Abban a világban nôtt fel, amelyikben még evidencia volt, hogy a gyermek segít
a szüleinek. Kötelességei voltak kisfiúként is, segített fôzni, malacot vágni, libát
legeltetni, elvégezte a háztartási munka rá esô részét. A folyamatos tenni akarást nem nôtte ki. A mai napig több dologgal foglalkozik egyszerre. Séfként
bejárta Európa számos országát, majd miután hazatért, megalapította saját vállalkozását, s úgy döntött, gyermekek étkeztetésével foglalkozik. De nem csak
errôl beszélgettem Szatmári Jánossal.

Helyi érték
— Nem könnyû Önt utolérni, mert
nincs mobiltelefonja.
— Nincs, soha nem is volt és nem is
kell. A telephelyeinken vannak vezetékes telefonok, ott mindig átveszik az
üzenetet a kolléganôk és én visszahívom azt, aki keresett. Nem értek a
mobilhoz és nem is érdekel. Fôzés vagy

bármilyen más dolgom közben csak
zavarna, ha csörög. Nincs rá szükségem. Amikor Franciaországban dolgoztam, ott megtanultam, hogy munka közben nincs cigaretta, nincs kávé, nincs
telefon és nem ülünk le. Amikor itthon
ezt elmondtam a kollégáimnak, elcsodálkoztak. Én nem szeretem, ha valaki
munka közben telefonál…
— Munka pedig van bôven. Miért lett
közétkeztetô? Nem volt ilyen a városban?
— Kisiparosként dolgoztam sokáig,
majd a rendszerváltás után látszott,
hogy ebbôl nem tudom eltartani a családomat. Ezért alapítottam egy kereskedelmi tevékenységgel foglalkozó
vállalkozást, ami 1991-tôl már jól
mûködött. Emellett a nejem egy kis
cukrászdát üzemeltetett, én pedig egy
pékséget. Amikor a gyermekeim iskolások lettek és sokszor éhesen jöttek
haza az iskolából, akkor gondolkodtam el azon, hogy csinálhatnék egy
konyhát Karcagon, amelyik gyerekeket étkeztet. Én olyat szerettem volna,
ahol jóllaknak a gyerekek, ahol szívesen ebédelnek. Felvettem a kapcsolatot az akkori közegészségügyi fôorvos12
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sal a témában, majd hamarosan elindítottam egy ötvenadagos konyhát.
1999-ben megkötöttem az elsô szerzôdést az önkormányzattal a gyermekétkeztetésre. Azután folyamatosan csak
bôvültünk. 2007-ben a város ún. lovagi
udvarában építettünk egy éttermet,
aminek saját konyhája van, ez 2008
óta mûködik. Itt 250 fôt
tudunk leültetni, diákokat
és felnôtteket egyaránt.
Ma elmondhatom, hogy a
központi konyhánk a Széchenyi sugárúton van, ott
található az irodánk, a pékés cukrászüzemünk, két
éttermünk, valamint a
raktárak. A lovagi udvarban pedig még egy étterem. Összesen 700 gyereket étkeztetünk, elsôstôl a középiskolás korosztályig.
Szerencsések
vagyunk, mert külön szakácsunk van
a gyerekek, illetve külön a felnôttek
étkeztetéséhez. Így a korosztálynak
megfelelô étlapok készülnek.
— Tehát Karcag közétkeztetését két
vállalkozás végzi: az Öné, illetve egy
másik?
— Igen. Az óvodásoknak és néhány
iskolának a másik közétkeztetô fôz, a
bölcsôdék mindegyikének pedig saját
konyhájuk van. A tavaszi szünetben
három olyan nap is volt, amelyen a
rászoruló gyerekeknek ebédet kellett
biztosítanunk — mi összesen 342 gyermeknek fôztünk ezeken a munkanapokon. Ezt idén a nyári szünetben is vállaljuk. Tavaly 850 fôt étkeztettünk Kunmadarason a nyári szünetben. Tudom,
hogy vannak olyan gyerekek, akiknek
a szülei nem tudnak megfelelô ellátást
biztosítani otthon. Nagyon odafigyelünk arra, hogy pénteken kicsit „feltankoljuk” ôket, hétfônként pedig már a
tízóraival úgy készülünk, hogy „szintre
hozzuk” az éhes gyerekeket. Kenyérbôl nálunk annyit esznek, amennyit
akarnak. Illetve az ebédeltetés is úgy
zajlik, hogy leülnek az asztal köré a

