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Az Oldalas magazin szerkesz-
tősége, egy hónap szabadságra 
ítéltetett. Mint tudjátok, mun-
kánkat önkéntes alapon vé-
gezzük, így ránk fér, ez az egy 
hónap pihenés, melyet már 
megszokhattatok az előző évek 
tapasztalatai alapján. De ígér-
jük, szeptembertől újult erővel 
térünk vissza. A pihenésünk 
alatt sem fogunk tétlenkedni, 
ugyanis remélhetőleg számos 
tapasztalattal, ez által érdekes 
cikkel találkozhattok majd. 
Tehát, mindenkinek, így ma-
gunknak is jó pihenést!

Asztalos István
Főszerkesztő
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Csőben sült töltött vajretek

Az alacsony hőmérsékleten történő
ételkészítés évszázadok óta népsze-

rű.. Valamennyi konyhának megvannak
az így készült tradicionális fogásai.

Olvassátok, hogy mit gondolnak szak-
értőink, ugyanis, ebben a hónapban, 

a „nagy port kavart” írásom apropóján a 
Gasztrobloggerekről kérdeztük őket.

Ha igazán kíváncsiak Pécsre, azt 
csak személyesen, hangulatos utcá-

it járva, ízes ételeit és kiváló borait  fo-
gyasztva ismerhetik meg... Játsszon velünk, az értékes nyeremé-

nyért! Melyet a Hungary Card kibo-
csátója, a Hotelinfo Kft. jóvoltából sorso-
lunk ki.

Interjú Takács Árpáddal és Szabó 
Zoltánnal a méhészetről, és annak 

problémáiról.

Interjú] Bődi Szabolccsal a MOGY 
szervezőjével. Beszélgettünk az új hely-

színről, programokról, stb. Édes gyöngyvirágfa, melynek még 
Magyar neve sem volt.

Minek az új?
Magyarok Országos Gyűlése

Légy részese és használd ki a lehetőséget, küldj Te is kérdést a „Nagylátószög” című rova-
tunkba, hogy azt szakértőink megválaszolhassák! E-mail: info@oldalasmagazin.hu
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Játék
Mi az „omlet”?

A: TOJÁSLEPÉNY

B: MÁJAS HURKA

Megfejtéseiteket küldjétek el, az oldalasmagazin@postafiok.hu 
címre.

Havi nyereményünk:
A Hungary Card Plus, a 

Hungary Card kiadója, azaz  Hotelinfo Kft.  felajánlása.

A játékban, csak 18 éven felüliek vehetnek részt! A nyertest e-mailen értesítjük!
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Csőben sült töltött vajretek 
    ELKÉSZÍTÉS:

 A megpucolt vajretek belsejét kikaparod.  Lereszeled, 1 szelet apróra vágott son-

kát, metélőhagymát, tormás majonézt adunk hozzá. Az egészet visszatöltjük az üregbe, 

megszórjuk sajttal és készre sütjük.

Húsvétra és diétás étrendhez is javaslom.

Jó étvágyat!
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A recept Stiller Tamás tollából származik és elérhető a www.schef.hu honlapon is. 

   KALÓRIATARTALOM:

1 adag kalória- és szén-
hidráttartalma:

1 vajretek: 7 Kcal, 1g 
SzH

1 szelet sonka: 7,8 
Kcal, 0g SzH

3 g majonézes torma: 
21 Kcal, 9g SzH

5 g trapista sajt: 19,05 
Kcal, 10 g SzH

Összesen: 54,85 Kcal, 
20 SzH

Stiller Tam
ás rovata



ÉSZREVÉTEL
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A gasz tromaf f ia  l e t ez ik
,

 Manapság biztosan, de lehet, hogy régebben is létező jelenség volt, hogy a szakmában 
dolgozó öregek mindent elkövetnek azért, hogy a maradék idejüket még kihúzzák a nyug-
díjukig. Ezt olyan szintre emelik, hogy az már a munka, de legfőképpen a minőség rovásá-
ra megy. Ezzel a cikkel a célom, egy sokak által ismert problémára felhívni a figyelmet, de 
megnevezni nem szeretnék senkit, így mindenki helyettesítse be saját tapasztalatai alapján a 
személyeket, ha találkozott már olyannal.
 A történetünk szereplői feltehetőleg valamikor nagy névnek számíthattak, ha másért 
nem a dörgölőzésük miatt, mellyel elérték, hogy kiemeljék őket a hétköznapiságból és felke-
rülhessenek a megkülönböztetettség színpadára. Így lett egyikőjük chef, és mesterszakács, 
míg a másik főpincér, majd később étteremigazgató. Ez a helyezkedés, manapság is létező 
fogalom, hiszen erre manapság is van példa, de az egy másik cikk lesz. Ezzel az előléptetés 
miatti kényszerszerű megfeleléssel pedig semmi más célja nem lehetett az ilyen személyek-
nek, mint saját boldogulásuk, azaz feljebb kerülni a ranglétrán. Mellyel bajt ugyan közvetle-
nül nem okoztak, de a vége mégis az lesz. Itt joggal tehetjük fel a kérdést, hogy miféle bajról 
beszélünk? – akkor lássuk a sztorit. 

 Ismerek egy embert, akit most nevez-
zünk Zolinak, és egy másikat, akit pedig 
Ferinek. Akik immáron 42 éve űzik a szak-
mát, valamikor még szerethették is. Nos, 
Zoli és Feri is, a nyugdíj közelében áll, így 
mindkettejük számára már csak az a cél, 
hogy odáig kihúzzák valahogyan, abban a 
megkülönböztetett pozícióban, amit még 
évekkel ezelőtt akasztottak rájuk és lehet, 
hogy valós tudás nélkül kapták mindazt. 
- ezt már sosem tudjuk meg. A cikk meg-
írását Zoli váltotta ki, ugyanis az, amilyen 
vehemenciával, és amilyen módszerekkel 
teszi mindezt, azaz ahogyan igyekszik a 
munkahelyét megóvni, az számomra sem-
mi esetre sem elfogadható. Még akkor 
sem, ha tekintettel vagyok rá, hogy hány 
éves, és mekkora múltja van, milyen he-
lyeken dolgozott, és kikkel. Nem érdekel! 
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Engem csak az érdekel, hogy manapság 
megszégyeníti a szakmát! Teszi ezt azzal, 
hogy olyan recepteket gyárt, amely semmi 
esetre sem tálalható a vendégnek úgy, hogy 
megmaradjon a frissessége. És mindezt 
egy olyan üzemeltetési filozófiával párosít-
ja, amely garancia is egyben, hogy a ven-
dégeink egész biztosan ne vágyjanak étte-
rembe járásra. Ilyen például az, amikor a 
kamrában lennie kell mindig, mindennek 
készen, mert „milyen dolog az, ha nem tu-
dunk azonnal kiszolgálni valakit.” (Meg-
jegyzem, ki tudunk, csak frissen késztve!) 
Ezért képes hetekig tárolni az el-, vagy elő-
készített ételeket. Na, nálam az ilyet, lehet 
akár mesterszakács is, de már nem nevez-
hetjük szakembernek! Azt is megkérdője-
lezem, hogy egy szombati esküvő menü-
jének miért kell kedden, esetleg szerdán 
készre főzve meglennie? Vagy például egy 
2-3 hetes hidegtál hogyan fog kinézni, ha 
a vendég elé tesszük, aki, ha lehet, hogy 
nem is veszi észre annak valós korát, de 
mindenképpen átvertük. Igen átvertük, 
mert nem gondolom, hogy ma ez elfogad-
ható és jó irány, még akkor sem, ha valaki 
a munkahelyét óvja ezzel. Mint, ahogyan 
azt sem tudom elfogadni, ha mindezt az-
zal magyarázza, hogy így „makulátlanul 
ki tud mindenkit kiszolgálni, azaz min-
den időben történik”. Ezzel szemben én 
azt gondolom, hogy Zolinak, a személyes 
mellveregetés helyett haladni kellett vol-
na a korral és néha levenni a vaskalapot, 
akkor egész biztosan sokkal könnyebben, 
frissebb, sokkal igényesebb, jobb minősé-
gű ételeket tudna adni, persze a mai kor 
szellemében. És ugyanúgy, helyén lenne a 
nyersanyag felhasználási százaléka, amely 
biztosítéka jelenlegi munkahelyének, és 
elvárása a profitorientált cégvezetésnek. 
 Apropó „profitorientált” Feriről meg-
feledkeztünk. Akinek ugyan nem a kony-
hán a munkahelye, de mégis rokon szálak 

fűzik „mindenáron nyugdíjig” Zolihoz. A 
szisztéma ugyanaz, csak őt főként a pénz 
mozgatja. Az a pénz, amit a munka elvég-
zéséért kap, és az a pénz, amit meg tud 
mellette csinálni magának. Mert ugye, ha 
Feri és Zoli összefog, akkor a cégvezetés 
könnyen megvezethető ám. Ezt pedig nem 
hagyják ki, miért is tennék, hiszen az érde-
kük az, mindenáron kihúzni a nyugdíjig, 
és főként tartalékolni arra. Az már kevés-
bé fontos számukra, hogy tisztességesen 
üzemelő üzletben tegyék azt, ahol a betérő 
vendégek arányában nő a profitjuk. Ők in-
kább a biztosat akarják, szövevényes szá-
lakkal a kezükben tartani mindenáron azt, 
ami már az övék, minél tovább megtartani. 
Ehhez sok esetben cinkost is találhatnak, 
aki mondjuk, segít nekik, cserébe pedig az 
ő pozíciója is biztosítva lesz. Ez a munka-
helyért mindent elv, főként a jó munka-
helyért ártalmas, mert azért manapság is 
szinte harc megy, még a szakmaiság rová-
sára is. Ezzel pedig a feltörekvő tehetséges 
fiatalokat hozzák kilátástalan helyzetbe, 
mert aki egy kissé veszélyesebb a pozíció-
jukra, annak mindenképpen mennie kell, 
még akkor is, ha koholt vádak alapján dön-
tenek a menesztésről. De talán jobban is 
jár az, aki egy ilyen helyről menesztve lett, 
vagy ő döntött úgy, hiszen abban a légkör-
ben megmaradni tisztes vendéglátósnak, 
vajmi keveseknek sikerülhet. Így már csak 
arra hívom fel a még aktív „Zolik és Ferik” 
figyelmét, hogy az idő nekünk dolgozik. 
Lehet, hogy teljesül a vágyuk, hogy kihúz-
zák nyugdíjig, de a miénk akkor fog, ha az 
ilyenekből, akik más hátán sétálnak előre, 
vagy akik szakmaiságukat is feladják, csak, 
hogy teljesüljön céljuk, na, az ilyenek ár-
tanak a legtöbbet a szakmának, így abban 
helyük sincs. A szakma pedig, ki kell, hogy 
tisztuljon tőlük! 

