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Íme, eljött az év vége! A ven-
déglátásban dolgozók az év 
utolsó rohamát állják. Aztán 
pedig a hangos vendéglátásban 
is leoltódik a villanyt, elcsen-
desedik minden, és megpi-
hennek a dolgozók. Azonban 
ez nem tart majd sokáig, mert 
a szilveszteri készülődés okán 
újra életre kel minden. Mi a 
magunk részéről kívánunk 
mindenkinek Nyugodt, Szere-
tetben teljes és Nagyon Boldog 
Karácsonyi Ünnepeket!

Asztalos István
Főszerkesztő
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Busa egészben sütve

Gasztronauta: Alapvető sous-vide étel-
készítési technikák 3.

A szakmai mozgósítás? - erről a té-
máról kérdeztük szakértőinket

A karácsonyi vásárokról

Játsz velünk, az értékes nyereményért! 
mely a Hotelinfo Kft. felajánlása.

Interjú Várhelyi Miklóssal, aki jelenleg 
a csepeli Szamos Mátyás iskola szak-

oktatójaként tevékenykedik.

Szenvedélyes Vendéglátás Itthon!

A gyógyító bor

Minek az új?

Vélemény

Vendéglátás
  menedzsment

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
Kedvezményesen fürdőzhetünk-e Hungary Card-al?

A: IGEN
B: NEM

Megfejtéseiteket küldjétek el, 
az info@oldalasmagazin.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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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!

Busa egészben sütve
A busát 3 mm-ként beirdaljuk, majd vastagon besózzuk kívül-belül. 30 perc után mos-

suk le róla alaposan. Az irdalt részek, de még a bőr alatti hús is ízletesebb lesz.

Vágjuk apróra a rozmaring leveleket és keverjük el a kenyér morzsában. Szórjuk be 
vele alaposan a busát, majd tegyük tűzálló tálba. Hevítsük fel a sütőt 180°C-ra. 

Vágjunk mellé paradicsomot, póréhagymát vagy újhagymát és néhány paprikát. Te-
gyük a sütőbe és 40 percig süssük. 

Ha szükségesnek tartjuk az utolsó 10 percben grill módra is kapcsolhatunk. Ha brikett 
felet sütjük, akkor a végén az égett morzsát seperjük le róla.

Puha főtt, vajas burgonyával és tejföllel felséges!
Jó étvágyat!

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

   Hozzávalók:
4 személyre

1 egész busa 

(bontott)

2 evőkanál só

2 db rozmaring ág

4 evőkanál házi 

kenyér morzsa

Nyári zöldségek

olaj

Stiller Tam
ás rovata



Gasztronauta:      
Alapvető sous-vide ételkészítési technikák 3. 

A Hőkezelés

Jegyzet

A sous vide sütésnek két fő irányzata 
van, a direct és az indirect főzési 

metódus. A két módszer között jelentős a 
különbözőség.  Amikor a sous vide kád-
ban lévő víz hőmérséklete éppen csak 
meghaladja az étel belső részének, azaz a 
magjának hőmérsékletét (maghőmérsék-
let)  másrészt, amikor a víz hőmérsékle-
te jelentősen meghaladja azt, és a kívánt 

maghőmérsékletig melegítjük a kezeledő 
alapanyagot.  Miközben a második válto-
zat közelebb áll a klaszikus ételkészítési 
módszerekhez, az első irányzatnak több 
jelentős előnye van a klasszikus metó-
dussal szemben.  
 
 Abban az esetben, ha az ételt jó-
val nagyobb hőmérsékleten hőkezeli a 
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körülvevő víz, mint annak ideális bel-
ső hőmérséklete, egy alkalommal ki 
kell venni a kádból, és lehűteni, elke-
rülve így, hogy túlkészüljön. Ez kizár-
ja azt, hogy az étel ugyanabban a víz-
ben pasztőrözödjön, amelyben elkészül.  
Mivel annak időtartama, amíg az egyes 
ételfélék belső hőmérséklete eléri a kí-
vánt értéket az egyes alapanyagoknál 
teljesen különböző, ezért maghőmérő 
tűszonda használatára van szükség. An-
nak elkerülése érdekében, hogy levegő 
vagy víz jusson a tűszonda beszúrása-
kor a vákuumcsomagolásba, a tűt egy 
zárt műanyaghab tapaszon keresztül 
szúrjuk át. Még a tűszondához használt 
neoprene tapasz használata esetén is jut-
hat levegő a csomagolásba akkor, ami-
kor a tűt kihúzzuk, de a hőkezelés során 
sem levegő, sem víz nem juthat be!

 Ezzel szemben az egyenletes víz-
fürdős hőkezelés esetén, amikor a víz 
hőmérséklete éppen csak meghaladja 
az étel maghőmérsékletét, az étel végig 
a vízben maradhat annak veszélye nél-
kül, hogy túlkészülne. Így a pasztőrö-
zés végbe mehet ugyanabban a vízben, 
amelyben elkészül. A hőkezelés időtar-
tama hosszabb, mint a tradicionális sü-
tési módszerek alkalmazása esetén, de 
a hús meglepően magas hőmérsékletet 

ér el. Ennek oka az, hogy a vízben a hő 
terjedése 23-szor gyorsabb, mint a leve-
gőben, a vákuum hatására a forráspont 
radikálisan csökken.  Ráadásul tűszonda 
használata sem szükséges, mivel a hőke-
zelési időtartamok előre kalkulálhatóak 
hosszú kutatásaim útmutatásai alapján.

	 A	hő	hatása	a	húsra

A húsban az izom 75%-ban vízből, 
20%-ban proteinből és 5%-ban zsírból 
és egyéb összetevőkből áll össze. A pro-
tein 3 csoportra osztható: miofibrilláris 
(50-55%), szarkoplazmikus (30-34% 
és kötőszövetre (10-15%). Amíg a 
miofibrilláris proteinok (főleg a miozin 
és az aktin) és a kötőszövet protei-
nok (főleg kollagén) összehúzódnak, a 
szarkoplazmikus proteinok kitágulnak 
a hő hatására. Ezt a jelenséget denatu-
rálásnak is nevezzük. Melegítés közben 
az izomrostok hosszában és keresztben 
is összemennek. A szarkoplazmikus 
proteinok felhalmozódnak és szélesed-
nek, összehúzódnak és feloldódnak. Az 
izomszövetek 35-40°C-on kezdenek ösz-
szehúzódni és az összehúzódás 80°C-ig 
lineárisan nő. A szarkoplazmikus prote-
inok 40°C-on kezdenek halmozódni és 
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a zselésedni, ami kb. 60°C-on fejeződik 
be. A kötőszövetek 60°C-on kezdenek 
összehúzódni, ez a folyamat 65°C-on 
intenzívebbé válik. A húsdarab vízle-
kötő képessége nagymértékben függ a 
miofibriláris fehérjéktől.  A hús víztar-
talmának 80%-át a miofibrilek fogják 
le a vastag (miozin) és a vékony (aktin) 
rostok között. 40°C és 60°C között az 
izomrostok és vékonyabbá válnak ezzel 
a köztük lévő terület megnagyobbodik, 
majd 60°C és 65°C között az izomros-
tok hosszukban húzódnak össze, amely 
jelentős vízveszteséget okoz, a hőmér-
séklet növekedésével a rostok egyre 
kisebbre húzódnak össze. Azon hőmér-
séklete felett, amikor a rostok összehú-
zódnak a kollagén feloldódik a vízben, 
ezt hívjuk kollagén anyagnak. Míg a 
sértetlen kollagén denaturalizációja 62-
63°C, halban 45°C, a kollagenáz enzi-
mes denaturalizációja 55-57°C.

 Puha hús sütésekor várjuk meg, 
míg a hús eléri a kívánt hőmérsékletet, 
és ezt a hőmérsékletet tartsuk hosszabb 
ideig. A hőkezelések időtartama nagy-
ban függ a hús vastagságától: a kétszer 
olyan vastag húst 4-szer annyi ideig kell 
hőkezelni! 
 

 Kemény húsokat hosszabb hőke-
zelés alá kell vetnünk, így ízletessé, él-
vezeti értékét magasabbá lehet tenni. A 
hosszú ideig tartó sütés után a hús több 
mint kétszer olyan puhává válhat azzal, 
hogy a kollagént zselatinná változik és a 
rostok egymáshoz tapadását gyakorlati-
lag megszüntetjük. Kimutatták, hogy ez 
a hatás 80°C-on 12-24 órán belül követ-
kezik be, de ezután már csak kis mérték-
ben puhul tovább.

 Szintén kimutatták, hogy fiatal ál-
latok húsának sütésekor a hús alacsony 
hőmérsékleten puhul meg leginkább.  
Ezért marhahúst is, ha sokáig tartunk 
alacsony hőmérsékleten, jelentős mér-
tékben megpuhul, a kollagének pedig 
zselatinná válnak. 