gyerekek az étteremben, s mindenki
annyit mer magának az ételbôl,
amennyit akar. Nem tálcázunk.
— 17 éve foglalkozik gyermekétkeztetéssel. Melyek azok a dolgok, amelyek
nagy fordulatot vettek, sokat változtak a
közétkeztetésben ezen idôszak alatt?
— Az energia. Pár éve még egy
telephelyen évi 1—2 millió forintból
megúsztuk, most hatmillió forint sem
elég rá, ennyire megdrágult. Tervezzük, hogy napkollektorokat vásárolunk
és a villanyáramot azokkal váltjuk ki.
Soha nem fôztünk levesporokból, és
már 8 éve, hogy mi nem használunk
ételízesítôket sem. Volt egy szakácsunk, aki folyton vegetát és delikátot
vásároltatott, havonta vagy ötven kilót.
A megrendelést nem én adtam le, de
feltûnt, hogy micsoda mennyiségek
érkeznek, így ezt leállítottam. Úgy döntöttem, hogy ebbôl elég volt. Azóta
minden évben betárolunk nagy
mennyiségben petrezselyemzöldet,
magunk készítjük a befôtteket, a savanyúságot. Mindent ôstermelôktôl
veszek, évente 4—5 tonna gyümölcsöt,
savanyúságot rakunk el. A NÉBIH
nemrég’ volt minôsíteni a konyhát,
81%-os értékelést kaptunk. Nagyon
tetszett nekik, hogy nem volt semmilyen ételízesítônk, viszont egy nagy
fagyasztóládánk van tele petrezselyemzölddel. A helyi termékekhez
ragaszkodunk. 80%-ban baromfit
használunk, a csirkemellet szeretik a
gyerekek. Közeli vágóhídról érkezik ez
is. Rengeteg lecsót rakunk el, amiben
van paradicsom, paprika, hagyma,
ami önmagában már szintén egy ízesítô. Tavaly elraktunk 1,8 tonna meggyet,
rengeteg szilvát, körtét, barackot, birsalmát.
— Ehhez azon túl, hogy helyi termékek
kellenek, szükség van megfelelô kapacitásra, emberre és helyre a raktárban.
— Igen. Nálunk ez szerencsére adott.
Amikor vége az iskolának, jön a gyümölcsszezon. Akkor a fôzésbôl kiesô
hölgyeket alkalmazom a zöldségek,
gyümölcsök körüli teendôkben.

— Itt kezdôdik a minôségi közétkeztetés?
— Szerintem ez is hozzátartozik. Az
önkormányzat városgondnokságától
térítésmentesen kapott zöldáruk, gyümölcsök és a helyi alapanyagok megbízhatóak, jó minôségûek és ha ezekbôl idô és kétkezi munka ráfordításával feltöltjük a polcainkat, akkor jobban
jövünk ki, mintha mindent készen kellene venni. Persze nem könnyû ez,
tudom. Az EMMI rendelet ugyan okoz
némi fejtörést, de én erre sem tekintettem újdonságként. Én már 2006 óta
teszteltem a gyerekeket a péktermékek terén is. A kézilányok mindig úgy
szolgálták fel a kenyeret, hogy a kosár
egyik felében teljes kiôrlésû volt, a
másikban fehér. Szemmel látható volt,
hogy a fehér fogyott, a másik alig.
Radikálisan változtattam: bevezettem,
hogy nincs választás, csak teljes
kiôrlésût adunk. Lassan, de elfogadták.
Közben rájöttem, hogy a gyerekek többsége valójában alig ismeri az alapanyagokat, nem tudja, hogy mibôl készül az
étel, amit elé tesznek. Ezért 2008-ban
felkértem egy nyugdíjas tanárnôt, hogy
segítsen nekem, s az étkezések során
beszélgessen a gyerekekkel az ételekrôl, magyarázza el, hogy melyiket miért
érdemes fogyasztani, mibôl készülnek.
Közben magam is szükségét éreztem,
hogy elvégezzem a szakácsképzést,
így a kisebbik fiammal együtt visszaültem kicsit az iskolapadba, s szakács
képesítést is szereztem Egerben, illetve
olyan végzettségem is lett, amellyel
különbözô versenyeken zsûrizhetek.
Egyébként ez is sokat segít a munkámban. És rengeteget köszönhetek Zoltai
Annának, aki a NÉBIH osztályvezetôjeként nekem is lehetôséget adott arra,
hogy betekintést nyerjek például az
OKÉS világába zsûritagként.
Apropó, OKÉS…
— Ön milyen jelentôséget tulajdonít a
közétkeztetési
szakácsversenynek?
Vajon ez hogyan tud hozzájárulni azokhoz a ténykedésekhez, amelyek a minôségi közétkeztetésre, mint elérendô célra tekintenek?