 Én ezen leszek!                               -AI-



Gasztronauta: A kíméletes ételkészítésről

 Hirtelen sütés hatására a 
Maillard reakció mellett létrejön a 
hússzövetekben egy izom összehúzó-
dást eredményező sokk, amitől a hús 
megkeményedik, de pihentetés után 
visszanyeri ernyedt, puha állagát.  A 
nagyobb darab húsok esetében ezután 
következhet a jótékony hatású kímé-
letes sütés, hőkezelés.  
Az alacsony hőmérsékleten történő 
ételkészítés évszázadok óta népszerű. 
Valamennyi konyhának megvannak 
az így készült tradicionális fogásai. 

A hazai konyhák tradícionális eszközében, a 
kemencében hosszas sütéssel nyeri el fensé-
ges zamatait a bőrös csülök, a libacomb, vagy 
a sólet.  Mobilabb és olcsóbb megoldás meg-
vásárolni egy kerámia sütőtojást, amely 1 kg 
fabrikett segítségével hosszú órákon keresztül 
tudja biztosítani az ideális sütési környezetet. 
(1.kép)Szabályozható hőmérsékletű konyhai 
elektromos eszközökben akár 20–24 órán át 
is készülhetnek olyan masszívabb rostozatú 
húsok, mint pld. a pofahús. Ezek a lassú fő-
zéshez használt edények jellemzően alacsony 
hőmérséklettartományban, légköri nyomáson 
működnek, ilyen például a Gastrovac. (2.kép) 
Az alacsony hőmérsékleten készülő ételre-
ceptek többsége 5–9 órás vagy hosszabb fő-

Jegyzet

zési időket ír elő, így biztosítva az 
egyenletes hőkezelést és az optimá-
lis textúrát.  
A legjobb séfek is szinte azonnal 
váltak híveivé, látván, hogy milyen 
költemény születhet egy hosszú 
órákon át sütött báránylapockából. 
Talán emlékezünk nagyanyáink ál-
tal a sparhelt szélén lassan sütöge-
tett pecsenyére, melyet zsírral ön-
tött nyakon, hogy ne száradjon és 
egyenletesen átpuhuljon. A meg-
sütött húst pedig vindőbe öntöt-
te, hogy a kicsapódott nedvesség-
tartalmat elválassza a zsiradéktól, 
hiszen ez romlandó, viszont a zsi-
radék alatt tárolt hús pincehőmér-
sékleten is hónapokig friss maradt, 

sőt az idő teltével egyre inkább omlósabbá, za-
matosabbá vált. 
Ma a technológiát konfitálásnak nevezzük és 
történhet ízesített olajban, vagy különböző 
zsírokban, de ma már pontosan ellenőrzött 
hőmérsékleteken sütőben.

A sous-vide most kezd Magyarországon is 
teret hódítani, pedig már a 60-as években is 
használták ezt a technológiát Franciaország-
ban!  (3.kép)Hasonló technológia alkalmazá-
sát már a vákuumozó gépek elterjedése előtt is 
láttam, de akkor még nem értettem a lényegét.  

8.oldal © 2013 www.oldalasmagazin.hu



Konkrétan arra gondolok, hogy légmentesen 
lezárt dunsztosüvegben, vízbe állítva, hosszú 
órákon keresztül készített ételt első meste-
rem, és éltető levesnek hívta, de szalonnát is 
kövesztett ezzel a módszerrel, majd a lehűtés 
után „pírt” sütött  a bőrére.
A posírozás sem új keletű módszer, ma bor-
ban, tejben, vagy ízesített folyadékban, olaj-
ban   készülnek így kíméletesen, például a 
kézműves konyhák vastaghúsú halai. Gondol-
nunk kell újfent a magyar konyha jellegzetes 
technológiájára az abálásra, gyakorlatilag en-
nek elvét követve újult meg a modern konyhai 
alkalmazásokban.

Az új konyhatechnológiák alkalmazásának 
elterjedése, némi késéssel ugyan, de egyértel-
műen fejlődésnek indult magyarországon is. 
Ahhoz, hogy ez létrejöjjön, két fontos ténye-
zőnek köszönhető.  Az egyik, hogy a megvaló-
sításhoz szükséges precíz hő követő eszközök 
ma már széles körben beszerezhetőek, áruk 
folyamatosan optimalizálódott, a másik pedig 
az, hogy már hozzáférhető a technológia szak-

szerű oktatása. 
 Ha bizonyos ismeretekkel bír a szakács az új 
technológiákról, jóval nagyobb esélye van el-
helyezkedni még akkor is, ha a konyhák még 
mindig le vannak maradva a felszerelések te-
kintetében. Ma már kötelező elsajátítani a gaz-
daságos ételkészítési technológiákat, hiszen 
az optimális gazdálkodás alapja a jól vezetett 
konyhának. 

Az új, és gazdaságos konyhai technológiák  
kutatása és ismertetése  ma már életcéllá vált 
számomra.  Szívesen teszek eleget azon felké-
résnek, melyek egy konyha működésének át-
szervezésével,  a géppark kiegészítésével, vagy 
akár csak a meglévő lehetőségekből gazdál-
kodva az új  konyhatechnológiákat biztonsá-
gosan szeretnék alkalmazni szakértő bevoná-
sával.

Csidei Tamás, mesterszakács, 
konyhatechnológiai szakoktató

 gasztronautakft.hu
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Gasztronauta Kft. 
  

www.gasztronautakft.hu

info@gasztronautakft.hu

X
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Képünkün: Takács Á
rpád és Szabó Zoltán

Objektív

Takács Árpád és 
Szabó Zoltán

Beszélgetés a méhészetről, és annak problémáiról....



következménye, mind „le is rajzott”, így csak pár darab maradt. Ezt azonban a jövőre nézve 
kihívásnak fogtam fel, mégpedig, hogy megmutassam, a következő év jobb lesz.

Mennyi van most?
 

 T.Á.:  Közel 100 családom van jelenleg, de ezek fenntartása is már a saját korlátaimat súrolja 
így munka mellett.
 Sz.Z.: Jelenleg 160 családom van, és azt gondolom ez elég is jelenleg, mivel ez csak akkor 
fenntartható, ha az ember tudja, hogy mennyire van szüksége, azaz mennyit tud fenntartani. 
Nekem pedig ez éppen elég.

Mikor kezdtétek, és mi ösztönzött, hogy méhészkedjetek?

 Takács Árpád: 2000-ben kezdetem, az elhivatottság mellett természetesen az anyagi von-
zata is kecsegtetett. Erre egy gyermekkori cimborám hívta fel a figyelmemet, és javasolta azt 
számomra. Így belefogtam.
 Szabó Zoltán: Fogalmazzak úgy, hogy a dominóeffektus. Ugyanis engem az Árpi vont bele, 
már, ha ezt nevezhetjük így. Összességében az elindulásnál sokat segített.

Mennyire volt nehéz be-
letanulni?

 T.Á.: A kezdet nagyon 
nehéz, és a háttér hiánya még 
csak fokozza a kezdeti nehéz-
ségeket. Így az első néhány 
év egyáltalán nem nevezhető 
egyszerű feladatnak.
 Sz.Z.: Ez nem az, amit 
valamikor is ki lehet tanulni, 
ezt szerintem 20 év alatt sem 
megtanulni igazán, mivel 
minden év más és más, így 
pedig folyamatosan impro-
vizálunk, és új problémákkal 
szembesülünk.

Hány családdal kezdtétek?

 T.Á.:  Első körben 10 csa-
ládot vásároltam, mert úgy 
éreztem a beletanuláshoz ez 
elég lesz, azt gondoltam ebből 
majd tovább tudok fejlődni. 
 Sz.Z.: Kezdetben 16 csa-
láddal kezdtem, de ez csak 2 
hétig tartott, azután 20at vá-
sároltam még hozzá. Akkor 
azt gondoltam ez majd köny-
nyű lesz. Ennek meg is lett az 
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rizikós. Gondoljunk csak a tavalyi, vagy az idei évre, ahol az időjárás mindent felülírt, és hiába 
a sok munka, befektetett energia.

Mennyire megterhelő feladat a munkahelyeteket összeegyeztetni a méhészkedéssel?

 T.Á.: Az biztos, hogy nem egyszerű feladat. Aki hulla fáradtan megy haza a munkahelyéről, 
az képzelje el azt, hogy akármilyen fáradt, vagy akármennyire nincsen kedve hozzá, de egy má-
sik munka akkor kezdődik el, mely akár fizikálisan, akár mentálisan nagyon megterhelő, hisz 
nem elég a folyamatos cipekedés, még az ember agya is folyamatosan ezen kell, hogy járjon. 
 Sz.Z.: Ezt el sem lehet mondani. 

Mennyi idő alatt sikerült felszaporítanod az állományt, vagy vásároltad őket?

 T.Á.:  Számomra ez sokáig hobbyként, és perspektívaként szerepelt az életemben, de már 
3-4 éve ezzel az állománnyal foglalkozok. 
 Sz.Z.: Ebben a jelenlegi állomány elérésében, 6 esztendő munkája van, ami nagyon nehéz 
feladat volt.

Mi lenne a célod, hány családosra 
szeretnéd duzzasztani?

