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Most is, mint minden évben 
egy hónapot mi is pihenni fo-
gunk. Viszont igyekeztünk 
most is megfelelő és érdekes 
témákkal teletűzdelni magazi-
nunk jelen számát, hogy ne ma-
radjatok olvasni való nélkül. A 
nyári feltöltődés mindenkinek 
jár, még azoknak a kollégáknak 
is, akik végig a tűzhely mellett 
fognak állni, a néha embert 
próbáló körülmények között. 
Mi velük érzünk és ígérjük, 
hogy feltöltődve térünk vissza, 
hogy kidolgozhassuk a válto-
zást részükre is. Addig is olvas-
satok minket! Szeptemberben 

jövünk!  

Asztalos István
Főszerkesztő
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Citromos gombás egészben sült csirke 

Séfek a Sous-Vide-ról: Vomberg Fri-
gyes Kreatív Chef-el, a Bocuse D’or 

magyar csapatának coach-ával beszélget-
tünk.

A szakmai érdekvédelem felállításá-
ról kérdeztük szakértőinket.

Popeye kincse, a spenót

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

mazója, a Hotelinfo Kft. felajánlása.

Interjú Ács Krisztiánnal, aki a rácke-
vei Csöni étterem séfje.

Hungarikum-Kunbarikum, 
Karcagon jártunk... Az emberpalánta

Minek az új?
Kilátó

A Zöldségekről

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

A: Befőtt

B: Savanyúság

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!

Citromos gombás egészben sült csirke 

A csirkét fűszerezzük be alaposan a keverékkel. A gombát és a 
burgonyát mossuk meg, utóbbit vágjuk gomba méretűre. 

A citromot szeleteljük fel, majd negyedeljük.

Tegyük egy tál közepére a csirkét, és rakjuk köré a gombát, a bur-
gonyát, és a citromot. Fűszerezzük meg a köretet is. 

Fóliázzuk le, és 30 percig 180 fokon süssük. 
Az utolsó 15 percre vegyük le a fóliát és süssünk neki 

kérget 200 fokon.

Jó étvágyat kívánunk hozzá! 

5.oldal © 2015 www.oldalasmagazin.hu

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

   Hozzávalók:
4 személyre

1 egész csirke

25 dkg barna csiperke

1 egész citrom

25 dkg sütnivaló bur-

gonya

zöldfűszerkeverék 

(kakukkfű, rozmaring, 

lastyán, tárkony, zeller, 

só, bors)

Stiller Tam
ás rovata



Gasztronauta:      
Séfek a Sous-Vide-ról: Vomberg Frigyes

Jegyzet
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versenyeken, aztán egy riportban lerántottad a lep-
let a szövetség által delegált versenyekről. Nekem 
nagyon tetszik az egyenes stílusod, a kendőzetlen 
véleményed, de miért tetted ezt? Nem vágtad ezzel 
magad alatt a fát? 
Igen, sok mindent megpróbáltam. Indultam verse-
nyeken, nem mondhatni, hogy nagy sikereket ér-
tem el, másképp gondolkodtam, nem fogadtam el 
az aszpikkal kiöntött csészéket, mint erőleves, nem 
értettem az ehetetlen ételeket, és sok mást sem.  En-
nek megfelelően igyekeztem megváltani a világot. 
Olyan voltam, mint minden törekvő fiatal, mert 
hajtott a vérem, hogy jobbak legyünk, hogy történ-
jen valami változás, ami helyzetbe hozza a fiatalabb 
generációt is. Akkoriban nehéz volt fiatalnak lenni!
 Igyekeztem korrekt lenni, és nem fájdalomból kri-
tizálni, mert savanyú a szőlő.  Azt hiszem nem sok 
eredményt értem el a kiállásommal, nézeteimmel. 
Azonban nem bántam meg semmit, a véleménye-
met képviseltem, igyekeztem kiállni mellette. Nem 
éreztem ennek hátrányát, mert nem is érdekelt. Na-
gyon önjáró voltam. Azt hiszem, azóta bedarált a 
gépezet.  

Képünkön: Vomberg Frigyes

Egy nagyon régóta, lassan egy évtizede 
tartó munka derekán úgy gondoltam 
éppen itt az ideje megkérdezni a Séfe-
ket, szakácsokat, oktatókat, magánem-
bereket arról, hogyan tudták haszno-
sítani a tanultakat, vagy kihasználni a 
sous-vide gépek precizitását.
Júliusi riportalanyunk Vomberg 
Frigyes Kreatív Chef, a Bocuse D’or 
Magyar csapatának coach-a.

  15 évvel ezelőtt találkoztunk először, a Győri 
szakácsklub alapító tagjaként ismertelek meg. Ké-
sőbb részt vettél a győri mesterképzésben, akkor is 
sokat tanultam Tőled, de azóta is bármikor felhív-
hatlak, ha tanácsra van szükségem. Ma is önzetlenül 
segítesz, ahol tudsz. Miért teszed?
Úgy érzem, és úgy gondolom, hogy a hitem által, 
számomra mások segítése alap feladat. 
Nem kell nagy dolgot tulajdonítani annak, hogy va-
laki segít a másikon, ez lenne a természetes szerin-
tem.
 

 Korábban részt vettél Te is hidegkonyhai 



 Mikor találkoztál először a melegkonyhás 
versenyek, „valódi szakácsversenyek”világával?
A melegkonyhás verseny létrehozása álom volt 
a 90-es évek közepén. Elsőnek még az ÉTREND 
Egyesülettel rendeztünk séf párbajokat, mondhatni 
nagy sikerrel, de a komolyabb versenyek még várat-
tak magukra. Csak nézegettük a videókat, képeket 
a Bocuse d’Or-ról és elképzelhetetlen volt minden. 
Amikor 2005-ben Lyonban láttam a versenyt olyan 
távolinak, elérhetetlennek tűnt az egész. Elkez-
dődött itthon is egy változás Molnár B Tamással. 
Létrejött a Hagyomány és Evolúció, majd a Czifray 
szakácsverseny, ami mérföldkőnek számított.  

   
 A korszerű konyhatechnológiák megisme-

rése, elfogadása és használata hogyan történt a Te 
esetedben? Amikor beszivárgott hazánkba, már 
nem voltál aktív Séf, viszont Food Stylist-ként dol-
goztál újságoknak, éttermeknek. Ezen a területen is 
szükség volt a modern konyha eszközökre?
Igyekeztem mindig szoros kapcsolatban maradni 
a konyhával. Sokat tanultam séf barátaimtól, sokat 
dolgozhattam velük, mellettük. Így nyílt alkalmam 
a tanulásra a sok szakácskönyv forgatása mellett. 
Minden új technológiát tudtam kamatoztatni a 

saját rendezvényeimen, vacsoraestjeimen. A fotó-
zások, filmezések alkalmával nem tudtam kama-
toztatni a megszerzett tudást, mert az teljesen mást 
igényel.

 Azt is megtudhatjuk Tőled, hogy konkrétan 
melyek ezek az új konyhatechnológiai eszközök, 
melyek nélkülözhetetlenné váltak, vagy azzá vál-
hatnak az idők során? 
Nem tudom kinek mi nélkülözhetetlen. Azt tudom 
én mivel szeretek dolgozni. Azonban nem szabad 
elfelejteni a hagyományos technológiákat, mert 
azokban is csodák rejlenek, csak lehet újra kell ér-
telmezni. Mindent a saját helyén kell kezelni, nem 
szabad az anyagot megerőszakolni.  Azt a technoló-
giát kell alkalmazni, ami által az étel a legjobb lehet.
Szeretem a francia tűzhelyet, a jó kombi sütő-
ket, az összes jó hagyományos konyhagépet, a 
thermomixet, a vákuumozót, a kádat, szóval szere-
tek mindent. De mindenből a minőséget, amihez 
jó hozzáérni, egyszerűen és gyorsan lehet kezelni.  

 Te vettél rá, hogy adjam közre azt a tudást, 
amit megszereztem, segítsek más éttermeknek is 
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a felzárkózásban. Any-
nyira jól sikerült, hogy 
már 5 éve hivatásszerű-
en is ezzel foglalkozom. 
Miért tartottad fontos-
nak, hogy elterjedjenek 
szélesebb körben is az 
új konyhatechnológi-
ák?
A tudást szerintem 
azért kapja valaki, hogy 
alkalma legyen máso-
kat tanítani. 
Mi értelme lenne kü-
lönben mindennek? 
Nem jutnánk előbbre, 
ha mindenki féltené a 
kis valamijét, és magá-
val vinné a sírba.   Tehát 
a cél tanítani másokat, 
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és tanulni folyamatosan, hogy az átadott tudás el-
lenére is az élvonalban lehessen maradni folyama-
tosan.
Meg kell ismerkedni az új jó technológiákkal, és azt 
jól kell elsajátítani, alkalmazni. Ezek segítségével 
jobb ételeket, textúrákat lehet kreálni. 

 Mit gondolsz a gasztronómiai trendekről, 
szerinted melyik az, ami megveti a lábát hosszú tá-
von is a vendéglátásban és az otthoni ételkészítés-
ben?
A trendek jönnek, mennek. Szükség van rájuk, 
mert a szakácsok is szeretnek játszadozni. 
Azonban csak azok maradandók, amiknek nem 
csak optikai, hanem valós értékei is vannak. Az ott-
honi környezet már más tészta, az sokkal nehezebb 
pálya, nehezebben kerülnek be a háztartásba. Talán 
a modern felfogású, fiatalos blogok kifejtik hatásu-
kat, és becsempészik a trendeket a jövő háztartása-
iba.   

 Értékelsz mérvadó gasztronómiai versenye-
ken is, mennyire van szerepe a hagyománynak, il-
letve az evolúciónak a versenyző Séfek munkáiban? 

