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Nincs mit tenni, itt az idő 
csak telik, és immáron elér-
kezett a 2015-ös újeszten-
dő. Amihez kívánom, hogy 
a tegnap esti fogadalmakat 
sikerüljön megtartani. Azon 
felül pedig egészségből, jó-
kedvből és pénzből senkinek 
ne kelljen nélkülöznie. Kí-
vánom, hogy minden építő 
szándék sikeressé váljon és 
a szakmánk szekere végre 
hosszú idő után nagy lendü-
letet vegyen. Boldog új évet 

kívánok! 
B.Ú.É.K!
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Töltött szűzpecsenye

Séfek a Sous-Vide-ról: Bolla Róbert

Hiteles tájékoztatás?

Egy gondolat a taplóknak 

Játsszon velünk, az értékes nyeremé-
nyért! Mely a Hungary Card forgal-

mazója, a Hotelinfo Kft. felajánlása.

Interjú: Krivács András, a Magyar 
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség, 

regnáló elnöke nyilatkozott lapunknak.

Ebben a hónapban Szepesi Ivánnal ké-
szítettem interjút

A  Téliesítés

Minek az új?
Objektív

Gondolat

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
Melyik a borjú egy húsrésze?

A: RÓZSA

B: BARKA

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

Havi nyereményünk a Hungary Card forgalmazója, a 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 forgalmazója, a Hotelinfo Kft. felajánlása.

A játékban, csak 18 éven felüliek vehetnek részt! A nyertest e-mailen értesítjük!

Töltött szűzpecsenye

1., A szűzpecsenyét vágjuk 2 darabra. Szúrjunk a húsba késsel 4 nyílást, ide húzzuk 

bele a kolbászokat.

2., Fűszerezzük kakukkfűvel és friss borssal. Az alacsony rácsra tegyünk rozmaring 

leveleket, és fektessük rá a húst.

3., A kacsánál alkalmazott módon tegyünk a rács alá egy tányért a szaftnak.

4., Hőlégkeveréssel 200°C-on 15 percig süssük, majd 8 percig grillezzük.

5., Sütés végén vegyük ki, és tegyünk rá vajdarabokat, majd reszeljünk rá szerecsendi-

ót. Hagyjuk ráolvadni, és a tányérra lecsöpögő szaftba forgassuk meg a húst.

Tálaláskor friss salátával kínáljuk.

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

60 dkg sertésszűz
4 szál snack kolbász

Kakukkfű
Szerecsendió

Frissen őrölt bors
Rozmaring

Vaj
Só

2 fej tölgy saláta
1 doboz retekcsíra

olivaolaj
balzsamecet

Stiller Tam
ás rovata



Gasztronauta:      
Séfek a Sous-Vide-ról: Bolla Róbert

Jegyzet
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Egy nagyon régóta, lassan egy évtizede 
tartó munka derekán úgy gondoltam, 
éppen itt az ideje megkérdezni a sé-
feket, szakácsokat, oktatókat, magán-
embereket arról, hogyan tudták hasz-
nosítani a tanultakat, vagy kihasználni 
a sous vide gépek precizitását.
Januári riportalanyunk Bolla Róbert, 
a tatai Hotel Kristály technológiai fej-
lesztéséért felelős Sous-Chefje volt.

  Robi, rég volt, amikor először 
találkoztunk. Akkor a Platán étte-
rem Séfje voltál, és Jakabffy László 
úr kért meg, hogy segítsek meghono-
sítani a technológiát a konyhátok-
ban. Abban az időben nagyon nyitott 
voltál, faltad a könyveket, szívtad 
az infót. Ma mi a helyzet?

Igen, ez így volt, de azóta sok víz lefolyt a 
Dunán. Az érdeklődésem továbbra is tö-
retlen az új technológiák iránt. Azt gondo-
lom, hogy akkor tudunk sikeres konyhát 
vinni, ha mindig van valami új kreációnk 
a klasszikusaink mellett, és a lehetősége-
inkhez képest állandó az elkészített ételek 
minősége.

 Hol hallottál először a sous 
vide-ról, és miért fogott meg elmé-
letben?

Egy szakmai konferencián hallottam elő-
ször dr. Kiss Jánostól. A konferencia után 
kezdtem ezzel foglalkozni elméletben.
Amit érdekesnek találtam a lehetőségben, 
az a gazdaságosság és a hosszú eltartható-
ság. A gyakorlatban is alkalmazva a ven-
dégek egyedi állagúnak tartották az így ké-
szülő termékeket.

 Az új konyhatechnológiák gya-
korlati megvalósítása hol és hogyan 
kezdődött el nálad?

Először a Platán étterem konyháján 
az irányadásod követésével. Később a 
Rókusfalvy fogadóban Vidák Zoltán séf 
irányítása alatt.



 Amikor már elol-
vastál idegen nyelvű 
könyveket, és többször is 
képeztelek a konyhádon 
gyakorlatban, miért jöt-
tél el újra a főzőiskolá-
ba? Ennyire könnyen el 
lehet felejteni, vagy nem 
volt hatékony az okta-
tás?

Ez egy jó kérdés! :) A gyakor-
lati oktatás mindig jobb, mint 
az elméleti, mivel ez a szakma 
elég gyakorlatias. :) A könyv-
től nem tudok kérdezni, és 
nem tudom megosztani vele 
a tapasztalataimat.

 Mit szólna a csalá-
dod és a barátaid, ha ott-
hon is zacskóban főznél? 
Vagy esetleg így is van?

Ha zacskóban „főznék”, az baj 
lenne! :) De a családom tel-
jesen nyitott az új dolgokra. 
Ha lenne helye egy sous vide 
masinának, biztos örömmel 
fogadnák. Sajnos az otthoni 
konyhánk elég kicsi, fagyasz-
tónk nincsen, a hűtő pedig 
szintén kicsi, így amit beho-
zunk édesanyám kertjéből 
és a közeli piacról, többnyire 
pár óra múlva már biztosan 
az asztalon gőzölög. :)

 Mennyire tudtad 
elfogadtatni a vendég-
körrel azt a tényt, hogy 
a precízen hőkezelt 
alapanyagok színe nem 
hal meg, élénk és izgató 
marad, egyesek szerint 
nyers hatású?
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Csak az a vendég képes ezt 
befogadni, akit érdekelnek 
a „miértek”, aki elutasító 
magatartást mutat azon-
nal, kóstolás nélkül, azon 
nem lehet segíteni. Azt a 
vendéget, aki kóstol, már 
csak a miértek és a hogyan  
érdekli, mert meggyőztük 
az ízzel és állaggal.

 Mit mondasz arra 
a vádra, hogy főtt ízű 
a sous vide kaja, pedig 
a klasszikus értelem-
ben vett főzéshez (fo-

lyadékban, forráspont 
felett történik) igazá-
ból semmi köze?

Helyesen alkalmazott tech-
nikánál nem mond ilyet a 
vendég. Inkább az a kérdés, 
hogy milyen ételt vár az ét-
lap elolvasása után. Aminek 
pirított íze kell, hogy legyen, 
az legyen olyan, aminek főtt 
íze kell, hogy legyen, az pedig 
főtt ízű legyen, ha jól van ösz-
szeállítva az étel és jó útmu-
tató az étlap, akkor nincsen 
ilyen panasz.
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 Milyen eszközöket használsz a 
technológia alkalmazásához? Mi a 
legfontosabb számodra a vásárlás-
nál?

Sous Vide Chef berendezést használok. El-
várásom, hogy megbízható és tartós legyen, 
könnyen programozható, és pontos hőfok-
szabályozóval, kis energia felvétellel dolgoz-
zon.

 Mérted már a hőkezelési veszte-
ség optimalizálásából nyert beruhá-
zási megtérülést?

Még nem, de némely alapanyagon szabad 
szemmel is látható a különbség.