 T.Á.:  A méhészkedést, ha tudnám 
hivatásszerűen űzni, akkor bővítenék, 
de jelenleg ez is elég, mint mondtam, 
a munka és az ingázás mellé több nem 
férne bele. Így marad ez a nagyságú ál-
lomány egyelőre.
 Sz.Z.: A jelenlegi állomány éppen 
elegendő ahhoz, hogy az egész csalá-
dot ellássa munkával. Azon felül pedig 
ez az állomány, egy ember, illetve egy 
család részére, főként munka mellett 
űzve, nagyon is kimerítő feladat.

Manapság már ez számít fő pro-
filnak, tehát már nem dolgozol 

ezen kívül sehol?
 T.Á.:  Sok mindennek kellene vál-
toznia ahhoz, hogy az ember be merje 
vállalni azt, hogy egy fokozottabb ter-
melés és több család által, ez legyen a 
főállás. Így sajnos, vagy Hál’ Istennek, 
jelenleg is dolgozom mellette. Ez vala-
hol ad egy megnyugvást, ugyanis, ha 
minden kötél szakad, akkor van egy 
pici biztosítékom a túlélésre.
 Sz.Z.: Nem, jelenleg dolgozom 
emellett, mivel ezt nem lehet így fog-
lalkozásszerűen űzni,ahhoz túlságosan 

Képünkön: Szabó Zoltán és Takács Árpád
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 T.Á.:  Sajnos nálunk helyben ezt nem tapasztalom, de hallomásból tudom, hogy másutt ez 
valóban megvan. 
 Sz.Z.: Én is azt gondolom, hogy nálunk nincs, de sajnálom, mert sokat jelent, ha az emberek 
összeülnek, és átbeszélik ügyes bajos dolgaikat. Főként, ha mindezt szakma specifikusan teszik 
meg.

Már túl vagytok a repcén, és az akácon, most éppen selyemfüvet (vaddohány - a szerk.) 
gyűjtik, így megkérdezhetem, hogy milyen lesz az idei méz, és mennyi lesz abból?

 T.Á.:   Az idei évben az időjárás nem volt kegyes hozzánk, mivel az akác megfázott, a repcén 
pedig nem voltak elég erősek a családok a tavalyi év miatt, így a vaddohányban bíztunk volna, 
de a jelenlegi hőség  felborított mindent.
 Sz.Z.: A Vaddohány szeszélyes növény, hidegben nem mézel, mint, ahogyan a túl melegben 
sem, a többit viszont a tavalyi aszály eldöntötte, nem tudtuk úgy kezdeni az évet, ahogy szeret-
tük volna, mivel gyengék voltak a családok. Ezért az idei év is megpecsételődött, ez sem lesz 
kimagasló.

Az ilyen gyenge évet, hogy tudjátok 
elkönyvelni, mennyire nehéz az 

ilyet átélni, átvészelni?
 T.Á.:  A tavalyi év is neccesen ment 
volna, de az idei szinte kizárt, hogy 
munkahely nélkül ezt átvészelje az em-
ber.
 Sz.Z.: Na, ezért van a munkahely. 

A méhész szakmát űzők mennyire 
számíthatnak ilyen és ehhez ha-

sonló esetben az államra, vagy bárki 
másra?
 T.Á.:  Még soha nem kaptam ilyen-
re egyetlen fillért sem. És tudtommal 
nem is létezik ilyen.
 Sz.Z.: Gyógyszerre, cukorra, méh-
anyára van támogatás, de ilyenre sajnos 
nincsen semmiféle támogatás.

A méhészek között amennyire tu-
dom, van valamilyen szintű pár-

beszéd, ez mennyire könnyíti meg az 
érvényesüléseteket? Tehát, ezáltal köny-
nyebben juttok információhoz, vagy 
teljesen más az oka, hogy időnként ösz-
szegyűltök?
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„A jövőnk most is, mint aho-
gyan a múltban is azon mú-
lik, hogy teszünk-e érte, és 
akarunk-e vátoztatni rajta.”

Építsd magadnak a jövőd!

www.jovonek.hu  



 Sz.Z.: Terméknépszerűsítési rendezvényünk is volt, ahol az óvodásoknak tartottunk kósto-
lással egybekötött bemutatót, akik ezt  örömmel fogadták. Őket ugyan inkább az íze érdekelte, 
mint a technológiája, de azt gondolom, így mindenképpen elkezdhetjük a tudatosságra nevelé-
süket
 T.Á.:  Mindenképpen kóstoltatással, bemutatókkal, népszerűsítéssel kell kezdeni. Így elérhe-
tő, hogy szembesüljenek annak minden előnyével, és az egészségre gyakorolt hatásaival. Akkor 
egész biztosan nem a kínai, és más egyéb mézet fogyasztanák a hipermarketekből a fogyasztók.

Az évről évre hazánkba özönlő, kínai és egyéb mézek mennyire befolyásolják a hazai méz 
felvásárlási árát?

 Sz.Z.: A rossz nyelvek, már azzal ijesztgetnek, hogy mélyen a felvásárlói ár alatt tudjuk csak 
értékesíteni azt a kevéske mézünket, amit az idei évből ki lehetett sajtolni, vagy úgy is fogalmaz-
hatnék, amit meg lehetett menteni.

Érdemes-e belefogni manapság a méhészkedésbe, vagy ez is olyan ágazat, mely az elhivatott-
ságról szól?

 T.Á.:  Ez abszolút elsősorban arról szól, főként az ilyen években, így aki bele akar fogni, ja-
vaslom az ilyen nehezebb időket is számolja bele. Csak, hogy ne érje meglepetés. De mindettől 
függetlenül azt gondolom, hogy bár nem könnyű, de szeretem annak minden nehézségével és 
szépségével együtt.
 Sz.Z.: Jelenleg azt látom, hogy más perspektíva nélkül ezt újra elkezdeném, de ezt másnak 
nem feltétlenül javasolnám. Azt gondolom, aki ilyenre adná a fejét mindenképpen informálód-
jon előtte, így sok kellemetlenségtől megkímélheti magát.

Szerintetek az átlag fogyasztót mivel lehetne ösztönözni, hogy a megfelelő hazai mézet válasz-
sza? Vagy honnan tudja, hogy éppen melyik az?

Képünkön: Szabó Zoltán
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 T.Á.:  A baj vele, hogy lenyomja a felvásárlási árat, így pedig ellehetetleníti a hazai termelő-
ket. Tehát semmi esetre sem előnyös a méhészeknek, ugyanis nehéz helyzetbe hozza őket.

Mennyibe fog kerülni az idei méz?

 T.Á.:  A felvásárlók ugyanannyit kínáltak érte, mint tavaly ilyenkor, de ennek ellenére a pol-
cokon, a tavalyinál mégis biztosan több lesz az ára, ugyanis kevés lesz belőle.
 Sz.Z.: Az akácméz 1800-tól 2000 Forintig fog megjelenni véleményem szerint a polcokon.

Mit kívánnátok a hazai méhészeknek?

 T.Á.:  Normális időjárást, egészséges méhcsaládokat, és jó méhlegelőt, azon felül pedig erőt, 
egészséget a működtetéshez.
 Sz.Z.: Nehézséget a kaptárba.

És, így a végén, mit kívánnátok magatoknak?

 T.Á.:  Magamnak is hasonlókat kívánnék, mint a méhésztársaknak, azaz sikeresebb éveket.
 Sz.Z.: Hasonló jókat.

Köszönöm, hogy a rendelkezésemre álltatok, bízunk benne, hogy az időjárás a jövőben kegyesebb lesz, úgy hozzátok, mint 
a méhekhez. Azáltal pedig sikeresebb éveket éljetek meg, hogy az a sok munka és energia, amit ebbe beleöltök, az megtérül-
jön, és a munkátok produktummá váljon mindannyiunk egészsége és öröme érdekében. Én ezt kívánom nektek!  

-AI-
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Veszélyes fák 
gallyazása, kivágása!

06/30-302-8344

Szakember vállalja bárhol lévő, bármilyen nagyságú, 
épületekre, járókelőkre veszélyes fák biztonságos 

kivágását, gallyazását!

Keressen bizalommal! 

Képünkön: Takács Árpád



 