Csidei Tamás
Az új konyhatechnológiák szakoktatója

www.gasztronautakft.hu
info@gasztronautakft.hu
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Egy pozitív példaEgy pozitív példa

 Az elmúlt időszak egyik jeles eseménye  <amiről vélhetőleg a legtöbben is be-
széltek> nem más volt, mint, az egyik hazai szakmai szervezet tisztújítási ceremó-
niája. Maga a folyamat a szokásostól némiképp eltért, ezt elmondhatjuk, azonban 
ennél többet most ezzel nem kívánunk foglalkozni. Amivel viszont igenis kívá-
nunk foglalkozni, az a személyesen begyűjtött élmény, melyet néhány évvel ezelőtt 
el sem tudtam képzelni, most pedig egyenesen, direktbe szembesültem vele.

 Történt ugyanis, hogy a vezetők megnevezésekor ki kellett bizonyos szemé-
lyeket választanunk, akik amolyan „második soros elöljárókká” avanzsálnak elő. 
Éppen ehhez gyűjtöttem a lehetséges jelölteket, amikor is eljutottam a szakmánk 
egyik nagy alakjához, akitől nem mellesleg ez már eddig sem állt messze, hiszen 
korábban már betöltötte e nemes tisztséget. 
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Egy pozitív példa
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 Igen ám, de itt jön a lényeg, amin azt hittem eldobom az agyam. Kérdésemre, 
mely szerint vállalná-e a tisztséget, annak minden jó és rossz vonzatával együtt, 
vagy sem? Azt válaszolta, hogy nem, semmiféle titulust, pozíciót nem kíván be-
tölteni, sőt arra kért meg, mint leendő elnökjelöltet, hogy igyekezzem a nevezett 
pozíciókat lehetőleg olyan fiatalokkal feltölteni, akik még éreznek kellő ambíciót 
a feladat hatékonyságához, valamint elég naivak ahhoz, hogy a megfelelési kény-
szert nem ismerve tudnak majd a szakmáért tevékenykedni.

 Bevallom meglepődtem. „Nem is kicsit, nagyon!” 
Jobban belegondolva, mekkora súlya van már ennek a néhány kesze-kusza szó-
nak, mondatnak.

 Ha valaki néhány éve azt állítja, hogy megérem azt, hogy valakinek fontosabb 
a szakma, mint a személyes boldogulása, valamint nem a pozíció érdekli akkor azt 
azonnal kinevettem volna, hiszen én is éppen ezt tapasztaltam, ezért is kezdtem a 
szakmai karrierembe bele, hogy ezt a fajta gondolkodást megtörjük. 

 Azt is mondjuk el, hogy sosem az a valódi probléma, ha valaki a szakmai kar-
rier építése közben megél abból, amit csinál, ezt szerintem senki nem vághatja a 



másik fejéhez, hiszen az vesse ránk az első követ, aki ezt nem így látja.  Viszont az 
már szerintem nem megengedett, hogy valaki kizárólag személyes gyarapodásra 
használja a pozícióját. Pedig… 

 Nekünk, a jövőre nézve a lényeg azon van, hogy örömmel fogadjuk, azt a faj-
ta támogatást, segítséget, melyet mára az idősebb korosztály hajlandó a fiatalság 
megsegítésére, ezáltal a szakma fejlődésére áldozni. Ezzel kell nekünk jól kufár-
kodni ahhoz, hogy pozitív példával szolgáljunk. Ha ezt elérjük, akkor mindenkép-
pen kimozdíthatjuk a vendéglátás évek óta megrekedt szekerét, abból a kátyúból, 
melyet, az egyet nem értés, a mozgósítás hiánya, a személyes érdekek kiszolgálása, 
vagy a szakmai féltékenység és a szakmai szervezetek széthúzása ásott. 

 Nekünk pedig igenis van még egy aprónak tűnő, de igenis fontos ütőkártyánk, 
ez pedig a szakmaközéleti naivitás. Nagyon fontos, hogy a most mozgósítandó és 
vélhetőleg a pozíciókba kerülő aktív kollégák, még nincsenek beszennyezve, meg-
fertőzve a megfelelési kényszernek. De nem lesznek a pozícióért kötelezően elvárt 
hála miatt sem lassítva. A függetlenségük és szakmaszeretetük a legfőbb erényük, 
az elhivatottság és tenni akarás mellett, ez pedig mindenképpen egy ütőképes cso-
maggá válhat, amennyiben ezt jól kezeljük, vagy ezzel jól bánunk. 

 Az erő mindig a fiatalok kezében van, azonban kellenek hozzá a tapasztalt 
„öreg rókák” is, akik megtaníthatják, vagy tanácsolhatják, hogy azzal mit kezdje-
nek, és mi alapján találják meg a saját stílusukat. Ha ezt mi összepárosítjuk, akkor 
mindenképpen ütőképes dolog lehet a kezdeményezésből, ötletből.
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 A magam nevében elmondhatom, nagyon örülök, hogy ilyen embereket is-
merhetek, akik felfogták, hogy a tisztségnél sokkal fontosabb a hatékonyság. Ők 
megértették, hogy az a csapat esélyesebb a harcara, amelyik a kellő időben meg 
tud fiatalodni, ezáltal nagyobb erővel bír, és fogékonyabb a változásokra. Ez sokkal 
jobb, mint egy meggyengült sereg élén valami hangzatos pozícióban ücsörögni 
díszes ruhában, és közben meg azt nézni, ahogy egy vesztes csata után elmenekül 
a sereg.

 Mi pedig nem ilyet szeretnénk, hanem egy folyamatosan, és egyre jobban fejlő-
dő, azonban összeszokott és egy célért küzdő csapatot kívánunk felépíteni. Olyat, 
ahol mindenki kap valamit, ahol mindenkit figyelembe vesznek, vagy olyat, ahol 
mindenki részese lehet a győzelemnek és mindenkit egyként kezelnek. 
Szerencsére ehhez egyre jobban úgy érzem megfelelő „katonáink” vannak! Így hát 
lesz, ami lesz:

Előre! 

AI

Tudjuk, hogy fontos 
Önnek a minőség.

Megbízható, minőségi webtárhely szolgáltatást nyújtunk, 
hogy honlapja mindig működjön és gyors legyen.

kedvező árak  
egyszerű rendelés 

segítőkész ügyfélszolgálat 
magyar szolgáltatás 

24 órás ügyelet 

Használja fel itt: www.tarhely.com

AZ ÖN KUPONKÓDJA:
OLDALAS-20

Különleges ajánlat 
az Oldalas Magazin olvasóinak:

20% kedvezmény minden 
tárhely csomagunkra!
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egy hirdetésben olvastam, hogy Budapesten megnyitották a Belvárosi kávéházat. Lehetőség 
nyílt arra, hogy oda bekerüljek. Amit láttam, tapasztaltam, azt nagyon érdekesnek talál-
tam. Miskey Csaba séf úr mellé kerültem. Ő akkor azt mondta, hogy változtassak szakmát, 
akárhová is jelentkeztem. Szeptembertől iratkozzak be szakács tanulónak, ugyanis én erre 
alkalmas vagyok. Vele egyébként a mai napig tartom a kapcsolatot. Sokat köszönhetek neki.

 Miskey úr mellett kötött ki? 
 
 Igen, ott lettem tanuló, mellette maradtam. Tőle tanultam meg, hogy ezt a szakmát nem 
csak szeretni kell, hanem tudni is. Sőt azt is tőle tanultam meg, hogy magas színvonalon is 
lehet ezt végezni, ugyanis sokat segíthettem neki, amitől aztán a tudásom fejlődött.

Ebben a hónapban egy sokat látott Venesz-díjas mesterszakácsot, szakoktatót muta-
tunk be nektek. Ő az, aki az évek alatt több száz, akár több ezer ember oktatásának, 
szakáccsá nevelésének is részese volt. Ő az, aki jelenleg a csepeli BVHSZC Szamos 
Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szakoktatójaként tevékenykedik. 
Fogadjátok Várhelyi Miklóssal készült riportunkat szeretettel.

 Várhelyi úr, Önről, a magánéle-
téről mit tudhatunk?

 1954-ben születtem Törökbálinton. 
Ott folytattam általános iskolai tanulmá-
nyaimat is. A Budai-hegység legdélebbi 
nyúlványainak lábánál gyerekeskedtem. 
Jelenleg Tárnokon lakom egy szép kis 
kertes házban, ahová megértő feleségem 
vár haza. Fiam és lányom három unoká-
val ajándékozott meg. Nagyon szeretek 
velük kint lenni a természetben.

 Honnan az affinitás, hogy ezt a 
pályát választotta? Honnan a főzés 
szeretete?
 
 Én inkább az evés szeretetéről beszél-
nék. Ugyanis a nagymamám sváb lány 
volt, aki nagyon finom ételeket főzött. Ő 
látta vendégül családunk apraját és nagy-
ját az ünnepeken. Senki nem volt vendég-
látós a családunkban. A szakmaválasztá-
som véletlenszerű volt. A nyári szünetben 
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Várhelyi Miklós



Képünkön:  Várhelyi Miklós

 Igen, hiszen az egy különleges és nehézségekkel teli világ. Azonban akivel egyszer 
megkóstoltatjuk a versenyzés ízét, az általában megszereti. Tudom, hogy a vendég a 
legfontosabb. Épp az ő érdekükben fontos a versenyzés, hiszen szakmánk művelőinek 
egyéni fejlődése nagy segítséget nyújt ahhoz, hogy a napi munkavégzés egyre magasabb 
szintű legyen. A rutin mellé beépüljenek a versenyeken látottak, az egymástól, a zsűritől 
tanultak, az egymástól ellesett mesterfogások.
43 éve a Szakma Kiváló Tanulója országos versenyre készülve osztályfőnököm és szakmai 
tanárom, Takács Endre Victor Hugo: A nyomorultak című regényéből idézte a következő 
gondolatot: „Megvásárolom tőled a lelkedet.” Mint ahogyan a püspök a helyes útra térí-

 Melyik iskolába járt?

