Olyan szakembereket szeretnénk bemutatni szaklapunkban, akik a közétkeztetés területén elért eredményeikkel példát
mutatnak a jövô generációja számára. Az ô életük és munkájuk a bizonyíték arra, hogy a céltudatosság, a folyamatos
képzés meghozza gyümölcsét. Ambrus Györgyre, a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Élelmezési Osztályának a
vezetôjére a fentiek többszörösen is igazak. Még felsorolni is hosszadalmas lenne azokat a díjakat és elismeréseket, amiket a magáénak tudhat. A sikert persze nem adják ingyen, hosszú évek kitartó és alázatos munkája kell hozzá. A Veneszdíjas mesterszakács életútja a bizonyítéka annak, hogy egy élelmezésvezetô számára is van karrierlehetôség, csak merni
kell nagyot álmodni és persze tenni is kell érte.

Közétkeztetés, mint életpálya
— Milyen indíttatásból választotta ezt a
hivatást? Volt-e valaki a családban, aki
miatt kedvet kapott ehhez a szép, ám
nagy kitartást igénylô szakmához, vagy
elôször teljesen más ambíciói voltak?
— Édesanyám kiváló fôzôtudománya,
finoman elkészített ételei adták meg az
alapját annak, hogy kedvet kapjak hozzá. Kicsi korom óta kuktáskodhattam
mellette a konyhában és ô meglátta
bennem azt a szorgalmat, amitôl ösztönzést kaptam a mindennapokban
való megmérettetéshez. Tízéves korom
óta együtt alkottunk a konyhában és
mire a továbbtanulással kapcsolatban
döntést kellett hozni, nem volt kérdéses,
hogy milyen irányban szeretném folytatni tanulmányaimat. Szinte nem is volt
más választásom, mert olyan ez, mint a
szerelem: ha van szenvedély, akkor
könnyû az elkötelezôdés is.
— Hol végezte a tanulmányait?
— Tanulmányaimat az általános iskola befejezése után a Békéscsabai
Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Szakmunkásképzô Intézményben (KERIBEN) folytattam, 1981-tôl 1984-ig. Ezalatt szakács szakmát szereztem. A
Keriben kiváló tanáraim voltak. Többek
között Csontos Andrásné gyakorlati
oktató, Resetár László munkahelyi tanulófelelôs és Hrabovszki János szakács
voltak azok, akik meghatározták késôbbi pályafutásomat. A késôbbiekben
1984-tôl 1988-ig az érettségit adó vendéglátó-ipari szakközépiskolai levelezô
képzésben vettem részt. Nem szakadtam el az alma matertôl, hiszen 2005ben ugyanebben az intézményben tettem mestervizsgát a Békés Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett képzésen belül. Ekkor lettem szakácsmester, majd 2009. április 18-án
vehettem át a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség által adományozott
mesterszakácsi oklevelemet. 2008 óta
„kimagasló” eredményekkel szerepeltem a gasztronómiai világversenyeken
és úgy gondoltam, hogy szakmai karrieremet egy szakirányú diplomával
lehetne megkoronázni. 2014 januárjában turizmus-vendéglátás szakirányon
felsôfokú végzettséget szereztem a
Kodolányi János Fôiskolán.
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— Hol kezdett el elôször dolgozni?
— Kezdetben a gyulai Aranykereszt
étteremben helyezkedtem el 1984.
augusztus 1-jén. Szakácsként ekkor

Ambrus György
szakmai eredményei:
• Szakma Kiváló Tanulója iskolai
verseny 2. helyezés • Gyulai
Sportnap Fôzô Versenye aranyérem • Büntetés-végrehajtási
Intézmények Országos Fôzô Versenye egymás után két aranyérem • 2008 Gasztronómiai Olimpia egyéni aranyérem Erfurtban •
2010 Gasztronómiai Világbajnokság regionális csapatának kapitányaként ezüstérem Luxemburgban • 2012 Gasztronómiai Olimpia nemzeti válogatottjának csapatkapitányaként ezüst- és bronzérem Erfurtban • 2014 Gasztronómiai Világbajnokság nemzeti válogatott menedzsereként ezüst- és
bronzérem Luxemburgban •
2016 Gasztronómiai Olimpia regionális válogatottjának, a Békés
Megyei Culinary Team-nek a menedzsereként ezüst- és bronzérem Erfurtban.
kóstolhattam bele a minôségi vendéglátásba. Másfél év után lettem konyhafônök, mai divatos kifejezéssel élve executive chef. 37 éve vagyok a pályán, és

elmondhatom, ez idô alatt minden munkafolyamatból kivettem a részemet.