A „Gasztrobloggerek 

Nagylátószög
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 Az előző lapszámban lehoztam <helyhiány miatt> egy rövidke, általánosságban íródott, de elég érdekes 
cikket a gasztrobloggerekről, melyben azt elemeztem, hogy véleményem szerint a gasztrobloggerkedés nem 
bűn, de szakmai kérdésekbe nem feltétlenül kell beleszólnia annak, akinek ehhez nincsen képzettsége, vagy leg-
alább gyakorlata. Ezt a „mindenhez értek, mindenbe beleszólok” ágat a gasztrobloggerek körében nevezhetnénk 
amúgy „gasztrokibiceknek”, vagy „gasztroesztétáknak”is, de akár „gasztrobiznisznek” is.
 De lássuk akkor a valóságot. Alapvetően én azt gondolom a témáról, hogy több féle „gasztroblogger” léte-
zik, és többségük igenis hasznos, és szükséges munkát végez. Van köztük, aki ezt szívvel teszi (ők az elhivatot-
tak, a tipikus főzni szeretők <akár autodidakta módon is>, akik csak meg szeretnék osztani tudásukat, tapasz-
talataikat. Ők az építők, általában receptoldalak, kisebb blogok tulajdonosai, stb.). És van az, aki kizárólag a 
„gasztrobizniszt” űzi, (ők, akik üzleti megfontolásból, tudatosan csakis az ezzel járó befolyásoló képességet akar-
ják előnnyé kovácsolni. Ez véleményem szerint kevésbé építő. Őket általában nevezhetnénk „gasztrocelebeknek” 
is. Ők azok, akik tv műsorokból, és minden egyéb nagy nyilvánosságú helyről köszönnek vissza ránk, mert az 
a „nagy biznisz”.). A két „bloggertípus” közötti különbség szerintem, a tartalom. Míg az építő a tudás, vagy ta-
pasztalat alapú megközelítést választja receptjei, gondolatai megosztásához. A másik a népszerűséget kihasználó 
felületet választja, mely tartalom nélküli, egyben átláthatóvá is teszi „filozófiáját”. Ez utóbbi kicsit olyan számom-
ra, mint Gábor Zsazsa mondása, mely szerint „mindegy mit, csak beszéljenek rólam” Így pedig, sokszor szakma-
iatlanul, felkészületlenül, de semmivel sem törődve, mégis szakmai kritikát fogalmaznak meg, olykor, akár még 
neves Chefekkel szemben is. Ez engem mindenképpen zavar, mint az is, hogy példát is mondjak: ha egy neves 
blogger egy szénné égetett hamburgerre azt mondja, hogy, na, igen, ez az, ilyen finomat még nem evett. Vagy, ha 
egy olyan főz képernyőn, akin látszik, hogy felkészületlen, és kiesik a kezéből a kés, szinte megszégyeníti a szak-
mát, vagy ha egy olyan filozofál, aki hülyeségeket beszél, sokszor pedig megengedi magának, hogy tudományo-
san alátámasztott ismereteket bírál felül…, na azt gondolom, az ilyenek ne ítélkezzenek a gyakorló szakemberek 
felett.
 Az egészet összegezve, nem szeretném, ha az a vélemény alakulna ki rólam, hogy nem szeretem a bloggereket, 
de azt viszont szeretném, ha a „cipész maradna a kaptafájánál” elvet követve az ételkészítésről, de legalább az 
ételkészítési hierarchia tetejéről a szakács, vagy a Chef jutna eszünkbe. Nem pedig egy népszerűségben fürdőző 
blogger, aki lehet, hogy ugyan jól kezeli a közönségét, és persze a szakáccsal ellentétben ehhez ideje is van, vi-
szont ettől Ő még nem feltétlenül szakember, így a szakmai kérdésekben sem kompetens. Persze mindez csak 
szerintem, de lássuk, mit gondolnak szakértőink, ugyanis, ebben a hónapban, a „nagy port kavart” írásom apro-
póján a Gasztrobloggerekről kérdeztük őket. 

Mit gondoltok a hazai gasztrobloggerekről? 
  



17.oldal © 2013 www.oldalasmagazin.hu

Némedi József
A Testnevelési Főiskola konyhavezetője, a Nemzeti egység Klaszter Vendéglátóipari Főmunkacsoportjá-
nak, és az Étrend, Magyar Konyhafőnökök Egyesületének Elnöke. Főbb területe a közétkeztetés. Elkötele-
zett annak színvonalának javítása iránt.
nemedi.jozsef@oldalasmagazin.hu

„Gasztro blogger” számomra ez olyan ember, aki kedveli a gasztronómiát, szí-
vesen foglalkozik ételkészítéssel, kreálással, de nem dolgozik minden nap reg-
geltől estig egy konyhában. Aki ott éli életét, annak erre nincs ideje. Persze én is 
szívesen látogatom az ilyen oldalakat, mert sok jó ötlet van rajtuk, és persze lehet 
egyik másikon jókat derülni. Szerintem nem a vendéglátós „szakma” milyen-
ségét határozza meg, hanem egyszerű divathullám. Ma a fiatalok nem tanulnak 

meg főzni, mint szüleink, nagyszüleink, ezért interneten, és könyvekben néznek utána, hogy mit tegye-
nek, amikor egyedül maradnak a konyhában. Az nem jó, hogy sok a kibic, aki nem ért hozzá, csak „tanít-
ja”. Ezek a kibicek előbb utóbb csak maguknak blogolnak. Ugyanakkor találkoztam olyan háziasszonnyal 
is egy versenyen, aki ismert gasztroblogger, és lefőzte a profi szakácsokat. Sokszor nem a magukat „nagy 
Chef”-nek tartó szakácsok határozzák meg a trendeket, hanem az a kisérletező blogger, aki mögött valós 
tudás, elmélyült ismeret van. 
Mindig is voltak (szakácsok is), akikről tudjuk, hogy szakácsként nem állják meg a helyüket, de a média 
szereti őket, ezért „sztárok”. De mindannyian tudjuk, hogy soha nem adnak el annyi könyvet a háború 
és békéből, mint ahányan megnézik az alkonyat filmeket a moziban. Ilyen világot élünk, a piac diktál. 
Csak remélni tudom, hogy az oda nem illő emberek kikopnak, és az igényes munka marad, de nincsenek 
illúzióim.

Regős Péter
Aktívan a vendéglátásban tevékenykedik, az XO Bisztro tulajdonosa. Szakterülete, a Fine Dining és az új 
technológiák, mint például a molekuláris gasztronómia.
regos.peter@oldalasmagazin.hu
 
A gasztrobloggerek, nagyon fontos szegmenst képviselnek a gasztronómia fej-
lődésében!
Gondoljunk csak bele, egy séf nap, mint nap ott áll a konyhában és a napi teendői 
mellett próbál fejlődni, tanulni. Azt sajnos nagyon kevés étterem engedheti meg, 
hogy a séfet mentesítsék bizonyos feladatok alól, hogy Ő esetleg könyveket, 
szakirodalmat olvashasson, vagy tájékozódhasson az interneten, esetleg nyelvet 

tanulhasson a könnyebb boldogulás érdekében. Emellett nagyon kevés séf van, aki a konyhában is meg-
állja a helyét, ezen felül pedig ideje és energiája is marad arra, hogy megjelenjen a vendégek között, na, 
pláne, hogy a médiában is megmutassa magát!
Ezek a részek viszont elengedhetetlenül fontosak, hiszen a mai Magyar társadalom jó részének sejtelme 
sincs róla, hogy milyen fantasztikus lehetőségeket szalaszt el nap, mint nap, a gasztronómia terén. Ezért 
persze nem lehet okolni a vendéget hiszen, gondoljunk csak bele, otthon a média folyamatosan ontja ma-
gából a legkülönbözőbb gyorséttermek és az olcsó, „tömeg gyártott” alapanyagok reklámjait! De mikor 
láttunk a tv-ben friss, termelői zöldség vagy gyümölcs reklámot?? Mikor láttunk egészséges ételkészítési 
technológiákról szóló anyagokat? Azt hiszem, nem járok messze a sajnálatos igazságtól, ha azt mondom 
soha.
És itt jönnek a Bloggerek! Akiknek kritikái között persze vannak néha kevés tapasztalatot sugárzó, sok-
szor rosszindulatú, vagy részrehajló leírások. De persze akinek nem inge ne vegye magára. A vezető 
bloggerek azonban nagyon hasznos hidat képeznek a fogyasztó és a profi szakma között! Segítve ezzel a 
laikusoknak megérteni a szakma világát és jó utat mutat a profiknak az irányban, hogy hogyan is lehetne/
kellene kommunikálni a vendégekkel, hogy hasonlóan jó kommunikáció alakulhasson ki!



A véleményem az, hogy ha már vannak, akkor viseljük el őket, és amit csi-
nálnak azért ők viszik a vásárra bőrüket. Én egyébként még nem találkoztam 
olyan bloggerrel aki nem értett hozzá valamelyest. Enni mindenki szeret és van, 
akinek a főztöm ízlik, mint, ahogyan van, akinek nem. Azt gondolom épp így 
megoszlanak a vélemények a bloggerekkel kapcsolatban is. A televízióban sze-
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Ferenczi István

Az Danubius Hotel Arena Chefje. A Magyar Grillszövetség Elnöke. Rugalmasan kezeli a mai kor konyha-
technológiai újításait. Jó kapcsolatokat ápol szinte a szakma egészével.
ferenczi.istvan@oldalasmagazin.hu

replők pedig műsort csinálnak, és azt el kell adni, a nézettség pedig sokat számít, mint ahogyan a főzős 
most nagyon kapósak. A neves SÉFEK nem mindig a blogger ismerősei köréből kerülnek ki, vagy nem 
vállalja, de kit nevezel neves Séfnek? A hozzáértő bloggerek műsorait, mert van köztük sok olyan, amiket 
néha én is megnézek, igenis értenek hozzá, amit csinálnak és eladható jó műsoruk van. Azonban nem 
szoktam soha a bloggerek által írt oldalakat felkeresni, csakis a televízióból tudom őket követni, amelyik 
meg tetszik is.

Lipher Tamás
A Bors GasztroBár résztulajdonosa. Számos elismert hely konyhafőnökeként tevékenykedett és több külföl-
di Michelin csillagos éttermet is megjárt szakmai tapasztalatszerzés céljából. Jelenleg a minőségi streetfood 
elkötelezett híve és újítója. Fontos számára a saját maga által felállított szabály, miszerint „ Nincs szabály, 
csak jó ízek és elégedett vendégek !”.
lipher.tamas@oldalasmagazin.hu

Véleményem szerint kicsit „perverz” az a tapasztalható eltolódás manapság, 
hogy tisztelet a kivételnek, de egyik-másik saját magát gasztrobloggernek ki-
kiáltott valaki, akkora népszerűségnek örvend, hogy gyakorlatilag, amit mond, 
vagy ír, majdnem mindenki készpénznek vesz.
Kivétel ez alól, aki szakember és képes arra, hogy elvonatkoztatás nélkül, kizá-

rólag szakmai alapon értékelje a gasztroblogger tevékenységét, írását, receptjét, stb., mivel egy képzett, a 
szakmájában dolgozó szakácsot, már nem lehet olyan könnyen „megetetni” akármivel.
Szerintem egy gasztroblogger soha ne tényként közölje a véleményét (például ha egy termék megítélésé-
ről van szó), hanem mindig jeleznie kell, hogy amit ír, kizárólag az ő egyéni véleményét tükrözi, de nem 
biztos, hogy úgy van. 
Azt is gondolom, hogy aki nem szakmabeli, nincs semmiféle szakmai végzettsége sem, illetve egy napot 
nem dolgozott konyhán, nem hivatott a vendéglátó szakmát, vagy a gyakorló szakembereket kritizálni 
és kifejezetten hiba, ha ezt teszi. Például szakácsversenyek zsűrijében sincs gasztrobloggertnek semmi 
keresnivalója.
Egyébiránt a gasztrobloggerkedéssel semmi gondom nincs, sőt kifejezetten kedvelek néhány oldalt, ami 
laikus által a gasztronómiával kapcsolatosan íródik. Tisztelet a bloggernek, hogy a hobbiját ilyen komo-
lyan veszi és az idejéből is képes áldozni rá. 
Véleményem szerint fontos dolog, hogy egy hobbit még véletlenül se keverjünk össze egy komoly hoz-
záértést igénylő szakmával!