 Az Ecseri úti Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskolába. Takács Bandi bácsi volt 
az osztályfőnököm és az ételkészítés tanárom, aki már első osztályos koromtól elkezdett 
tudatosan felkészíteni arra, hogy én leszek neki harmadikban az a tanulója, aki az orszá-
gos versenyen indul majd. Ettől kezdve mindenféle kisebb versenyre benevezett, hogy 
szokjam az arra való készülést, gyakorlatot szerezzek. A Szakma Kiváló Tanulója orszá-
gos versenyt megnyertem, így már 1973 
márciusában megkaptam a szakács szak-
munkás bizonyítványomat. Ezt követően 
munka mellett tettem szakérettségit. 
Egyébként ma is azt vallom, hogy a szak-
képzés során a versenyekre, vizsgára való 
felkészülést nem harmadikban (tizen-
egyedikben) kell elkezdeni, hanem már 
elsőben (kilencedikben). 

 Honnan lehet a képzés első évé-
ben kiválasztani, hogy ki alkalmas 
a versenyzésre?

 Több mint negyven éves pályafutás 
után már az első gyakorlaton látom a 
konyhában, hogy kikkel lesz érdemes a 
jövőben kiemelten foglalkozni. A mozgá-
suk, hozzáállásuk, érdeklődésük „árulko-
dik” az alkalmasságról, elhivatottságról. 
Az elméleti órákon is hamar kiderül, hogy 
kik azok, akikből jó szakemberek válhat-
nak. Az arra érdemesekkel onnantól már 
tudatosan készülünk a komolyabb meg-
mérettetésekre, versenyekre.

 A versenyzést is meg kell szokni?
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konyhájára. Minden területet kipróbálhattam, voltam hideg- és melegkonyhás, dolgoz-
tam a sörözőben. Szakmailag a legtöbbet az nyújtotta, hogy segíthettem a világverse-
nyekre való felkészülésben. Ennek keretében volt lehetőségem megtanulni azokat a tech-
nológiákat, amelyeket bárhol a világban, bármely versenyen sikeresen alkalmazhattunk. 
Mindig büszke voltam arra, amit tőle tanultam. Időközben immár húsz országban járva 
öregbíthettem a magyar konyha hírét.

 Sokak szerint abban az időben Lukács úr volt a legjobb. Ön szerint ez igaz?
 Még most is Ő a legjobb.

tette Jean Valjeant, Bandi bácsi is úgy terelt a versenyzés útjára. S mivel megvásárolta a 
lelkemet, így nem fogok tudni a szakmában elszakadni a versenyzéstől. 
Hát így is lett… Olyannyira, hogy amikor a harmadik erfurti Szakácsolimpiám után le-
tettem a családomnak a „nagyesküt”, hogy a nemzeti és a regionális csapatban valamint 
az egyéni versenyzőként elért arany- és ezüstérmek után abbahagyom a versenyzést - 
szavamat megtartva -, valóban nem indultam többé versenyzőként. Viszont elkezdtem 
foglalkozni a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség nemzeti csapata és a regionális 
csapatok felkészítésével, így az én munkám is hozzájárult ahhoz, hogy a következő Sza-

kácsolimpiákon újabb szép eredmé-
nyeket értek el kollégáim. Az utolsó két 
esztendőben a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara által indított mester-
képzésbe kapcsolódtam be előadóként, 
a szakmai gyakorlatok vezetőjeként. 
Most vizsgázott a tizenhetedik csopor-
tom.  

 Kit tart a mesterének?

 Miskey Csaba urat már említet-
tem. Nagyon fontos állomás volt az éle-
temben, amikor először láttam Lukács 
István és Novák Ferenc munkáit. Ak-
kor úgy döntöttem, hogy valahogyan 
Lukács úr mellé kell kerülnöm, hiszen 
van mit tanulnom tőle. Akkoriban a 
Pannónia Vendéglátó Vállalatnál dol-
goztam a Volga hotel séfjeként. Úgy 
éreztem, hogy Lukács István mellett 
séf helyettesként dolgozni van akkora 
megtiszteltetés, mint a Volga hotelben 
séfként. Jeleztem Lukács István úrnak, 
hogy elmennék a keze alá dolgozni, 
bárhová is tesz a konyhán belül. Így ke-
rültem áthelyezéssel az Atrium Hyatt 
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„...Ebben a szakmában csak 
úgy lehet érvényesülni, ha 
mi magunk is tudjuk azt, 
amit megkövetelünk.....”



 Hat évet sikerült mellette eltölte-
nem. Többször voltunk ez idő alatt 
külföldön is. A versenyei során a hát-
tér munkában tudtam segíteni ide-
haza. Akkoriban több magyar kony-
haművészeti versenyen, kiállításon 
értem el dobogós helyezést, köztük 
az Aranysapka díjat is.
Kalla Kálmán keresett meg azzal, 
hogy szabad kezet adna, ha a Fórum 
hotelbe átmennék hozzá bankett- és 
hidegkonyhai séfnek. Nagyon szép 
emlékek fűznek a Fórumhoz, a mos-
tani Intercontinentalhoz. Ott igazán 
kiélhettem magam. Mindent kipró-
bálhattam, amit a Lukács-konyhán 
tanultam. Bevezethettük a napi ru-
tinba azokat a technológiákat, ame-
lyeket azelőtt csak a versenyeken lát-
hattunk. Olyan vendégkörünk volt, 
amely maximálisan elégedett volt, 
mert míg mondjuk másutt a füstölt-
lazacot egy rózsába felcsavartak, ad-
dig nálunk ezt feldolgozva, piramisba 
kapta meg, épp úgy, mint ahogyan a 
versenyeken láttuk. Ezzel előre men-
tünk minden más házzal szemben.

 Hogyan vezetett az útja a séf, majd a séf helyettesi pozícióig?
 
 Azt mondják, hogy a gasztronómiában nem az a jó szakember, aki negyven évig egy 
helyen van, de az sem jó, aki havonta vált munkahelyet. Nekem sikerült megtalálni azt a 
középutat, ami talán a legjobb. Az Opera étteremben majd a Pilvax étteremben én voltam 
séfként a legfiatalabb, ami azért is volt nehéz, mert a kollégák csak azt fogadják el, aki 
bizonyít. Nekem mindig az volt a filozófiám, hogy „Utánam, fiúk!” nem pedig az, hogy 
„Előre, katonák!”  Ha szakmailag valami újat, minőségit akartam, azt megmutattam ne-
kik. Ezért elismertek, elfogadtak vezetőjükként. Ebben a szakmában csak úgy lehet érvé-
nyesülni, ha mi magunk is tudjuk azt, amit megkövetelünk.

 Mennyit dolgozott Lukács úr mellett?
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 Milyen az akkori és a mostani szakácsok mérlege?

 Szerintem a szakácsok ugyanolyanok. Akkor is voltak kiválóak és gyengébbek is. 



Ez ma sincs másképp. Rajtunk, szakoktatókon és séfeken is múlik, hogy kiből mi lesz. 
Nem elvenni kell a szakmánkat választók kedvét, hanem támogatni, segíteni őket. Azt 
szoktam mondani, hogy a jó séf, ha bemegy a konyhába, akkor nem megijednek tőle, ha-
nem megörülnek neki. Persze sok múlik azon is, hogy milyen tudásszintű és viselkedés-
kultúrájú diákok kezdik meg szakmai tanulmányaikat, illetve pályakezdőként kik jelennek 
meg a konyhákon. A XXI. századi technika vívmányai nagyban segíthetik az új trendek 
megismerését, a fiatalok szakmai látókörének bővítését. Persze csak akkor, ha érdeklődő-
vé, befogadóvá neveltük őket. 

 Hogyan került az oktatásba?
 Mondhatom, egész életemben elkísért a felnövekvő ifjúság tanítása, nevelése. Annak 
idején a Volga szállóból a Huba utcai Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskolába jártam 
óraadó szakoktatóként tanítani. A szállodákban tíz, húsz, néha még több gyerek is volt a 
kezem alatt. Tanulófelelősként a csoportos gyakorlatokon is szívesen foglalkoztam velük. 

 Az iskolai oktatásba hogyan kapcsolódott be?
 