 Szerinted ez trend, vagy techno-
lógia, ami valamiért a konyhákon ra-
gadt?

Először minden trend, ami új, aztán, ha si-
keres a dolog, akkor beépül a köztudatba, és 
új receptek készülnek új technológiával

 Azt tudtad, hogy a szakiskolák-
ban és a technikus képzéseken vizsga-
követelmény lett az új konyhatech-
nológiák ismerete, és alkalmazása?

Most tudtam meg a mesterszakács képzésen.

Csidei Tamás
Az új konyhatechnológiák szakoktatója

www.gasztronautakft.hu
info@gasztronautakft.hu
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Exclusive

Krivács András
„...a forradalom részével nem foglalkozom...”



  Persze a nagymamám a Nyírmadai nagykonyhának volt a főszakácsa. 
Így mondhatni gyerekként a konyhában nőttem fel. Azokat a jellegzetes illato-
kat nem is tudom a mai napig elfelejteni, ami akkoriban körbelengte a nagy-
mamám munkahelyét.

Az Oldalas magazin történetében elérkezett egy újabb olyan pont-
hoz, amelyet már régóta terveztünk, de igazából sosem valósul-
hatott meg. Az igazi okát ennek senki sem tudná megmondani. 
Azonban most végre elérkezett az idő, és megvalósult, hogy a Ma-
gyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség, regnáló elnöke nyilatkoz-
zon lapunknak, aki nem más, mint Krivács András. Olvassátok hát 
a vele készült interjút, melyben azt gondolom, kitértünk számtalan 
olyan kritikus kérdésre, melyekről eddig nem igen esett szó szak-
mai sajtóban. 

 Mesélj magadról.
  1977-ben születtem 
Győrben, de jelenleg Nyírma-
dán élek, és Baktalórántházán 
dolgozom. Ez azt jelenti, hogy 
Budapest és Baktalórántháza 
között ingázom nap, mint nap, 
ez olyan 250 km.
Egyéb iránt Baktalórántházán a 
Fenyves szállodát vezetem, mely 
egy 4 csillagos szálloda, mindez 
egy 460 hektáros erdő közepén. 
Ez 18 éve családi vállalkozás-
ként indult el, akkoriban még 
egy picike kis étteremmel, ami 
mára Magyarország legkeletibb 
4 csillagos szállodájává nőtte ki 
magát.

 Ezek szerint volt a családod-
ban vendéglátós.
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  Nem.  Azt gondolom, ami elmúlt semmit nem kell megbánni. Talán 
annyit, hogy nem mertem bizonyos dolgokat megkockáztatni, a jobb működés 
érdekében.

 Hogyan értékeled az elnöki munkádat?
  Azt gondolom, egy sokkal gyorsabb átalakítást kellett volna az elején 
eszközölnöm, de mint mondottam, nekem teljesen új volt ez a szervezeti for-
ma. Ez egyéb iránt úgy működik, mint egy nagy parlament. Minden megyéből 

 Nem is akartál szakács lenni?
  Nem mondom, hogy nem, de nem úgy alakult. Először erdész kíván-
tam lenni, aztán egy gépészeti iskolába jártam, majd egy technikumot végez-
tem. Ezek után jöttek sorban az idegenforgalmi iskolák, majd az üzletvezetőség, 
gazdasági főiskola, majd a nyíregyházi főiskola. És így el is jutottunk 2014-ig.

 Jelenleg Te vagy az Magyar 
nemzeti Gasztronómiai Szövet-
ség elnöke, hogy jutottál el ed-
dig? Mi motivált, hogy elindulj 
az elnökválasztáson?
  Annak idején 3, 5 év-
vel ezelőtt kaptam egy megke-
resést, hogy az MNGSZ akkori 
vezetését egy ügyvivő testület 
látta el, és a szövetség élére egy 
Manager szemléletű emberkét 
keresnek, ezért jelentkezzem. 
Azután a 4 jelöltből három ma-
radt, amiből azt hiszem mind-
össze egy szakács jelölt volt, a 
Merczi Gábor, de mégis az ak-
kori küldöttgyűlés úgy döntött, 
hogy engem bíz meg a feladat-
tal. Ekkor egy jó nagy feladatot 
vettem a nyakamba.

 Megbántad, hogy elvállal-
tad?

Képünkön:  Krivács András az MNGSZ elnöke
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gen: „a hely, ahol nem érzed az idő múlását”. Ez marketing szempontból abszo-
lút jól jött.
A szállodának az átmenő forgalma iszonyatosan nagy, mint ahogyan a határok 
közelségei miatt, a vendégeink nemzetközisége is elég színes. Éppen ezért van, 
amit meg lehet tenni, és van, amit nem. Természetesen a vidéki éttermeket is 
fel kellene zárkóztatni a pesti szintre. Azt gondolom, hogy nagyon jók az ét-
termi értékelések, blogok is, mert sok olyasmire felhívják a figyelmet, amelye-
ket az ember saját magától nem venne észre, már csak az örökös megfeszített 

vannak delegáltak, akiket szintén delegálják a helyi szervezetek. Tehát tényleg 
egy óriási szervezetről van szó, és így nem nagyon lehetett bizonyos dolgokat 
megváltoztatni, de most már azt látom, hogy meg lehetett volna. Viszont köz-
ben eltelt 3,5 év. 

 Hol jár most a szervezeti át-
alakítás?
  Megváltoztattuk, a szer-
kezetét az egésznek. Ugyanúgy 
megmaradtak a megyék, régiók, 
és azok elnökei, viszont bizo-
nyos dolgokban a szakbizottsá-
gok sokkal nagyobb feladatot 
kaptak. Ez amolyan parlamen-
táris szisztéma szerint működik, 
mert nem az elnökségre hárul a 
feladat, hanem a szakbizottságok 
dolgozzák ki a kérdéses anyago-
kat, az elnökség pedig elfogadja 
azt. Így egy összefogottabb rend-
szert működtetünk.

 Visszatérve a Fenyves szál-
lodára, amikor megválasztottak 
elnöknek, akkoriban eléggé tá-
madtak az ottani étlap maradi-
sága miatt. Ezt, hogy élted meg?
  Abszolút jól jött, hiszen 
akkoriban születtet meg a szlo-

13.oldal © 2015 www.oldalasmagazin.hu

„...mindig nyitott 
szemmel kell járni 
és mindent meg 
kell kóstolni, mert 
ebben a szakmá-
ban nincs olyan, 
hogy nem szere-
tem...”

„...A mesterszakács az 
egy adományozott cím, 
az, hogy ezt ki, mi alap-
ján és kinek adta, azt 
nem tőlünk kell megkér-
dezni....”



 Mit gondolsz, a ven-
déglátósok mennyire 
vannak megosztva?
  Szerintem, mi-
nél jobban meg vannak 
osztva annál jobb, mert 
mindenki tud egy picit 
mutatni a másiknak. 

 Szükség van-e ennyi 
szakmai szervezetre és 
mit gondolsz róluk? 
  Ezt az élet fogja 
eldönteni. Amelyiknek 
tagsága van, arra szük-
ség van, amelyiknek meg 
nincsen, csak vezetőség-
ből áll, arra meg nincsen. 
De én nem vagyok ilyen 
megmondó ember, hogy 
eldöntsem, melyikre van 
szükség, vagy melyikre 
nincs. Mint mondtam, 
ezt úgyis az élet fogja el-
dönteni.

tempó miatt sem. De azt is gondolom, hogy vidéken mégis más a helyzet, az 
éttermeknek igenis alkalmazkodniuk kell az ottani igényekhez, ezt pedig úgyis 
a vendég fogja eldönteni.

