fe-
jest ugró fiatalembert Jugoszláviából egy, a menekülteket vizsgáló szakmai csoport Hollandiába 
irányította, hogy aztán ott megtanuljon négy nyelvet, elvégezze a nemzetközileg legmagasabb 
szinten jegyzett hotel-management főiskolát Maastrichtban. Ezt követően még három éttermet 
nyitott. Családot alapított, Erdélyből származó feleségével két gyermeket nevelt fel, jelenleg négy 
gyönyörű unoka boldog nagyszülei. 1975-ben családjával Brit Kolumbiába emigrált, ahol 15.000 
hektáros rachen gasztronómiai menedzser volt a sziklás hegyekben. 3 évvel később Vancouver 
városában telepedett le és 14 éven át főleg a Hongkongból menekülő befektető emigránsokat 
hozta Kanadába. 2000-ben egy kanadai étteremláncot hozott Magyarországra, (lásd video Liszkay 
Mihaly Index.hu ) és három éttermet nyitott Budapesten. 

– Majd jött Monoszló, ahol megint csak ösztönből, isteni 
sugallatot megérezve a magam eretnekségével azt mondtam: 
hiába az Olaszrizling a Balatonfüred-Csopaki Borvidék fetisizált 

A SZŐLŐ-TŐKÉS
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 FRANCIA NÉGYES – MONOSZLÓRA LELT A VILÁG ZAJÁBÓL – OLASZRIZLING HELYETT A KLASSZIKUS!

 Liszkay Mihály borász, gasztronom, üzletember, zongorista szlogenje:
„Nem az életkorunk számít, hanem az, hogy hány életet éltünk!”

www.liszkay.com
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vezérfajtája, ide vörös fajtákat kell telepíteni, mégpedig a 
klasszikus francia négyest! – Sok mindent megtanultam éle-
temben, amikor a Káli-medencéhez köthető új korszakot nyi-
tottam, szakkönyveket vettem elő, megtereztem, pontosabban 
leírtam gondolataimat egy tervezőnek, hogy milyen birtokot 
szeretnék itt létrehozni. Benne a magam és családom érték-
rendjét megvalósítani és azt is üzenve majdani vendégeimnek, 
hogy ez a nyári lak, tusculanum, az ő szívüket, lelküket is melen-
getni, simogatni fogja, mint az enyémet, családomét is. A romo-
kat a TSZ hagyta itt, Ferenc fiammal, aki igen fontos szerepet 
játszott a birtok tervezésében és felépítésében, jó természeti 
adottságokkal felvértezetten, teljesen új világot teremtettünk 
a kiégett szőlőtőkékből és a romokból. Vörös posztónak szá-
mított az itteni, főként borász körök számára, hogy vörösekkel 
telepítem be a területet! És milyen az élet! A Pécsi Borászati 
Kutatóintézettől, annak igazgatójától véleményt kérve meg-
tudtam, a szerencse fia vagyok. Kiderült, a római időkben csak 
kék szőlők voltak itt, mi több, Káli úr borban fizette az adót 
a rómaiaknak. Aztán továbbléptem, hogy keressem még a 
megerősítő indokokat vörösboros missziómhoz. A Kecskemé-
ti Szőlészeti Kutatóintézet és Corvinus Egyetem rendelkezik 
egy olyan országos kataszterregiszterrel, amely a szőlődülő-
ket egy 400 pontos értekrend szerint besorolja. Az éghajlati, 
talajadottságokat és számos más szempontokat figyelembe 
véve, 400 pontos értékrendet alakítottak ki. A vizsgálatok alap-
ján szembesülhettem azzal, hogy a monoszlói birtokom 385 
pontos a 400- ból! Sem Villány, sem Eger, de Szekszárd sem 
rendelkezik működő boraszáti területtel 385 értékponttal. Így 
aztán nekivágtam: talajmunka, fertőtlenítés, dupla trágyázás és 
45 ezer tőke elültetése következett. Cabernet Franc, Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Pinot Noir. Rémtörténet, ahogy igyekeze-
temet gátolni próbálták, még feljelentések sorozatával tarkít-
va, házkutatásokat átélve. Mindvégig, amíg a vizsgálat tartott 
együttműködő voltam és persze a végén kiderült, hogy indo-
kolatlan, rosszindulatú támadások részese voltam. 

A MINŐSÉG KERESŐK ZARÁNDOKHELYE
A Liszkay Borkúria az elmúlt egy évtized során fokozatosan hódította meg sajátos vendégkörét. 
Természetesen az exkluzív éttermekben és borkereskedésekben is kaphatók a csodálatos Liszkay 
borok, (on line; www.liszkay.com) de mindennél fontosabb a hely szelleme, azaz a culor local, eh-
hez pedig az az utánozhatatlan hangulat szükséges, amit Liszkay Mihály megteremtett. Miért nem 
adhatnánk ki: kisugárzó személyisége, emberismerete és szeretete ennek a vendéglátásnak az iga-
zi szívdobbanása. Ahogy mondani szokás, hab a tortán, hogy – mert kalandos életének ez is része 
volt – bárzongoristaként is szórakoztatja vendégeit. (Hosszú éveken át így is kereste a kenyerét, 
például a Amsterdam-New York Holland /America Line járatokon, London, Párizs, Hilton Hotels, 
Skandinávia, Istambul Hilton stb. ) Jönnek ide vadásztársaságok, esküvőkre neves násznépek, ko-
moly cégrendezvények helyszíneként is jegyzett célpont. Ehhez teljes körű vendéglátás szükséges. 
Nagyobb céges rendezvények, 160 fős esküvők esetén egy minőségi catering biztosítja a teljeskörű 
szolgáltatást, de igazán akkor van elemében a Liszkay-csapat – kezdetektől fogva Barna János 
borász biztos szakmai hátterével, Facsar Sándor olimpiai és világbajnok mesterszakács briliáns éte-
leivel -, amikor kisebb létszámú, a 9 luxusszobát, wellness szolgáltatást, egyedi menüsort igénylő 
ársaságok érkeznek Monoszló vendégfogadó csillag bázisára. Kiváló évjáratú „francia négyesek” 
dédelgetik a kúria lakókat, ahogy megtudtuk átlagosan évente egy tőkéből egy palack bor születik. 
Mihály visszaemlékezik, a ki tudja hanyadik életszakaszának magyarországi közel 20 évvel ezelőtti 
indulására, és mosolyogva fogalmazza meg kérdésünkre, hogyan tovább szlogenjét. „Az igazi élet 
csak most kezdődik, eddig csak gyakoroltam...” 

Azért még az elnyűhetetlen, nehezen leteperhető emberek-
nek is kell időnként feltöltődés, regeneráció. Meséli riportala-
nyunk, hogy a találkozásunk előtti héten 3700 kilométert vezetett le 
oda-vissza. Felkerekedett, hogy megmerítkezzen gyönyörű család-
jában, találkozzon feleségével, gyermekeivel és az unokákkal. Ezt a 
javíthatatlan világcsavargót imádja a családja és ez viszont is igaz! Ki 
tudja hanyadik életét éli most, de azt mondja, novembertől behúz-
za a fékeket. Egy kis lazításra van szüksége, kicsit lehúzza a rolót. De 
meg kell tennie még a következő lépést. Közismerten árulja a birto-
kát! Egy 50 szobás Relais&Chateaux nivo-t megcélzott: Gourmet 
& Wellness Hotel megépítésére kapott engedélyt és a befektetői 
tárgylások folyamatban vannak. Végezetül elárulhatjuk: nem akar 
innen elköltözni! Tervei szerint nem messze a kúriától kialakít egy ki-
sebb villát, egy pici tusculanumot, ahol megkezdi következő korsza-
kát. Tíz év után – bizton ígérhetjük – újra kopogtatunk Monoszlón. 

Kiss Dezső Péter
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KIADÁSÁNAK MÁSFÉL ÉVTIZEDÉBEN JÁR 
LAPUNK, DOKUMENTÁCIÓNK SZERINT A 
SZARVASI SZABÓ IGNÁC RÓBERT VEN-
DÉGLŐS VÁLLALKOZÓ JÓ PÁRSZOR MEG-
NYILVÁNULT HASÁBJAINKON. TÖREKVŐ, 
ALKOTÓ, GONDOLKODÓ EMBER, AKINEK 
MOSTANSÁG JÓL JÖN, HOGY GIMNAZISTA 
KORÁBAN FIZIKA-MATEMATIKA SZAK-
RA JÁRT. SZÁMOLNI, MIND A MAI NAPIG 
NEM FELEJTETT EL, SŐT EGYRE JOBBAN 
SZÜKSÉGE VAN ERRE A KÉPESSÉGÉRE. 

Aktuális megkeresésünk oka, hogy többpályás vállal-
kozásának kiút keresését kérdezzük meg a kétség-
kívül nehéz gazdasági helyzetben. Nem véletlen, 

hogy kíváncsiak vagyunk a véleményére: a vendéglátás, turiz-
mus ágazatában sajátos, hosszú évtizedes pályafutása során 
négy pályát épített ki. Mára portfóliójában megtalálható gyó-
gyvízre telepített hotel, wellness szálloda, városi panzió és a 
hagyományos magyar vendéglátás jellegzetes műfaja, a ha-
lászcsárda. Cserkeszőlőn és Szarvas városában hozta létre eze-
ket a vállalkozásokat. 67 éves, már nyugdíjas korát éli, de amikor 
megkerestük kérdéseinkkel, mosolyogva csak annyit mondott: 
„Vállalkozásaimra, annak minden rezdülésére figyelnem kell!” 
Törekvése, igyekezete azért példaértékű, mert lépésről-lépésre 
haladt előre. Szakmáját tekintve vendéglátós, felszolgáló, de 
egyszerűbb, ha azt mondjuk ízig  vérig vendéglős! Akinek jó sor-
sa úgy hozta, hogy több pillért is kiépíthetett: 

SZABÓ IGNÁC RÓBERT vendéglátós vállalkozó halasztott nyugdíja 
Napfény, sötétség – túlélés

SZARVASI MATEK

Cserkeszőlőn indult vállalkozói pályafutása
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– Cserkeszőlőn először fagyizót nyitottam 1986-ban a fürdő 
területén, amit 1989-ben eladtam.  1998-ban az önkormányzat-
tól vettem egy ingatlant, amelyen 2000-re megépítettem az 
Aqua Lux szállodát. Ma is ez jelenti vállalkozásaim zászlós  hajó-
ját, de tovább kellett lépnem!  1995-ben, tehát még a cserkesző-
lői szálloda kialakítását megelőzően Szarvason, Lux panzió né-
ven városi szállodát építettem. 