Milyen eszközöket használnak ezek a topséfek?
Nagyon jó látni a fiatal emberek nagy tudását, bá-
torságát, és profizmusát. Nem akarják elfelejteni a 
múltat, jól adaptálják ételeikbe, de a modern felfo-
gásról sem mondanak le. Szép, ízletes ételeket kre-
álnak. Munkájuk során minden gépet profin hasz-
nálnak, nincs kivétel. 

 Azt Te is tudod, hogy a szakiskolákban és a 
technikus képzéseken vizsgakövetelmény lett az új 
konyhatechológiák elméleti ismerete, és gyakorlati 
alkalmazása? Szerinted tud a szakoktatás megfelelő 
képzést nyújtani a konyhatechnológia trendekhez?
Az oktatás nem tudja követni a trendeket csak nagy 
lemaradással. A munkahelyeken, már aki olyan 
helyen dolgozik, többet tud tanulni. Az iskola nem 
tud mindent megtanítani, nem fér bele a képzési 
időbe. Az lenne a cél, hogy megbízható, jó alapkép-
zést kapjon mindenki! Természetesen be kell mu-
tatni az új trendeket is, hogy a tanuló érdeklődését 
felkeltsük, és ezt fenn is tartsuk. Így sínre lehet tenni 
fiatalokat. De ki kell jelenteni, hogy nagyon keve-
sen lesznek fogékonyak erre, mint ahogy nagyon 
kevesen maradnak meg a pályán.   
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 A szakma kiváló tanulója verseny szakács 
szekcióját elnökölöd.  Hogy látod, ezek a fiatalok 
nyitottak a korszerű ételkészítésre? Használják már 
a modern konyhai berendezéseket?
Igen. Mindent tudnak használni, jól felkészített ta-
nulók. Sokat foglalkoznak a felkészüléssel.
Azt hiszem ezen a versenyen is tudtunk változtatni, 
modernizálni.  

 Munkád során milyen berendezést hasz-
nálsz szívesen, vagy milyen szempontok alapján 
ajánlasz partnereidnek?  Mit gondolsz a sous-
videról, mire jó és miért érdemes használni?
Hogy milyen gépeket szeretek, már említettem. 
Számomra fontos az érintés, fontos a kapcsolat. Ta-
lán furcsán hangzik, de egy jó gépnek az érintése is 
jó, öröm vele dolgozni. Fontos, hogy a szervízelés 
megoldott legyen, a leghamarabb rendelkezésre áll-
jon. Fontos az ár érték aránya is. 
Elsősorban szeretném megemlíteni, hogy szerin-
tem minden konyhatechnológiát a helyén kell ke-
zelni, és azt kell alkalmazni, ami a cél eléréséhez a 
legmegfelelőbb és legelőnyösebb! Ebben a megkö-
zelítésben minden technológiának meg van a he-
lye, ideje, és nincs alá-fölé rendelt szerepük.

A sous-vidnak nagyon nagy hatása van a modern 
ételkészítésre, azonban kiemelkedő veszélyforrás 
is lehet abban az esetben, ha azt nem szakszerűen 
végzik! Mivel a hőfokok alacsonyak, és az alkalma-
zott hőfok kedvez a mikroorganizmusoknak, ezért 
kiemelt figyelmet kell szentelni az alapanyagoknak, 
az előkezeléseknek, a készítési hő tartománynak, 
időnek, és az elkészült termék hűtésének. Informá-
ciók nélkül nagyon veszélyes is lehet ez a technoló-
gia.
Számomra két alkalmazási területe van a sous-
vidnak, de ez megközelítés kérdése.
Az egyik esetben egy tartós minőséget érhetünk 
el, aminek a szavatossági ideje is elég hosszú, míg 
a másik esetben az anyag legjobb formáját, értékeit 
szeretnénk kiemelni, előtérbe helyezni.
Ez a két megközelítése merőben más kivitelezést 
igényel, és merőben más hőfokok alkalmazását is.
Az elvitathatatlan azonban, hogy ezzel a technoló-
giával kevesebb főzési veszteségünk lesz, és azonos 
minőséget tudunk biztosítani, mondhatni korlátlan 
mennyiségben is. Tehát megbízható, költséghaté-
kony, jól tervezhető szervezhető folyamat. Tárolása 
egyszerű, higiénikus. Az ételek szaftosabbak, ízük 
teltebb tisztább. Szerintem szakszerű használata 
emeli a konyha színvonalát.

 Szeretném megköszönni, 
hogy válaszoltál a kérdéseimre. 
Ha még kérhetek valami Tőled, 
megosztanál az olvasókkal egy 
kedvenc szezonális receptedet?  
Nincsenek kedvenc receptjeim, és 
az egyszerűséget szeretem. 
Így egy tavaszi zsenge ételt szeret-
nék leírni.

Csidei Tamás
Az új konyhatechnológiák 

szakoktatója
www.gasztronautakft.hu
info@gasztronautakft.hu



www.sousvidechef.hu
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Báránykaraj  sonkás szívsalá-
tával medvehagymás mártás-
sal   
4 főre

Hús:
700 g csontos báránykaraj ( 2 db), 2 szál kakukkfű, 2 
gerezd fokhagyma, 2 ek olívaolaj, só, darált bors

Sült salátához:
4 db kisebb szívsaláta, 40 g vaj, só, darált bors, 60 g 
szárított sonka,  4 szelet hajszálvékony barna kenyér 
két lap között ropogósra sütve 

Mártáshoz:
4 ek borecet, 4 ek sauvignon blanc,  4 ek bárány 
alaplé, 200 g hideg vaj, 12 szál medvehagyma, só, 

Marinált  retekhez:
8 szem zsenge retek, 1 dl fűszeres ecetes redukció, só 

A megtisztított húst leitatjuk.
Serpenyőt felhevítünk, beletesszük az olajat a két ge-
rezd fokhagymát héjastól, melyet tenyérrel megtör-
tünk, majd a húst. A húst körbe karamellizáljuk, rövid 
idő alatt. Tűzről levéve rámorzsoljuk a kakukkfüvet és 
60 fokos holdomatban, vagy sütőbe, vagy fokhagyma 
nélkül vákuumozva vízfürdőbe tesszük 40-60 percre 
függően az állat korától és a hús nagyságától. Tálalás 
előtt kivesszük, ismét forró serpenyőben körbesütjük, 
pihentetjük, majd szeleteljük, és sózzuk sóvirággal.

A retkeket szeleteljük, ráöntjük a marinádot és vá-
kuumozva pihentetjük 15-20 percet. 
Tálaláskor leitatjuk.

Mártáshoz edénybe tesszük az alaplevet, bort, ecetet 
és harmadára redukáljuk. 
Belekeverjük apránként a hideg vajat, majd végül az 
apróra vágott medvehagymát, és levesszük. 

A szív salátákat megtisztítva leszárítjuk, és félbe vág-
juk.
Forró vajon 1 perc alatt  megsütjük, sózzuk, borsoz-
zuk. Levesszük és rátépjük a sonkát.

Tálaláskor tányérra tesszük a sonkás sült salátát, meg-
locsoljuk bőven a mártással. bedíszítjük a retekkel, 
rátörjük a kenyeret, majd mellé, vagy rá tesszük a 
szeletekre vágott húst. A húst átfényezzük jus-vel.  Ha 
nincs, akkor vajjal összemelegített, leszűrt sült alatti 
szafttal. 
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Objektív

Ács Krisztián
az egyik legfrissebb mester



tött-főzött, mi meg mindig segítettünk neki. Az első étel, amit önállóan elkészítettem az a gyü-
mölcsleves volt, akkor én azt hittem, hogy az milyen jól sikerült, el is könyveltem a sikert, és 
ezekből a sikerélményekből született meg, hogy szakács leszek. A Gundelbe fel is vettek tanuló-
nak, gyakorlati helyünk pedig a ráckevei Fekete Holló lett. Álmos Ferenc volt a mesterünk, aki 
megszerettette velünk a szakmát, valamint segítette a tudásunk bővítését. 

Ebben a hónapban újra egy olyan kiváló kollégának adunk bemutatkozási 
lehetőséget, aki a csillogástól messze, vidéken teszi a dolgát és éli a szaká-
csok küzdelmes mindennapjait. Számomra mindig öröm ilyen emberek-
kel interjúzni, mert egyértelműen megállapítható, hogy minél kevesebb a 
rivaldafény, annál őszintébb gondolatokkal fogunk találkozni. Ács Krisz-
tiánnal készült interjúnk sem lett más, így ajánlom figyelmetekbe, íme:

 Rólad mit szabad megtud-
nunk?
 1978-ban születtem. Mindig is 
Ráckevén éltem, még amikor másfe-
lé volt munkám, akkor is hazajártam. 
Szeretem a városunkat, élet van benne, 
főként nyáron, mert ugye ez is szezo-
nális hely. Elköltözni sosem akartam, 
míg itt megtalálom a számításomat, ad-
dig nem igazán akarok elmenni innét. 
Sokszor volt rá példa, hogy egy adott 
egység beindítása miatt el kellett ugyan 
járnom, de mint említettem mindig 
hazajöttem. 

 Volt vendéglátós a családban, 
vagy mi volt az, ami miatt szakács 
lett belőled?
 Édesanyámnak már gyermekként 
is rengeteget segítettünk Lalival, aki 
a testvérem, és ő is szakács, amellett 
pedig mi ikrekként születtünk. Sze-
rencsére Nagyanyám is rengeteget sü-
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az egyik legfrissebb mester



 Mit gondolsz melyik a fontosabb a szakmaiság, vagy a siker?
 Nézd, én még riportot nem adtam senkinek, illetve még csak lehetőségem sem volt rá. Ép-
pen ezért az én sikerem az, amikor a visszaigazolás jó, mind a vendég, mind a tulajdonos felől. 
Mindkettő nagyon nehéz, mert a vendéget sem tudod maximálisan kiszolgálni minden tekin-
tetben, mint ahogyan a tulajdonos is mindig többet vár el. Egy ideig jó a maximum is számára, 
de idővel a maximumon is emelni kell, hogy elégedett legyen.