 Mi a véleményed a gasztro forradalomról?
  Rengeteg társszervezettel dolgozunk együtt, az MGE-től, az Étrendig, 
már nagyon sok egyeztetésünk volt. De a forradalom részével nem foglalko-
zom. Az MGE egyébként nagyon szuperül, forma 1-es szintű, ám nagyon pi-
cike szegmenssel foglalkozik, amit marha jól csinálnak, de éppen ezért nem is 
fedik le a hazai gasztronómiát. Mi azért A-tól Z-ig lefedjük.
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 Mit gondolsz az egyesületekről?
  Azt gondolom, hogy az összes egyesület a konyhai oldalt képviseli, az 
MNGSZ pedig lefedi a teljes hazai vendéglátást, talán az egyetlen, amely ren-
geteg szakmát összefog, és a konyhán kívül más szegmenset is lefed.

 Én azt gondolom, hogy Magyarországon egyetlen központi szervezet kel-
lene, amely összefogja az összes többit. Viszont összefogva közösen tudnának 
lobbizni, bizonyos dolgokért kiállni a munkavállalók és a szakma érdekében. 
Szerintem a szervezeteknek is sokkal több előnye lenne, mint hátránya. Egy 
ilyenhez mit szólnál?
  Nem tudom, hogyan lehetne kivitelezni azt? Ki az, aki feladja jelenle-
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sek, de lobbizni mégis közös erővel lobbiznak, mert belátták, hogy így az iga-
zán erősek.
  Abszolút. Ez már meg is van alkotva. Lásd szakképzés, mesterképzés, 
vagy a kamarával együttműködés. Itt azért 18 szervezet ül a kamarával szem-
ben, és ellene, vagy mellette foglal állást. 

gi pozícióját? Vagy ki 
integrálná be a szer-
vezetét egy másikba?

 Szerinted ezt csak 
úgy lehet, hogy fel-
adásnak fogjuk fel? 
Vagy esetleg felnőve 
a feladathoz, elfogad-
juk, hogy a közös ér-
dek miatt bizonyos 
lépéseket megho-
zunk, úgy, hogy az 
mindenki számára 
elfogadható legyen? 
Mondjuk úgy, mint 
az olajipari klaszte-
rek, akik egymással 
szemben iszonyato-
san nagy konkuren-
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például a versenyeken indulóknak. Akik megkerestek minket azok megkapták 
a segítséget, akik nem kerestek minket, azok nem is kaptak segítséget, mert, 
nem tudtunk róluk, hogy vannak.

 Mennyire lehet szerinted az információáramlás a hibás bizonyos problé-
mákban?
  Azt gondolom, hogy ha például valaki kimegy egy világversenyre, és 
nem érdeklődik annál a szakmai szervezetnél, akinek az égisze alatt ki lehet 
oda kerülni, akkor óriási hibát követ el. Ez nem csak ránk vonatkozik, hanem 
a többire is.

 Ha szakmailag érvényesülni akarsz, akkor ma neked valahová tagozódnod 
kell. De kérdezhetném úgy is, hogy mi a véleményed arról a problémáról, ha 
valaki szakmailag ugyan jó, de nem ismerőse olyan embereknek, aki be tudná 
helyezni őket valamilyen zsíros pozícióba, akkor hogyan tud érvényesülni? 
Fogalmam sincs. Van ilyen probléma? Nekem nem jelezték a kollégáim, hogy 

 Ha valaki, akkor talán én sok interjút készítettem már kollégákkal, akik sor-
ra elmondják, hogy elégedetlenek a szervezetekkel, mert mint mondják „nem 
kapok tőlük semmit, akkor miért legyek tag?!” Ehhez mit szólsz?
  Ha valahová szeretnék tartozni, akkor nekem nem az az első, hogy 
kapjak valamit, hanem, hogy egy csapatban tartozzak, és az adott csapaton 

belül az én gondo-
lataimat is eljuttatva 
együtt képviselhes-
sük azt, vagy, hogy 
mi az, amit én adni 
tudok. A szerveze-
tek is akkor tudnak 
csak adni, ha anya-
gilag kellően meg-
erősödtek és nem 
a napi megélheté-
sükkel küszködnek. 
Egyéb iránt azt gon-
dolom, hogy a szö-
vetségünk, amiben 
tud, mindig is segít 
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ez létezik. Nekem inkább azzal van bajom, hogy nincs megfelelő tudással ren-
delkező ember, akit alkalmaznék. Nálam ez nem létező probléma, ezt vidéken 
én nem látom.

 A szervezetek munkájáról kívülállóként csak a kiállítások, versenyek meg-
szervezése jut eszünkbe, ez mennyire van így?
  A szervezeteket egyre többet dolgoztatják a kormányzat részéről. A fő 
kérdés, hogy a szervezeteknek van e megfelelő szaktudással rendelkező tagsá-
ga, mert ha nincs, akkor nem marad más, mint a kiállítások, versenyek.

 Mit gondolsz az oktatásról?
  Az, ami most van, azt meg kell változtatni, ebben konszenzus van. Az, 
hogy miként tegyük ezt, na, abban vannak ellentétek. Szerintem a duális képzés 
nem rossz. Az, hogy hogyan és mennyire lehet beintegrálni a mi szakmánkba, 
vagy, hogy mennyit időt töltsön a gyerek a munkahelyén, és mennyit a isko-
lában, és ott van alapanyag, vagy nincs alapanyag, ezek mind azok a kérdések, 
amelyekről vitatkozhatnánk, abban az esetben, ha minden adott lenne. Viszont 
rengeteg a vízió, és sok esetben nincs meg a jogszabályi háttér a változtatáshoz.

 2015. szeptember 1-től gyakornokokat csak mesteri képesítéssel rendelkező 
kollégát alkalmazva lehet majd oktatni. Erről mi a véleményed?
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rendszert, amit kiküldenek azoknak a kollégáknak, akik védnökséget vállal-
nak megyei, vagy régiós szinten. Nekik felénk bejelentési kötelezettségük van. 
Volt már olyan, hogy valakik használták a nevünket, és készültek is hasonló 
plakettek, mint a miénk, de onnan lehet tudni, hogy az MNGSZ által delegált 
a zsűri, hogy a nevünk külön fel van tüntetve és az elnökségből valaki mindig 
jelen van az ilyen versenyeken. Mi ezektől egyébként egy kissé hátrébb is hú-
zódtunk, így ez évente mindössze körülbelül 10 fesztivált érint.

 Te a jelenlegi pozíciód előtt voltál a Vendéglátók Ipartestületének is az al-
elnöke régiós szinten. Ez szerinted mennyire lehet hasznos, vagy épp ellent-
mondásos a jelen pozíciódban? Hiszen az egyik a tulajdonos, míg a másik 

  Van egy program, amely működőképes. Nekünk az a feladatunk, hogy 
a döntéshozóknak le tudjunk rakni egy olyan programot, amely mindenki által 
elfogadott. Azt azonban jegyezzük meg, hogy jelenleg is kétféle mesteri cím lé-
tezik. Van mesterszakács és szakácsmester. A mesterszakács az egy adományo-
zott cím, az, hogy ezt 
ki, mi alapján és kinek 
adta, azt nem tőlünk 
kell megkérdezni. Vi-
szont az MNGSZ által 
odaítélt cím azt gondo-
lom, a mai napig meg-
állja a helyét. Ennek a 
szakmaiságát nem tu-
dom megkérdőjelezni.

 Mit gondolsz a 
fesztiválok zsűrijéről, 
mennyire működnek 
ezek hitelesen, vagy 
szakmai alapon?
  Van egy szak-
mai bizottságunk, 
amely a hagyományőr-
ző bizottság címet kap-
ta, akik felállítanak egy 
zsűrizési kritérium- Képünkön: Krivács András (középen) és a világbajnokság résztvevői  



dekeit. De speciális a helyzet, mert a munkaadók, munkavállalók érdeke egy 
külön történet. 

 Mennyire érzed azt összeférhetetlennek, hogy mindkét oldalt képviseled? 
  Sokszor ezért is vannak kőkemény vitáink, mert én mind a két ol-
dalon focizom. De összeférhetetlennek nem mondanám, sőt így talán jobb a 
rálátásom.