 Ahogy közeledtem a nyugdíjas korhoz, egyre inkább megfogalmazódott bennem, hogy 
jó lenne még azelőtt, hogy végérvényesen letenném a szakácsruhát, minél többet átadni a 
következő fiatal generációnak abból a mesterségbeli tudásból, mely az évtizedek alatt fel-
halmozódott bennem. Négy 
éve a csepeli iskolába szakács 
szakoktatót kerestek, én pe-
dig úgy döntöttem, hogy el-
vállalom. Azóta már elballag-
tattam a végzős osztályomat. 
Közülük mindenki jó helyre 
került, s a visszajelzések sze-
rint megállják a helyüket. 
Többségük munka mellett is-
kolánkban folytatja tanulmá-
nyait, hogy érettségit tegyen. 
Intézményünk Szamos Má-
tyásról kapta nevét, ez büsz-
keség számunkra. A Szamos 
családdal olyan jó a kapcso-
latunk, hogy a nagyobb isko-
lai rendezvényeinken mindig 
jelen vannak. Szamos Mátyás 
özvegye, Margit néni is jó 
egészségnek örvend. Öröm-
mel hallgatom a történeteket, 
amiket elmesél, ha időnként 
együtt ebédelünk.
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Van egy kezdeményezés, mely szerint leszerződünk a gyakorlati munkahelyekkel, melyek 
anyagilag hozzájárulnak az iskolai gyakorlatokhoz szükséges anyagköltségekhez, így a 
tankonyhákon a felkészült szakoktatóktól a diákok megkaphatják azt a fajta szakképzést, 
amely a munkahelyeken idő és erőforrás hiányában nem feltétlenül valósulhat meg.

 Ha már oktatás, akkor duális képzés. Erről mit gondol?

 Megvan a helye az országban. Fantasztikus eredményeket lehet elérni például egy 
autószerelő műhelyben, ahol mindig ugyanazt kell csinálni. Azonban a mi szakmánkban 
ezt értelmezni kellene. A gyakorlati képzést nem lehet a 10. évfolyamtól kezdve csupán 
a munkahelyekre bízni, mert ott termelés folyik, ott nincsen feltétlenül elegendő idő a 
tanulók képzésére. Ez pedig kérdésessé teszi a sikeres szakmai vizsgák letételét. Az egyes 
gyakorlati helyek felszereltsége is nagyon eltérő. A munkahelyi üzemi gyakorlat nem tud-
ja kiváltani az iskolai egyszemélyes főzést. Voltak régebben már olyan kezdeményezések, 
mint a tanüzem, ahol a diákok által elkészített ételeket kedvezményesen lehetett elfo-
gyasztani. Ezek felett eljárt az idő. Azt gondolom, hogy az a sok jól felszerelt tanüzem, 
tankonyha, ami az iskolákban van, még sokáig alkalmas a szakmák elsajátíttatására, be-
gyakoroltatására. S nem lehet jó irány az sem, ha a szakoktatókat menesztik. Azokat, akik 
pedagógiai vénával képesek tanítani a fiatalokat.
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 Manapság sokan támadják a mesterképzést, erről mi a véleménye?

 Elfogult vagyok, ugyanis 1982-ben lettem mesterszakács. Olyanokkal mestervizsgáz-
tam együtt, akik nálam jóval idősebbek voltak, mint Miskolcról Kandik Ferenc, Buda-
pestről Balázs András és Nemeskövi Dénes, Győrből Pethő István, Pécsről Tankó József. 
Több szűrőn jutottunk el a hideg- és melegkonyhai vizsgákig. A gyakorlat mellett fontos 
szerepet kapott az elméleti felkészültség is. Az ott született ismeretségek barátsággá, egy 
szakmai életúton át tartó egymást segítéssé váltak.
Manapság sokan támadják a mai mesterképzést? Úgy gondolom, olyan személyek lehet-
nek, akik kevés valós információval, személyes tapasztalattal rendelkeznek a témában.
Nézzük a tényeket. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az adott szakmában szerzett 
végzettség és 5 éves szakmai gyakorlat megszerzése után engedélyezi a mesterképzési 
folyamatba való belépést. A több hónapon át tartó elméleti oktatás alatt a szakácsok a 
következő tantárgyakat tanulják: Pedagógiai ismeretek, Vállalkozási ismeretek, Vendég-
látó gazdálkodási tevékenység gyakorlása, Vendéglátó tevékenység alapozása, Szakmai 
idegen nyelvi kommunikáció. 
Ezt követően szóbeli vizsgát 
tesznek.
Ételkészítés I. (melegkonyha) 
témában a felkészítést követő-
en a vizsgázók 5 fogásos me-
nüsort készítenek 5 adagban, 
1 adagot a vizsgabizottság 
értékel, 4 adagot a meghívott 
vendégek fogyasztanak el. 91 
%-tól sikeres a vizsga! Ter-
mészetesen mindezt elméleti 
vizsga is követi.
Ételkészítés II. (hidegkonyha) 
témában a felkészítést követő-
en a vizsgázók mestermunka-
ként 10 személyes hidegtálat 
készítenek, melyet a vizsga-
bizottság értékel, az értéke-
lés után pedig az érdeklődők 
megtekinthetik a díszmun-
kákból készített kiállítást. 
Ezen a területen 81 %-tól si-
keres a vizsga. Aki már látott 
egy-egy ilyen kiállítást, ahol 
25-30 díszmunka került az 
asztalokra, sosem felejti el. Az alapanyagok gondos megválasztása, a különleges konyha-
technológiai eljárások sokszínűsége, az aprólékos megmunkálás, az ízek és formák har-
móniája mind azt tükrözi, hogy tehetséges szakácsok kezébe került a díszes mesterlevél.
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helyzetem, mert én a gyakorlati életből jöttem tanítani. A gyerekek ezt hamar megérzik, 
s könnyebben „elvarázsolhatók” szakmánk csodái iránt.

 Hány tanulót érez „saját nevelésnek”?
 
 Jelenleg 11 különböző osztályban tanítom a jövő szakembereit a gyakorlatokon. 
A mesterképzéseken résztvevők közel fele a régi tanulóimból került ki. Olyan szakácsok ők, 
akiket különböző szállodákban, éttermekben sikerült „megfertőznöm” a szakma szeretetével. 

S bizony, ha valaki nem jár az elméleti órákra, nem készül fel a szóbeli és gyakorlati vizsgák-
ra, könnyen sikertelen lesz a vizsgája, hiszen magas elvárásokkal találkozik.
S akiknek sikeres a vizsgája? Azzal nyer a vendég, hiszen igényesebb, korszerűbb, esztéti-
kusabb vendéglátásban lesz része. Nyer vele a hazai gasztronómia, mert olyan igényességet 
tanulhattak meg a mesterek, amelynek az alapjait már tudták, de mégis sokkal képzettebb, 
letisztultabb tudású szakemberré váltak. A mesterremek, amit készítenek a mesterjelöltek, 
az nem csak szép, hanem jó is. A display tányér mellett egy kóstolótányért is készítenek, 
vagyis az étkeknek finomnak is kell lenni, nem csak szépnek. Kívánom minden kétkedő-
nek, hogy legalább egyszer eljuthasson a mestervizsgát követő díszvacsorára, kiállításra.

 Sok újdonságot lát a mesterkép-
zéseken?
 
 Sokfelé megfordultam már a világban: 
Dubai, Washington, Tokió… Rengeteg 
alapanyaggal dolgoztam, de a mai napig 
szívesen tanulok valami újat. A korábbi 
külföldi szerepléseink, több hónapos tanul-
mányútjaink is egyfajta tréningek voltak. S 
a mesterképzésekre készülve is előfordul, 
hogy utána kell néznem valaminek. A mes-
terjelöltek is vetnek fel újszerű gondolato-
kat, ötleteket. Az együttgondolkodásból 
pedig csak jó születhet.

 A szakoktatók felkészültsége 
mennyire megfelelő ma Magyaror-
szágon?

 Nem mondanék véleményt, mert nincs 
teljes rálátásom a szakoktatók felkészültsé-
gére. Az viszont bizonyos, hogy a Vendég-
látó Szakoktatók Országos Egyesületében 
sok elhivatott és jó szakoktatóval ismer-
kedtem meg. Nekem annyiban könnyebb a 

Képünkön Várhelyi Miklós és Miskey Csaba



23.oldal © 2016 www.oldalasmagazin.hu

legyen az egyesületek között, nem pedig a rivalizálás. 

 Az alapanyagok mennyire elérhetőek ma az iskolákban?

 Az anyagi lehetőségek korlátozottak. Az első gyakorlatot mindig a vásárcsarnokban kez-
dem a gyerekekkel, mert az nem pénz kérdése. Egyre több igényes alapanyagot látunk, egyre 
jobb minőségben. Az pedig nagyon fontos, hogy a diákok a gyakorlatokon is találkozhassa-
nak a drágább, különlegesebb alapanyagokkal is. Ezen a területen van még mit fejlődni. Úgy 
gondolom, hogy akiket igényességre tudunk nevelni, azokból lesznek jó szakácsok.

Az évtizedek alatt sokszor sok helyen zsűriztem a tanulóversenyektől kezdve a végzett 
szakácsok kiemelt versenyeiig. Mindig fontosnak tartottam, hogy ne csak lepontozzam a 
munkákat, hanem egyenként a készítőkkel meg is beszéljük a tapasztalatokat. A jókat és 
a rosszakat egyaránt. Úgy gondolom, csak így lehet fejlődniük. 
Különleges a kapcsolatom a Baranya megyei vendéglátásban dolgozókkal. Több mint há-
rom évtizede követem nyomon és segítem azt a szakmai alázattal és hozzáértéssel végzett 
sokszínű munkát, mely ezt a régiót jellemzi. Kezdetben Tankó József elnökségével, most 
pedig jó néhány éve Zsiga István vezetésével működik a Baranyai Gasztronómiáért Egye-
sület, mely a hagyományos magyar konyha értékeinek megmentéséért, bemutatásáért és 

a hazai vendéglátás megújulásáért egy-
aránt sokat tesz. A hazai versenyek után a 
2006-os Világkupán a pécsi Golyák Csa-
ba ezüstérmet szerzett Luxemburgban, 
s ugyancsak ezüstérmes lett a Szakács-
olimpián is.  Ebben az évben pedig egy 
Pécsen nálam mestervizsgázott diákom, 
Brunner Attila bronzérmes lett Erfurt-
ban a Szakácsolimpián. Elsőként hívott 
fel az örömhírrel. Ezek mindig szép pil-
lanatok, mikor beérik a sok-sok munka 
gyümölcse.