A megjelent vélemények nem (!) a kiadó és/vagy a szerkesztő véleményét tükrözik! A válaszokat változtatás nélkül közöljük a lapban! 
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Kőszegi Bertalan
Gyakorló szakács. Az elmúlt éveit a tűzhely mellett töltötte. Fontosnak érzi a tradicionális gasztronómia 
megtartását, ugyanakkor nem zárkózik el az újtól.
koszegi.bertalan@oldalasmagazin.hu
 

osztja meg a közösségi oldalakon, és vannak, akik megélhetési szintre fejlesztették a tevékenységüket, 
ők az úgymond profik. Nagyon sok neves séf vagy szakács vezet blogot, és oszt meg remek receptúrákat, 
technikákat, ötleteket a szakmával. Én is több ilyen oldalt látogatok rendszeresen.

Manapság felkapott tevékenység lett az interneten mindenről véleményt monda-
ni. és ezen belül is különösen a gasztronómiáról. Viszonylag könnyű a téma mert 
valamilyen szinten, minden ember kapcsolatba kerül az étellel nap, mint nap. 
Szakmai körökben nem véletlenül lett szállóige hogy mindenki tud főzni csak a 
szakács nem. De azért ezt mindenkinek tudnia kell a helyén kezelni. Engem sze-
mély szerint nem zavarnak a bloggerek.  Van, aki valóban a hétvégi főzőcskéjét 

Jeles Zoltán
Az Excellent Oktatásszervező Kft. ügyvezetője. Intézményéből sok tanulót, későbbi szakácsot adott a szak-
mának. Jelenleg a Bodenseen egy luxus hajó konyhachefje, azonban onnan is figyelemmel kíséri a szakma 
történéseit.
jeles.zoltan@oldalasmagazin.hu
 

Ha én kevesebb bloggert ismerek, akkor az azt jelenti, hogy számomra nem any-
nyira fontosak - népszerűek, mint CHEF barátaim? Érdemes- írásaikra figyelni? 
Inkább ott kezdeném, hogy össze sem érdemes hasonlítani az ételkészítés szak-
mát művelő szakácsot azzal, aki csak ír róla. Mily érdekesen alakult volna a 
világ, ha annak idején letiltották volna, hogy a korabeli vendégfogadókba kiírják 

a bejárat előtt, hogy mit is kínálnak a falakon belül. Mennyivel sivárabb lenne az interneten búvárkodók 
élete, ha nem olvashatnának arról, hogy ki is találta fel az első étlapot - már ha ez a történet érdekli  egyál-
talán azt, az éhes embert, aki egy jó éttermet akart a közelében keresni. Annak idején azzal indítottam út-
nak a Szakács hallgatóinkat, hogy nagyon nagy mázlijuk, van, mert ezt a szakmát választották. Ugyanis, 
ez az a tudomány, aminek a terméke a vendég asztalára kerülve rögtön elbíráltatik, és jobb esetben elége-
dett vendég formában kap visszajelzést az étket elkövető. Ehhez pedig nem kell hízelgő szexinek lennie, 
egyszerűen főzni kell tudni! Az pedig, hogy pár jó tollforgató is meg szeretne élni írásaiból, vagy csak él-
vezné, hogy isszák a szavait, szerintem kárt nem okoz. Miután a gyerekkorukban lassan kikoptak kezünk-
ből a mesekönyvek és rá kellett döbbenünk arra, hogy a Mikulás ajándékaiért is valakinek meg kellett 
dolgozni - pedig előtte nem ezt olvastuk róla -, na, azóta egy blogger írását sem kell Télapó ajándékként 
kezelni. Ha leírják a véleményüket, azzal még talán olyan sokat nem ártanak, mint gasztropolitikus lé-
nyükkel. Viszont, olvastam már vendéglátással foglalkozó havilap hasábjain is olyat, hogy a budaörsi tuti 
szakács megmondta a frankót, megtalálta a brassói aprópecsenye eredeti receptjét, ehhez sous vide-olt 
sertéstarját csíkozott fel, de láttam már híres szakácsot a tv-ben főzni, illetve csokoládé fánkot sütni, ami-
kor az égetett tészta az olajban nem tudott átfordulni, lévén serpenyőben, egy kevés olajon sütötték, mert 
így egészségesebb. Persze a végén előkerült a tálaláshoz az a fánk, amit nem tudni, hogy ki készített, de 
pont úgy nézett ki, mint ami párszor átfordult, annak rendje és módja szerint a bő zsiradékban. Akkor ki 
is árt leginkább a szakmának? De ha valamelyik kedves vendégeknek a kedvébe járhatnék azzal, hogy, ha 
találkozók egy rőzsét cipelő hölggyel és három kívánságomat szeretné teljesíteni, akkor az egyik feltétle-
nül az lesz, hogy az ártalmas firkálmányokat, üzletszerűen véleményüket hangoztató gasztrobloggereket 
némítsa el. De a találkáig csak írogassanak, mutogassák magukat, csapjanak az asztalra. Aki a boltban 
vásárolja már a csoki mikulást, úgyis szelektál, mit lehet elhinni a billentyű koptatónak. Tényleg írt már 
valaki arról, ha a strandon ki van írva, hogy ízes palacsinta, akkor miért lekvárosat adnak? A Mikulás óta 
a ráeszmélések sora kész trauma.



20.oldal © 2013 www.oldalasmagazin.hu

Szűcs László

A Cheflaszlo.blogspot szerzője. Megosztó személyiség. Mely címet azzal érdemelte ki, hogy határozottan 
felvállalja a konfliktust, ha az, az igazságérzetét bántja. Jelenleg egy ínyenc folyami hajón dolgozik.
szucs.laszlo@oldalasmagazin.hu

Jó az e heti kérdés, aktuális bár ismét csak a saját tapasztalatomat tudom leírni.
Aktuális mert manapság az ember, már alig, vagy egyáltalán nem vásárol nyomta-
tott sajtót és a történéseket a web-en követi figyelemmel. Én is a google olvasóval 
olvasok és viszonylag sok blogot tartok figyelemmel, köztük híreket és napi híre-
ket. Azonban jó szakmai blog, működő receptekkel szerintem az USA-ban íródik, 

persze angolul, és a séf híreket, pletykákat is ott írják. A Magyar blogokat unalmasnak tartom, hosszú 
bejegyzésekkel.
Van sok blog, így én is oda megyek, és azt olvasom el, ami nekem tartalomban megfelel. Ugyan én is 
blogolok, de amikor írok, akkor kicsit magamnak írok, olyan szerkezetben, ami nekem megfelel, mert 
szeretem visszaolvasni, jót szórakozni azon, na meg gondolom, az olvassa majd azt, aki direkt látogat 
hozzám... Nem kényszeritek senkire semmit. A gagyi blogosok akiknek gőzük sincs a szakmánkhoz, ők 
is megélnek, mert ez az ország dugig van „jóban rosszban” „barátok közt” és stb. ócska moslékot zabáló 
léhűtővel. És csak hogy tudd: Európa minket cigány népnek tart számon, holott a franciák stílusban ki-
nézetre jobban megérdemelnék ezt a jelzőt. Ezt döbbenten tapasztalom. Európának mi vagyunk (lettünk) 
a cigány népe! Fájdalmas dolgok ezek. De visszakanyarodva a témához. Egy blog minden esetben őszin-
tén kell, hogy íródjon. Felhígult ez is, hiszen itt már mindenki főz és blogol ezerrel.

Kiss Krisztián
Gyakorló szakember. Számos versenyen megmérettette már magát. Nyitott az újra, szívesen alkalmaz mo-
dern technológiákat.  Segítőkész a hazai termékek piacának javításában.
kiss.krisztian@oldalasmagazin.hu

Nem átalkodtam megnézni körülbelül vagy 30 blogot.
Azt tapasztaltam, hogy zömében egyszerű emberek írnak ilyet, kik vagy így, 
vagy úgy, de rajonganak a főzésért. Tetszett, mert nem a világot akarják meg-
váltani, és mert nem nyerészkedésből csinálják. (Megjegyzem, nekem is van 
blogom, de olykor hanyagolom egy időre, majd máskor újra írok… :)  )
Aztán jön az a másik fele, akik csak mind a bizniszért csinálják. Sajnos elég 

pökhendiek. Azt hiszik, hogy majd ők megváltoztatják a világot. Bár a munkájuk ugyan úgy elismeren-
dő, mint másoké, csak az emberiességükkel van egy kis baj. De hát leleményes a magyar! Sebaj!
Minden esetre egy blogger se oktasson ki egy séfet, mert mikor le kellene húzni tizenpár órát egy kony-
hában, akkor hamar oda lenne. És még sorolhatnám...
Egy szónak is száz a vége. Amíg egymást ( séf, blogger ) segítő szándékkal közelítjük meg, és a dolgok 
ezen elvet követve történnek, addig semmi bajom velük.

Persze vannak olyanok is, akik a bevezetőben említett gasztrobizniszt művelik. lehetne arról vitatkozni, 
hogy ez mennyire jó vagy etikus, de szerintem nem érdemes. Véleményem szerint mindenkitől lehet ta-
nulni még akkor is, ha csak a szakmában nem pedig a szakmából él. Rengeteg szakácskönyv jelenik meg manap-
ság és sajnos a 80%át olyan szerzők írják, akik konyhát vagy fakanalat képről sem láttak. Ez is egy iparág lett!!!
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 A Kiskunság szépe választás immáron 
tradicionálisan visszatérő jelenség. De 
mégis talán onnan kezdeném, hogy mi ösz-
tönzött annak elindítására?