 Muszáj beszélnünk a világbajnokságról, az ottani eredményekről, és annak 
a kommunikációjáról. És persze azzal kezdeném, hogy ezúton is gratulálunk 
az elért eredményekhez!

mai napig, jelenleg is so-
kat dolgozunk együtt, és 
sok esetben együtt is lob-
bizunk bizonyos kérdé-
sekben.

 Mit tudtok, mit akar-
tok a külföldre vándorlás 
megállításáért tenni?
  Ráirányítjuk a 
kérdésre a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium fi-
gyelmét. Többször, több 
helyen elmondtuk, hogy 
nagyon nagy a szakmát 
elhagyók aránya. Ezért 
most készül egy életpá-
lya modell kimondottan 
vendéglátósoknak és mi-
vel nagy a tagságunk elég 
jól tudjuk képviselni a 
szakmában dolgozók ér-
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főként inkább az alkalmazott érdekében működik.
  Teljesen más a két szervezet, az egyik a vendéglátóknak az érdekérvé-
nyesítéséért, míg a másik főként a vendéglátásban dolgozók érdekeiért küzd. 
Abszolút nem érzem ezt ellentétesnek. Az MVI-vel nagyon jóban vagyunk a 

Képünkön: Krivács András (középen) és a világbajnokság résztvevői  
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a magyar válogatott. Holott mi tudtuk, hogy valóban, bronzérmes ugyan, de 
adott esetben a bronzérem nem egyenlő a helyezéssel. A magyar csapat a pon-
tozás szerint a 21. helyezett lett. Így kérésünkre megváltoztatták a cikküket. 
Ezen a versenyen 57 nemzet versenyez így meg vagyok az eredménnyel elé-
gedve, mert ebben rengeteg munka van. Talán, ha az első húszba bekerülnénk, 
azt már kimondottan szép eredménynek érezném.  Jelenleg a zsűrizés nagyon 
megváltozott. Nagy tanulság, hogy legközelebb egy kémikust is alkalmaznunk 
kell.

 Milyen terveid vannak még az elnökséged alatt?
Futunk az árral. Szakképzés, mesterképzés mindenképpen nagydolog lesz. És 
az életpályamodell kidolgozásában mindenképpen részt szeretnénk venni. Jö-
vőre lesz Wacs-os versenyünk Csehországban, ez még rám vár. Majd utána 
már készítjük elő, az elnökválasztási közgyűlést 2016 márciusára, ami nagyon 
hamar el fog jönni.

 Indulni fogsz újra elnöknek?

  Köszönjük! A kommunikáció szerintem nagyon jól sikerült, meg-
számlálhatatlan megjelenést produkáltunk a megyeitől az országos oldalakig. 
Itt köszönöm meg az egyéni indulóknak, akik megemlítették a nevünket! 

 Az eredménnyel kapcsolatos ferdítésekről mit gondolsz? 
  V a n -
nak újságírói 
túlkapások, de 
ezzel mi nem 
foglalkozunk. 
Amellett ezt 
nem is nagyon 
nézzük jó szem-
mel, ezt mindig 
hangsúlyozzuk. 
Például az egyik 
portálon kiiga-
zítást kértünk, 
mert azt írták, 
hogy dobogós 
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Még most nem tudom megmondani.

 Valami hobbi belefér meg mindezek mellé?
Régebben az asztalitenisz volt, de most egy bizonytalan ideig visszavonultam, 
mert sajnos nem fér bele. 

 Milyen vendéglátást álmodnál magadnak, és mit üzennél a kollégáknak?
Talán olyat, hogy mindenki azt csinálja, amire hivatott. És, hogy mit üzennék? 
Kitartás. Meg, hogy küzdjünk, menjünk előre, és mutassuk meg, hogy a ma-
gyar gasztronómia méltán világhírű.

 Végül, mit kívánnál magadnak?
Boldog új évet! 

Én a magam részéről ezúton köszönöm meg, hogy a rendelkezésünkre álltál, 
és minden kérdésünkre válaszoltál, még akkor is, ha nem hiszem, hogy mind-
egyiknek örültél. Ezek után pedig nem tehetek mást, mint Boldog új évet kí-
vánjak mind neked, mind pedig az olvasóinknak! B.Ú.É.K!                             /AI/



 

Nagylátószög
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Harmincból 21, az jó?
A Magyar nemzeti szakács- és cukrászválogatott és a magyar kollé-
gák több tagja is megmérettette magát a nemrégiben megrendezett luxembur-
gi szakács világbajnokságon. Az itt elért eredményeikhez ezúton is gratulálunk! 
Köszönjük, hogy erőt, energiát, pénzt nem kímélve képviseltek minket!

Köztudott, hogy a világbajnokságon, pontszámhoz kötve osztják az érmeket, nem pedig a sorrend 
alapján, mint például az úszásban. Tehát lehet, illetve van is több arany, ezüst, vagy bronzérem. Ezek 
megszerzését nem kívánjuk lebecsülni, mert valljuk be így is nehéz lehet elnyerni, ezt elismerem. 

Azonban az eredmények tükrében kissé félretájékoztatás volt tapasztal-
ható, mely ugyan nem változtatták meg az eredményt, csak a megszer-
zett eredményt jobb színben tüntették fel, mint az a valódi helyezés volt. 
Megjelent elég sok helyen, hogy dobogón végzett a Magyar csapat a maga bronz érmével, viszont 
a valóság az, hogy ugyan bronzérmet kapott a munkájáért, de a 30 indulóból „csak” a 21-edik he-
lyezést érte el. Ez pedig nem jelenti a dobogót, főként nem, ha tisztes módon kívánunk tájékoztatni. 

De az eredményt tovább elemezve az egyéni versenyzők között is akad, aki szin-
tén bronzérmes lett, viszont a helyezése a 157 indulóból „csak” a 137-ik hely-
re volt elegendő. A regionális csapatok közül pedig a 37 indulóból a Békés Me-
gyei Culinary Team a 18, míg a Magyar Katonacsapat a 25. helyezést szerezte meg.

Fontos megjegyezni, az eredményeket egyetlen egy esetben sem becsüljük alá, az adott ver-
senyzők munkáit minden esetben elismerjük. A tájékoztatást viszont kritikán alulinak érezzük. 
A félreérthető, és ferdített cikket vajon a sajtó munkatárs találta ki, aki nem szakmai újságíró, és 
azt sem tudja mi az a szakács világbajnokság? Vagy ő csak felült egy közleménynek, ahelyett, hogy 
megnézte volna a hivatalos eredménylistát? Kíváncsiak voltunk, hogy ez csak egy félresikerült és 
véletlenszerű kommunikációs zavar lehet, vagy valakik tudatosan igyekeztek elferdíteni az ered-
ményt? Éppen ezért, mert valóban érdekelt a véleményük, erről a témáról kérdeztük szakértőinket:

Mit gondoltok az adott esetről, és a verseny kommunikációjáról?
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Némedi József
A Nemzeti egység Klaszter Vendéglátóipari Főmunkacsoportjának, és az Étrend, Magyar Konyhafőnökök 
Egyesületének Elnöke. Főbb területe a közétkeztetés. Elkötelezett annak színvonalának javítása iránt.

Sajnos nem egyedül álló a jelenség, amiről kérdezel. Ma a média az 
ura mindennek. Nem néznek az újságírók semmit, csak hírt kell kre-
álni. Azt gondolom nem az a hibás, aki elküldte az információt, hogy 
bronzérmes lett valaki. Az újságíró nem tudja mit jelent ez, és neki 
hírt kell „generálni”, ezért ott már dobogós a versenyző. Úgy minősí-
tenek, hogy azt sem tudják, miről beszélnek.