Hogy ki ne hagyjam a sorból, 2008-ban, ugyancsak Cser-
keszőlőn elindítottam az Aqua Spa  Konferencia és Wellness 
Hotel pályafutását. Való igaz, nem tétlenkedtem, mert a fejlesz-
tés mindig is alapértéket jelentett vállalkozói felfogásomban. 

Adott tehát a portfólió, de a világ, azon belül is a gazdaság 
rezdüléseire már ebben a nagyságrendben egy befektető szá-
mára nagyon is oda kell figyelni a folyamatokra. Ha úgy tetszik, 
az a bizonyos matek, mindenegyes döntésnél nagyon fontos 
képességgé vált, mert a számok könyörtelenek!

– Az Aqua Lux Wellness szállodát Cserkeszőlőn, 2013-ban 
úgy kellett fejlesztenünk, hogy  -talán vizionálva a jövöt – ener-
giatakarékosságra koncentráltunk ennél a beruházásnál! – 
Nem vagyok ugyan jövőbe látó, de „benne volt a levegőben”, 
hogy  fontos döntéseket kell hoznunk. Lecseréltük a nyílászá-
rókat, napkollektorokat telepítettünk, fűtésrendszerünket 
korszerűsítettük és gázfűtésről termálvizes fűtésre tértünk át. 
Most már látom, hogy ez  nagy lépést jenetett! Bebizonyosodott, 
jó úton indultunk el, de a mostani, felfokozott nehéz gazdasági 
helyzetre tekintettel nem lehet egy pillanatra sem nyugalmunk, 
ha megpróbáljuk a turizmusra, vendéglátásra rátörő nehéz hely-
zetet  lehetőségeink szerint   elhárítani. 

Róbert a továbbiakban arról ad összegzést, hogy 2019-óta épít napelemeket, mindegyik telep-
helyén. Ezzel 60-70 százalékos kiváltást ért el, de jelenleg, az új, drasztikusan megemelkedett 
energiaárak mellett, így is nagyon sok szempont dönti el: milyen mértékűek lesznek az energia 
költségek. Kevésbé, közepesen, a harmadik variációt már nem is  említi,mert ezt ki szeretné ke-
rülni. Példákkal szolgál:2021-re levítetve,  az Aqua Spa szállodára az áramdíj 8 millió forint volt. 
Jövőre, napelemeket is beszámítva 30 millió forinttal számol. Nem lehet a napelemek fejlesztését 
felfüggeszteni, mert   kitörési pontot jelent! De mégis könyörtelenek a számok! Az áram kilowatt-
ban kifejezve eddig 20,50 forint volt, mostanra 240-250 forint ugyanennek a tarifája. A szállítást 
már nem is említjük, így is 31 millió forint költségről van szó. Koncepciója szerint – mert főzni kell 
– a gázt a konyhánál kevésbé lehet kispórolni. Ennek ára is jelentősen növekszik. Van azonban egy 
nagyon fontos életben maradási tőkéje Szabó Róbertnek. Ez pedig – visszatérve újra a cserkesző-
lői példaszállodánkra – a termálvíz hasznosítása, fűtésre. 

Továbbra is a helyzetet elemezzük, ami érthető riportala-
nyunk turizmusban, szállodaiparban való többsávos jelenléte 
miatt! Azt mondja, önfenntartó tudna lenni, de „éjszaka nem 
süt a nap”. De még az is nagyon befolyásolja a helyzetet, hogy a 
szállodákban azt is prognosztizálni kell, mikor vannak pozitív 
bevételi időszakok. Minden marketing szempontot figyelem-
be véve, az évből összesen, talán ha 7 hónap jelent intenzív 
foglaltságot, s egyben nagyobb bevételt. Ami pedig talán nem 
sokak előtt ismert: a jelenleg hatályos szabályozás szerint csak 
saját célra termelhet áramot, kifelé a hálózatba már nem táp-
lálhat  a napelem rendszer energiát!

– A jelenlegi helyzetet összefoglalva azt mondhatom, hogy 
egyik vállalkozásunkat sem zárjuk be! – Az idei tél és tavasz 
amolyan vízválasztónak számít. A kedélyállapotomat tekintve 
már kaptam ugyan új számlát, azt látom, még tovább kell spó-
rolnunk az energiával, hogy megpróbáljuk elérni a megcélzott 
takarékossági határt. A szolgáltatók még nem kötöttek velem 
szerződést, de úgy gondolom, félévre vagy három hónapra 
tőzsdeáron tudunk majd megegyezni. Enyhén szólva fájlalom, 
hogy a szerződés szerint a vállalkozóknak a megkötött gáz árát 
három hónapra előre kell kifizetni. Kiszolgáltatott helyzet, amit 
a kormányzat számára  több fórumon már jeleztünk. A Békés Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagjaként összefog-

laltuk kéréseinket, elsősorban azt, hogy hatósági árakat kellene 
bevezetni, ugyanis az eddig „elhullott” vállalkozások után még 
továbbiak zuhanhatnak be. Fizikailag ugyanis képtelenség ki-
termelni a mostani árakat. Kérdés persze, hogy ennek ellenére 
mit tudok én a magam részéről tenni? Először is úgy prognoszti-
zálom, hogy ez a helyzet két-három évig még befolyásolja min-
dennapjainkat, idegrendszerünket, kedélyállapotunkat. Nagy a 
dilemma, aki bezár, nehezen nyit ki újra. Ezért a másik menekü-
lési irányt a magam részéről úgy jelöltem meg, hogy a dolgozó-
kat megtartom. A legdrágább szálloda az üres szálloda! Ezért 
az értékesítés területén aktív, kedvezőbb ajánlatokkal jelenünk 

meg. Ez a tél mindent felül fog múlni, tartalékok nélkül sokak 
számára kétséges a folytatás. A Széchenyi Program keretében 
kedvezményes kamatozású hitel vehető fel.  Ezzel magam is élni 
fogok. Bízom az időjárásban is! Ha „kapunk” egy enyhe telet, 
segíthet a túléléshez Több mint biztató, hogy a cserkeszőlői  
gyógyfűrdő nem zár be. Mi a kezdetektől fogva szimbiózisban 
voltunk.  Remélem karöltve  fogunk  túljutni a krízisen!

Beszélgetésünk záró részén – mert régen ismerem riportala-
nyomat –, finoman arra voltam kíváncsi: tud-e élni kedves hob-
bijainak? Vadászat, hajózás?  Röviden és frappánsan válaszolt: 
„Most nem azokat az időket éljük, hogy karosszékben hátradől-
ve, filozofáljak az élet szépségeiről – bizony újra elő kell venni a 
matektudást, a számolás képességét, ami egyben a talpon ma-
radás záloga is lehet…”

Kiss Dezső Péter

Lux Panzió
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Kedves Laci bácsi!

Látod, fentről biztosan látod, 
mennyi minden megváltozott vi-
lágunkban, kicsiny hazánkban és a 
számunkra kedves közösségünk-
ben! A Mindenható még mielőtt 
egy történelmileg is súlyosnak 
mondott helyzet bekövetkezne, 
számodra nyugalmat, visszavonu-
lást adott. Ezt hívják kegyelmi álla-

potnak, bár azt is gondolom, hogy 
Te ezt nem szeretted volna, hiszen 
mindig is a tettek embere voltál. 
Azért ennyire magasztos nem 
szeretnék lenni jegyzetemben, de 
most elgondolkodtam azon, ami-
kor a lajosmizsei rendezvényünk 
alkalmával a sírodhoz zarándo-
koltunk a lovagrend tagjaiból jó 
páran, vajon hogyan cselekedtél 
volna ezekben a nehéz helyze-
tekben? Nem láthattad -, amikor 
ránk tört a pandémia és kezdett 
átalakulni minden, körülöttünk, 
szeretett vendéglátós szakmánk 
körül éppúgy, mint családjaink és 
vállalkozásaink körül. Eldöntöttük, 
hogy folytatjuk azt az alapértéket, 
amit az Első Magyar Fehérasztal 
Lovagrend alapításakor megfo-
galmazott: Hazám, Szakmám, Be-
csületem. Ínséges időket kellett 
átélnünk, de nemcsak nekünk, 
hanem sok-sok olyan civil szerve-
zetnek, amely arra hivatott, hogy 
a megteremtett közösségükben 

életet élhessenek. A mi szerveze-
tünkben, ehhez óriási energiával, 
személyiségeddel hozzájárultál, 
az életed utolsó pillanatáig. Azért 
is gondolkodtam el a sírodra 
helyezett koszorúk és megem-
lékezések után, mert magam pá-
lyafutására gondolva, azt érzem, 
talán számomra ez az út szabatott. 
Gondoltad volna, hogy a pan-
démia, majd a most ránk zúduló 
világválság közepette az egyik 
célkeresztbe a vendéglátás kerül?! 
Sok-sok vállalkozás, a szakács, a 
cukrász, vendéglátós szakma, az 
ehhez kapcsolódó szállodaága-
zat, borászat, borturizmus? Min-
dennapi kihívásokkal kell szembe-
nézni, de a megoldásokat is meg 
kell találni. Az általad is alapított 
és halálodig ehhez a szervezethez 
hűen maradva, nagyon jól tudod, 
hogy ez a mi szakmánk maga a 
csodálatosság! A vendég azt érzi, 
ha megfelelően dédelgetjük, 
hogy kikapcsolódhat, egy olyan 

élmény részese, amire várt. Azt 
sem tudhattad, de mégis tudod, 
hogy a nehéz helyzetek ellenére 
sikerült egyben tartani a mi „fe-
hérasztalos családunkat”, remek 
vezetői csapatnak köszönhetően 
nekem sokan segítettek abban, 
hogy a visszahúzó erők ellenére 
is megszervezzünk fontosabb 
rendezvényeket és a talpon ma-
radás ösztönétől vezérelve, meg 
tudjunk tartani eszmeiségünket. 
Jó volt látni, amikor a lajosmizsei, 
emlékedre kiírt főzőversenyen 
sokan beszéltek Rólad, szakmai-
ságodról, emberségedről és utá-
nozhatatlan egyéniségedről. Erőt 
adó számomra, hogy utódodként 
mögötted van Lajosmizse önkor-
mányzata, az idén is új tagokkal 
gyarapodó Első Magyar Fehérasz-
tal Lovagrend és talán őszintén 
még hozzátehetem: önmagam 
hite is!