 Milyen helyeken dolgoztál?
 Amikor felszabadultunk az iskolából, akkor már a tanulóhelyünkön tudtunk maradni, ahol 
mi lettünk a vezetők. A Fekete Hollót utána néhány ismerős bérelte ki, aki felvett engem. 2 év 
múlva bevonultunk katonának, ikrekként egy helyre is kerültünk, majd leszerelés után a Csöni 
étterembe mentünk. Később ismét különváltak útjaink, azután újra együtt dolgoztunk. Ezeknek 
azért is van jelentősége, mert a közben ránk rakódott tudást mindig át tudtuk adni egymásnak. 
Amire büszke vagyok, az a Dömsödön lévő Hat Testvér konyhájának beindítása volt, mert 

az hol jobban, hol rosszabbul, de azóta 
is töretlenül működik. Majd egy üze-
mi konyhára kerültem, ahol több száz 
főre főztünk, ez nem volt ugyan nagy 
kihívás, de mégis feltétlenül fontos volt 
ahhoz, hogy mára egy-egy rendezvény 
„összeálljon fejben”. A testvérem dolgo-
zott a Rengő étteremben, Taksonyban, 
ami akkor egy első osztályú étterem 
volt, ekkor láttam meg a különbséget 
kettőnk munkássága között, mégpedig 
mert míg Lali olyan helyeken dolgozott, 
ahol tudott fejlődni szakmailag, ad-
dig én olyan helyeken dolgoztam, ahol 
inkább mindennapi kitartás és a rutin 
kellett. Ez a szintbeli különbség, ami 
abban a három évben jött ki közöttünk, 
ez ösztönzött arra, hogy minél többet 
tanuljak.  Ez pedig már befolyásolta a 
későbbi munkásságom. Mindent látni 
akartam…
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 Nagyon sokat elismerek közülük, akiről tudom, hogy jó szakember. Azzal a réteggel nekem 
semmi problémám. A médiaszakácsságnak azonban megvan az az előnye, hogy oda felkészül-
ten lehet megérkezni. Na, a hétköznapok során mindez élesbe megy, ott nincs egy stáb, aki 
megmondja, hogy mit és hogyan. 

 Van ilyen sztár, vagy celeb szakács ismerős a közvetlen közeledben?

 Szerinted manapság ahhoz, hogy érvényesülj, kiválasztottnak kell lenni, vagy 
lehet érvényesülni anélkül is?
 Szerintem saját magának intézi ezt az ember, olyannyira, hogy keresi az újat, a mást, amiből 
tanulni tud. Nagyon sok szakács úgy kerül előre, hogy bead egy pályázatot, mondjuk egy tele-
víziós műsorba, és az által lesz ismert, de ez nem feltétlen tükrözi a tudását. Minden embernek 
más az életútja, ez pedig más és más tudással vértezi fel a szakácsokat. Ha például nézünk egy 

szállodás szakácsot, aki leves pályán volt 
mondjuk 10 évig, az nem biztos, hogy 
meg tud sütni egy steaket. Viszont az is 
igaz, hogy nem biztos az sem, hogy vala-
kinek megvan a tudása, csak mert a tele-
víziókból köszön vissza ránk.

 Szerinted mindenkinek végig 
kellene járnia a szakma minden 
szegletét, hogy megfelelő tudás-
hoz jusson?
 Szerintem ezt embere válogatja. 
Sokszor elég egy nap is arra, hogy újat 
láss. A gépeket bekapcsolni mindenhol 
meg kell majd mutattatni, mindaddig, 
míg nem dolgoztál az összessel. Így van 
ez a szakma többi részével is.

 Mi a véleményed azokról, 
akik már sztárszakáccsá, vagy 
celebekké váltak?
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Képünkön:  Ács Krisztián

„...A szakszervezetnek 
pont az lenne a lénye-
ge, hogy a nagytöbbség-
nek a véleménye, nem a 
rossz, hanem a pozitív 
fejlődési irányt az adná 
meg. Ha lenne egy ér-
dekvédelmi szervezet, 
az először nem tetszene 
a tulajdonosoknak, de 
idővel rájönnének, hogy 
ez az ő érdekük is...”



ahhoz kell egy tág látókör, ami anél-
kül nem alakulhat ki.

 Miért nincs itthon vendéglá-
tó ipari szakszervezet szerinted?
 Szerintem nagyon fontos lenne. 
Nincsen érdekképviselete a szaká-
csoknak, csak saját maguk, az is csak 
a főnökeivel szemben, de ezt nem tu-
dod megnyerni. A szakszervezetnek 
pont az lenne a lényege, hogy a nagy-
többségnek a véleménye nem a rossz, 
hanem a pozitív fejlődési irányt adná 
meg. Ha lenne egy érdekvédelmi szer-
vezet, az először nem tetszene a tulaj-
donosoknak, de idővel rájönnének, 
hogy ez az ő érdekük is.

 Mi lenne a mentsvára a ven-
déglátásnak?
 Nagyon sok olyan szakács van, 
aki megfelelő beszélőkével rendelke-
zik, viszont a valós tudása nagyon ki-

 A testvérem a Pastramiban dolgozott, ahol a Paprika Tv-s szakácsok voltak a konyhafőnö-
kök, így ez által őket ismerem.

 Mit gondolsz általában a konyhafőnökökről?
 Ahol nagy szükség van a szakmaiságra, ott manapság jó szakemberek dolgoznak. A szeren-
csém, hogy nagyon sok szakáccsal megismerkedtem már, akik mind jók. Ezek az emberek mind 
megállják a helyüket a munkahelyükön, és időnként találkozgatnak is. Az ilyen találkozókon a 
rövid idő ellenére akkora információáramlás indul meg, ami nagyban tudja segíteni a fejlődést, 
vagy a munka színvonalát. De segítenek egymásnak árubeszerzésben, személyzeti kérdésekben, 
vagy a vezetővel való kapcsolattartásban, egyszóval mindenben. Ezekkel az így beszerzett ta-
pasztalaton és kapcsolatokon alapuló információkkal lehet ténylegesen valaki nagyon jó, mert 
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csi. A vezető felé azonban úgy tud kommunikálni, hogy előre tesznek ilyen embereket, szakmai 
tudástól függetlenül. Az ilyeneket hátra kellene sorolni, ez az egyik. A másik, hogy legyen vég-
zett felszolgáló. Ezt természetesen be lehet tanulni, de azért ez egy szakma. Sajnos 10 tanulóból 
kettő az, akit ez érdekel, de azt a kettőt sem oktatják. Így pedig nem lesz utánpótlás. Azt gondol-
ják, hogy ha nem lesz utánpótlás, akkor az öreg szakács jobban fog keresni, ez nem igaz, mert 
olyanokkal kell majd dolgozni, akik nem tudnak semmit.

 Szerinted mi kellene ahhoz, hogy megálljon az elvándorlás?
 Munkahelyi biztonság, és kiszámíthatóság. Pontosan, ahogy a szakszervezetről is beszél-
tünk, ki vagyunk téve munkaügyi szempontból is sok mindennek. A nem kifizetések, a levo-
nások, a munkahelyi körülmények, a szerződés nélküli olyan elvárások, amiket igazából már 
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romos gép elromlik, és nincsen gázos, akkor a sütőt nem tudod mivel kiváltani, az pedig azt 
fogja eredményezni, hogy nem lesz meg a vacsora, mert nem lesz hol megcsinálnunk. Ezek 
azok a példák, amiket általában a szakácsoknak szerződésen felül kell megoldaniuk, és ezekért 
sosem kapnak megbecsülést. A vezetőnek pedig, mint tudjuk „mindig igaza van”.

nem lehetne elvár-
ni a szakácstól. Mit 
tehet egy szakács, 
akinek kell a fizetés, 
hogy egy 300 fős 
konyhán ne 600 főt 
etessen?
Nem igen törőd-
nek azzal, hogy a 
szakács munkája 
egyszerűbbé váljon. 
Például egyik he-
lyen, amikor mond-
tam, hogy kell egy 
sütő a tűzhely alá, 
akkor azt kérdez-
ték, hogy minek. 
Amire én elmagya-
ráztam, hogy azt 
is figyelembe kell 
venni, ha az elekt-
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érdekes, emberközeli dolog volt. Megtudtam, hogy hogyan kell kezelni problémákat, miként 
kell tanítani, hogy kell egyáltalán rávezetni a diákot. Ez a része kimondottan érdekes és hasznos 
volt. Talán ez volt benne számomra a legérdekesebb. 
Szakmailag is kaptunk támaszt, mert egy hidegkonyhai dísztálat kellet készíteni, és egy ötfo-
gásos menüt, öt főre kitálalni, ami során a mentoraink nem belenyúltak és csinálták, hanem 
igyekeztek rávezetni, hogy ők másképp csinálnák. Ezekkel a kis segítségekkel könnyítették meg 
a munkánkat. 
Összegezve, lehet, hogy sokan támadták a mesterképzést, de nekem ez mindenképpen pluszt 
adott.

 Beszéljünk a top helyekről?
 Nagyon jó dolgokat látok, de nagyon kevés ember az, aki ezt megengedheti magának. Fény-

 Mit gondolsz a szakmai szervezetekről?
 Néha olvasgatok ezekkel kapcsolatos cikkeket, de engem ez nem érdekel, mert nekem ez 
már sok. Talán akkor lennék tag, ha az adott szervezetnek olyan programja lenne, amibe beleil-
lene az én munkásságom. 