Azon lehet beszélgetni, ez a pontozási forma jó-e, vagy mennyire szubjektív, vagy lehet-e 
ilyen létszámú versenyen kategóriánként 1-1 érmet kiadni? Minden esetre jó lenne, ha a 
sajtó munkatársainak nem csak szabadságuk lenne, hanem kötelességük is. Például köte-
lességük lehetne a hitele, és pontos tájékoztatás.
Nem szeretném az elért eredmény kisebbíteni, hiszen nagyon sok munka, és lemondás van 
mögötte. Csak az tudja ezt megítélni, aki átélt már ilyet. Sokszor nincs rendben az érték-
ítéletünk. A legnagyobb dolog, hogy egy szakácsunk 10. lett Bocuse ’dor versenyen 24 
indulóból, és elhoztuk a legjobb plakát különdíját (nem akarom ennek a hatalmas sikernek 
kisebbíteni az értékét), és nem akkor érték 37 induló regionális csapat közül úgy 18.-nak 
lenni, hogy teljesíted az ezüstérem szintjét. Tudva azt, hogy az első 10 kapott arany érmet.
Mindent egybe vetve fontos lenne a sajtó pontos tájékoztatása, és előírni, hogy azt írják le, 
amit hallanak.

Légy részese és használd ki a lehetőséget, küldj Te is kérdést a „Nagylátószög” című rovatunkba, hogy azt 
szakértőink megválaszolhassák! E-mail: info@oldalasmagazin.hu

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

Szerintem a dolog nem olyan bonyolult. Pontozásos verseny, majd 
érmek. Nekem is volt már számos esetben részem ilyenben. ( WACS 
Global Chef Challenge ) pl. vagy A meleg konyhás chefpárbaj. 
Volt, hogy aranyérmet kaptam a munkámra, de nem én lettem az 
első. 

Azt javasolnám, aki ilyen témájú cikket ír ( gondolom ért hozzá ). Legyen kedves rögtön 
az elején pár mondatban leszögezni, hogy a ponthatárok között az érmek színe látszik, 
nem pedig a helyezést jelenti. Így talán érthetőbb lesz.  Egyéb iránt mikor eltelik pár év, 
senkit sem a pontok érdekelnek, hanem az érem színe. Mert egy önéletrajzban sem az 
fog szerepelni, hogy xy hány ponttal és milyen éremmel zárt. Hanem csak a versenyt és 
az érem színét írja majd csak bele. :)
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Gosztonyi Mátyás
Gyakorló szakács. Tapasztalatait 8 évnyi külföldi munkával szerezte. Fontos számára a hazai konyha nép-
szerűsítése, ugyanakkor a hagyományosnak mondható ételek új technológiákkal való párosítása. 

A versenyzőknek ezúton szeretnék gratulálni! Nem kérdés szá-
momra, hogy iszonyatosan sok munka, energia, és pénz van az 
elért eredményeik mögött. Azonban az újságírók hitelessége újra 
felkapcsolta a villanyt, mely szerint ma a tájékoztatás, hiteltelen 

és pocsék. Szerintem a szakmában dolgozóknak be kellene ezt látniuk, és el kellene 
fordulni az ilyen hiteltelen újságoktól, mert ők csak a szenzációt hajhásszák. Meg-
jegyzem azért azt is, hogy a kiigazítás iránti kérelmet, de legalább egy közleményt 
elvártam volna, mind a versenyzőktől, mind a Szövetségtől. Ez nem történt meg. 

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. 

A tájékoztatás, mint olyan nem az erőssége kis hazánkban a hírköz-
lésnek. A kérdést nekik kellene feltenni, és persze a versenyzőknek, 
hogy hová teszik magukat, akik ott voltak. Ha mindent megtettek, 
amit lehetett akkor gratulálok, ha ez nem így történt, akkor ez is egy 
ferde tükör amit egyre többen tartanak a világ felé.

Kőszegi Bertalan
Gyakorló szakács. Az elmúlt éveit a tűzhely mellett töltötte. Fontosnak érzi a tradicionális gasztronómia 
megtartását, ugyanakkor nem zárkózik el az újtól.

biztosan lenni kellett. Ennek okát ki-ki maga döntse el. Azonban mégis azt mondanám, 
hogy innentől előre tekintsünk, és annak találjuk meg a módját, hogy a jövőben ne lehes-
sen, csak a valóságot kommunikálni. Az ilyen cikkek okán pedig újra eljutunk oda, és azt 
kívánom, hogy csak a hiteles médiumok maradhassanak életben. Mindenkinek ez lenne az 
érdeke! 

Nagyon fontos megjegyezni, hogy gratulálok a versenyzőknek, kik-
nek helyezéstől függetlenül elismerem a munkáját! Az egész törté-
netről a véleményem, hogy a valóság, és, hogy ki ferdített, sosem fog 
kiderülni, mint ahogyan az sem fog a felszínre kerülni, ki és milyen 
előnyt kovácsolt a valóság elferdítéséből. Valami okának azonban 
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Szappanyos Viktor
Kortárs konyhafőnök, aki figyelemmel kíséri a szakma változásait. Igyekszik mindig maximális odaadás-
sal végezni munkáját. Az összszakmai összefogás híve. 

30-ból 21 az jó? A 30-ból 21 az hangzásra nem olyan jó, viszont 
tudjuk, mennyi munka van benne, mögötte! Itt nem az eredmény 
a lényeg vagyis, de! Viszont a kommunikáció csapnivaló, mert Ők 
ezt dobogósnak titulálják, holott közel sincs a dobogóhoz, sajnos 
aki csak az eredeti cikkből olvasott azt eléggé megvezették és, félre 

Gyetvai György
Jelenleg a Haxen Királyi éterem konyhafőnöke. Fontos számára a hagyomány, de úgy gondolja, hogy 

tudni kell megújulni, azaz haladni kell a korral. 

Először is,gratulálok az elért eredményhez. Másrészt a verseny 
megítélése egy másik dolog. A tájékoztatás viszont sokkal színe-
sebb a valóságnál, mint mindenütt manapság.

tájékoztatták  így ebben  a tálalásban még beszédtémának sem jó. Azt nem értem, hogy 
miért nem lehet a tényeket bármennyire is fáj, de korrektül tálalni ez nem egy politikai 
fórum ahol oldalakra kell szakadni és soha egyet nem érteni itt szigorú pontok határoz-
zák meg az eredményt, amin nem kell szépíteni ez van és kész. A cikk írójával ugyan 
nem beszéltem, de ezeket a kérdéseket feltenném neki is szívesen, hogy ennek egyálta-
lán mi értelme és miért kell így csúsztatni? Szóval, ha valaki csak az eredeti cikket ol-
vassa akkor az nem tudja meg az igazi eredményeket pedig ez is eredmény és egy ilyen 
mezőnyben nem elhanyagolható! Szerintem a versenyzők csodálkoztak leginkább, hogy 
dobogóra kerültek és nem értik, hogy akkor hol a fenében is voltak Ők és a cikk írója?  
Feleslegesnek és károsnak tartom, az ilyen írásokat ez nagyon nem tesz jót a versenyző-
inknek főleg, ha a dobogós helyezettek is olvasták!
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Objektív
Objektív: 

Szepesi Iván

Ebben a hónapban Szepesi Ivánnal készítettem interjút, mégpedig mert 
szerettem volna az idősebb generációt is megjelentetni a magazinban. Fo-
gadjátok hát Szepesi Ivánnal készült interjúmat. Íme:

 Chef úr, Önről mit tudhatunk?
  Pesten születtem, a Bazilika mel-
lett laktunk 30 évig, ott is jártunk iskolába. 
Azután Kelenföldön kaptunk egy lakást, 
akkor kerültem át Budára. Ma már elmond-
hatom, hogy 38 éve budai vagyok.  Egyéb-
ként pedig hárman voltunk testvérek. Édes-
anyám kereskedő volt, az Apám műszakis. 
Már 10 éves koromban azt képzeltem, hogy 
én hajószakács leszek és járom a világot, és 
azért kapok pénzt, amiért más fizet. Ez nem 
jött össze, ugyan bekerültem a vendéglátás-
ba, és jártam is sok helyen, de a tengerészet 
kimaradt. 