— Szerintem hozzátehet, de nagyobb
nyilvánosság kellene neki, többet kellene foglalkozni vele. Viszont azt is lássuk
be, hogy most 420 forintból kellett felnôtteknek elôállítani menüt — ezt a gyerekek étkeztetésével nem lehet összehasonlítani. A versenyen elkészült ételeket,
ha visszanézem felvételrôl, látom, hogy
ezeket nagy adagszámban nem lehet
megoldani.
— Pedig ez a versenykiírás egyik sarkalatos követelménye volt, nem?
— De igen. Ezért is volt már egy
szakmai tanácskozás a zsûritagok
között, hogy próbáljuk jobban határok közé szorítani a versenyeket. 100
fôre le kell fôzni az ételeket legközelebb, mielôtt a versenyre sor kerülne.
És arra is figyelmet kell fordítani,
hogy hány ember szükséges egyegy étel elkészítéséhez — s mekkora
erre a kapacitás egy konyhán. Persze nagyon szép ételek készültek,
szép volt a tálalás, finom, zamatos
ízek születtek. De, mondjuk a deszszertek esetében érdemes lenne egy
súlycsoportba hozni a produktumokat, mert most nagyon eltérô nagyságúak voltak — a pogácsa nagyságú
desszert versenyzett a búrkiflivel. A
levesek közül volt, ami nagyon ízlett,
de már nem emlékszem a nevére.
— Egy verseny mindig tanulságokkal
is jár, melyektôl a következô csak még
jobb lehet. Ön szerint min kellene változtatni? Illetve mennyire híve Ön
annak, hogy a hagyományos ételek
modern köntösbe öltözzenek?
— Az ételek újragondolása nem
veszélytelen dolog. Ha egy csirkepaprikást nézek, akkor egy finom, szaftos
csirkepaprikást várok galuskával, ha
ezt túlmodernizálják, akkor az az étel
már nem csirkepaprikás. Egyébként
én javasoltam, hogy ilyen versenyeknél mindig üljön le a versenyzô és a
zsûrizô egymással, s beszéljék át a
hibákat, melyeken nem megsértôdni
kell, hanem elgondolkodni. Olykor
jobban át kellene gondolni az alapanyag-felhasználást, megszívlelni
egy-két jóindulatú tanácsot. Mindemellett viszont én mélységesen tisztelek mindenkit, aki ki mer
állni, és ekkora nyilvánosság és ennyi ember elôtt
tud fôzni, aki elég bátor
ahhoz, hogy megméresse
magát másokkal. Az OKÉS
még nagyobb rangot érdemelne. Nagyobb odafi gyelést, több ráfordítást és
azt, hogy még több emberhez eljusson a híre és
jelentôsége. A szülôkhöz
is például, akik sokszor
gyors ételekkel etetik gyermekeiket.