Garaczi János

A NAGY MÚLTRA VISSZATEKINTŐ LAJOSMIZSEI NAPOK MINDIG GAZ-
DAG PROGRAMMAL VÁRJA A HELYBELIEKET ÉPPÚGY, MINT AZ IDE 
LÁTOGATÓ ÉRDEKLŐDŐKET. MÁR AUGUSZTUS 26-ÁN MEGKEZDŐ-
DÖTT A PROGRAMSOROZAT, SOKSZÍNŰ PROGRAM KAVALKÁDDAL, 
MÁSNAP AUGUSZTUS 27-ÉN PEDIG A LEGNAGYOBB ÉRDEKLŐDÉST 

KIVÁLTÓ ESEMÉNYEK SORA-
KOZTAK EGYMÁS UTÁN.

A III. Benke Laci bá-
csi Emlékverseny az Első 
Magyar Fehérasztal Lo-
vagrend idei egyik kiemelt 
eseményének tekinthető. 
A bográcsban készített 
ételek versenyén nagy volt 
az érdeklődés! Ez érthető 
is, hiszen a város szülötte, 
az emblematikus szakács 
– bár a gasztronómia szin-
te minden stílusát, trend-
jeit ismerte – a magyaros, 
ezek közül is a pusztai 
ételeket nagyra tartotta, 
nemzeti konyhánk ékessé-

geiként jegyezte. A lajosmizsei Önkormányzat úgy állította össze 
a gasztronómiai programsort, hogy sós sütemények versenyét is 
meghirdette, elsőként pedig talán még Magyarországon is a Rá-
kóczi túrós lepény sütőversenyt. A zsűrit jeles lovagrendi tagok 

alkották, Garaczi János elnök-nagymester vezetésével. Az esemé-
nyekben gazdag napon több szórakoztató program is tarkította a 
rendezvényt: volt itt traktor és mezőgazdasági munkagép felvo-
nulás, művészeti csoportok fellépése, sport és ügyességi vetélkedő 
vagy éppenséggel a lajosmizsei Kutyaképző Iskola bemutatója. A 
Neoton együttes esti koncertje zárta a szombatot! 

Benke László sírjánál

Az alapító nagymester 
sírjánál – akárcsak a halálát 
követő esztendőkben – idén 
is több lovagrendi tag rótta 
le tiszteletét, helyezte el az 
emlékezés virágait, jelezve, 
hogy közösségük emlékét 
folyamatosan ápolják. A je-
lenlévők közül néhányan mél-
tatták Benke László érdemeit, 
ezt követően pedig a megemlékezők visszatértek a rendezvény forga-
tagába. Oda, ahol épp Benke László csodálatos pályafutása előtt tisz-
telgett többszáz fesztivállátogató.

MBÉ tudósítás
Fotó: Stefkovics  János

Elso Magyar Fehérasztal Lovagrend

III. BENKE LACI BÁCSI EMLÉKVERSENY LAJOSMIZSÉN
MEGEMLÉKEZÉS A SÍRNÁL – 

SZABADTÉREN FŐZÖTT MAGYAROS ÉTELEK

A sírnál koszorúztak

Színpadon a zsűri

A nőegylet tagjai
Garaczi János tisztelgése

Érdeklődők a főzőversenyen
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Elso Magyar Fehérasztal Lovagrend

Tudtunk persze, hogy tudtunk erről a 
vendéglős sikerről, de jól esett hallani a kol-
legák figyelmét és tiszteletét. A szarvasi Tu-
rul Étteremről már lapunk hasábjain olvas-
hattak néhány fejezetet olvasóink. Családi 
vállalkozás ez a javából. Povázsay Mihály, 
– aki tagja az Első Magyar Fehérasztal Lovag-
rendnek – kiváló helyi vendéglős remek kol-
legát és jövőépítőt faragott fiából, Bencéből, 
aki már kamasz korában eldöntötte, hogy 
ezt a szép hivatást választja. Kitanulta a helyi 
vendéglátós szakmai iskolában az elméleti 
és gyakorlati alapokat, vendéglátó techniku-
si képesítést kapott, de a legtöbbet – ahogy 
fogalmaz az esemény apropójából felkeres-
ve – saját vendéglőjükben tanult. Röviden 
a tények: a 32 éves szakember a Pesti Viga-
dóban megrendezett díjátadó ünnepségen 
vette át a Magyar Bronz Érdemkereszt pol-
gári fokozatát. A jeles eseményen jelen volt 
Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, 
Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs 
minisztérium parlamenti államtitkára. Mél-
tatták a szarvasi kitüntetett kultúra fejlesztő 
példaadását, ami vendéglátósként azért is 
tiszteletreméltó, mert a színházi kultúráért 
végzett elkötelezett és áldozatos munkája 
kapott ezáltal is kiemelt állami köszönetet. 

Jóval az esemény után külön is érdek-
lődtünk a hátterekről, arról, ki volt az ajánló, 
milyen indokok alapján? Nem mellékesen 
pedig magától a díjazottól is szerettük vol-

na megtudni, milyen érzésekkel vette át a 
kitüntetést. Dr. Szabó Károlyné a Magyar 
Teátrum Közhasznú Nonprofit Kft. ügy-
vezetője, egyben pedig a békéscsabai Jó-
kai Színház művészeti főtitkára örömmel 
mondta el javaslatának okait:

– 11. évadunkat zárta idén és a szarvasi 
Vizi Színpad , amely mára már a magyar és 
a határainkon túli színházkultúra jegyzett és 
sajátos fellegvárává válhatott – mondta elöl-
járóban. – A színház kicsi, izolált világ, miköz-
ben az a művészet, amely a világot tárja fel, 
sok-sok műfajban és formában. Amikor elin-
dult ez a színházi missziónk Szarvason, szin-
te már az első időkben egymásra találtunk 
a szemközt vendégeket fogadó Turul Ét-
termet működtető Povázsay családdal. Az 
alapító Mihállyal, a már akkor szárnyait bon-
togató fiával, Bencével. Ahogy teltek az évek 
és jöttek az újabb és újabb szezonok, foko-
zatosan olyan légkört teremtett számunkra, 
amely a mindennapi közérzetünket is befo-
lyásolta. A színésznek, a színpadhoz köthe-
tő összes szakembernek szüksége van egy 
nyugodt fészekre. Ahol kikapcsolódhat, 
finom ételeket kóstolhat, tudják, milyen a 
lelke. Bence valahogy ezt őszintén megérez-
te és ebben a szimbiózisban folyamatosan 
együtt tudtunk gondolkodni. Egymásra ta-
láltunk! Nem állandó társulatról van szó, az 
országból máshonnan is jönnek felkért mű-
vészek itt játszani. Sok-sok próba időszak, 

sok-sok művésszel és 
a Turul számunkra 
mindennapos feltöl-
tő hellyé vált. Úgy 
érezzük, hogy ez a mi 
színházi büfénk, de 
annál több. Mindig 
fejlődött az étterem 
és a fejlődés közben 
ránk is figyelt Bence. 
Az ételek kínálatával 
és a körülmények 
megteremtésével . 

Gyermek előadásokat is bemutatunk szép 
számmal, így családos nézők is érkeznek. 
Bence külön játszóteret alakított ki, hogy a 
gyerekek is kikapcsolódhassanak előadás 
előtt, akár közben és után. Összefoglalva: 
javaslatomat jó szívvel tettem meg. Bence a 
művészeknek és a helyi közönségnek emb-
lematikus találkozóhelyet alakított ki!

Povázsay Bence meglepetéssel vette 
tudomásul, hogy Budapestre kell mennie, a 
Pesti Vigadóba egy kulturális szakmai díjat 
átvenni:

– Úgy gondolom, a vendéglátás, de 
még inkább a szakmát szerető vendéglős 
nem válogathat, milyen vendégkört fo-
gad – kezdi rövid összefoglalóját. – A Vizi 
Színház, mint szomszéd egy lehetőséget 
adott számunkra! Megbecsülni, tisztelni 
és őszinte szeretettel kiszolgálni a művé-
szeket. Számomra ez nem volt nehéz, mert 
színház kedvelő lévén, úgy érzem, ha jó 
hátteret biztosítok a fellépőknek, ők is jobb 
közérzettel mutathatják meg művészetü-
ket. Édesapám mellett megtanulhattam a 
szakma fortélyait, ő időben átadta a staféta-
botot azzal, hogy az étterem üzletvezetője 
lehetek, ő pedig a konyhai munkában teszi 
a dolgát, igen magas szakmai fokon. Szabó 
Károlyné Marcsi észrevette a mi igyekeze-
tünket. Való igaz, többen is megkérdezték, 
hogyan sikerült ilyen fiatal vendéglősként 
ekkora állami kitüntetést kapni? Egyszerű a 
válaszom: tettem, tettük a dolgunkat, meg-
éreztük jó szívvel és nyitottsággal, hogy a 
színházi világ tőlünk kőhajításnyira nekünk 
is új lehetőséget adhat.