 Mit gondol a szakmai szerveze-
tekről?

 Évtizedek óta tagja vagyok a Magyar 
Nemzeti Gasztronómiai Szövetségnek 
és az Étrend Magyar Konyhafőnökök 
Egyesületének. Jó a kapcsolatom a Grill 
Szövetséggel és a Szabadtűzi Lovagrend 
tagjaival is. Azonban az igazi átütő erőt 
az összefogás adhatja meg a jövőben. 
Jó lenne, ha el tudnánk fogadni, hogy 
együtt erősebbek lehetnénk. A barátság 
és az együttműködés kellene, hogy meg-

„...Úgy gondolom, hogy 
akiket igényességre tudunk 
nevelni, azokból lesznek jó 
szakácsok.....”

Képünkön Várhelyi Miklós és Miskey Csaba
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önre?

 Annak nagyon örülnék, ha a szakma feltétlen tisztelete, a mestereim felé mutatott 
hála, valamint a kollégáim és a tanítványaim iránt érzett szeretetem lennének azok, ame-
lyekről valakinek néha eszébe jutnék. 
Én a magam nevében ezúton is köszönöm az interjút. Azt kívánom, hogy valóra váljon 
a jövőképe, melyhez azt hiszem, mindent megtett eddig is, mint ahogyan biztosan a jö-
vőben is megtesz majd, hogy így legyen.                                                                           

AI

 Vannak ma topséfek Magyarországon?

 Vannak, és én nagyon büszke vagyok rájuk. Persze a saját nevelésű séfek mindig kö-
zelebb állnak hozzám, de mindegyikükre büszke vagyok. 

 Sosem vágyott saját üzletre?

 Soha. Azok a barátaim, akik saját üzletet vezetnek, mindig időhiányban szenvednek. 
Én imádom a gasztronómiát, de mindig kellett valami más is. A család, hobbiként a ter-

mészetjárás, a civil egyesületekben végzett 
munka. Számomra nagyon fontos a biztos 
családi háttér, amire építkezni lehet.

 Milyen vendéglátóipart álmodna ma-
gának?

 Olyat, ami kint van a természetben, 
amiben megtalálható a tradicionális, a 
modern, a molekuláris, a nemzetközi és a 
nemzeti. Mindez személyesen prezentálva 
a vendégek felé.

 Mit üzenne a kollégáknak?

 Egy esztendő múlva én már nyugdíjas 
leszek. A kollégáknak elsősorban sok ki-
tartást kívánok. Ha lehet, csábítsák vissza 
a külföldre ment munkatársainkat, tanítvá-
nyainkat. Próbálják meg kiszolgálni a ven-
dégeket olyan szakmai tudással, szeretettel 
és tisztelettel, ahogy azt nagy elődeinktől 
tanultuk. Az ételkészítés legyen mindig 
örömszerzés számukra.

 Minek örülne, hogy emlékeznének 
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Road Show 
 Az elmúlt egy hónapban három állomásunk 

is volt az ország különböző pontjain, amit a ma-
gas látogatottság és a jó hangulat jellemzett. 
A budapesti állomásunk után, mely a BGE-n lesz, 
kicsit leállunk, de jövőre újabb állomásokon 
találkohattok Lukács Istvánnal, a nagybetűs 
Séffel! 

Vigyázat jövünk! 

Road show

Bevettük Kecskemétet, Szolnokot, és Baját

Kecskemét, 
Hotel  Arany Homok

2016. október 8.

7. állomás
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Következő állomás: 

2016. December 1. 

Budapesti Gadasági Egyetem 

(BGE) 
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Szolnok, Keró
2016. október 9.

8. állomás
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Baja, Duna Wellness Hotel 
2016. október 21.

9. állomás
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Rendeld meg a könyvet a:
www.oldalasmagazin.hu/shop

 címen!

Könyv címe: Lukács István: Séf
ISBN 978-963-12-5826-4    

Kiadó: Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület
Szerző:  Lukács István, Társszerző: Kolbe Gábor

Hosszú volt az út az ötve-
nes évek szürkeségétől a 
rendszerváltás utáni évtize-
dek kissé eklektikus, de ta-
gadhatatlanul érzékelhető, 
színes fejlődéséig. A töre-
dékes emlékekből azonban 
meghúzható az ív a törté-
nelmi korszakok között. A 
Nagy Játszma, ahol a párt-
vonalon innen-t egy hajszál 
választotta el a partvonalon 
túl-tól.

2016. szeptember 23-tól



 

Nagylátószög

A szakmai mozgósítás?
 

Az elmúlt időszak történései fogalmazták meg bennem havi kérdésemet, mely azzal kapcsolatosan 
merült fel bennem, hogy az egyik hazai szervezetben éppen tisztújítás zajlik. 
A tisztújítással most nem kívánunk foglalkozni, azonban az annak folyományaként megvalósult 

mozgósítással annál inkább, mert arról nagyon is beszélni kell. Tör-
tént ugyanis, hogy szájról-szájra történő mozgósítás alap-

ján egymást értesítették a Séfek. Persze, ehhez a moz-
gósításához kellett a tenni akarás, ugyanis ez volt a 

valódi hívó szó a folyamatban. Ez pedig minden-
képpen pozitív változás az elmúlt évek tapaszta-
latához képest. 
Jó volt érezni, hogy főként azok a kollégák 

31.oldal © 2016 www.oldalasmagazin.hu

mozdultak meg, akik eddig elérhetetlenül 
tevékenykedtek, ugyanis egyetlen szakmai 

szervezetben sem voltak tagok, valamint lefe-
dettséggel eddig nem voltak elérhetőek. Ez ab-

szolút mérföldkőként és egyben sikerként köny-
velhető el.  

Egyben, ebből le kell tudni vonni a tanulságot, 
hogy a kettőszázötvenezer fős vendéglátásban dolgozók 

többségét mégiscsak el lehet érni, mégis csak meg lehet őket szólítani, igaz azt 
sajátságosan kell tennünk, és csak akkor működik, amennyiben ehhez megfelelő módon közele-
dünk. 
Nem szabad azonban túlzó következtetéseket sem levonni, de a helyzetet felismerni mondhatjuk 
kötelező. Ha pedig felismerjük a kialakult helyzetet, akkor meglovagolhatunk egy olyan hullámot, 
ami az elmúlt évek során sajnos elmaradt a szakmai szervezetek életében, mely végül aztán kihatott 
a szakmában dolgozók életére is. 
A mozgósítás pedig valljuk be szükséges, ezért a szakértőinknek is ezt a kérdést tesszük fel, hogy 
mit gondolnak róla, és hogyan folytatnák a mozgósítást? Egyáltalán hisznek-e abban, vagy elkép-
zelhetőnek tartják-e, hogy egy hosszú távú folyamat kezdetén járunk?
Éppen ezért, mert érdekel, hogy mit gondolkodnak a mozgósításról, ezt kérdeztük tőlük:

Mit gondoltok, folytatódni tud a mozgósítás a vendéglátásban?



Kiss Krisztián
Gyakorló szakember. Számos versenyen megmérettette már magát. Nyitott az újra, szívesen alkalmaz 
modern technológiákat.  Segítőkész a hazai termékek piacának javításában.

Valaha én is mozgósítva voltam. De azt hiszem nem voltam eléggé al-
kalmas a feladatra. Akkor nagy falatnak tűnt és inkább feladtam, mint-
hogy valamit tapasztalatlanul és silány módon csináljak. Bár az idő 
halad, de úgy érzem helyesen cselekedtem.
Akik egy hosszú távú folyamat elején járnak, azoknak nagyon sokat 
kell „letenni az asztalra”. Árgus szemek figyelik majd munkájukat, 

mert lehet, hogy nem hisznek bennük. Jobb esetben csak figyelnek, rosszabb esetben pedig 
gáncsoskodnak. Bízom benne, hogy séfek között az egymáshoz való negatív hozzá állás elő 
sem fordulhat! 
A vendéglátásban dolgozókkal az lehet a nehézség, hogy a zöme kollégánk nem eléggé meg-
becsült, vagy esetleg elismert. Igaz, a „kettőn áll a vásár” elvén bizony olykor a vendéglátás 
dolgozói is lehetnek kicsit hibásak ebben.  (ismerjük az elfáradt, beletörődött, és alul fizetett 
szavakat, amik jellemzik ezt a magatartást) 
De mivel az ember általában érdeklődő egyén, biztos vagyok benne, hogy meg is lehet szólí-
tani olyan dolgokkal, melyek felkelthetik az érdeklődését. 
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Simon Gábor
Gyakorló szakács. Tapasztalatait több évnyi külföldi munkával szerezte. Elsődleges számára a szakma sze-
retete. A hagyományosnak mondható ételek, új technológiákkal való párosítását, modernizálását kedveli. 