Séfecskék
— Önnek szívügye a gyermekétkeztetés, ha jól gondolom. Hiszen másként
nem áldozna a szabadidejébôl arra is,
hogy gyerekeket tanítson fôzni ennyi
más tennivaló mellett.
— Elkeserítô volt látnom, hogy a gyerekeknek mennyire nincs fogalmuk a
gasztronómiáról, arról, hogy mi az, amit
esznek. Ezért írtam egy levelet a Kovács
Mihály Általános Iskolának, majd egyeztettem az igazgatónôvel és elmondtam
neki, hogy szívesen foglalkoznék a gyerekekkel a konyhában. Így verbuválódtak össze a Séfecskék, olyan gyerekek,

akik szeretik a hasukat, kedvet éreznek
a fôzéshez és szívesen tanulnak az
alapanyagokról. Havonta egyszer találkozunk, biztosítom nekik a konyhát,
alapanyagot, az eszközöket. Nagy
örömmel fogadtam az érdeklôdését is,
így bôvült a létszám, onnan is jár egy kis
csoport fôzôcskézni.
— Hogy zajlik egy ilyen „fôzés fakultáns”?
— Mindig készítek egy étlapot, beleírva az alapanyagokat 10 fôre. Az étel
nevét ôk találják ki, mire az elkészül.
Mivel láttam, hogy mennyire nem ismerik a zöldségeket, ezért mindig telepakolom az asztalt répával, karalábéval,
kelkáposztával, brokkolival…stb., és
beszélgetünk is mindegyikrôl. Minden
foglalkozást elmélettel indítunk. Megérkeznek, leülnek az ebédlôben, elôveszik a füzetüket, s röviden beszélgetünk higiéniáról, munka- és balesetvédelemrôl, fûszerekrôl, illetve az aktuálisan készítendô ételrôl. Kezet mosnak,
beöltöznek, s nekilátunk. Karácsonykor például csirkemellet készítettünk
gesztenyével megtöltve, amit bepaníroztak, kisütöttek, meggyel díszítettek.
Farsang idején fánkot sütöttünk, húsvét táján pedig sonkát és fôtt tojást
tettem eléjük, ami alá füvet raktak,
majd tojást festettünk hagyományôrzésként. Amikor elkészül az étel, akkor
szépen megterítenek, megmutatom
nekik, hogy mit, hogyan kell tálalni, körFolytatás a 14. oldalon
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Folytatás a 13. oldalról
beüljük az asztalt és közösen étkezünk. Mindez sokszor kamerák elôtt
zajlik, mert felveszi a helyi tévé, rádió,
illetve számos alkalommal jelen van a
KLIK valamelyik képviselôje is, valamint másik iskolából is érkeznek diákok, akik kóstolás után egy tesztlapot
is készítenek az ízekrôl. Mindig minden mozzanatról készül fotó is, ugyanakkor a szülôket is szívesen látjuk.
Tavaly nyáron beszéltem Zsigó Róbert

államtitkár úrral, aki felkért, hogy
gyûjtsünk össze olyan recepteket,
amelyek a gyerekek tetszését elnyerték. Akkor 100 adagos krémleveseket
készítettünk 8—10 félét, s teszteltük,
hogy melyik hogy ízlik a gyerekeknek.
Érdekes, hogy a kukorica és a brokkoli
volt a legnépszerûbb. A gyerekekkel
aztán nem is levest készítettünk,
hanem koncentrátumokat, melyeket
leszûrtünk, turmixoltunk, s azt akartam,
hogy az alapanyag ízét ismerjék meg —
só és fûszerek nélkül.
— Ha már a
fûszerezést említi, sok
konyhának jól jönne
néhány tipp, ötlet arra
vonatkozóan, hogy a
rendeleti elôírásokat
betartva, a sózást
mérsékelve, hogyan
lehet ízletes ételeket
készíteni.
— Egy pirított levest
remekül ízesíthetünk
füstölt szalonnával.
Ebbôl elég keveset
kell tenni, ami még