 Mi fogta meg a vendéglátásban?
  Maga a szakma. Ha ma újra kez-
deném, akkor is ezt csinálnám, akár ingyen 
is.

 Hogyan indult a pályája?
  A Metropolban Som István, a Békében Glázer József keze alatt fejlődtem. 
Mindketten híres és emblematikus séfjei voltak a kornak. Utána elkerültem hajóra, majd 
a Hungar Hotelsnél, a Béke szállóba. Ezután dél Budán dolgoztam, majd a Margitszigeti 
Nagyszállóba, illetve az újjáépített Ramadába. Azután a Nemeskövi Dénes átvitt a Ter-
mál Hotelbe hidegkonyhai séfnek, majd kaptam egy felkérést két év után <mert tudták, 
hogy ismerem a kóser konyhát>, hogy Izraelben nyitnának egy éttermet és vállaljam el. 
Így kikerültem 25 éve. Ráadásul ahová kerültem, ott lakott a fél családom. 
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 A Nemeskövi Dénest sokan a hidegkonyha és a pástétomok királyának ne-
vezték, mennyire volt nehéz feladat a keze alá kerülni hidegkonyhai séf-
nek?
  Ez olyan 1985 körül volt, akkor már több mint 30 éve a szakmában voltam, és 
már sok mindent tudtam, láttam, ezért is vitt át. De valóban rengeteget tanultam tőle. 
Sok olyan alapanyaggal dolgozhattunk, ami akkoriban nem volt megszokott. Viszont 
nem sokára ő átment a Korona szállóba, ahonnan azután nyugdíjba is ment.  Ő az, aki 
kitalálta a Chef bál gondolatát, mert szerette volna, ha a séfeknek is van egyfajta ünne-
pük.

 Valami szakmai sikert elért pályafutása során?
  1996-ban megkaptam a Magyar Gasztronómiáért érdemérmet. A kezdetekben 
pedig az ifjúsági versenyen 1972-ben a Hungar Hotels szerviz kupán indultam, akkor 
még nagyon új volt a flambírozás, csináltam egy olyan menüt, ami a levestől a desszertig 

flambírozva volt.

 A régi idők versenyei 
és a mai között mi lehet 
a különbség?
  Ho s s z ú - h o s s z ú 
évekig, szinte minden világ-
versenyen a magyarok sze-
replők voltak, méghozzá jó 
szereplők. Ma örülünk, ha a 
Bocuse d’Or-on elérjük a 10. 
helyet. Biztos, hogy az is na-
gyon nagy dolog, és mások 
az elvárások, de attól még 
igaz.

 Az egyik szakmai szer-
vezet számtalan meg-
nyilvánulásában éppen a 
régi generációt szapulta 
a lemaradásért, mit gon-
dol, ki lehet ezt így je-
lenteni, lehet-e okolni a 
régi generációt azért?
  Szerintem nem le-
het okolni. Nekem is számta-
lan olyan tanítványom volt, 
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például a Tanács Attila, aki a mai napig aktív és most zöldségszobrász iskolája van. 
De alapjaiban más volt minden, akkoriban minden le volt korlátozva, ha úgy tetszik, 
megmondtak mindent. Azon felül több volt a személyzet, így maradt idő tanítani.

 A régi idők és a mai kor konyhája között mi lehet a párhuzam, és mi a 
legfőbb különbség?
  A hasonlóság szerintem az alapokban van. Mindenkinek az alapanyagokat, 
a konyhatechnológiákat ismerni kell, a legfontosabb, hogy minden a vendég érde-
kében történik. A különbség pedig, hogy eltelt az óta, ki tudja hány év. Én olyan 50 
éve tanultam és azóta számtalan alapanyag, vagy technológia született, amit mi nem 

iskolába, de ez már az oktatási rendszer hibája.

 Mit gondol az alapanyagok mennyiben változtak?
  A mostaniakat nem ismerem. A régi időkben is azt ismertük, amit engedtek, 
hogy legyen, mert azt mindig is a vezetőség döntötte el. Már a Dénessel is használtuk 
az újabb fajta tálalási módokat, de ezt is a hely, a vendégkör, és a főnök válogatja. Van, 
ahol ki kell húzni, díszíteni, a kicsiny, formás ételt,és van, ahol púposan kell tálalni, 
mert a főnök azt tartja, hogy kapják meg a kifizetett ételt.

ismerhettünk. A mi időnkben még 
kombi sütő sem volt.

 Mi volt más az oktatásban?
  Nem volt OKJ-s tanfo-
lyam. Itt említeném meg, Walter 
Bandi bácsi és Túrós Lukács nevét, 
akik több generációt adtak a magyar 
vendéglátás legnagyobb örömére. 
Amit én tanultam három évig, majd 
még sokáig, azt nem lehet egy év alatt 
megtanulni. Az én időmben még 
heti két nap volt az iskola, és négy 
nap munka, mert ugye, akkoriban 
még nem volt szabad a szombat. Ma 
egy hét iskola és egy hét gyakorlat. 
A gyakorlati hét alatt tisztelet a kivé-
telnek, de ingyen munkásnak tartják 
a tanulókat. Kivétel az, aki igyekszik 
megfelelni. Viszont az egy hét iskola 
pedig elfelejteti a tanulóval az előző 
héten tanultakat, majd mikorra visz-
szaszokik a munkába, addigra elte-
lik a gyakorlati hét és ismét mehet az 

Alapító tagja voltam 
a Magyar szakács és 
cukrász szövetség-
nek, amelyből ki-
nőtte magát a mai 
MNGSZ. 
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 Mit gondol a fine diningról?
  Az én szememmel nézve az érték, nincsen arányban az adott étellel. 

 Mit gondol a szakmai szervezetekről?
  Alapító tagja voltam a Magyar szakács és cukrász szövetségnek, amelyből 
kinőtte magát a mai MNGSZ. 

 Mit gondol a szakmai szervezetek szembenállásáról?
  Ez pont nem tetszett. Az a véleményem, ha egy szakmát, több szakmai szerve-
zet képvisel, ott egyértelmű a hatalmi harc, mert a reklámokat, szponzorokat nem tudják 

Gyuri bácsi, de sorolhatnám, rengeteg ilyen volt és ezek a fejlődést magukkal hozták, sőt 
azt gondolom ők generálták, és mind a mai napig megállnák a helyüket. Úgy szervezés-
ben, mind kollegialitásban, szakmaiságban, mindenben. A maiak a gépekre, a kollégák 
felkészültségére vannak utalva, és tisztelet a kivételnek, de én úgy látom, hogy mindegyik 
a pénzre megy. Mi még csináltuk volna mindezt ingyen is.

 A magyar konyhát valóban elavultként, elcsépeltként kell, hogy ke-
zeljük, vagy igaz-e az, hogy megszűnt létezni?

megosztani, hisz csak egy piac van. To-
vábbá nem tetszik, a „vagy velünk vagy, 
vagy ellenünk” gondolkodás sem.

 Mit gondol a hazai szaksaj-
tóról?
  40 éven keresztül a tagsággal 
együtt kaptam a Vendéglátást, majd ké-
sőbb egy másik lapot, de ma már sem-
mit sem kapok. Pedig fizetem a tagdíjat, 
mondjuk, nem fizetek sokat, ki lehet 
bírni, de ezzel nem jár semmi. Az Ol-
dalas magazinnal kapcsolatban pedig 
azért örültem, hogy megjelent, mert 
ma már a fiataloktól, az idősebbekig 
mindenkinek van internete, így elérhe-
tőek, és végre van szakmai újság újra.