Nagyon fontos lenne végre, hogy azok az emberek is felébredjenek, 
akik jelenleg álomvilágban élnek. Ezt hivatott bizonyítani az adott 
mozgósítás. Amint latni fogják végre lesz egy szervezet Magyaror-
szágon, aki az egyén egyenkénti érdekeit képviseli, ezért sokan fog-
nak még jelentkezni! Tehát a mozgósítás, egyben sikere és fontos 

Gyetvai György
A Levendula étterem konyhafőnöke. Fontos számára a hagyomány, de úgy gondolja, hogy tudni kell 

megújulni, azaz haladni kell a korral. 

Mindenféleképpen kell, és szükséges a mozgósíitás. Mi vendéglátó-
sok, akik benne élünk nap, mint nap, ismerjük és tudjuk a problémá-
kat, valamint követjük a változáshoz vezető eseményeket. Muszáj az 
összefogás. Ilyenkor megy a körtelefon, e-mail. Egyre többen jelzik 

vissza, érdekli őket, végre részesei lehetnek egy folyamatnak. Ha így folytatódik, egyre töb-
ben lesznek azok, akik kiállnak a változás mellet. Persze a mi szakmánkban időt szakítani 
egy fix napra, nagyon nehéz.

33.oldal © 2016 www.oldalasmagazin.hu

eleme az  önmegvalósításnak.

Péntek Tamás
Gyakorló szakács. Több budapesti étterem konyhafőnökeként tevékenykedett, többek között a Gellért 

Hotel konyhafőnöke is volt. Tiszteli a hagyományokat, és szereti az újat.

Szükség van a vérfrissítésre, és ha ez kínnal és fájdalommal jár az 
sem baj. Volt szerencsém ott lenni az adott gyűlésen és szerintem 
elég személyeskedősre kerekedett a vége. Méltatlan volt a tagok-
ra nézve is. Remélem, a jövőben ez megszűnik, és a fejlődésre 

koncentrálunk.



Rácz Túrkevei Lajos 
Szakács szakoktató, a Teleki Blanka Gimnázium és Szakközépiskola tanára. Hétvégente gyakran jár zsű-

rizni különböző főzőversenyekre. Gyakran feltűnt, így ismerős lehet az RTL klub főzőműsorából is.

Igen és igen! Jó irányba, kezdett a szekér fordulni, egyre több kollé-
ga veszi komolyan a munkáját! Ez nem csak annak köszönhető, hogy 
az információ gyorsasága, vagy a szakmai sovinizmus megerősödött! 
Hanem annak is, az emberek illetve a vendégek is kezdik értékelni az 
utóbbi időben, a minőség javulását! Ennek következtében a szakmai fó-
rumok, elősegítik és irányt mutatnak, a fejlődésnek. Vannak, akik ide-

jüket, pénzüket, gondolataikat teszik bele a vendéglátásba, vannak, akik tanulni szeretnének, 
és vannak, akik ezt jól tudják koordinálni. Fontos, hogy azt, a bizonyos szekeret, mindenki a 
sajátjának érezze, és jó irányba tolja. Kellenek ezek a szakmai találkozások, mert így tudunk 
beszélgetni, tudunk egymásra odafigyelni, vagy csak egyszerűen segítséget kérni, netán adni.
Most gondoljunk bele, annak idején a Juli suliba, mely az MTV főzős műsora volt, csak néha 
és ott tudtak néhány jó fogást ellesni a szakemberek! Most a modern kor világában, az internet 
lehetőségével, mennyi szakmaiságot tudunk közvetíteni egymás felé. Tudunk szakmai konfe-
renciát szervezni, láthatjuk is a bemutatókat stb... Sorolhatnám a lehetőségeket. Szóval igenis 
megmozdult a szakma és igenis jó irányba, ennek pedig mindannyian a részese vagyunk!

Danyi Gábor
Gyakorló szakács. Dolgozott a közétkeztetésben és a kereskedelmi vendéglátásban is.  Fontosnak érzi a 
tradicionális gasztronómia megtartását, ugyanakkor nem zárkózik el az újtól.

ezekről a lehetőségekről, mert  személyes tapasztalatomból merítve kevés adat, felület áll 
rendelkezésre ezen szervezetek megismerésére, tájékozódásra. Hol keressék? Mire jók? 
Mire valók? Céljaik, jogok és kötelességek, tagok stb. ??
Talán ez az első lépcsőfok egy szakmai mozgósításra, összefogásra.

Úgy gondolom, nem elérhetetlen cél a szakácsok, séfek mozgósítása, 
kézen fogása, hiszen minden ember szeret valahová tartozni, együtt 
lenni olyanokkal akikben van valami közös. Főleg ha valkaki azt szen-
vedéllyel csinálja. Csak  ezt megfelelő kommunikációval, és motiváci-
óval kell megtenni, ahogy a gondolatmenetben is meg van fogalmaz-
va, de ami a legfontosabb, hogy informálva legyenek a szakemberek 
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Küldj Te is kérdést, hogy szakértőinkkel megválaszoltathassuk azt:
info@oldalasmagazin.hu



www.tarhely.com

Szappanyos Viktor
Kortárs konyhafőnök, aki figyelemmel kíséri a szakma változásait. Igyekszik mindig maximális odaadás-
sal végezni munkáját. Az összszakmai összefogás híve. 

Nagyon fontos mozgósítani a szakmát, fiatalt és időset egyaránt. Ha 
valaki a vendéglátást választja szakmájának, hivatásának akkor neki 
is fontos lehet, hogy tudjon róla, van a konyhán kívül is élet a szakmai 
szervezeteken belül. Kell a tisztújítás, kell a vérfrissítés, kell a szerve-

ződés, kell, hogy megismerje az is a szakmai szervezeteket, aki nem is hallott róla és kell a 
hosszú távú modern előrelátása. Dobjunk követ az állóvízbe és kezdődjön el a jövő a tehet-
séges, következetes fiatalabb generáció képviseletével, persze meghallgatva és tiszteletben 
tartva az idősebb szakácsok véleményét, tudjuk, hogy szeretnek minket az öreg séfek, mert 
mi fiatalabbak vagyunk a jelenük és a jövőjük, minden tekintetben. 
Fontos, hogy szervezeten belül ne akadjanak el a jó dolgok és a megkezdett utat sem kell el-
takarítani magunk mögött. Magam részéről, folyamatosan keresem a kollégákat, barátokat, 
akiket egy jó cél érdekében lehet mozgósítani.
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Szenvedélyes Vendéglátás Itthon!

VENDÉGLÁTÁS MENEDZSMENT

 Azt mondják: „Merj nagyot álmodni!”. Én megtettem, és a vendéglátó szakma 
becsületének és megbecsülésének megteremtését/támogatását tűztem ki célul. Más-
képpen fogalmazva: 
 „A szenvedélyes vendéglátásban hiszek, és ez az, amiért dolgozom!” 

 Tudom, hogy ez ebben a pillanatban, egy igencsak meredek kijelentésnek, mond-
hatni ördögtől valónak tűnik, de én azt gondolom, hogy ez nem más, mint egy ha-
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talmas kihívás, amelyért nem csak érdemes, 
de muszáj is küzdeni! Annál is inkább van 
ez így, mert ha nem teszem/tesszük, a ma-
gam/magunk szerény eszközeivel, akkor a 
vendéglátás lassan megszűnik létezni. Lesz 
Gyros, meg lesz mirelit hambi, meg lesz híg 
lében úszó pulykacomb kocka, amit ser-
téspörköltnek hívnak majd, lesz nyávogó 
„Szíííaaa” köszöntés, amikor belépsz egy 
üzletbe (néha még ez sem lesz), de az, amit 
vendéglátásnak hívhatnánk, na az sajnos 
biztosan nem lesz többé. Ha így folytatjuk, 
a klasszikus értelembe vett vendéglátás ha-
marosan végérvényesen megszűnik létezni!
Az elmúlt 24 évnyi vendéglátásban eltöltött 
munkaévem, és az elmúlt majd’ 10 év okán, 
amelyet az egyik haladó gondolkodású ala-

Kis Zoltán;
Vendéglátás menedzsment Kft. 
Ügyvezető; vendéglátó oktató



pítványi vendéglátós szakiskola oktatójaként dolgoztam végig, arra jutottam, hogy a 
vendéglátásban mostanra teljes káosz uralkodik. Nem újdonság? Szerintem sem, de 
nagy baj, hogy ez ilyen nyilvánvaló!
 A privatizáció okozta hirtelen milliókat nem volt képes kezelni a magyar társada-
lom, és még kevésbé azok, akik hirtelen szerzett pénzeiket a vendéglátóhelyekbe fek-
tették. A rendszerváltás utáni időszak vendéglátásából származó elképesztő hasznot 
a tulajdonosok a magukénak tekintették, miközben elfelejtették, hogy valójában ki is 
dolgozott meg azért a pénzért. Megfeledkeztek arról, hogy a dolgozónak is adjanak 
legalább annyi fizetést a munkájukért, amiből emberhez méltó módon megélhetné-
nek. Olyan életről beszélek, amelyben van az embernek szabadnapja, szabadsága, tud 
adni a gyereknek zsebpénzt, el tud menni egyszer-egyszer nyaralni, és ha megbeteg-
szik, akkor nem veszíti el a munkáját, adj isten, még nyugdíjra is jut majd belőle. Nem. 
Mindez nem számított, csak az, hogy minél szebb helyen, minél nagyobb villát vegye-
nek ezek az „újgazdagok”, és minél drágább luxusautóba ülhessenek.