 Mi a véleményed a mes-
terképzés oktatásáról?
 Sokan azt mondták, hogy 
ez szakmahígító lesz, meg, hogy 
vicc az egész. Nekem ezzel szem-
ben más a véleményem. Így, 
hogy meg van a mestervizsgám, 
elmondhatom, hogy rengeteget 
tanultam. Csak pici fogásokról 
beszélek. Amikor pedagógi-
át kellett tanulni, marketinget, 
vagy jogot, akkor, ha ez az iskola 
nem kényszerít rá, nem igazán 
foglalkoztam volna vele. A jog-
ban is volt érdekes, mert most 
már tudom, hogy meddig mehet 
el egy vezető, és meddig én, a pe-
dagógia pedig egy kimondottan 
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képen viszonylag sok ember látja ezeket, de akinek erre valós igénye és legfőképpen tőkéje van, 
az nagyon kevés, így ezek sajnos hamis illúziókat kergetnek a népszerűségük kapcsán.
Voltam én is stázsolni, de amikor azt láttam, hogy elmegy a hely a kémiai konyha felé, az nekem 
már nem fér bele, azt már nem látom jó dolognak. 
A sous-videolást tartom egy nagyon jó dolognak, mert sokkal kezelhetőbb általa az alapanyag. 
Viszont ahhoz meg nagyon érteni kell.

 Mit gondolsz a vendéglátó ipari kínálatról?
 Itt Ráckevén a helye válogatja. Mi például megmaradtunk az éttermi ételeknél, nálunk nin-
csen kiszállítás sem. Vannak, akik mexikói jellegű ételeket adnak, és jól is csinálják. Az alap 
ételek vidéken szinte mindenhol szerepelnek, mivel ezeket nem lehet levenni, hiszen az igény 
rájuk nagy. Ezt a forgalom úgy is megszűri, ami nem megy, leveszed, amire igény van, azt meg 
felteszed az étlapra.

 Sokan támadják a magyar konyhát, van, aki megkérdőjelezi annak létezését is, 
erről mi a véleményed?

„...Összegezve, 
lehet, hogy so-
kan támadták 
ezt a mesterkép-
zést, de nekem ez 
mindenképpen 
pluszt adott...”
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 Beszéljünk a táplálkozáskultúránkról?
 Ez úgy, ahogy van, el van felejtve, nincsen olyanunk. Részben oka ennek, hogy badarságot 
írnak le újságok. Nem tudják az emberek, hogy mi a jó minőségű alapanyag, vagy, hogy mi 
a különbség a vitaminok, és ásványi anyagok között. Ha egy újság leírja, hogy minden reggel 
igyál citromos vizet, mert az neked jót tesz, akkor a fogyasztó minden további nélkül meg fogja 
inni a citromos vizet. Ez nagyon kétélű fegyver, ebbe már az üzleti érdek is beleszólhat, mert 
mi van, ha csak azért írta le, hogy az általa forgalmazott citromlé piacát segítse, a fogyasztó 
egészsége pedig kit érdekel? 

 Volt szerencsém a magyar gasztro történelmet is tanulni a mesterképzés során. Szerintem 
igenis létezett, és mindig is volt magyar konyha. Az, hogy milyen hatások érték, akár tájegységek-
ként, az más kérdés, arról vitázhatunk, de a létezését nem lehet megkérdőjelezni. Világhírű étele-
ink vannak, amihez az alapanyagok másutt nincsenek meg. Éppen ezért üzleti érdekből igyekszik 
a trend befolyásolni a gasztronómiát, hogy külföld ételeket áruljunk, ne pedig a sajátunkat. 

 Mit gondolsz az alapanya-
gainkról?
 Mára már beszerezhető min-
den. A helyi termelők sokkal drá-
gábbak, mint ahogyan az is igaz, 
hogy sokkal olcsóbban tudok vi-
szonylagosan elfogadható minősé-
get beszállítóktól beszerezni, akik 
azt a minőséget azért garantálják, 
hogy ne küldjem vissza az árut. Azt 
nem mondom, hogy a beszállító-
tól származó paradicsom olyan jó 
ízű lesz, mint a gazdától való, vi-
szont nekünk az árat is nézni kell 
sajnos, amellett pedig a gazda csak 
rekeszben értékesít. Húst meg nem 
is mernék házi vágásból, nem el-
lenőrzött minőségben beszerezni. 
Ebbe sok egyéb mellett, már a gaz-
daságunk is beleszól.

„...Nézd, én még riportot 
nem adtam senkinek, il-
letve még csak lehetősé-
gem sem volt rá. Éppen 
ezért az én sikerem az, 
amikor a visszaigazolás 
jó, mind a vendég, mind 
a tulajdonos felől...”



 Mit üzennél a kollégáknak?
 Azt, hogy akik többet tudnak átlagnál, azok adják át a tudásukat, akik pedig kevésbé tudnak 
sokat, azok meg figyeljenek oda azokra, akik náluk többet tudnak.

 Meddig akarod még csinálni?
 Amíg bírom erővel, ezt szeretném csinálni. Ezt a tempót olyan 50 éves koromig gondolom, 
hogy bírni fogom, utána elmegyek majd egy kifőzdébe hétfőtől-péntekig. Sajnos látom a kör-

 Saját magamnak akartam 
mindig megfelelni. Ezzel a mes-
terképzéssel is így voltam, ma-
gamnak akartam egy mércét felál-
lítani.  
Egyébként a biztos egzisztenciát 
szeretném felépíteni, és utána a 
szakmában csak annyit dolgozni, 
amennyivel szinten tudom tarta-
ni az életszínvonalam. Ez az iram, 
amit a szakmában csinálunk im-
máron húsz éve, azt már nem so-
káig akarom csinálni, mert ebbe 
nem fér bele, már sajnos az ember 
saját maga sem. Minden vendég-
látósnak magánéleti problémái 
vannak, kapcsolatok mennek mi-
atta tönkre. 
Saját üzletet nem szeretnék, mert 
az egy állandó tiló. Bármikor bár-
mi történhet, annyi felől érhet baj, 
és rengeteg pénz van benne, így 
nekem saját nem kell. 
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A mi szakmánkra vetítve pedig hiányzik a felszolgáló, aki el tudná magyarázni, hogy mit, miért, 
és hogyan. Egy jó felszolgáló irányítja a vendéget, viszont ez sajnos kihaló szakma lett mára.

 Ha rólad van szó, mi az, amit még el szeretnél érni?
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nyezetemben, hogy nem lehet bírni, mert egészségileg rokkannak bele az emberek. Akiket is-
merek nem is mentálisan mennek tönkre, mert nagyon erős szakemberek, hanem egészségileg 
nem bírják a napi 14-16 órát. És ezzel kellene valamit kezdeni. 

 Mi a célod az életben?
 A magánéletben már a családalapítás a célom. Felnevelni egy olyan jó embert mint én, vagy 
még jobbat.

Én a magam részéről ezúton köszönöm az interjút és kívánom, hogy maradj meg a szakmában 
is ilyen egyenes embernek, mert itt a legkisebb a konkurencia. A magánéletben pedig kívánom, 
hogy sikeresen tudd megalapítani a vágyott családot.

/AI/



 

Nagylátószög
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Szakmai érdekvédelem, vajon lehetséges?

Már csak azért is nagyon jó kérdés ez, mert a vendéglátóipar GDP-re gyakorolt hatása eléri a 
17%-ot, de a vendéglátásnak, ennek ellenére nincsen igazából egy önálló képviselete a döntés-
hozatalban, ebből kifolyólag sok esetben kusza jogszabályok és értelmetlen rendelkezések nehe-
zítik az ágazatban dolgozó 200-250 ezer fő munkáját. 

Vannak szakmai szervezetek ugyan, akik aktívan igyekeznek képviselni a szakmában dolgozó-
kat, de súlytalanságuk végett, ez általában kimerül a személyes érdekeik kiharcolásában, míg a 
szakmánkban dolgozók döntő többségének érdeke nem, vagy csak részben fedhető le. 
Mit szólnátok hozzá, ha a jövőben a szakmai szervezetek összefogással azt céloznák meg, hogy 
a mindenkori kormánnyal szorosabb együttműködés keretében, ugyanakkor szélesebb körű fel-
hatalmazással működhessen az ágazatban tevékenykedők érdekében, mindezt határozott fellé-
péssel.
 
Érdekelt, hogy szakértőink szerint mi lenne ennek a következménye, foganata, egyáltalán ki-
alakítható lenne mindez, valamint, hogy mi kellene szerintük ahhoz, hogy tömegével lehessen 
mozgósítani a vendéglátásban dolgozókat, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Egy mon-
dattal:

Mit szólnátok a szakmai érdekvédelem kialakításához?
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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.