 Mit gondol a topséfekről, 
mit gondol mennyire állták vol-
na meg a helyüket?
  Az én időmben még olya-
nokkal dolgoztam, mint a Rákóczi bá-
csi, a Posztobányi, az Eiger Egon, Dózsa 



  Nem, ez nem így van. Nem véletlenül sok magyar étterem van szerte a világ-
ban. Ha jól van csinálva, akkor elterjed a híre. Viszont, az évek alatt, ami mellettünk, 
vagy alattunk volt, azok elmentek mellettünk és ma már ők diszponálnak. A modern 
ember az egészséges táplálkozás felé fordul <ami talán jó, talán nem annyira>, és ezért 
kerüli a lisztet, a cukrot, a magyar konyha pedig ezzel nem igen tud lépést tartani.

 Ha már a kóserkonyhánál járunk, akkor itt teszem fel a kérdést, még-
pedig, hogy mi az alapvető különbség a kóser, és a magyar konyha között?

éttermek terén?
  Magyarországon tudtommal egy kóser étterem van, a Carmel. Ennek az 
egyik tulajdonosa volt főnököm, ő hasonló gondolkodású, vallású, és az előtte német 
étteremből csinált egy kóser éttermet. Ezen kívül van 4-5 olyan étterem, ami ugyan 
zsidó ételekkel foglalkozik, de nem kóser. Ilyen például a Rosenstein Tiboré, ő a Mar-
gitszigeti Nagyszállóból indult. Az Interbe’ egyébként én is sokat jártam, mert pártbi-
zalmi voltam, és sok eligazításon vettem részt, akkoriban még élt az Eigel Egon bácsi, 

  Tulajdonképpen a 
nyersanyag. A kóseritás vallá-
silag történik, húsra, zöldségre 
egyaránt vonatkozik, és gyakor-
latilag mindent át lehet ültetni 
magyarra. A kóservágás végül is 
a húsminőségen, kivéreztetésen 
múlik. Érdekes, mert például a 
májnál a kivéreztetés, egy na-
gyon pici pirítással történik, ez a 
magyar konyhától ellenes. A kó-
serkonyha sertést nem, viszont 
marhát igen, de csak az elejét, és 
rengeteg szárnyast, halat használ. 

 Az Izraeli étteremben is a 
kóser konyhát követte?
  Az ottani étteremben 
teljes magyar konyhát csináltam, 
egy itthoni mintára. Az itthoni 
Csárdás nevű éttermet (Ez a régi 
Intercontinental étterme volt, a 
mai Marriot helyén.), gyakorlati-
lag lemásoltuk. Ez teljesen kóser 
volt. 

 Mi a hazai helyzet kóser-
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ő is nyitotta. Mondhatjuk, hogy a vendéglátásban elég sok zsidó származású ember 
dolgozott.

 Régen is voltak kóser éttermek?
  Nem, nem volt. Egyedül a Klauzál téren a Kádár, az ugyan zsidó éttermet 
csinált, de nem volt kóser. 

 Visszakanyarodva. Milyen vendéglátást álmodna magának?

Lajos, vagy a Mózes Péter, akik nélkül a vendéglátás számomra elképzelhetetlen volt. 
Így talán azt kívánnám, hogy a kollégákkal maradjunk meg erőben, egészségben, és 
még sokáig tudjunk jókat beszélgetni.

Én ezúton is köszönöm, hogy a rendelkezésemre állt, és ezúton kívánok nyugodt, kiegyensú-
lyozott nyugdíjas éveket Önnek!                                                                                               

                              /AI/

  Tisztességeset. Olyat, 
ahol minden tisztességesen van csi-
nálva, ahol nem akarnák egy-két év 
alatt megszedni magukat, magya-
rul lerabolni a vendéget. És olyat, 
ahol az alkalmazottat megfizetik, 
de ennek a rendszer is hibája, ami 
megengedi, hogy minimálbérrel 
dolgozzanak emberek és kényszer-
ből.

 Mit üzenne a kollégáknak?
  Talán azt, hogy ezt a 
szakmát csak úgy lehet művelni, ha 
valaki ingyen is csinálná, ezért le-
gyenek elhivatottak. 

 Mit üzenne a jövőbe?
  Azt, hogy magyar kony-
ha mindig lesz. Hogy hol áll a he-
lye, ez a jövő kollégáin is múlik, de 
mindig lesz.

 És végül mit kívánna magá-
nak?
  Sajnos a kollégáim fiata-
lon halnak, mint például a Kovács 
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„...ezt a szakmát 
csak úgy lehet 
művelni, ha va-
laki ingyen is 
csinálná...” 
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Látogasson el a 

Fővárosba, és 

kísérje figyelemmel 

a programok 

sokaságát az 

eseménynaptárban.

Bemutatja

A

Budapest

Budapest története a keltákig nyúlik vissza, mivel a város eredetileg egy 

kelta település volt. A rómaiak által létrehozott, a Danubius folyó jobb 

partján fekvő Aquincum és a bal parti Contra-Aquincum volt Pannonia 

provincia székhelye. A magyarok a 9. században érkeztek erre a területre. 

Az első általunk létrehozott települést a mongolok 1241 és 1242 között, 

a tatárjárás során teljesen kifosztották és elpusztították. A 15. században 

a helyreállított város lett a magyarországi reneszánsz humanizmus köz-

pontja. Ezt követően százötven évnyi török hódoltság telepedett a város-

ra és csak a 18 - 19. században tudott újra fejlődni, ezt fokozta, hogy a 

kiegyezést követően az Osztrák–Magyar Monarchia második fővárosa 

lett Bécs mellett. 1873-ban egyesítették Budát, Pestet és Óbudát, ekkor 

keletkezett a ma is használatos Budapest név. Ebben az időben születtek 

meg a város leghíresebb épületei, és ekkor nőtte ki magát világvárossá.

Wikipédia
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* A Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület, helyreállította a már elég 
rég óta nem működő honlapját a Nemzeti Egység Klaszternek. Így a jövőben 
már ez is elérhető lesz a látogatók számára.

* A Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület együttműködési megálla-
podást kötött, egyenlőre még csak szóban a Magyar Nemzeti Gasztronómiai 
Szövetséggel, mely megállapodástól a jövőben az információáramlás felgyor-
sulását várjuk.

Kövesd figyelemmel munkásságunkat: 
www.oldalasmagazin.hu 

Kortárs Gasztronómiai és Kulturális EGyEsülEt 

H í r e k

Egy gondolat a taplóknak 
A minap az Oldalas magazint, „le 
Asztalos magazinozták”, amit igazából 
csendben tűrtem, mert mindenkinek 
az, és olyan a véleménye, amilyet akar. 
Szabad országban élünk! De, hogy 
azért mégsem hagyjam teljesen szó 
nélkül, nos, akkor lássuk a véleménye-
met.
Az Oldalas magazint valóban én in-
dítottam el, azért valóban lehet azt 
mondani, hogy az alapítója Asztalos 
István, azonban azzal már vitatkoz-
nék, hogy az alapításától számított 5 
év elteltével, és a számtalan azóta csat-
lakozott kiváló kolléga, és az általuk 
szerkesztett <azt gondolom néha már 
egyedülálló> tartalom semmi esetre 
sem, csak az én érdemem. Ezért ez-
úton is kikérem azt, hogy le Asztalos 
magazinozzák a sokunk által szer-
kesztett lapot, az a kollégáim nevében 
nem lenne tisztességes.

Mivel <egyedüliként és> ingyenesen 
megküldjük a magazint részére is, 
ezért javaslom inkább, hogy a maga-
zin hasábjait böngészve tájékozódjon 
a tisztelt úr, hogy milyen témákkal és 
mennyiszer foglalatoskodunk, ezen 
felül pedig, hogy hány kolléga bekap-
csolásával jelentetjük a lapunkat meg. 
Amennyiben ez nem érdekeli, abban 
az esetben megkérdőjelezhetjük a mű-
ködése szakmaiságát, és csak (!), az 
üzletszerzés céljából fenntartott „elhi-
vatottságát” bizonyítja. 
De mivel ismerjük a hazai összefonó-
dások általi helyzeteket, ezért bízom 
benne, hogy a vendéglátás kultúrája is 
valamerre fog változni (ettől a pangás-
tól már minden jobb lehet), ugyanis, 
sokszor mondtam már, de most újra 
leírom, „az idő nekünk, fiataloknak 
dolgozik!” – a biológiai óra pedig csak 
ketyeg-ketyeg! Szerencsére!      