A Minőségi Borok Ételek Életek (MBÉ) 
– asztali örömök magazin további sike-
reket kíván Povázsai Bencének, aki már a 
következő évadra gondolva azon töri a fe-
jét: 2023-ban milyen meglepetést okozhat 
a Vízi Színpadi színházi társulatnak – ki ne 
hagyjuk – közönségének, ezzel együtt pe-
dig Szarvas város vendégkörének. 

mbé magazin

TÖBB TELEFONT IS KAPOTT LAPUNK MÉG A 
NYÁRI IDŐSZAKBAN, MEGHATÁROZÓAN A 
VENDÉGLÁTÓS SZAKMA KÉPVISELŐI FEJEZ-
TÉK KI ÖRÖMÜKET. HÍRÉT VETTÉK UGYANIS, 
HOGY A S CSALÁDI VÁLLALKOZÁSBAN MŰ-
KÖDŐ SZARVASI TURUL ÉTTEREM FIATAL 
VENDÉGLŐSE, POVÁZSAY BENCE ÁLLAMI 
KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT. AHOGY FO-
GALMAZTAK: VENDÉGLÁTÓS RITKÁN KAP 
ILYEN ELISMERÉST! 

Szimbiózisban a szarvasi 
Turul Étterem és a  
Vízi Színpad

ÁLLAMI KÖSZÖNET 
POVÁZSAY BENCÉNEK

Bence – középen – családjával
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Újabb kérdés vagy reklamáció nem 
érkezett, így egy 19. századi ritkasággal 
folytatódik az árverésen szerepelt me-
nülapok ismertetése.

Mikszáth Kálmán (1847-1910) író, új-
ságíró, a Kisfaludy és Petőfi társaság és a 
Magyar Tudományos Akadémia levele-
ző tagja a magyar prózairodalom egyik 
legkimagaslóbb alakja volt. Írói pálya-
futása elején szinte nyomorgott, siker-
sorozatát az 1881-ben megjelent Tót 
atyafiakkal kezdte meg. Az irodalom-
történészek szerint legsikeresebb műve 
az 1895-ben megjelent Szent Péter 
esernyője, amit 1935-ben és 1958-ban is 
megfilmesítettek. 1873-ban házasságot 
kötött Mauks Ilonával, akitől 1878-ban 
hűtlenségre hivatkozva elvált. A valódi 
ok az volt, hogy Mikszáth meg akarta 
menteni feleségét a nélkülözésektől. 
Mikor már híres író lett, 1883-ban újra 
elvette feleségül. Halála előtt szülőhe-
lyét, a Nógrád-megyeri Szklabonyát Mikszátfalvának nevezték 
el. (Ma Sklabina, Szlovákia). Érdekesség, 
hogy az aláírásával ellátott menükár-
tyán szereplő 1897-ben kapott kitün-
tetése a Porosz Koronarend egyetlen 
lexikoni életrajzában sem szerepel. A 
díszlakomát a Budapesti Újságírói Egye-
sülete rendezte az Országos Casinoban. 
A menülap még „békeidőben”, 1980-
ban került aukcióra és 36 ezer forintért 
kelt el, ami akkor azért jelentős összeg 
volt. 

A híres Andrássy-úti Wagner nagy-
vendéglőben találkozott 1911-ben há-
rom, nemzetközi hírű festőművészünk. 
A találkozó apropója valószínűleg az 
volt, hogy Tornyai Jánosnak (1869-1936) 
ebben az évben volt az első budapesti 
kiállítása a Művészházban. A Hódme-
zővásárhelyen született Tornyai Szé-
kely Bertalan és Lotz Károly tanítványa 
volt, majd 1894-től szülővárosától ka-
pott ösztöndíjjal Párizsban tanult, ahol 
nagy hatással volt rá Munkácsi Mihály 
festészete. 1929-ben a barcelonai nem-
zetközi kiállításon Csokorkötés című 
festményét aranyéremmel jutalmazták, 
1933-ban a Műterem című képét a Nem-
zeti Képzőművészeti Kiállítás szintén 
aranyéremmel jutalmazta. Rudnay Gyu-
la (1878-1956) Kossuth-díjas festőmű-
vész 1895-től Hollósy Simon tanítvá-
nya volt Münchenben és Nagybányán. 

1905-ben Hódmezővásárhelyre költözött, itt barátkozott meg 
Tornyai Jánossal, akivel együtt alapítot-
ták meg a helyi művészek Majolika és 
Agyagipari telepét. 1918 és 1955 között 
számtalan kiállítást rendezett itthon és 
külföldön. 1924-ben nagy aranyérmet 
nyert Bécsben és Genovában, 1929-ben 
a barcelonai világkiállításon Grand-
Prix-t és ezüstérmet nyert. 1926-ban 
ő készítette el az Országház részére 
a Pusztaszeri országgyűlést ábrázoló 
nagyméretű gobelinjét. 1947-ben Baján 
művésztelepet alapított, ott is élt 1953-
ig. Szinyei Merse Pál (1845-1920) a ma-
gyar plein air festészet megteremtője 
1864-től tanult a müncheni akadémián, 
majd 1867-től Karl von Piloty német fes-
tőművész tanítványa lett. 1872-ben tért 
vissza Münchenbe, itt kezdett hozzá 
fő műve, a Majális megfestéséhez, ami 
kedvezőtlen fogadtatást kapott. 1873-
ban feleségül vette Probstner Zsófiát, 
aki nehezen viselte Szinyei kezdeti kor-
szakának sikertelenségét és dühkitöré-
seit, ezért 1887-ben elvált tőle. Szinyei 
tíz évig nem is festett, birtokát vezette. 
Barátai unszolására tért vissza a fes-
tészethez, újabb képei az 1894-95-ös 
kiállításon nagy sikert arattak, egyik 
vadászati témájú képét Ferenc József 
vásárolta meg. Az 1896-os Műcsarnok 
béli kiállításon már a Majális is elsöprő 
sikert aratott olyannyira, hogy 1901-ben 

A LEGRÉGIBB MAGYAR NYELVŰ SZAKÁCSKÖNYVEK 

ÉS EGYÉB GASZTRONÓMIAI EMLÉKEK

Könyvárveréseken XVII. rész
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egy müncheni kiállításon aranyérmet 
is nyert. Érdemeiért 1912-ben a Szent 
István Rend kiskeresztjével tüntették 
ki. A menükártya 2006-ban került ka-
lapács alá és 62 ezer forintig küzdöttek 
megszerzéséért. 

Az aláírt menükártyákra vadászók 
Mekkája a szilveszter, mivel az ó-évet 
búcsúztató hírességek szórakozás 
közben könnyebben rávehetők egy-
egy kártya aláírására. Egy szerencsés 
gyűjtő a Grand Hotel Hungária 1936-
os szilveszteri estélyén három aláírást 
is „begyűjtött”. Bajor Gizi (1893-1951) 
a Nemzeti Színház örökös tagja volt 
az első színésznő, aki Kossuth-díjat 
kapott. Az angolkisasszonyoknál ne-
velkedett, majd a családja anyagi ösz-
szeomlása után 1911-ben jelentkezett 
a Színművészeti Akadémiára, ahol 
1914-ben vizsgázott Szigligeti Ede 
Nőuralom című darabjában. Három-
szor ment férjhez, 1920-1927 között 
Vajda János Ödön ügyvéd, 1924-1932 
között Paupera Ferenc országgyűlési 
képviselő, a Földbirtok Bank vezérigaz-
gatója volt a „kiválasztott”. 1933-ban 
Dr. Germán Tibor (1888-1951) fül-orr-
gégész főorvos, egyetemi tanár vette 
feleségül. Attól tartott, hogy felesége 
halálos beteg, ezért 1951-február 12-
én megzavarodott elmével – agykéregsorvadásban szenvedett 
– halálos morfium adagot adott be Bajornak, majd öngyilkos 
lett. Volt villájuk 1952-től – Gobbi Hildának köszönhetően – Bajor 
Gizi Színészmúzeum lett, ma az országos Színháztörténeti Mú-
zeum és Intézet kiállítóhelye. Heltai Jenő (1871-1957) írói, újság-
író 1890-ben jogi tanulmányait félbeszakítva lett újságíró. Mun-
katársa volt többek között a Magyar Hírlap, a hét és a Pesti Hírlap 
lapoknak is. Írói munkásságának első kötete az 1897-ben meg-
jelent Hét sovány esztendő című regény volt. Igazgatója volt 

a Belvárosi és a Magyar Színház-nak, 
1927-ben műfordításaiért megkapta a 
francia becsületrendet. Baráti viszony-
ban volt Bajor Gizivel, a legnagyobb 
sikert elért színdarabjában, a Néma 
Leventében – éppen 1936-ban – ő ját-
szotta a női főszerepet. Halála évében 
kapta meg a Kossuth-díjat. A szilvesz-
teri menükártya 2012-ben 90 ezer fo-
rintot ért.