Nagyon régóta beszélünk arról, hogy jó lenne egy olyan hivatal, 
amely összefogná a turizmus, vendéglátás szervezeteit, és közösen 
képviselné az érdekeit. Olyan „hivatalról” beszélünk, amelynek 
szakértőit a szakma adja. Jó lenne eljutni végre oda, hogy főzéssel 
kapcsolatban kérdezzék meg a szakácsot, eladással kapcsolatban a 
felszolgálót, szállással kapcsolatban a szállásadót. Ma kis csoportok 
próbálnak meg tenni a nagy közös célért, de saját érdekeiken nem 

jutnak túl. Ha végre elkezdene működni egy egységes szakmai tömörülés, illetve annak 
tagjai saját érdekük fölé helyeznék az iparág érdekeit, akkor igen is elérnénk a kritikus 
tömeget, ahonnan figyelnek ránk. 
Évek óta küzdünk rendelet ellen, illetve azok módosításáért, de még mindig nem vagyunk 
elég hangsúlyosak ahhoz, hogy a döntéshozatalkor kérjék a véleményünket. Amikor ké-
rik, akkor viszont a sok szervezet annyira elaprózza az érdekeket, hogy ettől lelassul, és 
megáll a folyamat. Nagyon jó lenne, ha végre egységesen tudnánk fellépni, és kikövetel-
ni, hogy vegyenek minket komolyan. A bevezetett EMMI rendelet bebizonyította, hogy 
külön-külön hiába kiabálunk, senki nem érdekel a véleményünk. Szakmai érvrendszerek, 
vizsgálatokkal alátámasztva nem elegendő, mert azt csak X vagy Y szervezet adta be, és 
ők elfogultak. 
Összegezve szükségünk van egy ilyen szervezetre, mint egy falat kenyérre. Minden szer-
vezet delegáljon bele tagokat, és ők szak értsék a saját szakterületüket, készítsék elő a 
döntéseket, és így szülessenek a döntések. Lehet, hogy el kellene készítenünk a döntésho-
zóknak a Jó Döntéshozói Gyakorlatot?

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

Igen. Lassan már nagyon is ideje volna ennek. Mindenki csak ma-
gyaráz össze vissza. A dolgok meg eltűnnek a kusza beszélgetések 
mögött úgy, hogy közben nem sok minden történik. Ha ilyen ma-
gas a százalékos arány, akkor igen is végre felfigyelhetnének már a 
vendéglátásban dolgozókra. Mondom a dolgozókra! Nem az össze-

vissza  csinált, hozzá nem értő emberekre. Mert zömmel azok húzzák ezt az igát, akik 4 
órás bejelentéssel 10-16 órákat dolgoznak akár minden nap! 
Szerintem, ha ezt sikerül összehozni, akkor igen nagy beszélgetések lesznek, sőt páran 
tán ki is pontozzák magukat, mellyel igen is ez a része is megtisztul majd a vendéglátás-
nak. 
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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 szakmai érdekvédelem elengedhetetlen lenne, mivel manapság 
mindenki kilátástalanul és megalázva teszi a dolgát. Sokaknak 
még tisztesen bejelentett, vagy megfelelő körülmények között vé-
gezhető munka sem jut, csak a főnökök azok, akik az egyoldalú 

választotta ezt> hogy ő is számít!

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. 

Jó lenne, ha valaki végre felvállalná ezt a sokszínű és nem kis kö-
zösség ügyét, a politikát szigorúan kihagyva abból. Tudom, ez most 
egy kicsit álomvilágnak tűnik, de hiszem, hogy van létjogosultsága 
egy ténylegesen közért dolgozó Szakszervezetnek. Ha mástért nem, 
hogy legalább a vendéglátós ember is érezhetné, <aki életformájának 

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

erről vitázni, beszélgetni, de jelen gazdasági helyzetben nem sok esélyt látok a probléma 
hathatós megoldására.

Sajnos olyan mértékben van a vendéglátós szakma lenézve, elhanya-
golva, mellőzve, hogy már bármilyen érdekvédelemnek tudnának 
az itt dolgozók örülni. Ennek megoldásához véleményem szerint a 
szakmai szervezetek összefogása kevés. De! Első lépésként valóban 
ez lenne a megoldás, vagy egy független szakszervezet. sokat lehetne 

szerződéseket szabják. Így sajnos sokan kedvetlenül, monoton módon dolgozzák le 
a napi 14-16 óra munkaidőt, vagy esetleg egyre többen külföldre távoznak, ami által 
pedig valóban el fog halni a szakmánk. Sajnos, hogy eddig senki nem foglalkozott a 
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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. 

Hiába a GDP-re gyakorolt 17%, ha nincs „gazdája” a szakmának, 
akik kibogoznák a jogszabályok szerteágazó szálait és képviselné-
nek egy komoly szakmai ágazatot, korrekt és következetes módon. 
Fontos lenne egy racionalizált jól működő és érdekeket komolyan 
képviselő szakmai szervezet. Nem lennénk hálátlanok! Sajnos a 

tapasztalat az, hogy sokszor nem akar, vagy nem tud összefogni a szakma és egy szűk, 
de komoly képviseletet felmutatni. Amíg ez nem változik, addig marad minden a ré-
giben! 2015 van, ráférne a szakmára egy modern teljesen új szabályrendszer. Itt lenne 
szükség a vendéglátás színe-javára minden egyéni érdek kizárásával, csak a szakma 
előre haladásának érdekében. Ha egy alkotmányt lehet változtatni, akkor a vendéglátás 
is megérett az ósdi szabályok, törvények lecserélésére! Szerintem.

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.

Adják vissza a szakma becsületét! Minden tevékenységnek van ér-
dek képviseleti szerve, még a szakácsoknak is! De valahogy nem 
igazán működik! Ez olyan mint az öreg kopott Trabant, jó, hogy 
van, be is indul, de nem lehet vele száguldozni! Össze kellene fog-
ni a szakmának, de sajnos ez nem fog menni. Több oka van, a ma-

gyar mentalitás, az irigység, szakmai féltékenység! de sorolhatnám az okokat! Itt csak 
akkor lesz igazán odafigyelve, ha lesz egy ember, aki mögé mindenki fel áll, művelt, 
erős vezető és tisztességes lesz! Majd ezek után lehet illetve kell beszélni a szakmáról! 
Vissza kell kapnunk a szakmánk becsületét, és ha ez meg van, lehet egy erős érdek kép-
viseleti szervet kiállítani! Hajrá szakácsok!!!!

dolgok érdemi részével, csak saját érdekeivel, ez meg is látszik a szakmánkon. Éppen 
ezért én üdvözölném a szakmai érdekvédelem felállítását! 
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 Korábbi cikkemben a szakképzett munkaerő hiányát feszegettem, amely probléma leg-
inkább annak gyökereiben, azaz magában az oktatásban keresendő. Oktatás alatt ez esetben 
három pillért egyöntetűen értek, azaz ide tartozik a diák, az iskola, és a diákot foglalkoztató 
gyakorlati helyként szolgáló vendéglátóhely. Mindannyiunk számára, akik a szakács, vagy 
egyáltalán a vendéglátó szakmában dolgozunk, egyre nagyobb gondot okoz az utánpótlás hi-
ánya. Nap, mint nap hívnak fel kollégák, akik szeretnének tanulót foglalkoztatni, de azonnal 
hozzáteszik azt is, hogy valami olyan gyerek legyen, aki ér is valamit. Ez egy érthető elvárás, 
ami legtöbbször a keserű korábbi tapasztalatokon alapszik, ennek ellenére el kell, hogy mond-
jam, ez sajnos nem így működik. Lássuk csak, hogy miért?

 A diákok legtöbbje már koránt 
sem olyan, mint az én, vagy akár 
az előttünk lévő generációk. Nem 
mondom, hogy rosszabbak, csak 
egyszerűen mások. Más ingerek 
érik őket, mást hoznak magukkal 
otthonról és sok tekintetben más-
képpen gondolkodnak. Bármilyen 
információt azonnal leellenőriz-
nek az interneten keresztül, és vé-
leményüket nem rejtik véka alá. A 
legtöbbször azonnal reagálnak, és 
nincsen bennük félelemérzet, amely 
tulajdonság által sokszor a hagyo-
mányos értelemben vett tisztelet-
lenség kategóriáját is kimerítik. Az 
állóképességük és a kitartásuk pe-
dig, tisztelet a kivételnek, sokszor 
a nullával egyenértékű. A legtöbb 
dolgot az életben szüleiktől készen 
kapják, szinte nem is tudják, mi az, 
hogy megdolgozzanak valamiért. 
 Amikor ’92-ben elkezdtem a 
szakmát és a Budai Várba, az Arany-
hordó étterembe kerültem, örültem, 
hogy egy ilyen csodálatos helyen 
dolgozhatok. Presztízs értékűnek 
tartottam 14 éves fejjel, és mindent 
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Kutya- MacsKa- Egér JátéK