 /AI/

H
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PANNONHALMI

ÁGYAS SZILVA 
PÁLINKA

www.pannonhalmipalinkarium.hu 

  Rövid az élet:

Elkötelezettek vagyunk a kultúrált 
alkoholfogyasztás iránt. kérjük 

kerüld a mértéktelen alkoholfogyasz-
tást Te is!

A aszalt gyümölcságynak kö-
szönhetően a Pannonhalmi 
Ágyas Szilvapálinka egy igazán 
jellegzetes, hagyományos íz vi-
lágot képviselő pálinka. Az ital 
értéke, hogy benne az illat és íz 

teljes harmóniája érvényesül.



 

Január az első hónap,

Hideg van és rövid a nap.

Az újesztendőbe,

Bújj a kemencébe

Szedd ki a szilvát

Ropogtasd a magját.

Hull a hó, hull a hó,

Van már búzatakaró. 

Bort, búzát, barackot,

kurta farkú malacot!

Kidobolták Szentesen:

Aki fázik reszkessen.

Szalad a szán, cseng a csen-

gő,

víg legyen az újesztendő!

Poros úton kocsi zörög 

a kereke gyorsan pörög, 

Sári néni vezeti, 

aki látja, neveti!

Kányádi Sándor: 

Aki fázik

  Aki fázik, vacogjon, 

fújja körmét, topogjon, 

földig érő kucsmába, 

burkolózzék bundába, 

bújjon be a dunyhába, 

üljön rá a kályhára - 

mindjárt megmelegszik.!

Minek az új?
Ha a régi MegbízHatóbb!

- rendekné Olga rOvata -

A  Téliesítés

Nem siránkoznunk kell, hogy „még 
ilyen nagy telet”!, hanem elfogadni, s 
a pozitívumot látni benne.
Nehéz ezt a rohanó világban ugye? 
Régen ugyanígy volt nagy tél csak 
más volt a felfogás. 

Igyekezzünk téli tartalékainkat fagy-
mentes helyre tenni.
A vizes akna kiváló a sárgarépának, 
petrezselyemnek. A burgonyának a 
pince kiváló. Ha egyik sincs, s már a 
fagyos föld miatt nem tudunk a föld-
ben ásni és vermelni akkor bizony 
be kell vinni a lakásba élelmeinket.

A krumpli fagyás után szinte élvez-
hetetlen lesz. A sárgarépa fagyosan 
még megfőzhető, de kiengedés után 
sokkal jobban romlik.

Savanyúságaink, befőttjeink az üveg-
ben is megfagyhatnak. Nem is az a 

legnagyobb probléma, hogy egy ki-
csit más lesz az állaga, ha felbontjuk, 
hanem az üveg is szétfagyhat, így az 
egész veszendőbe megy.

Van aminek nagyon jót tesz a fagy, 
azok a kártevők és a vetőmagvak. A 
vetőmagvak csírásási képessége jobb 
lesz a fagy után. Persze nem a hagy-
mákra gondolok, hanem a száraz 
magvakra.

Ital ajánlat a télben, hogy mi is jól 
érezzük magunkat:

- Kakukkfű tea: jó a tüdőre
- Mályva tea: jó a torokra
- Zsálya tea: jó szájhigiéniát biztosít, 
daganatok ellen jó.
- A forralt bor: szegfűszeggel, fahéj-
jal  kellemes ital, ami pozítív gondol-
kodást, jókedvet eredményez, persze 
mértékkel.

-Rendekné Olgi-

Rigmusok:

35.oldal © 2015 www.oldalasmagazin.hu



Csatlakozz, és építs...

www.jovonek.hu 
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Nevess 1et! - Szia anyu. Megyek 

diszkóba!!

- Diszkóba?! 13 évesen 

a diszkózáson jár az 

eszed, és közben

megfeledkezel az 

anyukád 26. születés-

napjáról???

- Hogy veszi fel a székely a 
mobiltelefonját?

- No, kia?

A székely fintorogva beleszagol a 
levegőbe:

- Fiam, te voltál?
- Nem.

- Asszony, akkor te?
- Nem.

- Akkor én.Pasi a konditeremben oda-
megy az edzőhöz:

- Melyik gépet kell hasz-
nálnom, hogy fel tudjam 
szedni azt a szőke csajt?

- A bankautomatát a bejá-
ratnál!

Egy nő leül a Blaha Lujza téren egy padra, hogy 
kipihenje magát.

Odamegy hozzá egy hajléktalan.
- Szívem, eljönnél velem sétálni?

- Szemtelen! Mit képzel rólam, nem vagyok én prosti...
- Akkor mit keresel az ágyamban?

Egy tizenéves fiú felkér a disz-
kóban egy húszéves lányt. Azt 

feleli gőgösen a lány:
- Gyerekkel nem táncolok!

- Ja, bocs! Nem tudtam, hogy 
terhes vagy.

A hónap vicce:

Barátnők találkoznak hosszú idő után.

- Hallom, meghalt a férjed!

- Képzeld, alig hat nappal az esküvőnk után...

- Szegény! De legalább nem szenvedett sokat!

 UTOLSÓ MONDATOK:

Á, itt nem lehet feszültség...

Anyukám, ne értsd félre, ez 
csak a kolléganőm...

Meg ne nyomd azt a piros 
gom..

Gyertek gyerekek, itt vastag a 
jég!

Ha finnyáskodsz, én eszem 
meg!

Miért nem eszik reggel ba-
nánt a rendőr?

- ???
- Mert a banán déligyü-

mölcs.
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Január 1.
ÚJÉV NAPJA; A BÉKE VILÁGNAPJA

Január 2.
JÉZUS NEVENAPJA

Január 6.
VÍZKERESZT

Január 10.
A HORTOBÁGYI NEMZETI PARK MEGALAPÍTÁSA – 1973

Január 22.
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA – A HIMNUSZ SZÜLETÉSNAPJA

Január 27.
A HOLOCAUST NEMZETKÖZI EMLÉKNAPJA

Január 30.
A LEPRA ELLENI HARC VILÁGNAPJA

Fekete
Cabernet Sauvignon

2011

Elegáns, harmonikus és könnyed 
stílusú bor, amelyben a meggyes, 
vaníliás és mentás-gyógynövé-
nyes ízjegyek különleges, pisztá-
ciát idéző ízvilágban egyesülnek. 
Bordeaux - aranyérem! Népsza-
badság Top100 2014 - Legjobb 

vörösbor!
www.feketeborpince.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!   ✴
marketing@oldalasmagazin.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, 2015. 02. 01. 
LAPZÁRTA: 2015. 01. 15.
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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:
„Király se lennék ott, ahol nem vagyok szabad”

(Phaedrusz)

Január 1.
ÚJÉV NAPJA; A BÉKE VILÁGNAPJA

Január 2.
JÉZUS NEVENAPJA

Január 6.
VÍZKERESZT

Január 10.
A HORTOBÁGYI NEMZETI PARK MEGALAPÍTÁSA – 1973

Január 22.
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA – A HIMNUSZ SZÜLETÉSNAPJA

Január 27.
A HOLOCAUST NEMZETKÖZI EMLÉKNAPJA

Január 30.
A LEPRA ELLENI HARC VILÁGNAPJA
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TÉLHÓ, FERGETEG 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.
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www.hungarycard.hu www.hungarycard.hu 

www.hungarycard.hu 