 
 Itt jegyezném meg, hogy a nyugati 
gondolkodásnak ez a legfőbb különbsége 
a hazaihoz képest. Ott is vannak különb-
ségek, csak ott jut annak is, aki dolgozik, 
és megtermeli a pénzt. Nem csak a befek-
tetőnek, aki kockáztat. Miért van ez így? 
Mert önmagában a kockázatvállalást nem 
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tekintik jogosítványnak arra, hogy az al-
kalmazottakat semmibe vegyék. Tudják, 
hogy Ő termeli a pénzt, és ezért megbe-
csülik. Nem én találtam ki, mindenki is-
meri a mondást! „Élni, és élni hagyni!”
Az önző tulajdonosi mentalitás és ten-
dencia, mint multiplikátor hozta magá-
val, hogy boldog-boldogtalan hasonló 
elven működő üzletet nyisson, ami által 
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sok pénzt kereshet maga is, és amelyben alulfizetett dolgozók szakadhatnak szét azért, 
hogy legalább valamilyen szinten ők maguk is megélhessenek. 
 Az ilyeneknek ez a pénz sem volt elég, jobbnak gondolták, ha az adókkal is játsza-
nak, azt is zsebre teszik. Ezért hát mostanra köztudott, hogy szinte senki sincsen tisz-
tességesen bejelentve az iparágban, és feketén történik a beszerzéseknek egy jelentős 
része is.
 Mit csinált az állam? Emelte az adókat. Mit csinált a vendéglátós? Még keveseb-
bet fizetett az alkalmazottaknak. És hogy mit csinált a dolgozó? Nos, jó darabig tűrt, 
és tűrt, és tűrt, majd egyszer csak tele lett a hócipője. Becsomagolta a bőröndjét, és 
elment külföldre két-, három-, négy-, vagy akár ötször, tízszer ennyiért. Először csak 
a bátrabbak, majd azok is, akik gondolkodásukban kicsit röghöz kötöttebb szemléle-
tűek voltak. 

 
 És mi van most? Nin-
csen munkaerő, és a ven-
déglátás egésze, néhány ki-
vételtől eltekintve, olyan, 
amilyen. Elkeseredett, 20 
évvel ezelőtti szintű bére-
kért keccselő emberek dol-
goznak a napi megélheté-
sükért, miközben nézik a 
tulajdonosok jólétét bármi-
nemű reményre okot adó 
jövőkép nélkül. Így próbál-

ják meg boldoggá tenni a vendégeket, azt a keveset is, aki betér hozzájuk! Hogy ez 
lehetséges-e? Nem! Semmiképp sem az, tudni illik, „A vendéglátást nem lehet meg-
játszani!”, legalábbis hosszútávon semmiképpen sem.
 A végtelen harácsolás most üt vissza, és most már nem csak a dolgozónak, hanem 
mindenkinek rossz! Ráadásul mostanra olyannyira sok vendéglátóüzlet nyílt, hogy a 
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hazai kereslet, meg sem közelíti azt a szintet, amely biztosíthatná azok, és az abban 
dolgozók biztos megélhetését. 
 „Na, innen szép nyerni!”, mondhatjuk, és valóban, „A kocka el van vetve!”. Vagy 
teszünk valamit az elharapódzott helyzet megoldására, vagy az iparág összedől, vagy 
ha nem is dől össze, akkor annak színvonala olyan szintre süllyed, amelyet klasszikus 
értelemben mindenképpen túlzás volna vendéglátásnak nevezni. Ebben az esetben 
maradna az a pár kiváltságos…
 Jelenleg alig néhány üzlet működik, amely képes a korrekt és etikusnak mondható 
vendéglátásra. Ahol a vendég korrekt szolgáltatást kap korrekt áron, és ahol korrek-
ten bánnak a munkavállalókkal is, megbecsülve annak dolgozói értékét! Ki merem 
jelenteni, hogy sajnos nekik is számos kompromisszumot kell megkötniük a jelenlegi 
gazdasági környezet okán, de ők legalább már eljutottak arra a szintre, hogy tesznek, 
és megbecsülik a vendéget és a dolgozót egyaránt, akikről valójában maga a vendég-
látásnak is szólnia kellene!
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 Aki még nem állt be ebbe a sorba, annak mi a dolga, és mi is a mi valódi közös 
teendőnk? 

 Nos, hosszú a lista, de az alábbi néhány „apróság” biztosan!
- Korlátozni kell a vendéglátóüzletek számát!
- Meg kell határozni a minimálisan elvárt színvonalat, a működés kritériumait!
- A tulajdonosoknak fel kell mérniük, hogy a harácsolás ideje lejárt! 
Be kell érniük kevesebbel, és még így is sokszorosát keresik majd annak, mint az al-
kalmazottjaik. Mindezt viszont hosszú távon tehetik, jó hangulatú és kiszámítható 
munkakörnyezetben, egy motivált csapat élén.  
- A kemény vendéglátós munkáért tisztességes fizetést kell adni az alkalmazottak-
nak! 
Olyan bért, amely alkalmas arra, hogy az iparág dolgozóinak olyan jelent, és jövőt 
biztosítson, amiért érdemes szívvel-lélekkel dolgozniuk! 
- A dolgozóknak, a munkaidejüket aktívan munkára használva, a legjobb tudásuk 
szerint, szívvel-lélekkel, és persze nem elhanyagolható szakmai tudással kell végezni 
vendéglátóipari tevékenységüket! Ennek támogatására, biztosítani kell az iparágban 
dolgozók megfizetését, oktatását, betanítását, folyamatos továbbképzését, a dolgozói 
motiváció fenntartását, és azok szakmai kérdésekben történő támogatását! 
- Meg kell szerezni az állami vezetés támogatását, és olyan rendeleteket kell tör-
vénybe iktatni, amelyek támogatják a fent nevezett –, a vendéglátóipar felemelését és 
egyúttal kifehérítését célzó – törekvéseket!
- És persze minden eszközzel azon kell lenni, hogy a külföldi vendégeken túl a hazai 
közönség is a lehető legnagyobb számban vehesse igénybe, és akarja is igénybe venni 
az iparág szolgáltatásait! 

Azt mondják, vízió? Meglehet, de azért meg kell próbálnunk! 

Kis Zoltán

www.vendeglatasmenedzsment.hu  
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Kedvelt idegenforgalmi célpont, világviszonylatban a 37. helyen áll a vi-

lág száz leglátogatottabb városai közül, és 2 millió 700 ezer turista vá-

lasztja úti céljául. Budapesten több világörökségi helyszín is található, 

többek között a Duna-part látképe, a Budai várnegyed, az Andrássy út, 

a Hősök tere és a Millenniumi Földalatti Vasút, ami a második a legré-

gebbi a világon. Turisztikailag jelentősek még a gyógyfürdői, mivel Bu-

dapest az egyetlen gyógyfürdőkkel rendelkező főváros a világon, továb-

bá a világ legnagyobb termálvizes barlangrendszere, Európa legnagyobb 

zsinagógája, a Dohány utcai zsinagóga, valamint a magyar Országház, 

ami a világ harmadik legnagyobb parlamenti épülete. Budapest Közép-

Európa egyik pénzügyi központja. Az Emerging Markets Index a várost 

a 3. helyre rangsorolja (65 városból) mint Közép-Európa legélhetőbb vá-

rosa. Az amerikai Forbes magazin szerint Budapest a 7. helyen áll mint 

a „legidillibb európai város”. Az UCityGuides a világ 9. legszebb város-

ának sorolja.

Forrás: budapest.hu

Látogasson el Bu-
dapestre és kör-
nyékére, kísérje 
figyelemmel prog-
ramjaik sokaságát 
az eseménynap-
tárban, az aktuali-
tások között!

Bemutatja

A

Budapest
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Fotó: itthoneszakmagyarorszagon



* A Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület a Lukács István: Séf című 
könyvvel országjáró road-showt szervezett. A könyv új megvilágítást adhat a 
vendéglátóipar jelenlegi helyzetének pontosabb értelmezéséhez.

* A Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület, a Nemzeti Egység Klasz-
ter és az Oldalas magazin szervezésében Lukács István páratlanul színes sze-
mélyét és eredményes pályafutását mutatja be a road-show keretén belül a 
vendéglátóipari iskolák diákjai számára, ahol kérdezési lehetőséget is biztosít 
részükre.