 A Nagykunságban évek óta a „Nagykunság 
szépét” választják, és ez indította meg a fantázi-
ám, hogy honosítsam azt. Kunszentmiklóson, 
mint ahogy sok más településen is a II. Világhá-
ború előtt mindig választottak bál szépét. Így a 
múltat kívántam feleleveníteni ezzel.

 Mennyire volt könnyű, vagy nehéz fel-
adat ezt úgymond beépíteni a köztudatba?

 Nem egyszerű… Ezt teljesen az elejétől kel-
lett kezdeni, idegenkedett mindenki tőle, azután 
abban sem voltak biztosak, hogy meg lesz e jövő-
re is rendezve, így nem kis feladat volt elfogad-
tatni. Persze, mint minden ilyen, ebben is előfor-
dultak kisebb nagyobb hibák, de igyekszünk ezt 
évről-évre kiküszöbölni. Így talán már elértük, 
hogy ezt valóban kezdik elfogadni az emberek.

 Hány versenyző volt tavaly, és mennyire 
számítotok az idén?

 Az első évben 12, tavaly már 14 verseny-
zőnk volt, az idén is körülbelül ennyire számí-
tunk. Nem is érzem szükségét, hogy sokkal több 
versenyző legyen, mivel akkor már nagyon elhú-
zódna a műsor, ez által pedig unalmassá válhat-
na.

 Kik nevezhetnek, és egyáltalán nevez-
hetnek-e még arra?

 Igen, nevezhetnek. 16 és 30 éves korhatá-
ron belül bárki, aki érez magában elég ambíciót, 
hogy elinduljon egy ilyenen. De hangsúlyozom, 
ezen is, mint az összes többi hasonlón, már a 
puszta jelenlét számít, mintsem a valós dobogó.

 Hogyan tehetik azt meg?

 2013. augusztus 9-ig, jelentkezhetnek arra, a 
bővebb információt, és az elérhetőségeinket pe-
dig megtalálják a www.kiskunsagszepe.hu web-
oldalon.

 Van e, valami kizáró ok?
 
 Az egyedüli kizáró ok, ha valakiről jelentek 
már meg aktfotók. Ez egyenesen magával vonja 
azt, hogy ő már nem mérettetheti meg magát a 
versenyen.

 Amennyire tudom az idei évben már fel-
készítő tábort is szerveztek a versenyzők-
nek, erről megtudhatunk valamit?

 Amennyiben összejön a kellő számú ver-
senyző, akkor igen, mindenképpen, ezzel is pró-
báljuk a rendezvény színvonalát emelni.

 Kikből fog állni a zsűri?
 
 Mint mindig, szakmai, politikai, és gazdasá-
gi szereplőkből, plusz a testvérvárosi polgármes-
terekből. Ez már tradicionálisan így van évről 
évre, az idén sem lesz ez másként. Az idei zsű-
riben, például a helyi származású Molnár Fanny 
fotómodell is helyet kap majd. 

Kiskunság szépe

verseny

Kiskunság szépe
 A 2013 szeptember 6-án, immáron harmadik alkalommal kerül megrendezésre a „Kis-
kunság szépe” választás. Erről beszélgettem annak ötletgazdájával, Lesi Árpáddal.



22.oldal © 2013 www.oldalasmagazin.hu

 Mi a verseny tétje?

 Az idén jordániai, vagy egyiptomi nyara-
lás lesz a fődíj, a második és harmadik helye-
zett egy belföldi hétvégét nyer, a különdíj pedig 
egy erdélyi, vagy felvidéki hétvége. Azonban a 
testvérvárosaink is ajánlottak már fel korábban 
díjakat, mégpedig egy náluk eltöltött hétvégét, 
vagy akár egy egész hetet, szerintem ez az idén 
sem lesz ez másként.

 Mit üzennél azoknak, akik még vacil-

lálnak az induláson?

 Nagyon sok szép Kun leányka van a kör-
nyéken. Ezen a megmeredtetésen pedig, ki-
sebb-nagyobb karrier kibontakozott már, így 
érdemes így felhívni a figyelmet magukra. Ez 
egy kis ugródeszka lehet a nagyvilág felé, a zsű-
ri és annak szereplői segítségével. Tényleg azt 
gondolom, hogy nem minden a dobogós hely, 
itt a puszta jelenlét, vagy a megjelenés sokszor 
többet számít. Tehát csak rajta!

/AI/

Képünkön: Lesi  Á
rpád főszervező

Képek a tavalyi rendezvényről: M
árta Fotó

www.kiskunsagszepe.hu



Ajánló

Magyarok Országos Gyűlése
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Neked pontosan mi a szere-
ped a MOGY szervezésé-

ben?

 Kunszentmiklós város a 
rendezője a MOGY-nak, mely 
elsősorban, a hivatalos engedé-
lyek, és a rendezés jogi feltét-
eleinek, biztosítását, és a tárgyi 
feltételek meglétét jelenti. Az én 
szerepem pedig, mint Polgár-
mester, jóformán összeforrt az-
zal.

Az idei évben új helyszínen 
lesz megtartva a MOGY, ez 

minek köszönhető?

 A bösztörpusztai túzok-
program, amely a LIFE III pá-
lyázat keretében valósult meg, 
olyan szigorú feltételeket tá-
maszt a terület használatával 
kapcsolatban, amely lehetet-
lenné tette a bösztörpusztai 
MOGY-ot. Az elmúlt évek során 
több alaklommal bejártuk már 
a hajdani Lovasnapok terüle-
tét. És úgy láttuk, hogy ennek 
adottságai alkalmassá teszik, 
egy ilyen nagyszabású szabad-
téri hagyományőrző rendezvény 
megtartására. Így pedig a költö-
zés mellett döntöttünk.

A rendezvény ezzel a „költö-
zéssel” mekkora veszteséget 

Az idei évben új helyen kerül megrendezésre a Magyarok Országos Gyűlése (MOGY), 
mely az identitástudat megerősítése mellett, a hagyományaink, és kultúránk megőr-
zését, ápolását hivatott szolgálni. A rendezvényről és annak céljáról kérdeztem Bődi 
Szabolcsot, Kunszentmiklós Város Polgármesterét, és a MOGY egyik szervezőjét. Íme:

Bődi Szabolcs, Kunszentm
iklós Város Polgárm

estere, a M
O

G
Y szervezője
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könyvelt el?
 Az elmúlt években az érdeklődők jelentős 
többsége a fővárosból érkezett. Az új helyszín 
közel 20 km-el közelebb van Budapesthez, így 
reményeink szerint még többen tudnak majd el-
látogatni oda, így nem éljük meg veszteségként. 
Azonban nem kis feladat volt ezt átcsoportosíta-
ni az új helyszínre.

Az ide látogatók, mivel szembesülhetnek? 

 Mennyiben lesz ez más, mint az eddigiek?
Jóval koncentráltabbak lesznek a különböző hely-
színek. A rendezvénysátrak, az Élőkép, a Boldog-
asszony kegyhely, a Nomád tábor, a Jurta falu, a 
Kézműves utca, és a vendéglátó egységek sokkal 
kisebb területre összpontosulnak. Tehát sokkal 
nyüzsgőbbé fog válni, A Hétboldogasszony ká-
polna szerepét egy keletre tájolt jurta veszi át, 
ahová augusztus 15-én érkezik ki a Pusztai Ma-
donna. 16-án pedig Fénykorona szertartással 
szeretnénk a hely szakralitását megteremteni, 
hogy az arra érzékenyek átélhessék a Bösztörön 
megtapasztalt rezgéseket.

A rendezvényre látogatóinak mennyibe kerül 
mindez, azaz mennyi a belépőjegy, és a par-

kolás díja?

 A rendezvény továbbra is díjtalanul láto-
gatható, mindössze a gépkocsik parkolásáért kell 
majd naponta fizetni.

Szerinted mi a különbség a többi fesztivál és a 
MOGY között?

 A MOGY több síkon zajlik, a Puszta egye-
tem a tudatformálást, a korszerű ismeretek el-
sajátítását és közvetítését, valamint a gazdasági 
folyamatok mögött rejlő világpolitikai mesterke-
déseket is leleplezi.
 A második szintje a magyar termékek új-
bóli megismerése, elfogadása, megszeretése, és 
az azzal való együttélés.
  A harmadik szintje az élőkép üzenete. A 
túlzások nélküli történelemszemlélet, népönis-
meret, hiteles megjelenítése, amely feltárja azo-
kat a valós erényeket és értékeket, amelyek miatt 
időről-időre az aktuális hatalmak megpirongat-
tak bennünket. Ez a hármas sík most, egy nem-
zeti kormány szolgálata alatt, végre a maga tel-
jességében segítheti a nemzet gyógyulását.

Amennyire tudom, a helyszín és annak hasz-
nálatba vétele, mindig is problémás volt a 

Nemzeti Park vezetése részéről, tehát nem iga-
zán akarták, hogy ez megrendezésre kerüljön. Ez 
mennyiben változott az új helyen?

 A Nemzeti park szigorú előírásait 
Apajpusztán vállalni tudtuk. Az együttműködés 
ezen a területen hosszú évekre megoldható, ter-
vezhető, és vállalható. 

A MOGY <az első és második főként>, mint 
az összetartozás, összefogás jelképe épült be 

a köztudatba. A politika mennyire érzi ezt „ve-
szélyes üzemnek”? 

 Reményeink szerint a MOGY, a nép nem-
zetté válását segítette, úgy, az eddigiekben, mint 
ahogyan a jövőben is, és ez egybe esik a jelenlegi 
kormány nemzetépítő törekvéseivel. 

Fotók: MOGY Sajtószolgálata
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Említettem, hogy az első rendezvények ki-
emelkedőek voltak, ezt mennyire tudjátok 

majd az új helyen újra megcélozni, megvalósí-
tani?
 A szervezők és a rendezőgárda minden 
eddigi tapasztalatot felhasznált a helyszín kivá-
lasztásakor és a nyugodt légkörben alaposabb 
reklámkampányt tudunk a rendezvény látoga-
tottsága érdekében levezényelni. Akik aztán 
szembesülhetnek vele, hogy újra a régi, kimagas-

előadások mellett, a Kézműves utcával is igyek-
szünk a hazai portékákra felhívni a figyelmet.