DÖME KONYHÁJA



 Mivel ez egy szakmai lap, ezért nem 
állok neki a foglalkozásunk nehéz-
ségeinek részletes bemutatásához. 
Tudjuk mind, hogy miről van szó. 
Hosszú, forró, stresszes, ünnep-, 
hétvége- és szabadságmentes, kő-
kemény meló, amely az alapvető 
szakmai készségeken túl, elképesz-
tő állóképességet és idegzetet kíván. 
Mivel ezzel mi mind tisztában va-
gyunk, ezért nem folytatom a sort, 
csak annyit jeleznék, hogy ezt a mai 
diák, illetve a szülő nem tudja, vagy 
ha tudja is, egyszerűen nem hiszi el.
 Mindnyájan látjuk, hogy ma-
napság a csapból is a gasztronómia 
folyik. Trendi lett a főzés, és a diákok 
zöme a bulvár-média által sugárzott 
szenzációhajhász műsorok alapján 
ítéli meg a szakmát, amiről persze 
mi tudjuk, hogy óriási hiba. Mivel 
legtöbbször az iskola az, akivel a 
diák konzultál, így az Ők, azaz a Mi 
felelősségünk, hogy minderre első-
ként felhívjuk a figyelmet. Nálunk a 
Taverna Iskolában ez működik. Már 
a nyílt napok alkalmával felhívjuk a 
figyelmet a vendéglátóipari munka 
sajátos attitűdjére és kívánalmaira, 
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megtettem azért, hogy megfeleljek az elvárásoknak. Ha egy szakács, ne adj isten egy séf, utasí-
tást adott, gondolkodás nélkül hajtottam végre a feladatot, anélkül, hogy megpróbáltam volna 
annak értelmet adni. Tettem a dolgom, és eközben önkéntelenül is tanultam a szakmát. Az 
iskolában megkaptam a napjainkban is használt oktatási csomagot, amely valószínűleg már 
akkor sem volt korszerű, illetve részt vettem az iskolai gyakorlatokon, ahol felkészületlen ér-
kezés esetén, úgy beszéltek velem, ahogyan azt megérdemeltem. Nyersen, és ellentmondást 
nem tűrően, pont úgy, ahogyan azt a szakmában is tették, ha valamit nem úgy csináltam, 
ahogyan azt kellett volna.  Mindezek ellenére, nem merült fel bennem, hogy ellent mondjak, 
vagy akár még addig is elmenjek, mint manapság sokan, hogy kritizáljam, esetleg még fel is 
jelentsem az iskolát, az éttermet, a szakácsot, a tanárt, ahogyan azt néha hallani lehet. Nem 
azt mondom, hogy nem lehetnek olyan szélsőséges esetek, amikor erre indokoltan szükség 
van, nyilván előfordulhat ilyen. Én csak azt mondom, hogy a legtöbb ily módon érvényesülni 
próbáló diáknak, vagy akár szülőnek először önvizsgálatot kellene tartania és csak aztán cse-
lekednie.
 Amikor egy diák az első gyakorlati hét után kilép az 5 csillagos szállodából azzal a felkiál-
tással, hogy már nem tud mit tanulni, mert egy hétig evőeszközt törölgettettek vele, és mi sem 
tudjuk ész érvekkel beláttatni vele, hogy ennek is megvan a maga értelme, akkor ott nagy baj 
van és nehéz segíteni. Ez persze csak egy paradoxon a sok közül, volna még néhány példám.
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illetve igyekszünk kiszűrni azokat, akik teljesen alkalmatlanok a szakmára. Ez viszont nem 
azt jelenti, hogy aki bent marad a rostán, az biztosan szakmánk művelőjévé válik.  Amikor 
a diákok az elmondottakat a saját bőrükön tapasztalják, rengetegen lemorzsolódnak. Lehet, 
hogy nem hagyják abba azonnal az iskolát. Végigvergődik azt, akár kiváló eredménnyel is, de 
ha nem év közben, akkor az iskola elvégzése után azonnal továbblépnek. Gyakori eset az is, 
amikor egy gyengébb képességű diák erős motivációval, az egyik legjobb vendéglátós munka-
erővé növi ki magát, sőt, talán ez a leggyakoribb eset. Mindenesetre itt diákokról beszélünk, 
és korántsem vethetjük meg azt a fiatal útkeresőt, aki az első kőkemény gyakorlati hónapok 
után hanyat-homlok menekül el a szakmából. 
 Itt jegyezném meg, hogy a szakképzésbe, a hozott készségek tekintetében a diákok 60-70 
százaléka olyan hiányosságokkal érkezik, amelyeket mi, csak vért izzadva tudunk korrigálni, 
azt is legtöbbször csak részben vagyunk képesek megtenni. 18-20 éves fiatalok nem ismerik a 
mértékegységeket és azok átváltását, a százalékszámítás és veszteségszámítás pedig már-már 
valamiféle űrbéli tudománynak hat. Mivel a szakmai ismereteken túl, hatodik éve tanítok 
vendéglátó gazdálkodás tantárgyat, így mindezt első kézből mondhatom. 
 Az iskolák és a tanárok, oktatók elsődleges feladata az, hogy segítsék a diákokat abban, 
hogy azok, a képességeik és készségeik figyelembevételével megállapított reális céljaikat el-
érhessék! Ha egy szakiskoláról beszé-
lünk, az azt feltételezi, hogy a diák leg-
főbb célja, hogy a vendéglátás valamely 
területén, ő lehessen az egyik legjobb 
szakember. Ha ez nincs így, akkor ne-
künk kell a diákot motiválttá tennünk 
és mindkét esetben jelentős felelőssé-
günk van abban, hogy ezt a motiváci-
ót fent is tartsuk. Az iskola felelőssége, 
hogy a diák megtalálhassa számítását, 
de ez nem azt jelenti, hogy a diáknak 
mindent meg kell engedni, sőt, ez pon-
tosan azt jelenti, hogy a diáknak saját 
magának kell belefektetnie minden 
energiáját, képességét, készségét, neki 
kell éjjel nappal tanulnia és dolgoznia, 
tehát neki kell megfizetnie a szakmai 
kitűnőség árát, ami által érvényesülni 
tud majd az életben. A képzőknek pedig 
biztosítaniuk kell az ehhez szükséges 
feltételeket, amelynek a tananyagon, a 
felkészült oktatókon és a felszerelt isko-
lai tankonyhákon túl, ugyanolyan elen-
gedhetetlen része maga a diákot képző 
vendéglátóhely és annak minden egyes 
dolgozója illetve azok egyöntetű hozzá-
állása is.
 A mi iskolánk, mondhatnám, hogy 
szerencsés, de ez így persze nem lenne 
igaz. Tudatosan fejlesztve magunkat, 
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hosszú évek alatt jutottunk el oda ahol most vagyunk. Diákjaink az ország elitjének mondha-
tó vendéglátóhelyeken tanulhatják a szakmát, és ne tűnjék szerénytelenségnek, de ez a mi ér-
demünk is, hiszen partnerként tekintünk a diákokra és a gyakorlati képzőhelyekre egyaránt.
A szakmai képzés bűvkörében általános a miénktől eltérő gyakorlat, miszerint az iskola mu-
togat a diákra vagy a munkahelyre, a munkahely mutogat a diákra, vagy az iskolára, a diák 
pedig mutogat az iskolára, vagy a munkahelyre. Ez az a bizonyos kutya- macska- egér játék, 
amelynek lássuk be, semmi értelme, és nem is kell így lennie, mindössze néhány feltételnek 
teljesülnie kell.
 Az egésznek a mozgatórugója a mindenirányú kölcsönös tisztelet és maga az elhivatott-
ság, amely segíti az együttműködést és a végső célt, azt, hogy a diák valóban képzett mun-
kaerővé válhasson. Ha ez teljesül, akkor nem kell aggódnia a diáknak, mert bárhol megállja 
majd a helyét. A munkáltatónak sem, mert bárhonnan is érkezzen a végzett munkavállaló, 
magas színvonalon lesz képes ellátni a munkakörét, és nincs oka félni a képzőhelyeknek sem, 
hiszen számára a kibocsátott munkaerő a legjobb garancia. Utóbbi nem csak az intézmény 
hosszú távú sikeres működését, de ezáltal az oktatók erkölcsi és anyagi megbecsülését is hosz-
szútávon biztosíthatja.
 Mi kellene még? Nyilván sok minden, de egy dolog legfőképp! Szükség volna, egy a ven-

déglátóipar szakmai sajátosságait fi-
gyelembevevő ésszerű és jó szándé-
kú, a vendéglátást és annak oktatását 
felemelni kívánó állami támogatási 
rendszerre. Egy olyan rendszerre, 
amelyben az érintett területekben 
aktív, azokat jól ismerő szakemberek 
naprakész ismereteiket felhasználva 
segíthetnék elő tanácsaikkal az ipar-
ágat érintő törvényjavaslatokat és azok 
megvalósításának sikerességét. Ten-
nék mindezt az előtt, mielőtt további 
euro milliárdokat dobna ki az ország 
az ablakon elhibázott projektekre, 
amilyen maga a duális képzés megte-
remtése a vendéglátó szférában, vagy 
amilyen a jelenlegi vendéglátós szak-
mákhoz kapcsolódó mesterképzés is. 
Előbbi a szakma egybehangzó vélemé-
nye alapján életszerűtlen és ily módon 
életképtelen is egyúttal, utóbbi pedig 
annak ellenére, hogy sok szempontból 
kiváló vállalkozás, és rengeteget lehet 
tanulni belőle, egy dologra biztosan 
képtelen, mégpedig arra, hogy ellássa 
azt a funkciót, amelyre azt alapvető-
en létrehozták, de ez már egy másik 
téma…

 Döme
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Kilátó

Hungarikum-Kunbarikum 
- Ötszáz csapat főzött Karcagon

A hungarikumok listájára is fel-
vett karcagi birkapörköltet az 
idén minden eddiginél több, öt-
száz bográcsban, lábasban és fa-
zékban készítették el a XVII. Kar-
cagi Birkafőző Fesztiválon.

    A Múzeumparkban és a Kos-
suth téri parkban szinte minden 
„talpalatnyi földet” kiadtak főző-
helynek, pedig már a tavalyi 200 
nevező elhelyezése sem lehetett 
könnyű feladat.

    Az ötszáz nevező gasztronómi-
ai remekéhez csaknem 400 birkát 
vághattak le. Főzőedénynek a kar-
cagiak öntöttvas lábast vagy faze-
kat használnak, a Túrkeveiek és a 
Kunszentmiklósiak viszont csak 
bográcsban tudják elképzelni az 
étel elkészítését, így ez egy örök 
vita közöttük, hogy melyik a jobb.