Kövesd figyelemmel munkásságunkat: 
www.oldalasmagazin.hu 

Kortárs Gasztronómiai és Kulturális EGyEsülEt 

H í r e k

A karácsonyi vásárokról

A minap elém került egy cikk, mely a 
belvárosban található karácsonyi vásá-
rokról, és a környékükön terjengő bűzről 
szólt. Bevallom előbb kissé fenntartá-
sokkal olvastam a sorokat, azonban egy 
dologban biztosan egyet értek annak író-
jával, hogy mindez szabályozatlan, még 
akkor is, ha megfelelő szabályok vannak 
életben, csak azokat kellene megkövetel-
ni. 
Ma már presztízs értékűek ezek a vásá-
rok, a turista idejön, csodálkozik, eszik, 
majd fizet. Azt sem tudja jóformán, 
hogy melyik árustól vette az ételét, azt 
sem tudja mit evett, csak azt tudja, hogy 
közel tízezret fizetett. Meg, hogy jó eset-
ben csak kicsit lesz tőle rosszul. Cserébe 
fázott, az ételét műanyagtányéron kapta, 
és még tömegnyomorban is fogyasztott. 

Nem túl jó hírnevet teremtünk így ma-
gunknak, aminek vélhetőleg meg is lesz 
hamarosan a következménye.  
Valamikor néhány évvel ezelőtt éppen a 
mi Balatonunk járt ugyanezen az úton, 
amikor már nem tudta, hogy mit enged-
het meg magának, vagy mit nem. Annak 
a következményét ismerjük. Éppen ezen 
dolgoznak a mai napig, hogy visszaadják 
annak látogatottságát. Ez megint annyira 
magyar! Miért nem ismerjük fel a prob-
lémát még annak kezdetekor, mielőtt 
óriási problémát nem képezünk abból. 
Tudom én, hogy minderről az emberi 
gyarlóság és kapzsiság tehet. Mégis, sze-
rintem érdemes lenne még időben gon-
dolkodnunk!

/AI/

H

  Rövid az élet:

Elkötelezettek vagyunk a kultúrált 
alkoholfogyasztás iránt. kérjük 

kerüld a mértéktelen alkoholfogyasz-
tást Te is!

BEZERICS

Szolo pálinka

www.bezerics.com

Illatában kirobbanó virágos, 
muskotályos, parfümös aro-
mák egyvelege. Szájban jel-
legzetes, friss, vibráló, köny-
nyed. A frissen szedett szőlő 
zamata hosszan kényezteti 
szánkat.
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Hull a hó, hull a hó,
Lesz belőle takaró.
Erdő-mező megáldja,
Lesz egy derék bundája.

***
Varjú károg, fúj a szél,
Esik a hó, itt a tél.
Jaj de nagyon hideg van,
Ropog a hó alattam,
Vígan csúszik a kis szán,
Most örülök igazán.
 
***
Liccs-loccs, locsogó,
Esik eső, hull a hó.
 
***
Hull a hó, hull a hó,
Hógolyózni jaj de jó.
 
***
Dirmeg-dörmög a medve,
nincsen neki jókedve,
alhatnék, mert hideg van,
jobb most benn a bar-
langban.
 
***
Varjú, varjú, varrj csiz-
mát,
ne járj mindig mezítláb!
 
***
Csóka, csóka vess diót!
Én is vetek mogyorót.

***
Ahány szem hó száll a
télben
A földnek szívére,
Annyi áldás szálljon
mindenki fejére!

Minek az új?
Ha a régi MegbízHatóbb!

- rendekné Olga rOvata -

A gyógyító bor

A XVI. század második felétől 
kezdve tekintették az aszúbort, 
valamint az eszenciát gyógybor-
nak. Eleinte a természettudósok 
azt hitték, hogy az itteni borok 
kiválósága a szőlőtőkében, a vesz-
szőben vagy a bogyóban rejtőző 
igazi színaranynak köszönhető. 
Köztudott volt, hogy a beteget ki-
veti az ágyból és erővel ruházza 
fel. Később gyógyszervegyészek 
kimutatták, hogy a hegyaljai nedű 
14 féle ásványi anyagot tartal-
maz, amelyek így együtt különö-
sen jótékony és serkentő hatással 
vannak az emberi szervezetre. Az 
aszúszemekből bőrápoló krémet 
állítottak elő. Vérszegénység ese-
tén, lassú lábadozás idején ma is 
fontos szerepet játszik a beteg táp-

lálásában a bor, itt is elsősorban 
a tokaji, éspedig a tokaji aszú és 
az édes szamorodni. Az aszú így 
különösen fontos szerepet játszik 
a roboráló gyógyszerek előkészí-
tésében. A tokajinak egyik legfon-
tosabb tulajdonságaként tartották 
számon, hogy a benne levő fontos 
elemek gyorsan felszívódtak a vér-
be, így az értékes hatóanyag rövid 
idő alatt a szervezet rendelkezésé-
re állott. Ezek az értékes anyagok: 
cukrok, vitaminok, és a foszforsav, 
amelyek nélkülönözhetetlenek a 
jó emésztéshez. Nagyon hatásos 
az asztma gyógyításánál és egyéb 
bronchiális betegségek kezelésé-
nél.

-Rendekné Olgi-

Rigmusok:
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tokajbor-bene.hu/



Csatlakozz, és építs...

www.jovonek.hu 
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Nevess 1et!
Móricka fut az 

annyjához:

- Anyu! Az apu megint 

részeg!

- Honnan veszed ezt 

kisfiam?

- Azt mondta, szeret 

minket!

- Mit ért volna el a Magyar váloga-
tott a VB-n, ha kijutott volna?

- ???
- Az első visszajövő gépet.

- Mit csinál a magyar futball-válo-
gatott, ha megnyerik a foci VB-t?

- ???
- Kikapcsolják a Playstation-t.

A szobafestő először viszi ma-

gával a tanoncát gyakorlatra.

- Először fesd le az ablakokat - 

hangzik az utasítás.

Másfél óra múlva jön a tanonc:

- Kész! A kereteket is befessem?

- Tegnap végre bementem a főnökhöz és nagyon határozottan 
fizetésemelést kértem.

- És hogy sikerült megegyezni?
- Kompromisszumos megoldás született...

- ???
- A fizetésem nem emelkedik, én meg cserében maradhatok.

A zsidó bemegy egy étterembe:
- Kérek egy adagot abból a

 halból!
- De uram, az sonka!

- Kérdeztem én, hogy hívják azt 
a halat?

A hónap vicce:

Egy pasas felszed egy nőt, hazaviszi a lakására. 

Levetkőznek, a nő meglátja, hogy a pasasnak bizony 

nincs nagy oka a büszkeségre, megkérdi:

- És mit gondolsz, ki fog azzal a kisméretű 

micsodáddal kielégülni?

- Hogyhogy ki? Hát én.

- Ki az abszolult bombanő?
- ???

- Aki ha bemegy az éléskam-
rába, a kolbászok felállnak.

- Ki az abszolút sötét?
- Akihez képest egy vödör 

korom atomvillanás.

- Mikor van abszolút hideg?
- ???

- Amikor a sertésbőrből ké-
szült kesztyű is libabőrös lesz!

- Figyelnek! - gondolta 
Stirlitz...

- Fizess! - gondolta a 
kocsmáros...
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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!   ✴
marketing@oldalasmagazin.hu 

Megtekintené az Oldalas 
magazin korábbi számait? 
Ehhez nem kell mást ten-

nie, 
mint meglátogni 

honlapunkat, ahol bön-
gészhet 

az eddig megjelent lapja-
ink 

közül. 
www.oldalasmagazin.hu

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS VÁRHATÓ IDŐPONTJA, 2017. 01. 01. 
LAPZÁRTA: 2017. 01. 15.

www.csintex.hu 

Disznókő
Tokaji aszú

2006
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„Kivételes és egyedülállóan hosszú 
életű bor. Csak a legkitűnőbb évjára-
tokban készítjük, amikor az aszúsze-
mekben a tökéletes savakhoz a szo-
kásosnál is nagyobb koncentráció és 

komplexitás társul.”
www.disznoko.hu 

December 1.
A MAGYAR RÁDIÓZÁS NAPJA

December 6.
SZENT MIKLÓS – „MIKULÁS NAPJA”

December 21.
TÉLI NAPFORDULÓ; A CSILLAGÁSZATI TÉL KEZDETE

December 24.
ÁDÁM ÉS ÉVA – „SZENTESTE”

December 25.
KARÁCSONY – JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE

December 26.
KARÁCSONY MÁSNAPJA

December 31.
SZENT SZILVESZTER PÁPA – „SZILVESZTER”



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

Az Oldalas magazin, és a Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület stratégiai, és szakmai partnerei:

Havi szállóige:
„A nélkülözőnek sok minden hiányzik, a kapzsinak minden.”

(Publilius Syrus)

December 1.
A MAGYAR RÁDIÓZÁS NAPJA

December 6.
SZENT MIKLÓS – „MIKULÁS NAPJA”

December 21.
TÉLI NAPFORDULÓ; A CSILLAGÁSZATI TÉL KEZDETE

December 24.
ÁDÁM ÉS ÉVA – „SZENTESTE”

December 25.
KARÁCSONY – JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE

December 26.
KARÁCSONY MÁSNAPJA

December 31.
SZENT SZILVESZTER PÁPA – „SZILVESZTER”

TÉLELŐ, KARÁCSONY HAVA

Az Oldalas magazin 

időszakonként az MTI 

híreit és fotót használja.

Az Oldalas magazin eddigi, és az ezen 

túl megjelenő digitális változatát, az 

Országos Széchényi Könyvtárban 

megőrzik.
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www.hungarycard.hu 