Mit kívánnál magatoknak a rendezvénnyel 
kapcsolatban?

 Szép időt, áldást, és mindent átölelő sze-
retet. 

Én pedig kívánom, hogy sikerüljön hasonlóan a 
MOGY, azaz, hogy az új helyen is találjátok meg 
azt az utat, amelyiken a kezdetekben elindult. 
Akkor egész biztosan sikeres lesz a rendezvény, 
minden odalátogató „Jó Magyar ember” örömé-
re. 

-AI-

ló rendezvényt látogatják.

A MOGY a gasztronómiával és a termeléssel 
mennyire áll kapcsolatban?

 Szeretnénk, ha a Magyar termőföldből a 
Magyar emberekhez, Magyar munkahelyek ál-
tal állna rendelkezésre, és jutna el a megfelelő 
minőségű, és mennyiségű alapanyag. Ezért az 

Fotók: MOGY Sajtószolgálata

Magyarok Országos 

Gyűlése

Apajpuszta
2013. augusztus 16-17-18.

Info: 

www.bosztorpuszta.hu



* Megállapodásunknak köszönhetően, az Oldalas magazin eddigi, és az ezen 
túl megjelenő digitális változatát, az Országos Széchényi Könyvtárban <is> 
megőrzik az utókor számára. Így pedig a történelem részévé válik az, nyomát 
hagyva gondolatainknak, írásainknak.

Kövesd figyelemmel munkásságunkat: 
www.kortarsegyesulet.hu  

Kortárs Gasztronómiai és Kulturális EGyEsülEt 

H í r e k

Étteremteszt, ahogy mi gondoljuk…

Mint oly sok mindenki, mi is el-
kezdünk foglalkozni az étterem-
teszteléssel. Persze ezt mi a saját 
véleményünk, tudásunk alapján 
tesszük majd, és semmi eset-
re sem a pénz befolyása, vagy a 
jobb helyezés előnyei miatt. Ezzel 
pedig szeretnénk megteremteni 
a módját, hogy egy „egyszerű” 
étterem is kritikusaink kereszt-
tüzébe kerülhessen, azon felül 
pedig az alapján fejlődni tud-
jon. Ugyanakkor, mi nem félünk 
majd felhívni a figyelmet a „má-

sok által” sokszor már szégyen-
számba menő, egyszerű ételeket 
árusító, de megfelelő minőségű 
ételek lelőhelyére, hogy a mun-
kájukat ezzel elismerjük, vagy az 
érvényesülésüket ezzel is segít-
sük. Hisszük és valljuk, hogy a 
gasztronómia nem csak (!) csilla-
gokban mérendő. Ezt ugyan nem 
a nyári szünet alatt kezdjük meg, 
de mindenképpen össze fogjuk 
hozni azt a közeljövőben.  Így 
hamarosan ezzel is megörven-
deztetünk benneteket.                                                                -AI-

H
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DUNAI HAJÓS

Ágyas Meggy
pálinka

www.dunaihajospalinka.hu

  Rövid az élet:

Irányított erjesztéssel, gondos 
lepárlással és gyümölcságyon 
történő érleléssel készült pá-
linka magában hordozza a gyü-

mölcs teljes ízharmóniáját.

Elkötelezettek vagyunk a kultúrált 
alkoholfogyasztás iránt. kérjük 

kerüld a mértéktelen alkoholfogyasz-
tást Te is!

Közlemény! 

Mint, ahogyan eddig, úgy az idei esztendőben is nyári szüne-
tet tartunk. Ezért magazinunk következő megjelenő lapszáma 
a szeptemberi lesz. Azaz várhatóan szeptember elsején jelenik 
meg. Mindenkinek jó pihenést és nyári szünetet kívánunk!



Drégely László: 

Nyári zápor

 

Eső, eső

Megered,

Sírnak fenn a

Fellegek.

Patak fölött

Mint a híd,

Szivárványból

Magas ív.

Azon át csak

Madár jár,

Egyenest a

Napba száll.

Minek az új?
Ha a régi MegbízHatóbb!

- rendekné Olga rOvata -

   des gyöngyvirágfa

 Nem volt magyar neve, így 
a lányomról neveztem el, névnap-
ja tiszteletére.
 A Hangavirágúak rendjébe 
és a Gyöngyvirágfafélék családjá-
ba tartozik ez az édes illatú virá-
got hozó dísznövény. Virágai 5-10 
mm átmérőjűek, kb. 15 cm hosz-
szú, 2 cm széles bugában nyílnak 
júliustól szeptemberig.
 Gömbölyded, ovális for-
mája van. 2-4 méter magasra nő 
meg, lombhullató, tavasszal ké-
sőn kezd hajtani. Zöld levelei ősz-
szel aranysárga színbe borulnak. 
Lombja árnyékosabb helyen rit-
kul, jó megvilágítottságban sűrű.
Számos apró virágját fürtvirágzat-
ban hozza, július-augusztusban, 
kifejezetten illatosak. Virágzáskor 

a fa megkapó látványt nyújt, léte-
zik fehér és rózsaszín virágú fajta-
változata is.
 Termése a gesztenyére em-
lékeztet.
Fiatal korában kérge barnás színű, 
idősebb fákon szürkésbarna.
Kifejezetten a nyirkos talajt sze-
reti, a mocsaras helyek, vízpartok 
ideálisak számára, csökkenti a ta-
lajeróziót. Száraz, forró helyeken 
senyved.
 Könnyen termeszthető. 
Díszértéke többcélúan haszno-
sítható, ültethető szoliterként, ki-
sebb csoportban, ligetként, tájké-
pi kertekbe, feng shui kertekben a 
jó energiák áramlását segíti.
Magról és dugványról is szaporít-
ható.

-Rendekné Olgi-

Rigmusok:

É 
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  Tisztítószerek
A mosószerek, szappanok, tisztító ter-
mékek apróságnak tűnnek, de ha job-
ban megnézzük, elég nagy mennyiséget 
tesznek ki. Csak gondoljunk arra, hogy 
hányféle tisztítószert használunk: fer-
tőtlenítő spray, mosószer, mosogatógép-
tabletta, bútorfényező, vécétisztító, stb, 
stb, stb. Ezek nagy részét néhány alapve-
tő összetevőből (sütőpor, ecet, olívaolaj) 
is el lehet készíteni. Az interneten renge-
teg receptet lehet erre találni.

  Sör és bor
Az otthoni sörkészítés izgalmas élmény 
lehet. Saját sörünk tökéletesítése közben új ízekkel kísérletezhetünk. A saját bor készítése közben pedig 
közel kerülhetünk a természethez, és finom bor formájában arathatjuk le munkánk gyümölcsét. Az inter-
net ehhez is segítséget nyújt.

  Zöldségek és gyümölcsök
Mi illik az otthon készített sörhöz? Hát a Margherita pizza! Méghozzá a saját kertünkből szedett paradi-
csommal és bazsalikommal. A borunkat pedig kiválóan társíthatjuk a saját szószunkkal készített spagetti-
hez. Saját kertészetünk kialakításával friss, organikus, ízletes gyümölcsökhöz és zöldségekhez juthatunk, 
és nem kell azon gondolkodnunk, hogy milyen rovarölő és gyomirtó szermaradványok vannak bennük. 
Nincs nagy kerted? Nem gond, az interneten találsz egy listát dézsában nevelhető növényekről.

  Játékok
A modern elemes játékok kilométeres használati utasítással és magas áraikkal sokkolnak minket. De néha 
a legegyszerűbb játékok azok, melyek órákig lekötik a gyerekeket és fantáziájuk használatára ösztönzi őket. 
És az a legjobb ezekben a játékokban, hogy a legtöbbjüket az otthon már meglévő háztartási eszközökből 
is el tudjuk készíteni. Vízfesték, gyurma, ujjfesték, hullahopp karika, kréta, buborékfújó, és még sok más 
játék otthon is könnyen elkészíthető. Keress rá az interneten!

 Manapság szinte már mindent meg-
találunk készre csomagolva a boltok pol-
cain. De ezért a kényelemért nem csak a 
pénzünkkel fizetünk, a bolygónk is rá-
megy. 

Szerencsére, egy csomó mindent magunk 
is el tudunk készíteni, így nem csak pénzt 
spórolunk, de miénk lesz az alkotás örö-
me is. Összeállítottunk erről egy kis listát: 
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Pénzkidobás meg-
venni, ha magad is 
el tudod készíteni

www.termelotol.hu  
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  Kozmetikumok
Annyi vita van a színezékek, parabének és egyéb általánosan használt vegyi anyagok körül. Nem lenne 
egyszerűbb magunknak elkészíteni a kozmetikumokat? Így legalább tudnánk, hogy mit kenünk magunk-
ra. Az interneten találhatunk különféle leírásokat természetes összetevőkből készült szappanokra, tisztí-
tókra és hajpakolásokra.

  Ételek friss alapanyagokból
Sok rendszeresen fogyasztott készételt minimális erőfeszítéssel mi magunk is el tudunk készíteni. Ké-
nyelmesebb ugyan leemelni a bolti polcról a spagetti szószt vagy az eperlekvárt, de a készételek általában 
egészségtelen mennyiségű zsírt, sót és cukrot tartalmaznak, ráadásul a csomagolásuk is környezetszennye-
ző. Joghurtot, mogyoróvajat, kenyeret, spagetti szószt, kekszet, lekvárt, dzsemet, bébiételt, sajtot, fagyit, 
pesztót, burgonyaszirmot magunknak is gyárthatunk, hogy csak néhányat említsünk a hosszú listából.