Lehár Ferenc (1870-1948) zeneszer-
ző, karmester 1880-ban apja szolgálati 
áthelyezésének köszönhetően került 
Budapestre, ahol a Nemzeti Zenedé-
ben tanult. Iskoláit Prágában folytatta, 
majd 12 éven át – apja nyomdokaiba 
lépve – katonakarmesterként műkö-
dött. Első operettje, a Bécsi asszonyok 
(1902) már siker volt, de a Víg özvegy 
1905-os bemutatója hozta meg szá-
mára az igazi elismerést. Az 1909-ben 
bemutatott Luxemburg grófja, majd az 
egy évvel ezután született Cigánysze-
relem Európa legnépszerűbb operett 
komponistájává tette. Későbbi művei, 
a Három grácia (1922) és A mosoly or-
szága(1930). Az utóbbi a Sárga kabát 
című operett átdolgozása, aminek az 
Operaházban volt az ősbemutatója. Ez 
azért érdekes, mert szinte minden ope-
rettjének Bécsben volt a bemutatója. 

Ilyen pályafutás után érthető, hogy Lehár 70. születésnapja tisz-
teletére a Magyar Operabarátok Egyesülete díszvacsorát adott a 
Dunnapalota Szálloda Ritz éttermében. A 1913-ban megnyitott 
ötemeletes fényűző Ritz csak három évig viselte a nevét, mert az 
első világháború idején a megcsappant idegenforgalom miatt 
csődbe jutott és az új tulajdonosok Duna palotára keresztelték 
el. Eredeti nevét második világháborús lebombázásáig csak az 
étterem viselte. Helyére a Fórum Szálloda – később Intercon-
tinental – épült. Lehár kézjegyet nehéz volt itthon beszerezni, 

mivel élete nagy részét Bécsben és Berlin-
ben töltötte, a második világháború után 
pedig Zürichben élt – csak röviddel halála 
előtt tért vissza Ausztriába. Születésnapi 
ünnepségén természetesen ott volt az ese-
ményen, ahol egy nagyon szerencsés gyűj-
tő megszerezte autogramját a díszvacsora 
menülapjára. Ez is nagyon korán 1995-benj-
került aukcióra, de – valószínűleg fentiek 
miatt – már akkor megért 86 ezer forintot 
egy gyűjtőnek. A „szerény” menüsor szin-
te biztosan a második világháború 1939-es 
kitörésének köszönhető, bár abba Magyar-
ország ténylegesen csak 1941 júniusában 
lépett Németország oldalán a Szovjetunió 
ellen. 

Megkezdődtek az őszi akciók! Gundel 
Károly Zimmer Ferencnek dedikált kötete, 
A vendéglátás mestersége (1940) 120 ezer, 
Lakos Imréné Háztartási tanácsadó című 
(1903) kötete 80 ezer, Zelena Ferenc Nem-
zeti szakácskönyvének negyedik kiadása 
(1861) 100 ezer forintot ért.

Horváth Dezső
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KALLA KÁLMÁN MÉTERES BABJA – 
NEM MAGÁNYOS SÜMEGPRÁGÁN

Ahogy kinyitja az ajtót, karakteres arca a régi, bajusza majd-
nem olyan kackiás, mint volt, de hogyan is lehetne olyan, ha ez 
a bajusz már megélt majdnem 50 évet. A mosoly jellegzetes, a 
berendezés – amit már jó 10 esztendővel ezelőtt személyesen 
is megtekinthettem egy korszakváltást dokumentáló riportom-
ban- némelyest változott. A képek, az emlékek, csokorba szedve 
a falon vannak, azóta, hogy itt tölthettem néhány napot, kicsit 
átrendeződtek, új futópadot vett, a növények, a kert pedig 10 
évvel dúsabb, gazdagabb lett. Kálmán, amikor eldönthette, 
hogyan tovább – Sümegprágát és vele más életet választott.

– Akkor is elmondtam, most is visszaidézem, hogy egy kitű-
nő szakács kollegáról, a Lajtán túlról olvastam,hogy nyugdíjba 
vonulása után folytatni akarja, de másként. – Nincs értelme so-
rolnom, milyen pályafutást írtam le, milyen díjakat szereztem, 
hol dolgozhattam, merre járhattam a világban. A Gundel Étte-
rem kitörölhetetlen, jól tudjuk, nemzeti vendéglátós érték. Ne-
kem megadott, hogy ott hosszú éveket tölthetem. Nem könnyű 
megszervezni a „hogyan továbbot…

Mindent a helyébe hoznak!

Emlékszem, anno a korábbi riport készítésekor sokan felfedezték, hogy Kálmán a személyes, 
exkluzív vendéglátás nagyon is emberi formáját találta meg. „Akik szerettek, kedvelték főzt-
jeimet, tárt karokkal fogadom, de más módon”. Így aztán a felépített házában kialakította 
korszerűen, célszerűen berendezett saját konyháját, kertjének jelentős részén – persze díszte-
rületek is vannak – konyhakertet hozott létre. Innen táplálja 
konyhájának, főztjének azokat az alapanyagait, amelyek 
éppen érnek. Ha pedig más valamire van szüksége – 10 év 
óta is változott a világ – mindent a helyébe hoznak! Ráadá-
sul az elfoglalt szakács fia mellett az unokák közül a legna-
gyobb már abban is tása, hogy ha szükség van rá a Metró-
ból, vagy bárhol járva, meghozza azt, ami nagyapjának kell. 

– Most készülök, hogy ezen a hétvé-
gén régi barátaim közül egy 10 fős tár-
saságot láthassak vendégül – mondja, 
ahogy leülünk pár percre az asztalhoz, 
mielőtt kimennénk a kertbe, amit nagy 
becsben és rendben tart. Rám bízzák ho-
gyan állítsam össze az eseményre szóló 
menüsort. Kertészkedem, konyhaker-
tem minden rezdülését tudom. Életem 
része a gondozása. A csepeli csapatnak 
megküldtem, mit is főzök és találok a 
Kalla asztalra.

Kalla Kálmán – Anno: 2022 július 28.-Menű

Felvezetőnek: kacsamáj terrine – helyi fügével gazdagítva – harcsa – spenótos rizottóval – 
szarvasgombás majonézzel – fácánsült cukkinis spagettivel./ Megjegyzendő, a fácános cég, 
ahonnan Kálmán szinte egy karnyújtásnyira a szomszédból megkapja a kért alapanyagokat, 
sajátos és kényelmet adó adottság/. Következik: kacsasteak bébi céklás meggyel, majd szürke 
marha bélszín, helyben megnőtt méteres babbal, mini sárgarépával. Egyre többen kérik az 
„igazi” Gundel palacsintát. Ő aztán tudja, milyen az eredeti…

– Most éli „csúcsformáját” a kertem! – mondja. – Jólesik, 
hogy jönnek a barátok, rokonok, régi vendégek, hogy ne „es-
sek ki” a formámból. De nem is akarok! Megszoktam ezt az 

életformát még egyszer csak megerősíthetem 
a példaként szolgáló külhoni kollegám jó taná-
csot adott, én pedig „lemásoltam” ezt a túlélési 
formát. 

Körbejárjuk a házat, az ereklyékre érthető-
en büszke. 2019-ben Körösi Csoma Emlékér-
met adott át Orbán Viktor a Mesternek. Mára, 
a saját maguk kedvére készítendő gulyásleves 
félkész állapotban várja, hogy elkészüljön. A ri-
porter megismerkedik Zsuzsával, aki Kálmán 
segítője, társa az elmúlt években, több, mint 
türelmes, ami egy ilyen embernél nagyon fon-
tos szempont… Elmondja, hogy elsősorban a 
közeli térséget járják, messzire már nem sze-
retnek utazni, Kálmán nem tud „leszokni” a 
főzésről, ő pedig pontosan tudja ez mennyire 
emberi, számára pedig életben tartó elixszír. 
Erdőt szeretnek járni, gombásznak, időnként 
azonban egy-egy közeli éttermet szívesen fel-
fedeznek. 

HOGY VOLT? 
HOGY VAN?

MERT, AHOGY A RÉGI ÚJSÁGÍRÓ BARÁT, ÚGY MÁSOK IS KOPOG-
TATNAK A SÜMEG MELLETTI SÜMEGPRÁGAI HÁZÁNAK AJTAJÁN. 
EGY JÓ SÉFRE, AZ ÁLTALA” OKOZOTT” ÍZ ÉLMÉNYEKRE AZ IGAZI 
VENDÉG EMLÉKEZIK. KALLA KÁLMÁNNAK- AKI SZAKÁCS PÁLYA-
FUTÁSA SORÁN ELÉRT MINDENT ÉS MÉG ANNÁL IS TÖBBET –, 
SOK ILYEN VENDÉGE VOLT ÉS VAN!

Nem élhetek főzés nélkül! 

Miniszterenöki 
kitüntetéssel

Méteres babot szed
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Kálmán a kertbe kísér, letaglózó a 
hőség. Ilyenkor délutánonként a hűvös 
szobában kicsit pihen, de a kerti mun-
kát nem lehet kihagyni. a hűvösben 
locsol, elvégzi a legfontosabb kiegé-
szítő munkákat. Kerti traktort vett, 
hátul a komposztáló, és büszke a gazda! 
Mutatja, hogy a méteres bab csodálatos, 
majdnem végső szakaszához érkezett, 
raja is lesz a tányérokon! A paradicsom, 
a különböző fűszernövények is robbanó 
állapotban vannak…

– Ez a kert szakács munkálkodásom 
mindenkori kiteljesedése, hiszen már a 
Gundelben is volt saját konyhakertünk, 
amit jobbára én gondoztam – mond-
ja. – A vendégek tudják ezt a személyes 
kapcsolatomat a természettel, a gasztro-
nómiával, ami kitörölhetetlen és minden-
egyes menüsoromnál egyéni. Szeretné-
lek meginvitálni két utcával távolabbra, 
ahol unokaöcsém, Kalla Roland sza-
kács-sajtmester egy csodálatos, saját 
egyéniségére szabott világot épített ki.

