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CSÁRDAGAZ
A lapszerkesztő önvallomása. Több, mint 40 éves pá

lyafutása során megszámlálhatatlanul sok riportot, inter
jút, portrét készíthetett riporteri jó  sorsának köszönhe
tően. Van olyan -  ez a túlnyomó többség -  akivel egyszer 
sikerült találkoznia, de az sem titkolnivaló, hogy néhány 
érdekes, emblematikus vendéglátós szakemberről akár 
külön dokumentumnaplót is kiadhatna. A hajdúszobosz
lói Kemencés Csárda most 75 éves gazdája  -  akárcsak e 
sorok írója- hajdúszoboszlói, ő mind a mai napig maradt 
szolgálati helyén, az újságírót viszont elszólította másfelé 
az élet. De mert hazatérni mindig jó  a mostanra már világ
hírűvé vált fürdővárosba, bevallhatja: visszahúz a szíve.

Mostani tablónk tisztelgés egy olyan stílusőrző vendéglátós 
emberi és szakmai nagysága előtt, akit nyugodt szívvel ajánlhatunk 
mások számára is példaadónak! Egyszerű paraszti családból indult, 
felépített egy életm űvet, mindvégig maga mellett tudva feleségét, 
gyermekeit. Egyáltalán nem mellékesen pedig felbecsülhetetlen 
számú vendégseregnek szerzett csárdás csapatával kellemes órá
kat. Irigylésre méltó kiteljesedés! Szakmai pályatársak, barátok, 
kollegák mondják el gondolataikat Pinczés Károlyról, a 75 éves stí
lusőrzőről!

PETŐ ISTVÁN, a Magyar Nemzeti 
Gasztronóm iai Szövetség korábbi e lnö
ke, tiszteletbeli örökös elnöke: Ő volt az 
egyik, aki azonnal elfogadott és segítsé
get ajánlott elnökké választásom  után! 
Szakm aszerető, a közösségért tenni aka
ró em bernek ismertem meg. A hajdúszo
boszlói kollegák is ezt igazolták vissza. 
Nagy örömömre részese lehettem  az 
Étterm i Mesterré avatás cerem óniájának. 
Karcsi barátunkra mindig szám íthattunk, 
különösen, ha szakmai rendezvényről 

volt szó. Ő volt a társaság lelke. Csupa szív em berként, ha va la
ki Hajdúszoboszlón já rt , elsőként ajánlotta m agánpanzióját. Aki 
nála szállt meg, nem csalódott. Ahogy nem csalódott az sem , aki 
a vendéglőjében pihent meg és oltotta éhségét. Születésnapján 
köszöntöm, kollegák, pályatársak nevében kívánhatom , hogy 
viszonozza mindenki azt a sok jó t, am it tőle kapott. Mindnyájan 
tudjuk, hogy alapjáraton ilyen, mégis úgy dukál, hogy aki egész 
életében vetett, az arasson.

ELEKES ANDRÁS, barát - törzsven
dég, Székesfehérvárról: Kedvelem az 
álm odozókat, de m éginkább kedve
lem a két lábbal földön járó , cselekvő 
em bereket, akik képesek megvalósítani 
álm aikat. Pinczés Karcsit, akit Isten ven
déglátósnak terem tett, egy emberöltő 
óta ismerem és közel annyi ideje ne
vezhetem  barátomnak. Sakkjátszm áink 
során rendszeres az adok-kapok, de 
mindig őszintén beszélünk egymással 

jóról-rosszról. Egy a lkalom m al, a Kemencés Csárdában, am elybe a 
házilag gyúrt tésztából készített káposztás kocka m iatt szerettem 
bele, rizottót rendeltem . Csalódtam , és ezt szóvá is tettem  neki. 
Válasza frappáns volt, csupán annyit m ondott, rizottót nem csár
dában kell rendelni. Igaza volt. Karcsi mindig látta a lehetőségeit, 
ugyanakkor tisztában volt lehetőségeinek korlátaival is. O lyan
nak látja a világot, am ilyen. Ezért tudott magának és szeretteinek 
olyan világot terem teni, am ilyet szeretett volna. Am ilyet m egál
modott. Egy olyan világot, am ilyet mi is szeretünk. Köszönet érte!

GOMBÁS ANDRÁS , pestszentlőrinci vendéglős, pályatárs: 
Nem görcsösen céltudatos, hanem szü letetten bölcs! Mind a mai 
napig nem fe le jte tte  el szeretni a vendéget. A vendéglátásban a 
szem élyiség adja meg az egyes étterem , vendéglő , csárda vagy 
büfé karakterét. Az éte lek is nagyon fontosak, de az em beri kisu
gárzás legalább annyira! Jóm agam  vendégként ism ertem  meg



pár évtizeddel eze lő tt, am ikor egy üzleti 
program ra, vacsoraestre inv itá ltak tér
ségi céges partnerek, ennek helyszíne 
a Kem encés Csárda vo lt. Ham isítatlan 
csárdahangulat, a tu lajdonos pedig első 
pillanattól sugározni tudta a belülről 
jövő  vendégszeretetet, vendégnek járó  
tiszte le tet. Nem tudhatta , hogy pálya
társ vagyok, ám ez m eghatározó é lm é
nyem, am it aztán , im m áron kollegaként 
többször is m egtapasztalhattam . Még 