 A fesztivál egy új, azonban nagyon jó kezdeményezése, a Kunbarikum című projekt volt. Ennek je-
lentősége abban keresendő, hogy a hungarikumnak számító Karcagi birkapörkölt népszerűsítése mellett, 
az önállóságot, a saját magunkról való gondoskodást is okította annak a kilenc iskolásokból álló csapat-
nak, melyek részesei és szereplői voltak a Kunbarikum című versenynek. Amellett volt Kunbarikum totó, 
valamint filmvetítés és rajzverseny is, melyre elég sokan neveztek. A szervezők munkáját dicséri, hogy 9 
iskola diákjaiból álló csapat nevezett, akik immáron biztos ismeretekkel rendelkeznek a birkapörköltről. 
Sokkal több ilyen és ehhez hasonló, építő szándékú kezdeményezést kellene támogatni! Gratulálunk az 
ötletgazdának és a szervezőknek, lenyűgöző ötletnek találtam!
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    A díszvendég településről, Badacsonytördemicről érkezők, fotókiállítást és könyvbemutatót szerveztek 
az Ifjúsági Házban, a Kossuth téri parkban családi és gyermekprogramokat tartottak.

    A főzőverseny eredményhirdetése és a díjátadó szombaton délután 3 órakor volt, a szakmai zsűrit 
Benke László négyszeres olimpiai bajnok mesterszakács vezette.

    A kulturális és szórakoztató műsorok péntek délutántól szombaton késő estig kínáltak kikapcsolódást 
elsősorban a zenés műfajokban, fellépett többek között Tóth Gabi, a Holló együttes, koncertet adott 
Charlie, de volt az ilyen helyen elmaradhatatlan folklór- és nótaműsor is.

    A Borudvarban a látogatók megkóstolhatták a badacsonyi bort, ízelítőt kaphattak a badacsonyi folk-
lórhagyományokból, de népművészeti kirakodóvásár és kézműves élelmiszerek vására is színesítette a 
programokat.

A Nagykunok ezzel ismét bizonyították, hogy tudnak fesztivált szervezni, és újra tettek egy lépést a fej-
lődés útján, mert, mint írtam is, hogy az idén már 500 bográcsban főzték a hungarikumot.

Gratulálunk! 

MTI
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 Popeye kincse, a spenót
 
 
 Aki valaha látott Popeye rajzfilmet, az tudja, hogy a népszerű karakter, amikor 
nehezen megoldható, nagy erőt kívánó konfliktusba került, egy adag spenóttal ol-
dotta meg a helyzetet. Azzal turbózta magát és mivel minden ilyen szituációból 
győztesen került ki, a rajzfilmnéző gyermekekben erősítette a képet: ha sok spenó-
tot eszel, egészséges és erős leszel.

 A spenót egészségre gyakorolt jótékony hatását már a korai európai civilizációk is felis-
merték – volna, ha ismerték volna ezt a zöldséget. Csakhogy – ellentétben számtalan társával 
– a legtöbb forrás szerint Perzsiából származó spenót nem volt ismert sem a görög kultúrában, 
sem a római birodalomban. Európába jókora késéssel és jókora kerülővel érkezett, az arab 
utazók és mór kereskedők közvetítésével jutott el Hispániába, nagyjából a magyar honfoglalás 
időszakában.
 Talán ennek köszönhető, hogy elnevezésére vonatkozóan több elmélet is ismert. Arab ere-
detű elnevezése „esbanach” más források szerint „sebahach”, a perzsák „ispany” néven tisz-
telték. Európában nevezték perzsafűnek, spanyolzöldségnek (hispanach), talán éppen mert 
elsőként Hispániában bukkant fel. A Kárpát-medence különböző területein aztán változatos 
formában kapott nevet, hívták spinótnak, spenátak, spinátnak, spinácnak, barátparéjnak. 
 Apropó, a gyakori téves használat ellenére a spenót és a paraj állítólag nem ugyanaz, utób-
bi nevét – Váncsa István írása szerint – az ófrancia porrey-ből származtatjuk, ez pedig nem 
más, mint a póréhagyma... Ezt az elméletet támasztja alá egy 1547-ből ránk maradt feljegyzés, 
amely jól megkülönbözteti a kettőt („Ebédre szentelt paréjt szalonnával, vadhúst, tejes étek, te-
hénhús, kappan spináttal...”). Tótfalusi István nem foglal igazán állást, a spenótot konyhakerti 
parajnak nevezi.

A ZÖLDSÉGEKRŐL

 Bár az állítás valóság-
tartama megkérdőjelez-
hetetlen, hiszen a zöldség 
vastartalma valóban jelen-
tős, 1937-ben egy tudo-
mányos kutatás eredmé-
nyeként megállapították, 
hogy a német Erich von 
Wolf 1870-ben sajnos rossz 
helyre biggyesztett egy ti-
zedesvesszőt, tízszeresére 
növelve ezzel a növényben 
található vas mennyiségét. 
Ennek ellenére – vagy talán 
éppen ezért, de minden-
képpen a rajzfilmsorozat 
hatására – a múlt század 
harmincas éveiben harma-
dával emelkedett a spenót-
fogyasztás. Pestiesen szól-
va: nem semmi...!
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 A Perzsiában eredetileg vadon termő spenótot Ázsiában már az időszámításunk kezdetén 
tudatosan termesztették. A történetírók feljegyezték, hogy 647-ben a nepáli király egy alka-
lommal hatalmas kosár csemegével kedveskedett kínai kollégájának. A X. század környékén 
a perzsa tudós al-Rhazi orvosi feljegyzéseiben ír róla, mezőgazdaságban jártas kortársai, Ibn 
Wahshiya és Qustus al-Rumi pedig már az eredetileg vadon termő növény nemesítésének és 
termesztésének mikéntjét vetették papírra. Az arab orvosok egyébként a pépestre dolgozott 
spenót borogatásként történő alkalmazásával a májpanaszokat és gyomorfájdalmakat orvosol-
ták. 
 Étkezési célokra Európában csak a XIV. században században kezdték alkalmazni, az első 
utalást egy 1351-es feljegyzésben találjuk erre. Hispániából hamar elterjedt Nyugat-Európá-
ban, Provance-ban rövidesen a káposzta után a legkedveltebb zöldséggé vált. Pedig kezdetben 
nem becsülték sokra, eleinte „böjti fű”-nek hívták. Az igazi sikerszéria a reneszánsz idején 
kezdődött, amikor Medici Katalin kedvencévé vált a spenót. Az uralkodó sültek „alátétjeként” 
fogyasztotta azt. A francia urlkodónál tett látogatása alkalmával saját szakácsát is magával vit-
te, az mutatta be a receptúrát Párizsban. Ezt követően a módszert „firenzei módra” történő 
elkészítésnek („à la Florentine”) nevezték.
 Pedig ezt a módot már a XIV. századi szeldzsuk-török konyhafőnökök is ismerték, akik a 
sült húsokhoz fokhagymás, joghurtos öntettel kínálták. Velencében – a korai fúziós konyha 
egyik gyöngyszemeként – a keleti és nyugati gasztronómia ötvözésével fenyőmaggal és da-
tolyával kínálták. A fogás neve saur volt. Damaszkusz környékéről ismert a burani nevű étel, 
amely szintén joghurttal, fokhagymával és fűszerek hozzáadásával írja le a spenótót, 1614-ben 
az olasz Castelvetro ajánlja először, mint a tortellini lehetséges töltelékét.
 A Kárpát-medencébe a török hódoltság korában érkezett meg, feltehetően Szírián és Tö-
rökországon át, nagy valószínűséggel a másfél százéves megszállás során. Első megjelenése az 
1590-ben kiadott, Szikszai Fabricius Balázs által jegyzett Nomenclatura-ban található, ekkor 
még spinácz-ként.

 Mivel köretként szinte minden étel-
hez adható, elkészítési és ízesítési mód-
jainak száma szinte végtelen, annak 
csak a szakács fantáziája szabhat határt. 
A szocializmus évei alatt elsősorban 
mártásként, vagy főzelékként fogyasz-
tották – a gyermekek rettegve várták, 
mikor lesz spenót az ebéd a napközi-
ben... Ma már a friss növény a kony-
hai felhasználás tárgya, így újra igazi 
multikulti alapanyaggá vált a spenót.
 A tavasszal vásárolt spenótnál 
ügyeljünk arra, hogy az ősszel elvetett 
növények levélnyele az általánosnal 
nagyobb mennyiségű nitritet raktároz, 
ezért ezeket ki kell vágni főzés előtt. 
Sokszor figyelmeztetnek, hogy a spenó-
tot nem szabad melegíteni. Bár az állí-
tás önmagában nem állja meg a helyét, 
annyit érdemes tudni, hogy a többszöri, 
túlzott hevítés során szintén nagyobb 
mennyiségű nitrit szabadulhat fel, ami 
szélsőséges esetben – pédául csecse-
mőknél – kellemetlen hatásokat okoz-
hat.

- Kolbe Gábor -
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Utazz Észak- Magyar-
ország legnagyobb vá-
rosába, és barangold 
be a környéket, úgy, 
hogy közben spó-
rolsz. Látogass el a 
Barlangfűrdőbe, nézd 
meg a miskolci állat-
kertet, és a diósgyőri 
várat se hagyd ki.

Miskolc Észak-Magyarország legnagyobb városa és Borsod-Abaúj-Zemplén me-

gye székhelye. Budapest, Debrecen és Szeged után Magyarország negyedik legné-

pesebb városa (agglomerációval együtt Budapest után a második legnagyobb).

A környék Európa egyik legrégebben lakott területe, mint azt paleolit kori leletek 

tanúsítják. A különböző tájegységek találkozásánál, fontos kereskedőutak mentén 

épült település már a középkorban kereskedőváros volt, és 1365-ben Nagy Lajos 

királytól kapott városi rangot. A török hódoltság után ipara is fejlődésnek indult. 

A szocialista időszakban Magyarország egyik legjelentősebb iparvárosaként élt a 

köztudatban, ebben az időben érte el legnagyobb kiterjedését – számos szomszé-

dos település, köztük a középkorban az uradalom székhelyéül szolgáló Diósgyőr 

hozzácsatolásával – és legnagyobb népességszámát is.