Roland a káptalantói piac sztárja
A Kalla Sajtműhelyben vagyunk, még itt Sümegprágán. Amikor nagybátyjával megérke-
zünk – mint mindig – most is a munka kellős közepében van. A sajt teljes embert kíván, 
csakis úgy érdemes olyan minőséget készíteni, ami nemcsak hogy népszerű, hanem túlontúl 
is kedvelt, a gazda az állattartással is foglalkozik. Ilyen Roland, aki követve a hagyományokat 
eredetileg a szakács szakmát választotta, mívesen kitanulta, hiszen Kálmán testvére, az ő 
édesapja ezen igyekezetét támogatta. Svájcba került, kitűnő szállodákban dolgozott séfként, 
majd elkövetkezett az a pillanat, amikor édesapja sajtkészítéséhez segítség kellett:

– Ekkor jöttem haza és közösen 
építettük fel a sümegprágai sajtmű-
helyünket, – fájdalmasan édesapám 
itt hagyott bennünket, de én tovább-
viszem ezt a szálat – mondta, miköz-
ben hatalmas korong sajtokat muta-
tott be raktárában és arra is alkalmunk 
volt, hogy a műhely háttér technikáját 
megszemlélhessük. – Az itt látható 
berendezések nagy részét Svájc-
ból vásároltam meg, amikor lehe-
tőségem volt rá. Ez például a züri-
chi repülőtér konyhájából való, de 
folytathatnám a sort, honnan, mely 
más szállodákból. Berendezkedtem 
és megpróbáltam kialakítani a ”Kal-
la – sajt” márkanevet, mai nyelven 
szólva, brendet és eljutottam odáig, 
hogy ez sikerült is! A lengyeltóti pia-
con sok a visszatérő vendégem, sze-
retek ott eladni, de szerte sok ven-
déglős viszi tőlem sajtjaimat, sokat 
hívnak televízióba, keresnek szak-
lapok. Én csak végzem a dolgomat és 

örülök, hogy a Kalla név tulajdonosa lehetek. Édesanyám, jó 
apám halála után Kálmán közvetlen szomszédja, mert közös 
ikerházat építetek. Így a mi életünk a mindennapokban is 
egybeforr. Most szólt Kálmán, hogy a következő ebédjéhez 
szeretne Kalla sajtos meglepetéseket okozni, zárásképpen a 
borokhoz. A csomagot már összeállítottam…

k.d.p.

Roland sajtokkal és állataival

Jó kondícióban
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AKI HAJDÚSZOBOSZLÓRA AZ ELMÚLT EGY 
ESZTENDŐBEN ÉRKEZETT ÉS NÉZELŐDÖTT 
– AKÁR EGYETLEN NAPRA A HUNGAROSPA 
FÜRDŐKOMPLEXUMÁBA, AKÁR A SZÁLLO-
DÁK, PANZIÓK, VENDÉGHÁZAK SOKASÁGÁ-
BAN FORDULT MEG – NAGY „FELFORDULÁST” 
TAPASZTALT. EZ PEDIG NEM A ZŰRZAVAR JELE 
VOLT, HANEM EGY OLYAN FEJLESZTÉSI PRO-
JEKT MEGVALÓSÍTÁSA, AMELY EGYSZERRE 
KORSZERŰ, LÁTVÁNYOS, HELYI ÉS REGIONÁLIS 
ÜZENETEKET KÖZVETÍT A VENDÉG SZÁMÁRA.

Attrakció ez a javából! „Hajdúszoboszló 
gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” 
címmel ez a történelmi előrelépés a Mátyás 
király sétány és a Szent István park jelentős ré-
szére terjedt ki. Aki ezen a szakaszon végigsé-
tál, élménysorozatok nyomán szembesülhet 
azzal: az Európa hírű Hajdúszoboszló új feje-
zetet kezdett vendégfogadó stílusába!. Októ-
berben hivatalosan is átadták ezt az attraktív 
sétáló utcát – jelen volt a térség országgyűlési 
képviselője Bodó Sándor, a Magyar Turiszti-
kai Ügynökség Zrt., a Visit Hungary Nemzeti 
Turisztikai Szervezet Zrt. és a Magyar Turiszti-
kai Szövetség Alapítvány képviselője, Juhász 

Szabolcs a Magyar Turisztikai Ügynökség 
szakmai igazgatója, Pajna Zoltán a Hajdú-Bi-
har Megyei Közgyűlés elnöke, Czeglédi Gyu-
la polgármester, korábbi Hungarospa Zrt. 
vezérigazgató és sok-sok érdeklődő. Mielőtt 
egy sajátos időutazásra invitálná e sorok írója 
az olvasókat, érdemes néhány fontos infor-
mációt közölni. 10 különleges élménypont 
teszi még érdekesebbé és látványosabbá 
a város turisztikai, vendéglátós centrumát. 
Ez szívdobbanása az 1925-ben itt feltörő gyó-
gyvízétől nemzetközi vendégfogadó várossá 
váló közösségnek. A Hungarospa főbejárata 

előtti új szökőkúttól, a Mátyás 
király sétány végéig tartó sza-
kaszon, a Debrecen-Horto-
bágy-Tisza-tó-Hajdúszoboszló 
desztináció bemutatásának 
tematikájára építették meg ezt 
a látványsorozatot. Mélység, 
Origó, Debrecen, Fény, Hul-
lám, Smart, Hortobágy, Kultú-
ra- hídja, Bolyongó, Víz elne-
vezésekkel. Az élménypontok 
környezetében különleges vizes 
élményelemek is létesültek. A 
Harangház dallamaival szink-
ronizált szökőkút és kishajó 
úsztató medence egyaránt 

jó szórakozást kínál minden korosztálynak. 
Művészeti alkotások is láthatók a sétányon, 
tematikus bronzszobrok, ledes fényinstallá-
ciók, utcai design bútorok. A sétány az esti 
órákban is egyedi vizuális élményt nyújt a 
felfedezők számára...

MÚLTIDÉZÉS

A tudósító nem titkolhatja, inkább büsz-
ke arra, hogy Hajdúszoboszlón nőtt fel és 
mind a mai napig mély érzésekkel kötő-
dik a városhoz. Az pedig külön személyes 

vonatkozás, hogy az egykori Bánomkert, 
60 évvel ezelőtt még inkább erdős, gyü-
mölcsös terület volt, néhány „tanyának” 
számító kis házzal. Itt kapot végtelent te-
ret szabad gyemekkorához! A „nagy rob-
banás” a szakszervezeti mozgalomnak 
köszönhető, ugyanis 1963-ban megépí-
tették a kietlenségben a Béke SZOT Üdü-
lőt. Hat emeletes hatalmas épülettömbje 
igazi látványossággá vált, egyben pedig 
óriási kaput nyitott arra, hogy ide az ország 
minden pontjáról pihenni, gyógyulni jöjje-
nek az emberek. (Az itt felcseperedő kisfiú, 
majd kamasz látott akkori „nagy” embere-
ket. Kádár János gyakran megpihent itt 
hétvégi vadászatai során. Jött ide lazítani 
Dobi István az egykori Elnöki Tanács elnö-
ke, de Kállai Gyula miniszterelnök éppúgy, 
mint a pék „Buci Gyuri”, Marosán György 
) A Lenin utcán elkezdődött egy visszafor-
díthatatlan fejlődés! Néhány év után ezen 
a városrészen építkezni kezdtek, újabb és 
újabb utcák alakultak ki. A közel 60 éves 
permanens fejlődés átformálta a Bánom-

kertet, Boldogság kertté!Kitörölhetetlenül 
lenyomata lett a fejlődésnek! A Béke Gyó-
gyüdülővel szemben egy másik emblema-
tikus üdülőt is meg kell említeni, ez pedig a 

A hajdúszoboszlói vendéglátás főutcáján…

LENINTŐL MÁTYÁS KIRÁLYIG – TÖRTÉNELMI MEGÚJULÁS A FÜRDŐVÁROSBAN

Avatók nemzeti szín szalaggal
Sokan itt készítenek fényképeket



KUSZA ŐSZ · DOKUMENTUMNAPLÓ

29M 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 0 2 2  Ő S Z

SÉ
TÁ

LÓ
S I

DŐ
UT

AZ
ÁS

SZOT Hortobágy Üdülő volt. Ez hamarabb 
szolgálta a szocialista üdültetést. Igazi elő-
futárnak tekinthető!

60 ÉV…

A tudósítónak nem kell behunyni a 
szemét, hogy visszaidézze: balról, a für-
dő felöl közelítve a 60-as évek vége 70-es 
évek elején a következő ingatlanok sora-
koztak egymás után. Zöldséges, a Totka 
család ingatlanja, ők voltak a város akkori 
fényképészei. Nyomban után a Vasutas 
Üdülő, majd a Hortobágy „C”, mögötte 
a „D” épülettel. Már magasodott a Béke 
Gyógyüdülő, látványos külön színház-
épület résszel, gyógyászati központtal. 

Nyomban utána a vezetők szolgálati laká-
saival. Pár lépésre a Hajdú-Bihar Megyei 
Állami Építőipari Vállalat üdülője jött, 
legvégül pedig a diósgyőri Kohászati 
Üzemek üdülője. 