belefér az elôírásba. De ott van a petrezselyem, a majoránna vagy a köménymag, amit sokféleképpen lehet használni. Például elôsütjük tepsiben, ledaráljuk
és így intenzívebb lesz az íze. A fokhagymát se felejtsük el! Szerintem csak fel
kellene fedezni a régi dolgokat, azt, amit
ôseink használtak…
Amíg Szatmári János urat hallgattam,
arra gondoltam, hogy ô valahogy azon a
végén fogta/fogja meg a dolgot, ahol
kell. Ahonnét ebben a rendkívül kusza
és egyenlôtlen közétkeztetési rendszerben úgy érhet el változásokat, hogy
azok nem tûnnek sem erôszakosnak,
sem lehetetlen küldetésnek. Egyszerûen
csak megfogta a gyerekek kezét és
fakanalat tett bele, közben pedig észrevétlenül kalauzolja ôket a zöldségek és
húsok, péktermékek és fûszerek világában. És közéjük küld egy „nagyit” az
ebédlôbe, aki finoman, de határozottan
irányítja az elkalandozásra hajlamos
figyelmet az étel felé. A pillanatot ragadják meg és mégis sokkal többet…
Nebehaj Tímea

Pest megye közétkeztetéssel foglalkozó szakemberei szép számban képviseltették magukat azon a rendezvényen, ami
a szigetszentmiklósi Csicsergô Óvoda és az ÉLOSZ közös szervezésében került megrendezésre 2016. március 3-án Szigetszentmiklóson, a Nemzedékek Házában. Az élelmezési szakmai napon színvonalas elôadásokon kívül bemutatkoztak
a helyi beszállítók is. A rendezvényt megnyitó Szabó József polgármester mellett Bóna Zoltán országgyûlési képviselô
úr is fontosnak tartotta, hogy részt vegyen a rendezvényen.

Szakmai nap
„A minôségvezérelt közétkeztetés
aktuális kérdéseirôl” Zoltai Anna, a
NÉBIH Vendéglátás és Étkeztetés Felügyeleti Osztályának vezetôje tartotta
meg nagyon is aktuális és minden
közétkeztetési szereplônek egyformán
fontos elôadását. Ahogy azt Kiss Sándorné Katika az óvoda élelmezésvezetôje bevezetôjében elmondta, az osztályvezetô asszony nem elôször járt
Szigetszentmiklóson. Az elôadása
során sok fontos szakmai útmutatást
adott a közétkeztetés terén. Az elô-
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adás végeztével az élelmezésvezetôk
tetszésüknek adtak hangot, hogy
mennyire szakmai és elôremutató
elôadás volt, amit az osztályvezetô
asszony tartott.
Pálháziné Sármány Csilla, az
ÉLOSZ elnök asszonya „A közétkeztetésrôl szóló rendelet gyakorlati aktualitása” mellett az élelmezésvezetôk
nem könnyû helyzetérôl is beszélt
elôadásában. Az elnök asszony maga
is gyakorló élelmezésvezetô, aki munkatársaival együtt naponta szembesül
a szakma nehézségeivel. Elmondta,
hogy élelmezésvezetôi szakemberképzés sajnos nincs ma Magyarországon,
és a képzett szakemberek sem kapják
meg azt az anyagi és társadalmi elismerést, ami megilletné munkájukat.
„Közétkeztetésrôl egy séf szemével” címmel tartott egy rövid elôadást
az Unilever Food Solutions séfje és
dietetikusa Szikora Péter, aki egyben
az ÉLOSZ alelnöke is.
A séf az elôadás utáni szünetben
kiállító társaival együtt sok egészséges finomsággal várta a megjelente-

ket. A szünetben lehetôség nyílt a Csicsergô Óvoda gyermekeinek meglátogatására is, akik egészséges finomságokat készítettek ezen a napon.
A szigetszentmiklósi közétkeztetési
intézmények büszkék arra, hogy sok
beszállítójuk helyi termelô vagy vállalkozás. Nem ritka közöttük a több évtizedes partneri kapcsolat sem. Ezek a
beszállítók is képviseltették magukat
és bemutatták termékeiket a szakmai
napon. A nap végén az ô termékeikbôl
összeállított ajándékcsomagok kerültek a jelenlévôk között kisorsolásra.
Kiss Sándorné élelmezésvezetô
ÉLOSZ vezetôségi tag