  Ajándékok
A saját készítésű ajándékkal pénzt takarítunk meg, nem terheljük a környezetet felesleges csomagoló-
anyaggal, kiélhetjük kreativitásunkat és többet ér, mint a sebtében összevásárolt tömegcikkek. A saját ma-
gunk által előállított sör vagy bor, szappan vagy parfüm, lekvár vagy dzsem tökéletes ajándék. De ugyanígy 
készíthetsz gyertyát, ékszerdobozt, adventi naptárt, lampiont, és sok más ajándékot. Érdemes ötletelni és 
böngészni az internetet.

Termelötől.hu
Fordította: Bacskovszky Anett angol-magyar szakfordító;

Forrás: http://www.mnn.com/money/personal-finance/photos/7-things-you-can-make-instead-of-buying/fruits-and-vegetables; 
www.gaiaalapitvany.hu



Ha igazán kíváncsiak 
Pécsre, azt csak sze-
mélyesen, hangulatos 
utcáit járva, ízes étele-
it és kiváló borait  fo-
gyasztva ismerhetik 
meg, miközben a város 
2000 éves múltja, törté-
nelme, kultúrája tárul 
a szemük elé, amely 
egyedülálló a világon.

 Pécs, Magyarország ötödik legnagyobb városa, Baranya megye székhelye. Európa Kulturális Fő-
városa, a mediterrán hangulatok városa, egyetemi város, a Mecsek kapuja...és még lehetne fokozni. Az 
egyik legszebb és legélhetőbb vidéki magyar város. 
A püspökséget 1009-ben Szent István király, az ország első egyetemét 1367-ben Nagy Lajos király 
alapította a városban. (Ma is itt működik az ország legnagyobb létszámú egyeteme, közel 34 ezer hall-
gatóval.) A középkori Pécset az ország kulturális, művészeti életének egyik központjává tette Janus 
Pannonius püspök, a magyar humanizmus nagy költője, a latin nyelvű magyar költészet legjelesebb 
képviselője.
A 150 éves török hódoltság után – e korszakból olyan gazdag építészeti emlékeinek maradtak fent, 
mint a Gázi Kászim pasa dzsámija a város főterén –, 1780-ban Pécs szabad királyi városi rangot kapott 
Mária Terézia királynőtől. Ezt követően erőteljes polgárosodás, gazdasági fejlődés indult el. Az iparo-
sodás a 19. század első felében jelentősen felgyorsult, a Zsolnay-kerámia, a Littke-pezsgő, az Angster-
orgona világhírűvé váltak.
Pécs mindig soknemzetiségű település volt, kulturális rétegek rakódtak egymásra, nemzetiségek ha-
gyományai, értékei ötvöződtek két évezredes története során. Magyarok, horvátok és svábok ma is 
békében élnek egymással gazdag kulturális polaritásban, így nem meglepő, hogy a város 2010-ben 
Essennel és Isztambullal együtt Európa egyik kulturális fővárosa lett.
Pécset, a római kori Sopianae Kr. u. IV. századi ókeresztény temetőjét az UNESCO Világörökségi Bi-
zottsága 2000. decemberében az ausztráliai Cairns-ben tartott ülésén felvette a Világörökségi listára 
és ezáltal az egyetemes történeti értékkel bíró, az emberiség történelme szempontjából kiemelkedően 
fontos kultúrtörténeti kincsek közé sorolta.

Kiváló hazai, városnéző uticél az egész családnak, így ajánljuk figyelmükbe!

Bemutatja

A

Pécs
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Csatlakozz, és építs...

www.jovonek.hu 
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Nevess 1et! Áll a rendőr a szülé-

szeten a vajúdó fe-

lesége ágyánál, látja 

mennyire szenved az 

asszony, erre mondja 

neki:

- Drágám, ha ennyire 

fáj, akkor inkább hagy-

juk az egészet!

Székely bácsi kérdezi a fiától, hogy 

mennyi az idő.

- 10 perc múlva kettő - feleli az, 

mire kap egy taslit.

- Ezt miért kaptam? - kérdi, mire a 

válasz:

- Nem azt kérdeztem, hogy 10 perc 

múlva mennyi idő lesz..
Két jegesmedve sétál a sivatag-

ban, az egyik megszólal:

- Te itt rettentően zord tél 

lehet!

- Miből gondolod?

- Nem látod, hogy mennyi 

homokot szórtak a jégre?

Egy cowboy bemegy egy vadnyugati kocsmába, odamegy a kocsmároshoz, 
rendel egy dupla whiskeyt, és így kiált:

- Ha Joe iszik, mindenki iszik!
A többi vendég boldogan rohan a csaposhoz a dupla whiskey-ért.

Így megy ez sok körön át, míg végre Joe odamegy a pulthoz, kivágja az 
árat, és így kiált:

- Ha Joe fizet, mindenki fizet!

-A székely fiú vacsora közben 
így szól az anyjához:

- Édesanyám, nem elég savanyú 
ez a káposzta.

- De hát fiam, ez nem 
savanyúkáposzta, hanem 

mákostészta.
- Annak elég savanyú.

A hónap vicce:

A kis falu plébánosa kijön a templomból és látja, 

hogy Miska bácsi mint mindig, most is tök részeg.

- Miska bácsi, mikor szokik végre le az alkoholról?

- Öreg vagyok én már ahhoz, hogy leszokjak róla.

- Leszokni soha nem késő.

- Akkor még ráérek...

- Egy óra alatt hét korsó sört 
hajtottál le. Én még vízből sem 

tudnék ennyit meginni.
- Hát vízből én sem.

- Két részeg nézegeti az italát a 
kocsmában. Felkiált az egyik:

- Öregem, láttál már jégkockát 
lyukkal a közepén?

- Persze, haver. 15 éve vagyok 
nős...

Az anyós olyan mint a medve! 

Szőrös, büdös, ordít és félni kell 

az ölelésétől!
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Sike Tamás 
Szürkebarát selection 

2008

30 éves tőkékről származik az alap-
anyag, testes bor. Illatában érett, 
aszalt gyümölcsök, kajszibarack. Íze 
hosszú, gyümölcsökben gazdag, har-

monikus, krémes.

www.sikeboraszat.hu

In Vino Veritas

Elkötelezettek vagyunk a kultúrált 
alkoholfogyasztás iránt. kérjük kerüld a 

mértéktelen alkoholfogyasztást Te is!

2012.03.01

2012.02.20

✴  Hirdessen Ön is az Oldalasban!   ✴
media.marketing@postafiok.hu

Megtekintené az Oldalas 

Magazin kOrábbi száMait? 

ehhez neM kell Mást tennie, 

Mint MeglátOgni 

hOnlapunkat, ahOl böngészhet 

az eddig Megjelent lapjaink 

közül. 

www.oldalasmagazin.hu

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS VÁRHATÓ IDŐPONTJA, 2012. 09. 01. 
LAPZÁRTA: 2012. 08. 15.
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Július 2.
MÓRICZ ZSIGMOND SZÜLETÉSNAPJA – 1879

Július 11.
NÉPESEDÉSI VILÁGNAP

Július 17.
FÜST MILÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1888

Július 21.
VASUTAS NAP

Július 22.
A NÁNDORFEHÉRVÁRI DIADAL EMLÉKNAPJA - 1456

Július 25.
SZENT JAKAB

Július 31.
A SEGESVÁRI ÜTKÖZET NAPJA, PETŐFI SÁNDOR HALÁLA – 1849

www.csintex.hu 



Keresd az Oldalas magazint  a Facebook-on is!
www.fb.com/oldalasmagazin   I   www.fb.com/oldalasemagazin

És keresd a Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesületet!
www.fb.com/kortars.official

Az Oldalas magazin, és a 
Kortárs Gasztronómiai és 

Kulturális Egyesület stratégiai, 
és szakmai partnere, az 

Étrend, Magyar 
Konyhafőnökök 

Egyesülete, és  
Magyar Grillszövetség.

Havi szállóige:
“Soha ne félj kimondani azt, amiről egész 

lelkeddel tudod, hogy igaz.”
 (Márai Sándor)

Július 2.
MÓRICZ ZSIGMOND SZÜLETÉSNAPJA – 1879

Július 11.
NÉPESEDÉSI VILÁGNAP

Július 17.
FÜST MILÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1888

Július 21.
VASUTAS NAP

Július 22.
A NÁNDORFEHÉRVÁRI DIADAL EMLÉKNAPJA - 1456

Július 25.
SZENT JAKAB

Július 31.
A SEGESVÁRI ÜTKÖZET NAPJA, PETŐFI SÁNDOR HALÁLA – 1849
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NYÁRHÓ, SZENT JAKAB HAVA 

Az Oldalas magazin 

időszakonként az MTI 

híreit és fotót használja.

Az Oldalas magazin 

eddigi, és az ezen túl 

megjelenő digitális 

változatát, az Orszá-

gos Széchényi Könyv-

tárban megőrzik.



Nevezési feltételek:
· 16-30 év közötti

· Hajadon
· Minimum 1 idegen nyelv alapszintű ismerete

· Korábban készült akt fotó kizáró ok

Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 9. ·  Előválogató időpontja: 2013. augusztus 18. 15 óra
Felkészítő tábor: 2013. augusztus 28–30. ·  Tábor helyszíne: Kiskunsági Betyár Kúria

Verseny időpontja: 2013. szeptember 6., 18 óra
Verseny helyszíne: Kunszentmiklós, Varga Domokos ÁMK nagyterme

Műsorvezető: Mára Krisztián

Ne hagyd ki ezt a kalandot!
Fődíj: tengerparti nyaralás

Sztárvendég: Kállay-Saunders András
Jelentkezni lehet egy önéletrajz, 1 portré, valamint egy egészalakos fotó  

benyújtásával az alábbi elérhetőségeken:

Tourinform Kunszentmiklós
6090 Kunszentmiklós, Kossuth Lajos u. 1/a · Te.l: 76/351-271 

e-mail: kunszentmiklos@tourinform.hu

Bővebb információ: 

www.kiskunsagszepe.hu

///. Kiskunság Szépe///. Kiskunság Szépe

Kiskunsági Betyár KúriaKunszentmiklós Város Kunszentmiklós Város
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