— Ön a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetnél is tevékenykedett.
Hogyan került az intézménybe? Pontosan mi volt ott a feladata?
— Természetesen nem bírósági ítélet
miatt kerültem a Büntetés-végrehajtási
Intézetbe. Az akkori parancsnok, dr.
Huszág József ezredes úr többször is
megkeresett azzal, hogy vállaljam el a
gyulai börtön konyhavezetôi állását.
Hosszas tanakodás után és számos
családi egyeztetés eredményeként a
harmadik kérést követôen fogadtam el a
felkínált pozíciót. Hogy miért töprengtem
ezen a lehetôségen? Elôször úgy ítéltem
meg, hogy szakmailag nehezebb lett
volna a fejlôdésem és szigorú keretek
közé záródott volna a kreativitásom. De
ezt ma már cáfolom! A Békés Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézetben lettem
szakácsmester és olimpiai bajnok, majd
mesterszakács! Az intézmény keretein
belül végezhettem el az élelmezésvezetôi tanfolyamot, majd 1 éven át az élelmezésvezetôi posztot is betölthettem.
— Jelenleg a Békés Megyei Központi
Kórház Pándy Kálmán Tagkórházában
dolgozik. Mi a feladata most a kórház
élelmezési vezetôjeként?
— Naponta 6000 adag minôségi étel
biztosításáért vagyok felelôs, a betegeink mellett kiszolgálva a város diétás és
speciális étrendjét igénylô fogyasztóit.
Reggelente a zöldség-elôkészítôben
kezdem a munkámat és ellenôrzöm a
többi munkafolyamatot is. Minden nap
meg kell felelni a mai kor követelményeinek úgy, hogy közben szigorú pénzügyi
normákat kell betartani, ügyelve a
magyar konyha hagyományainak ápolására, ízvilágának megtartására, nem
feledkezve meg a korszerû konyhai technológiák használatáról sem. Természetesen minôségi alapanyagok alkalmazása
a cél. Folyamatosan szükséges fejleszteni a konyhai eszközöket, és a nemzetközi gasztronómiai trendeket is adaptálni kell. Szem elôtt kell tartanom kollégáim naprakész szakmai felkészültségét,
ezért gondoskodnom kell továbbképzéseken való részvételükrôl is. Büszke
vagyok rá, hogy nagyon jó csapattal dol-

gozhatok. A kollégáimmal együtt mosolyogva indítjuk a napot, mert csak úgy
lehet kiváló munkát végezni, ha érzik a
dolgozók, hogy megbecsülik ôket.
— Hányféle diétás ételt készítenek?
— Általában 40, de pl. a mai nap folyamán 38-félét. Az ételeket hét dietetikus felügyeli, akik személyesen találkoznak a
beteggel és miután tájékozódnak a betegségükrôl, ez alapján döntenek a megfelelô diétáról. Nálunk A és B menü között
lehet választani. Ami lényeges, hogy mi
mindig friss zöldségekkel dolgozunk,
amelyeket a helyi beszállítóktól szerzünk
be. A szezonalitást is szem elôtt tartjuk, ha
éppen salátaszezon van, nem mirelit uborkát tálalunk fel az étel mellé. Azt vallom,
hogy mindennap meg kell újulni, ugyanakkor ragaszkodom a régi magyar ízekhez
is. A legfôbb kritikusom a feleségem,
ezért vannak olyan napok, amikor ô vagy
éppen a barátaim kontrollálják az ebédet
és ôszintén elmondják a véleményüket.