Jobb oldalról visszatekintve sétánk-
ra! A buszmegálló melletti park, az ahhoz 
szervesen kapcsolódó OKISZ Üdülő, a 
Hortobágy SZOT Üdülő „A” és mögöt-
te lévő „B” épülete, ezután a MEDOSZ 
új üdülője, utána a Barátság üdülő, az 
ÉDOSZ (Édesipari Dolgozók Országos 
Szövetsége), MÁV üdülő, az Ózdi Kohá-
szati Üzemek üdülője zárta ezt az oldalt.l

SÉTA A SORON

A hajdúszoboszlói dokumentátor a Ha-
lottak napjára újra hazament. Feleségével 
végigsétálva nem volt nehéz felidézni a 
hosszú évtizedek dinamizmusát, átalaku-
lását. Mindketten idevalósiak, gimnazista-
ként nem messze laktak egymástól, a Béke 
Gyógyüdülő előtt találkoztak reggelente. 
Aztán jöttek sorba a változások, a városi 
fejlesztések, a hajdúszoboszlói turizmus, 
gyógy-idegenforgalom fantasztikus fel-
felé ívelése. A Mátyás király sétányon és 
a fürdő előtti Szent István park területén 
városi rendezvények sorozatait szervezték 
hosszú éveken át. Ide invitálták az ország 
borászait a Hajdúszoboszlói Bio Étel és 
Borfesztiválokra. Több helyi vendéglátós 
éttermet, büfét nyitott, voltak itt kérész éle-
tű kávézók, hamburgeresek, borkimérések, 
Lacikonyhások és ki tudja hányféle próbál-
kozók. A Hungarospa fürdő bejáratánál 
kialakított legújabb szökőkút mellett van 
egy kishajó úsztató medence is. Említést 
tettünk róla, de szimbolikus üzenete is van 
ennek a „látványelemnek”! Aki a kishajót 
(papírhajót) ráteszi a vízre, üzenni akar va-
lakinek vagy éppenséggel a távoli világba 
képzeli magát. Képeslapokat már pár éve 
nem lehet postán feladni. Pedig amíg le-
hetett, milliók küldték el innen pár soros 
élménymorzsáikat. 

Kiss Dezső Péter

A hajdúszoboszlói vendéglátás főutcáján…

Új befektetők – piaci  forgolódás…

Hihetetlen, hogyan változott a 70-es 80-as évek után 
Hajdúszoboszló vendéglátós főutcája! Az egykori zöldsé-
ges helyén most a Járja Hotel, alatta nívós étteremmel 
fogadja a vendégeket. A fényképész család ingatlanján 
jelenleg cukrászda működik, az  egykori Vasutas üdülő 
pedig Aurom néven egy befektető családé, aki további 
szállodákat működtet, ugyanitt. Az egykori Hortobágy 
üdülő épületeit újították fel, az OKISZ üdülőből is nem-
zetközileg nívós szállodát varázsoltak. A Béke „SZOT 
világa” már a múlté, a Hunguest Zrt. kötelékét erősíti, 
jelenleg felújítják. A szolgálati lakásokból Apolló Hotel 
néven szintén luxusszállodát alakítottak ki, a Hunguest 
Zrt. égiszén belül. Fontos momentum! Az Apolló mö-
gött-mellett a 70-es évek közepén építettek egy pártü-
dülőt, amely jelenleg – bár van gazdája – torzóként, le-
robbantan vár jobb sorsára. Az építőipari vállalat egykori 
üdülőjének helyszínén a Silver négycsillagos hotel épült 
fel, tulajdonosa a szemközti, ózdi szakszervezeti üdülőt is 
az ország egyik leglátogatottabb szállodává fejlesztette. 
Menjünk tovább! A MEDOSZ helyén Mátyás király néven 
szintén nívós, magántulajdonban lévő szálloda fogadja a 
vendégeket. A Barátság, megtartva a nevét, komoly fej-
lesztés nyomán, jelenleg külföldi tulajdonban van, előző 
tulajdonosi köre szoboszlói, főként vendéglátós befekte-
tőkből állt. A MÁV üdülője maradt a MÁV-é. 

Pá
va

i V
aj

na
 Fe

re
nc

 sz
ob

ra

Üzenet papírhajókkal...

Czeglédi Gyula 
– a 2022-es Év Polgármestere kitüntetettje  – 

avatóbeszédet tart

Hortobágyi pillanatkép



KUSZA ŐSZ · DOKUMENTUMNAPLÓ

30 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 0 2 2  Ő S Z

DU
NA

-P
AR

TT
ÓL

 LA
OS

ZIG

MOST A TÚLÉLÉS MINDENKI SZÁMÁRA 
AZ ELSŐSZÁMÚ STRATÉGIA! A VEN-
DÉGLÁTÁSBAN DOLGOZÓK SZÁMÁRA 
EZ HATVÁNYOZOTTAN IGAZ. NEM ELŐ-
SZÖR TALÁLKOZTUNK RÁCZ FERENC 
MESTERSZAKÁCS SÉFFEL, AKI CSALÁDI 
VÁLLALKOZÁSÁBAN, SZAKMAI MUNÍ-
CIÓJÁT TEKINTVE, MINDIG MEGPRÓBÁL 
TOVÁBBLÉPNI…

Lapunkat dokumentumnaplósze-
rűen szerkesztjük az elmúlt közel há-
rom esztendőben. 2020. április 23-án, 
a pandémia erősen ránk törő kezdeti 
időszakában az MBÉ magazinnak azt 
nyilatkozta, hogy nem zárja ki annak 

lehetőségét, hogy a vendéglátás ága-
zatán belül forradalmi változások kö-
vetkeznek be. Nem kellett látnoknak 
lenni ahhoz, hogy ez igazzá váljon ,sa-
ját, közel 40 éves pályafutását is figye-
lembe véve. Amikor mindezt vizionálta 
szerződés szerint a Magyar Államkincs-
tár éttermét vitte.  

De ez már a múlté, Rácz Ferenc „túl-
élő stratégiájában” az újabb és újabb 
kihívások szerepeltek. 

– Annyira megváltozott a vendég-
látás, idegenforgalom, turizmus gazda-
sági háttere, hogy jelen pillanatunkban 
újra csak azt mondhatom, hogy a kö-
zépréteg mellett, a felsőbb rétegeket 
kell megcéloznia az olyan vendéglátó-
helyeknek, mint a mostani, legújabb 
felkérésre elvállalt séf feladataim hely-
színe, a Dunapark Étterem és Kávéház 
– fogalmazott.

1938-tól… 

A Dunapark Ház 1938-ban nyitotta meg kapuit. Ez 
akkoriban azt jelentette, hogy ez a Ház az alapoktól 
kezdve úgy épült, hogy otthont adjon a budapesti 
kávéházi élet közönségének. A Bauhaus stílus jelen-
leg is jellemzi, hiszen a Dunapark Kávéház 2006-
ban visszanyerte régi pompáját. A főváros jelleg-
zetes és emblematikus vendéglátós oázisa, ahol a 
kiváló ételek mellett a hazai, klasszikus cukrászati 
kultúra is megjelenítődik a napi kínálatban. 

Pár hónapja tehát, hogy ezen a tör-
ténelmi helyszínen dolgozik séfként 
Rácz Ferenc! Nehezen sikerült találko-
zási időpontot egyeztetnünk, de a ház 
séf munkálatai mellett – mint gasztro-
nómiai vállalkozó – külső felkéréseket 
is vállal. A laoszi nagykövetség fontos 
rendezvényét bonyolította le, külön 
felkérésre, ahol Szijjártó Péter kül-
ügyminiszter is megjelent:

– Szakmai életem része, hogy sok-
féle megbízatást kapok, mert erre 
lettem „kiképezve”! – mondja gyors 
gondolatcserénk alkalmával. – Kiváló 
tanítóktól szerezhettem meg az alapo-
kat és a mesteri ismereteket. Közöttük 
elsőként Lukács István háromszoros 
Oscar-díjas séfet említeném, aki két 
évvel ezelőtti haláláig, igazi men-
torom volt! Az egykori Atrium Hyatt 
Szállodában kiváló csapat jött össze, 
érdekes módon az is a Duna parthoz 
közeli helyszínként jelölhető életem-
ben. Most fontos állomása a Dunapark 
Étterem és Kávéház pályafutásomnak. 
Mindig is a kihívásokat kerestem, 
és ez most újra lehetőséget ad a bi-
zonyításra. Olyan közönség jellemzi 
vendégkörünket, amely egyértelműen 
nyitott a minőségre, igényes és nyitott 
az újszerűségre is. Elképzeléseim sze-
rint több olyan gasztronómiai prog-
ramot kell megvalósítanunk, amely a 
nehéz helyzet ellenére is vissza tudja 
csalogatni a törzsvendég körünket! 
Tematikus étlap mellett, borvacso-
rákat is szeretnénk szervezni. Lukács 

A DUNAPARK ÉTTEREM ÉS KÁVÉHÁZ TÖRTÉNELMI ÜZENETE 
– VISSZACSÁBÍTANI A VENDÉGEKET

Rácz Ferenc séf 
„túlélő stratégiája”
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István séf életre szóló üzenetképpen, 
még beosztott szakácsként azt mond-
ta nekem: „A tradicionális magyar 
konyhát egy életen át meg kell őrizni, 
de nem szabad elzárkózni az új stílu-
soktól sem. Az mindig a szakács dön-
tése, meddig megy el.”

Összefogott, stílusos ételkínálat

A szakmában eldöntendő kérdés, hogy a mostani, 
oly sokszor sajnálatos módon idézni kényszerült 
„válsághelyzetben”, milyen étlapot állítsunk ösz-
sze? Rácz Ferenc szerint nagyon összefogottan 
kell megmutatni egy ház ízkínálatát! Nézzük rész-
letesen, most, mit is kínál a séf! A Cézár saláta, 
házi füstölt csirkemellel, a marha tatár szarvas-
gombával, petrezselyemmel az előétel. 
Kétféle leves: májgombócleves, 
kucsmagomba, zöldborsó, bor-
júpofa gulyásleves. Főételként 
pedig hat komponenst java-
sol vendégeinek! Carbonara, 
házi rigattoni, a nap hal-
fogása, fehér spárga, zeller 
kísérettel, kacsamell, spenót, 
vajretek, grillezett csirkemell, 
paprikás mártással, házi tésztával. 
Továbbmenve: medvehagymás sajttal 
töltött, rántott csirkecomb, bur-
gonyapürével, grillezett kecs-
kesajt, vajtök, szeder. Finom 
lezárással palacsinta, tejcso-
ki, kókusz, málna, pisztácia 
ízesítéssel.