A rendszerváltás óta kulturális és idegenforgalmi szerepét igyekszik erősíteni; eb-

ből a szempontból főbb látványosságai közé tartoznak a miskolctapolcai Barlang-

fürdő, a diósgyőri vár és a Miskolci Nemzeti Színház, illetve a Bükki Nemzeti Park. 

A régió vezető városaként az ennek megfelelő funkciókat is betölti; egyetemi város, 

a megye és környéke gazdasági, kulturális központja.

Bemutatja

A

MisKolc
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MisKolc



* A Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület a Nemzeti Egység Klasz-
terre vonatkozóan megbeszélést folytatott Dr. Török Andrással, aki  a  Nem-
zetgazdasági Minisztérium turizmusért felelős helyettes államtitkára. Megálla-
podtunk, hogy ezentúl a vendéglátást érintő szakmai kérdésekben számítanak 
a véleményünkre. Ezt pedig mindenképpen előrelépésnek érezzük.

* A Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület képviseletét tette Karcagon 
a XVII. birkafőző fesztiválon.

Kövesd figyelemmel munkásságunkat: 
www.oldalasmagazin.hu 

Kortárs Gasztronómiai és Kulturális EGyEsülEt 

H í r e k

A konyhA hAngulAtA 
 Nem is olyan régen felkér-
tek, hogy segítsek egy gálava-
csora lebonyolítása során, me-
lyet már csak azért is fogadtam 
örömmel, mert nem szeretnék 
teljesen kiesni a gyakorlatból, 
annak ellenére, hogy témájá-
ban mégis ezzel foglalkozom. 
De ez egy másik téma. 
 Hajnalban érkeztem, az 
ottani  kollégák már javá-
ban benne lehettek, hiszen az 
ételek már tömegével készül-
tek. A korai ébredés ellenére 
olyannyira felszívták magukat, 
hogy a hangulat már ebben a 
hajnali órában is emlékezetes 
maradt. Nem számított, hogy 
csak pár órával ezelőtt lett vége 
az előző műszaknak, vagy, 

hogy abban a pár órában még 
a családi életre is időt kellett 
a pihenés mellett szánni. Haj-
nalban már üvöltött a Rock ’n’ 
Roll, mosolyogtak, táncoltak, 
mindezt akkor, mikor én még 
annak örültem, hogy ébren 
tudtam maradni. Ekkor dön-
töttem el, hogy ezzel a kis írás-
sal tisztelgek mindazok előtt, 
akik hulla fáradtan, de képesek 
a mindennapok nehézségét 
ilyen jókedvűen, alázattal, és 
kíméletlen elszántsággal ven-
ni. Belegondolva, azt gondo-
lom ezt másképp nem is lehet! 
Együttérzésem és tiszteletem a 
„harcos” kollégáknak!  

/AI/

H
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  Rövid az élet:

Elkötelezettek vagyunk a kultúrált 
alkoholfogyasztás iránt. kérjük 

kerüld a mértéktelen alkoholfogyasz-
tást Te is!

DUNAI HAJÓS

Meggy
Pálinka

www.dunaihajospalinka.hu

Dunavecse gyümölcsöseiben 
termelt érdi „jubileum” meggy 
válogatott terméséből készült 
illatos pálinka, mely megőrizte 
a gyümölcs tiszta ízét. Bármely 

hölgy szívét felhevíti!



 

Drégely László: 

Nyári tánc

 

Tarka réten,

Fák alatt,

Fiúk- lányok

Játszanak.

Körbe állva,

Táncot járva,

Mindenkinek

Víg a párja-

Velük mulat

Tündér lánya,

Napsugár a

Koronája.

 

Drégely László: 

Nyári zápor

 

Eső, eső

Megered,

Sírnak fenn a

Fellegek.

Patak fölött

Mint a híd,

Szivárványból

Magas ív.

Azon át csak

Madár jár,

Egyenest a

Napba száll.

Minek az új?
Ha a régi MegbízHatóbb!

- rendekné Olga rOvata -

Az emberpalánta

 Tudásunk élő könyvtár, nem-
zedékeken át hagyományozódott 
minden szó, minden ismeret apáról 
fiúra, anyáról leányra. A családi ösz-
szetartást a szeretet és az életösztön 
diktálja. A pusztai emberek barátsá-
gos, az életet tisztelő nemes egysze-
rűsége mindenkit magával ragad.
 
A fiatalok egyáltalán nem tehetnek 
róla, hogy sok-sok mindent nem 
tudnak az élettel a fennmaradással 
kapcsolatban.
Az akaraterejük meg van, hogy, vagy 
önszántukból, vagy pedig egyes IS-
KOLÁK tanárai által okuljanak az 
emberpalánták.
 

Régen ezt a szót használták pedig 
manapság is jó lenne kibontani, mit 
is jelent.
 
 Bizony a palántákat nevelni, 
gondozni kell ahhoz, hogy termést 
adjanak. A gyermekeket ugyanígy.

Ahhoz, hogy tudjunk sütni, főzni 
azaz enni, ahhoz először a tűzreva-

lót be kell gyűjteni, de még szárazon
 
 Ahhoz, hogy ki tudjuk sütni a 
kenyeret, be kell fűteni a kemencét.
Sorolhatnám az egymásra épülő 
munkákat, amelyek a gondolkodás-
módjukat is megformálja, a végén 
meghozza gyümölcsét.

-Rendekné Olgi-

Rigmusok:
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Csatlakozz, és építs...

www.jovonek.hu 
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Nevess 1et! Két szőke nő 

beszélget:

- Nálatok sincs 

melegvíz?

- De van, csak ná-

lunk hideg!

- Mi lesz Hófehérkéből ha megfog-
ja a magasfeszültségű áramvezeté-

ket?
- ???

- Hamupipőke.

- Hányasra vizsgáztál?
- Kettesre.
- Miből?

- Kegyelemből.
A kislány sírva jön ki a für-
dőszobából. Anyja kérdezi:

- Mi az?
- A fiúk nem akarnak a 

kádba engedni.
- Miért nem?

- Mert tengeralattjárósat 
játszanak, és nekem nincs 

periszkópom.

Két cigány beszélget a börtönben.
- Gazsi, te miért ülsz?

- Túl gyorsan hajtottam és elütöttem egy gyereket. Hát te?
- Túl lassan hajtottam.

- Hát miért baj az?
- Mert el tudtak kapni a rendőrök.

- Jean, a trombita forró?

- Nem uram.

- Akkor miért fújják?

A hónap vicce:

Az öreg székely a lakodalomban kimegy vizelni. 

Mellette ott könnyít magán a fiatal plébános is, aki 

az új párt összeadta. Az öreg átnéz, majd odaszól:

- Plebános úr, nem cserélünk szerszámot?

- Miért, Jóska bátyám? - kérdi a pap.

- Hát csak azért, mert maga az enyémmel még 

tudna misézni.

- Pincér, ebben a húslevesben 
nincs hús!

- Na és? A halászlében sincs 
halász!

- Béla tetszik az új hallóké-
szülék, amit vettél. Mennyibe 

került?
- Fél 11.

- Mit csinál a béna origamis?
- ???

- Mindig ugyanazt hajtogatja!

- Miért könnyű behatolni a 
kommunisták számítógépébe?

- ???
- Mert „Egy a jelszó: 

tartós béke!”
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Július 1.
ÉPÍTÉSZETI VILÁGNAP

Július 2.
A SPORTÚJSÁGÍRÓK NAPJA

Július 4.
A POZSONYI CSATÁBAN AZ ÁRPÁD FEJEDELEM VEZETTE MAGYAR SEREG MEGSEMMISÍTETTE A KELETI FRANK KIRÁLYSÁG HADAIT. TÖRTÉNÉSZEK 

A HONFOGLALÁS VÉGÉNEK TEKINTIK AZ ESEMÉNYT. NAPJAINKBAN ÁRPÁD-NAPKÉNT TARTJÁK SZÁMON E NAPOT.- 907

Július 11.
NÉPESEDÉSI VILÁGNAP

Július 15.
A MAGYAR-AMERIKAI OLAJIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (MAORT) MEGALAPÍTÁSA – 1938

Július 22.
A NÁNDORFEHÉRVÁRI DIADAL EMLÉKNAPJA - 1456

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

In Vino Veritas

Elkötelezettek vagyunk a kultúrált 
alkoholfogyasztás iránt. kérjük kerüld a 

mértéktelen alkoholfogyasztást Te is!
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✴  Hirdessen Ön is az Oldalasban!   ✴
marketing@oldalasmagazin.hu 

Megtekintené az Oldalas 
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2014

A gondos és szakszerű erjesztésnek 
köszönhetően rendkívül üde és za-
matos, élénk savakkal rendelkező 
ital. Illatában és ízében a piros bogyós 
gyümölcsök (málna, eper, ribizli) do-

minálnak. 
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ÉPÍTÉSZETI VILÁGNAP

Július 2.
A SPORTÚJSÁGÍRÓK NAPJA

Július 4.
A POZSONYI CSATÁBAN AZ ÁRPÁD FEJEDELEM VEZETTE MAGYAR SEREG MEGSEMMISÍTETTE A KELETI FRANK KIRÁLYSÁG HADAIT. TÖRTÉNÉSZEK 

A HONFOGLALÁS VÉGÉNEK TEKINTIK AZ ESEMÉNYT. NAPJAINKBAN ÁRPÁD-NAPKÉNT TARTJÁK SZÁMON E NAPOT.- 907

Július 11.
NÉPESEDÉSI VILÁGNAP

Július 15.
A MAGYAR-AMERIKAI OLAJIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (MAORT) MEGALAPÍTÁSA – 1938

Július 22.
A NÁNDORFEHÉRVÁRI DIADAL EMLÉKNAPJA - 1456

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