— Miben más, illetve miben hasonló
egy börtön és a mostani munkahelye,
egy kórház konyhája?
— Minden egyes nap meg kell felelni a
magam és a szakma követelményeinek.
Minden munkahelyemen a maximumot
hozom ki nemcsak magamból, hanem a
munkatársaimat is a legjobb teljesítményük elérésére ösztönzöm. Ezt a szakmát csak így lehet végezni, hiszen elégedett vendég nélkül nincs vendéglátás,
legyen ez egy kórház konyhája vagy börtöné, Nemzetek Konyhája a gasztronómiai világversenyeken vagy egy iskolai
tankonyha. Küldetésemként ezt így
fogalmaznám meg: mindenhol a kollégákkal való emberséges és tisztességes munkakapcsolat segít sikerekhez
jutni. Még a börtönben is megôrizve a
humánus szemléletet a szigorú szabályok betartása mellett!
— Amellett, hogy számos feladata
van a kórház élelmezési osztályvezetôjeként, oktatja is a jövô generációját.
Melyik intézményben és mikortól tanít?
— A Gyulai Szakképzési Centrum
Harruckern János Szakképzô Iskolája
és Kollégiumának szakácsoktatója
vagyok 2007. szeptember 1. óta. Szakácsokat, vendéglátás-szervezô tanulókat tanítok különbözô képzéseken
nappali iskolarendszerben és felnôttképzésben is. Óraadóként a mai napig
is eredményesen készítek fel jövendôbeli vendéglátó-ipari szakembereket.
— Óraadó tanárként hogy látja, a mai
fiatalok mennyire alázatosak a szakmát
illetôen? Vannak kiemelkedô tehetségek?
— A felnövekvô nemzedék kiválóságai alázatosak a szakmát illetôen. Fontos a szakmát oktatók példamutatása
ahhoz, hogy a jövô generációja motivált
és érdekelt maradjon a minôségi munkavégzésre. Példaként említeném, hogy
a Békés Megyei Culinary Team sikerei

szinte megduplázták a szakács szak- vel büszkélkedhettem, ami akkora
mára jelentkezôk létszámát megyénk- motivációt adott, hogy már végzett
ben! Mint minden szakmában, itt is van- szakácsként több országos megménak jók és még jobbak, de a felfedezé- rettetésen is elindultam. Az ezeken a
sük az oktatóik, mestereik feladata, versenyeken történô sikeres szereplékötelessége. A kiemelkedô tehetségek sek még jobban ösztönöztek arra, hogy
csak így maradnak a szakmában! Ter- még többet hozzak ki magamból.
— Gyermekét vagy gyermekeit is
mészetesen hitelesnek kell lenni, nem
szabad szépíteni, mert ennek a szakmá- „megfertôzte” ez a szakma?
nak is vannak árnyoldalai.
— A fiam jelenleg is szakácsként dol— A vendéglátás és a közétkeztetés gozik, ôt teljesen beszippantotta a gasztközött az adagszámok miatt jelentôs ronómia világa, köszönhetô mindez Vartechnológiai különbségek lehetnek, a ga Károly többszörös olimpiai és világképzés során erre nem készítik fel a fia- bajnok séfnek. Lányom azonban a saját
talokat. A közétkeztetôk gyakran pa- álmait követve, biológiai érdeklôdésénaszkodnak, hogy nincs megfelelô nek megfelelve, radiográfusnak készül.
tudású szakács, nem igazán jó a kép- De fôzni ô is tud és a legutóbbi világverzés. Mit gondol errôl?
senyre el is kísért minket. Bátran merem
— A szakképzéssel nagyon régóta mondani, hogy nagy érdeklôdést mutat
problémák vannak, ebben az is közreját- a kulinária iránt. Egyébként a feleségem
szik, hogy az iskolák pénzügyi gondok- is kiválóan fôz és elég kritikus az ételeket
kal küzdenek. Szerencsére azonban illetôen.