– Nagy lehetőséget 
látok a Dunapark történelmi 
hátterét is felvonultató jelené-
ben! – mondja a remek sza-
kács, aki családi alapon 
viszi vállalkozását, fe-
lesége és igen tehetsé-

ges,  szakácsnak tanuló 
Gergő fia segítségével. 
– A szakmaisághoz, az 
ezzel kapcsolatos alá-
zathoz és elkötelezett-
séghez hozzátartozik 

a családi háttér is! Nagy 
örömöm, hogy fiam a leg-

utóbbi nemzetközi szakmai 
versenyen, februárban a 

legnagyobb szakembe-
rek között mutathatta 
meg ifjú emberként a 
tehetségét. Most arra 
készülünk, hogy túlél-

jük azt a nehéz helyze-
tet, amivel szembe kell 

néznie a magyar vendég-
látásnak, ezen belül is a ven-

déglátós, szakács, cukrász 
társadalomnak. Minden-

ki a gazdálkodás, az 
ésszerűség szempont-
jait emlegeti. Ez rend-
jén is van, de nagyon 

nehéz jövőt tervezni, 
úgy, hogy esetleg a gáz-

csapokat, az elektromos ára-
mot lezárják. Ha ez így lesz, akkor 

nemcsak munkahelyek tízezrei szűn-
nek meg, hanem egy kellemes élet-
érzés is veszélyben van. Ez nem más, 
mintegy szépen megterített asztalhoz 
leülni, ahol  pincérek szolgálnak fel, a 
konyhai háttérben elkészített szakács 
produkcióit a vendégek elé téve.

Végezetül azt is érintjük még Rácz 
Ferenc gondolkodó séffel, hogy ez a 
mostani harc a vendégért, a megél-
hetésért nem fog csillapodni. Lesz-
nek vesztesek, új életre lehetőséget 
kapók, de optimistaként azt vizionálja: 
mégiscsak észnél lesz az emberiség…
Mert még  sokáig dolgozni, alkotni 
szeretne !

kdp
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MONDHATNÁM RIPORTERI SZERENCSÉMNEK IS, HOGY FEHÉRVÁRCSURGÓN EGY 
KORÁBBI VIDÉKI UTAZÁSOM SORÁN VÉLETLENÜL FELFEDEZTEM A ZÁMBÓ CUK-
RÁSZDÁT. TAVASZI EMLÉK: FINOM KÁVÉ, UTÁNOZHATATLAN ÍZVILÁGÚ FAGYLALT-
KEHELY, HÍVOGATÓ    SÜTEMÉNYEK, DE SIETNI KELLETT TOVÁBB AZ UTAMON…

Amikor újra a fehérvárcsurgói cukrászdában ülhetek, ezen a ve-
rőfényes októberi kora délutánon, már a cukrászmesterrel beszél-
gethetek, mert nyitott volt arra, hogy közelebbről is bemutassam 
pályafutását. Ő nemcsak helyben, de térségi léptékekben , tisztes 
iparosi mivoltában is letette névjegyét.  Alázattal közelítve szak-
mához, vendéghez és mindig nyitottnak lenni arra: keressük ugyan 
a cukrászati stílusokat, de végül meg kell találni a sajátot, amihez 
egész szakmai életút során ragaszkodni kell:

– Ehhez persze az indulás is nagyon fontos, ugyanis a pályavá-
lasztásnál a felszolgáló szakmát tanultam ki – mesél a kezdetekről, 
szárnypróbálgatásairól Zámbó Sándor. – Megnősültem, felszolgá-
lóként már dolgoztam Székesfehérváron, viszont feleségem ke-
resztapja budapesti cukrászpéldát mutatott fel nekem. Lajkovics 
József terelt erre a pályára és mondhatom, nem bántam meg, hogy 
a vendéglátós szakmák közül ezt a finom, cizelláltabb vonalat, élet-
pályát bonthattam ki. 40 év van mögöttem, fehérvárcsurgóiként 
hűséges maradtam ehhez közösséghez, fokozatosan lépegethet-
tem tovább saját családi vállalkozásunk ranglétráin. 1987-ben ráta-
láltam egy csodálatos stílusra, műfajra, ez pedig a fagylalt. A mos-
tani boltunktól alig 500 méterre nyitottam egy fagylaltozót, még 
most is működik, de közben kialakíthattuk a Zámbó Cukrászdát.

Építkezett, csatát nyert…
A város , azóta már nyugdíjba vonult  polgármestere, Bernáth Péter négy cikluson át tette a dolgát, 
hogy fejlődjön Fehérvárcsurgó. A kastély közvetlen szomszédságában kialakított téren egy szolgál-
tatóház építését határozták el. A szorgalmas cukrásznak a polgármester, jó érzékkel és    segítően 
javasolta: „nyiss egy cukrászdát !” A feleségével átbeszélték és belevágtak. Nem azonnal sikerült 
megvalósítani tervüket, bevallja csaknem négy esztendő alatt született meg a cukrászda! Minden 
szabad  pénzüket folyamatosan erre fordították és 1997-től, tehát 25 esztendeje Zámbó Sándor 
cukrászdája egyfajta gyújtópont lett ezen a tájékon. Jól átgondolták az is, hogy a vendégkör egy 
része – még jelenleg is,  valamilyen oknál fogva  a kisebbik hányada – helyi vásárlókból verbuvá-
lódik, az átmenő forgalom viszont jó pozíciót jelentett és jelent mind a mai napig is. Megismerték 
a „Zámbós stílust”, amelyről összefoglalóan elmondhatjuk, a tradicionális cukrászat hatalmas 
fundamentumát képviseli, a természetes anyagok meghatározóak, még inkább kizárólagosak. 
Ez érvényes a fagylaltnál és a süteményeknél egyaránt. 25-30 féle készítményből válogathat a 

vendég, mézes zserbótól képviselőfánkon át, a krémesekig, tortáknál Lúdláb, Dobostorta, naran-
csos Trüffel, most nem soroljuk tovább- igazi klasszikusok! Nagyon kedveltek sós készítményeik, 
amire büszke: erre a stílusra egyaránt fogékony az idősebb korosztály és a fiatalabb generáció! A 
riporter szakaszosan faggathatja kérdéseivel Sándort, mert egy hirtelen  helyzet miatt a pultnál 
dolgozó kedves kiszolgálólány másfél órára éppen elkéredzkedett. Beszélgetünk, közben pedig 
jönnek a vendégek! Helyiek ebben a melegben az emblematikus fagylaltjait – 20 fok van még 
délután is – kérik, két-három gombócot. Jön picinyke leánykával tortát rendelni egy édesapa. Sán-
dor megjegyzi, hogy a dísztorták csak előzetes rendelések alapján készíthetők el. Ám felajánlja: 
most azonnal is varázsolhatnak egyet, például a somlói galuskából, melyből akár 8-12 szeletest is 
adhatnak, maximum 10 perces, jó szívvel végzett munkával. Rábólintanak…, a kislány még fagyit 
is kap türelmének jutalmául. Biztosak vagyunk abban, hogy az édesapát „elküldték” tortáért, nagy 
fájdalom lett volna a családnak, ha dolgavégezetlenül megy haza. Benyit egy Várpalotáról érkező 
törzsvendég, nem sokkal később egy Fehérvárról ide csak az ízekért kiruccanó visszatérő, majd egy 
orosz hölgyvendéggel finomságra vágyó magyar férfi, aki hosszasan sorolja vendégének a kínála-
tot, eldöntik, de a tea nem maradhat ki! 

– Amikor a kulisszák mögül, a műhelyből kimehetek a vendég-
térbe, számomra az az igazi kikapcsolódás a termelői munkából! – 
mondja Sándor, ahogy kicsit elcsendesedik az üzlet. – Ennyi évtized 
alatt sok embert megismertem, és szolgáltam ki jó szívvel, mert 
szeretek beszélgetni, érdeklődni. Ilyenkor kitisztul az agyam. Aztán 
megyek vissza a krémekhez, tortalapokhoz… Most már átalakítot-
tuk az életünket, feleségem nyugdíjba ment, lányom Anna viszont 
egyre többet segít, bízom benne, hogy a jövőben is számíthatunk 
rá. Fiúnk más területen dolgozik, hagytuk, találja meg a maga útját. 
Reggel 6 órakor indítom a napomat, 7-kor zárunk.  Ez a cukrászda 
a mi szerény életművünk. Az utánpótlásról? Sajnos azt tapaszta-
lom, mestervizsgával a hátam mögött, hogy a mostani tanulók 
nagy része már eleve rossz motivációkkal érkezik. Az eredmény? 
Nagy részük pályahagyóvá válik! Szerintem az oktatás területén 
a régi módszereket vissza kellene hozni. Ne egy helyen végezze a 
gyakorlatát a tanuló, hanem különböző stílusú cukrászdákban, mű-
helyekben szerezzen különböző stílusokról tapasztalatokat. Záró 
üzenetem? Ismételten megerősítem: gyönyörű szakma a cukrászat! 
Olyan mesterség, amelyben az ember kibontakozhat és – alázattal, 
odaadással végzett munka nyomán – a vendégek elismerése, sze-
retete erőt ad ahhoz, hogy másnap reggel is folytathassuk…

kdp
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A szakmát, 
a Vendéget 
szeretni kell!

FEHÉRVÁRCSURGÓN ELÉGEDETT 
MESTERCUKRÁSSZAL TALÁLKOZTUNK…

Anna édesapjával

Népszerűek a Zámbó Cukrászda termékei


