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j utórezgések – VéleMények
goMbás elisMerése A gundelektől

A MAgyAr Vendéglátók IpArtestülete szep-
teMber 23-án rendezett sAjtótájékoztAtó 
keretében jelentette be, hogy első AlkA-
loMMAl hIVAtAlosAn A noVeMber 29-én 
sorrA kerülő gálAesten Adják át A gun-
del károly - díjAt. neVezetesen: kAllA 
kálMánnAk, hAMVAs zoltánnAk és posz-
tuMusz dr. drAVeczky bAlázsnAk. 

Lapunk augusztusi számában már foglal-
koztunk a témával, abban a megközelítés-
ben, hogy a vendéglátós szakma történe-
tében fontosnak tartjuk e magas fokozatú 

kitüntetés létrejöttét. Összeállítást a Gundel Károly 
életműről egy országosan is elismert vendéglátós 
szakember, Gombás András olvasatában, személyes 
példamutatásában vezettük fel, egy sajátos pályaív 
felvillantásával. Tettük ezt azzal a céllal, hogy olyan 
személyt szólaltattunk meg, aki nem élt a jelölés le-
hetőségével, vagyis azzal, hogy a kiírás szerint má-
sok ajánlják méltónak  a kitüntetésre. Gombás And-
rás elsők között kapta meg az „Év Vendéglőse” díjat 
és egész szakmai pályafutása során meghatározta 
munkálkodását a Gundel Károlyi örökség, annak 
szellemisége. A jeles szakember elismerésre mél-
tónak tartotta a Magyar Vendéglátók Ipartestületé-
nek korszakos döntését és most, hogy a díjazottak 
névsora nyilvánosságra került, jólesően nyugtázta, 
hogy az általa alkalmasnak tartott személyek közül 
egyebek között Kalla Kálmánt is említette az ominó-
zus cikkben. 

Mint minden új döntés, a Gundel-díj odaítélé-
sének módja, szakmai felvezetése az ágazat széles 
közvéleményéből igen vegyes reakciókat váltott ki. 
Lapunknak nem tiszte, hogy pro vagy kontra igazat 
adjon bármelyik félnek is. Az alábbi összeállításunk-
ban néhány olyan vendéglátós szakember vélemé-
nyét tolmácsoljuk, akik maguk is jeles egyéniségei 
szeretett hívatásunknak, egyben fontosnak tartják 
egy ilyen kiemelkedő elismerés életre hívását.

Mészáros István, az abonyi 
Mészáros Vendéglő tulajdonosa, 

a Magyar Vendéglátók Régiós 
Szövetségének tagja:

- Örömmel vettem hírét annak, hogy nagy taní-
tómesterünk Gundel Károly emléke méltó módon 
kap elismerést a széles szakmai közvélemény előtt. 

számomra oly mó-
don etalon0, hogy a 
könyvtáram egyik ki-
emelt polcáról min-
dig leemelhető vala-
mely alapműve. Hogy 
ki kapta a díjat? Véle-
ményem szerint erre 
hivatott szakmai kört 
sikerült, talán hosz-
szas előkészítés után 
létrehoznia, meg-
szerveznie a Magyar 
Vendéglátók Ipartes-
tületének. sokan azt 
gondolhatnák, hogy 
a napi munkában el-

felejtkezik az ember a nagy elődökről. Én azért gya-
korta felidézem alapvetéseit. Az MVI régi adósságát 
törlesztette ezzel a díjjal. Remélem a fiatalok számá-
ra is méltó példaadás ez! 

Pinczés Károly, a hajdúszoboszlói 
Kemencés Csárda tulajdonosa, a Magyar 

Vendéglátók Régiós Szövetségének
 tagja,az „ Év Vendéglőse” díj 

kiérdemeltje:

- Végre meg-
élhetem azt, hogy 
egy nagyon magas 
elismerést jelentő 
díjat a vendéglátós 
szakma igazi össze-
fogásból ítélte oda, 
az arra érdemesek-
nek! Azt is tudom, 
hogy a döntés – 
még oly demokrati-
kus alapon is – soha 
nem lesz minden-
kinek tetsző. Mégis 
azt mondom, hogy 
egy olyan alapvetés 
ez az MVI részéről, 
amelyet a szakma 

széles közvéleményének kell támogatni. személye-
sen is ismerhettem Dr. Draveczky Balázs múzeum-
igazgató urat, aki jó 30 évvel ezelőtt járt már a ven-
déglőmben. Megérkezvén úgy köszöntöttem őt, 
mint az akkori élő legnagyobbikak egyikét. A másik 
két kiváló kollegáról hasonlóakat mondhatok.
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jSzabó Róbert, a szarvasi Halászcsárda 
tulajdonosa, a Magyar Vendéglátók 
Régiós Szövetségének alapító tagja:

- Különböző szak-
mai fórumokon való 
jelenlétem és bará-
ti, kollegális kötetlen 
beszélgetéseim alkal-
mával valóban szóba 
került az újonnan ala-
pított Gundel Károly 
– díj. Kellenek min-
denkor olyan egyéni-
ségek, akiket példa-
képnek mutathatunk 
fel saját nemzedékünk 
és a bennünket köve-
tők számára. Gundel 
Károly vendéglátós 
történelmi alapon tet-
te le névjegyét a mi hazánkban. Magam is elgondol-
kodtam a díj kiírásakor, hogy kit, vagy kiket tartanék 
erre a felemelő elismerésre alkalmasnak. Aztán a ki-
írást megnézve, úgy gondoltam, jó kezekben van az 
ügy, hiszen az odaítélők meglehetősen széles szak-
mai kört képviseltek. Nekem is lett volna javaslatom, 
lehetséges, hogy az elkövetkező esztendőkben élek 
is ezzel a lehetőséggel. 

Kovács László, a Magyar Vendéglátók 
Ipartestületének elnöke:

- Mint minden díj, 
talán forradalminak 
mondható, egyszer-
re pozitív, negatív 
indulatokat vált ki 
a szakmai közvéle-
ményből. A vendég-
látós társadalom – 
hiszem – egy óriási 
nagy családot alkot, 
benne sok-sok érde-
kes egyéniségekkel, 
kisebb és nagyobb 
kvalitásokkal, de 
egy bizonyos, rend-
kívül nagy elhiva-
tottsággal dolgozik 

kollegáink nagy többsége. A Gundel-díj csupán ak-
kora „vihart” kavart, mint más eddig még  igencsak  
ujszerü kezdeményezés. A magunk részéről mind-
erre felkészültünk. Az odaítélést megelőzően már 
egy esztendővel ezelőtt a szakma széles közvéle-
ménye elé tártuk, milyen fontos lépésre készülünk. 
Aki tehette, elmondta a véleményét a kiírás módjá-
ról, szakmaiságáról, demokratizmusáról. 12 szakmai 
szervezet, valamint további iskolák, maga a Gundel 

család és még más felkért személyiségek, és persze 
a  mi  szervezetünk képviselője, elnökként jóma-
gam,nem utolsó  sorban a   Gundel család képvise-
lője, döntöttünk a végeredményről. Mind a három 
díjazottról olyan egyetértés született, amelyet tel-
jes körűen felvállalunk. Hozzáteszem: az MVI elnök-
sége és a díjat odaítélő grémium nyitott arra, hogy 
az elkövetkezendő évben átadandó új díjazottak 
elbírálásában, megítélésében közösen gondolkod-
junk. Ezért várjuk az erre nyitott kollegák vélemé-
nyét megadott honlapunkon és minden más fóru-
mon.

Úgy gondolom örülnünk kell, hogy szakmánk, 
hivatásunk eljutott arra a fokozatra, hogy felismer-
jük, milyen örökséget kaptunk Gundel Károlytól.

Látogatás Gombás Andrásnál

Azt mondják, az 
élet az igazi nagy ren-
dező, forgatókönyv 
író. Ugyanis nem sok-
kal a Gundel-díjazot-
tak nyilvánosságra 
hozatalát követően 
kedves hölgy érke-
zett a Gombás Étte-
rembe. A házigazda 
hamarosan a népes 
Gundel család egyik 
tagját köszönthette, 
aki nem véletlenül és 
főleg nem üres kéz-
zel jött.A nyilvános-
ság  számára magát 
megnevezni nem 
kívánó leszármazott 
elolvasva a Minőségi 
Borok Ételek maga-
zin említett augusz-

tusi számában „Gundel örökség – Gombás olvasat-
ban” című cikkünket, arra az elhatározásra jutott, 
hogy a maga részéről megköszöni a Gombás család, 
nevezetesen a Gombás Étterem Gundel Étterem-
mel kialakított tartós, elkötelezett és magas szintű 
kapcsolatrendszerét. Gombás András számos olyan 
itthoni és külhoni rendezvényt szervezett, ahol a 
Gundel életmű és örökség is megjelent a maga gya-
korlati valóságában. A kötetlen beszélgetés végén  
értékes ereklyéket adott át a pestszentlőrinci ven-
déglő tulajdonosának.  

- Minden bizonnyal letisztul a most fellángolt vita 
a Gundel-díj átadásával kapcsolatos utórezgések 
befejeztével. Valóban érdemes elgondolkodni a díj-
átadónak az odaítélés még kimunkáltabb,  minden 
részletekre kiterjedő körülményeiről, a jelölés mód-
járól.  Kétségtelen, hogy a díj alapításával szakma-
történeti lépést tett az MVI-  summázta  a vélemé-
nyét a Magyar Vendéglátók Régiós szövetségének   
alapítója. 
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