— Tudna nekünk mesélni valamelyik vermegduplázódott a fiatalok érdeklôdése
a szakma iránt. A tanár részérôl fontos a senyen szerzett legkedvesebb emlékérôl?
példamutatás, hogy mindig tiszta ruhá— Két legkedvesebb emlék is fûzôdik
ban, ápoltan jelenjen meg a munkahe- a nemzetközi színtéren történô szereplyén, és ha kell, ô legyen az utolsó, aki léshez. Az egyik a 2008-ban szerzett
hazamegy. Lényeges még, hogy a gye- egyéni aranyérem. Ez azért különleges,
rekek a gyakorlati órák során minél több mert az elsô világversenyemen rögtön a
helyen szerezzenek tapasztalatot. Helyt dobogó legmagasabb fokára állhattam
kell tudni állni egy nagy adagokat elké- „elsô bálozóként”. 2014-ben pedig a
szítô konyhán is, akárcsak egy top étte- fiam is a nyomdokaimba lépve, egyéni
remben. Azt vallom, hogy ha a nyers- világbajnoki aranyérmet szerzett artisztianyaggal jól tudunk bánni, akkor bárhol ka kategóriában egy 50 kilogrammos
bebizonyíthatjuk tudásunkat. Mindig tisz- kókuszzsír szoborral, amelynek címe:
tában kell lenni azzal, hogy kinek, mit Toldi és a bika. Mindkét alkalommal
készítünk. Fontos, hogy egy tanuló az büszkeséggel töltött el az, hogy a szakegész vertikumot lássa.
ma elitje elismeri a tehetségünket.
— Véleménye szerint mivel lehetne az
— Aktív szereplôje a hazai gasztronóországban tartani a jó szakácsokat?
miai életnek, mennyi ideig tevékenyke— Mindenekelôtt megbecsüléssel, dett a Magyar Nemzeti Gasztronómiai
ami alatt természetesen az anyagi Szövetség szakács alelnökeként?
javakat is értem, megfelelô szintû okta— 2012 és 2016 között két cikluson
tással és emberséggel tarthatjuk itt- keresztül voltam az MNGSZ szakács
hon a szakembereket!
alelnöke. 2016-ban újraválasztás nélkül
— Ön szerint egy élelmezésvezetô- ismét felkértek a poszt betöltésére, de
nek van lehetôsége képeznie magát? megyei elfoglaltságaim és folyamatos
Ki tud teljesedni a szakmájában?
felkéréseim miatt nem szerettem volna
— A fentiek tükrében mondhatom, túlvállalni magam. Nehéz döntést hozhogy a szakmai kiteljesedés minden tam, de így maradtam tisztességes
munkahelyen lehetséges, csak a meg- magammal és a szövetséggel szemben
felelô motivációkat, célokat kell megta- is. Elnökségi tagként azonban továbbra
lálni. Én mertem nagyot álmodni, de tet- is részt veszek a szövetség munkájában.
— Gondolt-e már arra, hogy saját
tem is az álmaimért! Rengeteg áldozattal járt és jár ez, de nem okoztam csaló- éttermet nyisson?
dást sem a családomnak, sem a mun— Terveim között nem szerepel saját
káltatóimnak, sem a kollégáimnak. Ez étterem nyitása. Ha kacérkodhatnék a
egy igazi csapatmunka, még ha egye- gondolattal, olyan éttermet nyitnék,
dül is veszem át az érmet! Errôl soha ahol úgy dolgoznék, ahogy én szeretsem feledkezhetünk meg! Három dolog nék: nem csak a profit orientálna! Saját
nélkül nem sikerült volna mindaz, amit termesztésû és termelésû alapanyaeddig elértem: a feleségem, a csalá- gokból készítenék egyedi ételköltemédom és a kollégáim önzetlen segítsége. nyeket, ahogy azt a mindennapokban a
— Ön több versenyt is megnyert. családom asztalára is teszem. Én nemDiákkorában már megérintette ez a ver- csak szakmai ártalomból, de hobbiból
senyszellem vagy késôbb alakult ki?
is szeretek fôzni.
— A Keriben 1984-ben a Szakma
MVR
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