egy fontos m om entum  az első talá lkozáshoz: a rendezvény han
gulatához igazodva, beöltözött libásnak, hogy derűt, egyben f i
gyelm et terem tsen . Szóval ő az egyike azoknak, aki szívét teszi 
bele a vendéglátásba. A M agyar Vendéglátók Ipartestü letében 
betö ltött régiós elnöki m egbízatásom  részeként egy hajdúszo
boszlói szakm ai értekezletet szervezett meg -  felkérésem re. A 
fürdőváros legjobb szakem bereit ü ltette a széksorokba, külön a 
polgárm ester köszöntötte a je len lévőket -  k iderü lt, hogy Karcsi 
szervező zseni is. Nem véletlenül kapta meg országos szakm ai 
e lism erésként az Év Vendéglőse D íjat. Hajdúszoboszló jó  hírének 
avatott és méltó képviselő jeként -  bár papíron és jog ilag fiaira 
hagyta a válla lkozást -  hírét vettem , m indennap reggel 8 óra
kor már szolgálati helyén issza meg a reggeli teáját. Beszállító
kat fize t, indítja a napot. Segít fiának. T iszte lette l köszöntöm , jó  
egészséget, lankadatlan jóked vet, é letszeretetet kívánva!

SOÓS SÁNDOR, hajdúszobosz
lói szá llodatu la jdonos, pályatárs, Haj
dúszoboszló Turizm usáért A lap ítvány 
elnöke: Karcsit gyerm ekkorom tól is
m erem . M inden m unkahelyén kedvel
ték, sok vendég tért vissza figyelm es, 
pontos, hum orosan vég zett munkája 
m iatt. A Kem encés Csárdában érte el 
a csúcsot. A szakm ai fe jlődés, a közös
ségi é let fontos vo lt szám ára. A Ven
déglátó Egyesület m unkájában az első 

perctől részt vett, vélem ényével segítette a közösségi m unkát, 
ahogy tette ezt az MNGSZ régiós szervezetében is. Utazásai so
rán hasznosította más tá jak szokásait, gasztronóm iáját, de őrizte 
a hagyom ányokat is. Ízig-vérig vendéglátós. Több évtizede már 
nem csak kollegának, de barátom nak is m ondhatom . T iszte lem  
a szakm ai é letú tért, a példás család jáért, a k itartásért, ahogy a 
gondok ellenére mindig vidám an , előre tekint. Nem lehet meg 
nem em líteni fe leségét, M arikát, aki társa a m unkában és a csa
ládban egyaránt. Inspirál és fékez, d icsér és dorgál, de mindig 
összetart. Ők ketten egy egész.

BARABÁS ZOLTÁN, debreceni ven 
déglős, pályatárs: Valóban, egy olyan 
igazi m agyaros stílus e lkötelezett őrző
je , életben tartó ja , am elyre modern v i
lágunkban is nagy szükség van. Jöhe t
nek újabb és újabb stílusok, izm usok, 
enélkül a m agyar vendéglátás nagyon 
szegényes, fakó lenne. Legendásan jó  
hum orú, őszinte egyéniségű magyar 
em ber. M inden vendéghez van egy 
szava, nem szokványos m egjegyzések 

ezek, hanem talá lóak , ha kell k icsit huncutul hum orosak, de soha 
nem to lakodóak. Sokan az ő szem élyiségével azonosítják a Ke
mencés Csárdát, ami nagyon nagy szó! A szem élyiség kisugárzá
sa alapja lehet annak, hogy a vendég jó l érzi m agát, ha pedig a

szem élyzet a maga egységében m indezt közvetíteni tud ja , akkor 
jó  vezetőről van szó. A M agyar Nemzeti Gasztronóm iai Szövet
ség égiszén belül is dolgoztunk együtt, képviselve a hajdúsági 
vendég látást, bárm ilyen kérés, kérdés m erült fel, m indig rendel- ^
kezésre állt, seg ített, együttm űködött. Hajdúszoboszló vend ég
látásáért ezzel a m isszió jával nagy szo lgálatot te tt és tesz. Azzal 
is, hogy sikerült családi erőforrásait is a jövőép ítésre  ford ítania.
Az életm ű teljes, tiszta szívből kívánom , hogy 75 év elm últával ^  
még sokáig részese lehessen az á ltala m egőrzött stílus.

o n
JÁKÓB GÁBOR, hajdúszoboszlói 

vendéglős: Nem do lgozhattunk együtt, 
de -  bizonyos korkülönbség m iatt -  
ahogy a pályára léptem , k ikerü lhetet
len vo lt, hogy ne ism erhessem  meg 
közelebbről, m iközben már jeg yezték  a 
városban. Hosszú évek óta tiszte lem , f i
gyelem m el kísérte előrejutásom at, m a
gam pedig azt tapaszta lhattam , hogy 
egy országosan is e lism ert vend ég lá
tós etalon környezetében tehetem  a 

magam dolgát. Humora utánozhatatlan , a vendéggel való kap
cso latát pedig szakm ai iskolákban lehetne oktatn i, hogy a jövő  
fe lszo lgáló  generáció jának követendő példát m utassunk fel! Kí
vánom , hogy még sokáig beszé lgethessünk a hajdúszoboszló i, 
egyben pedig a magyar vendéglátós szakm a m indennapjairó l, 
egym ás kölcsönös tiszte letétő l áthatva.

SÁRKÁNY GYÖRGY, felszo lgáló  -  
Kem encés Csárda: Közel 30 éve, 1994. 
április 15-étől dolgozom  a Kem encés 
Csárdában. Azóta főnököm  Karcsi bá
csi, akit mind a mai napig nem tudok 
tegezni. Egy beszélgetés után döntött 
úgy, hogy fe lvesz, azóta sok m indent 
m egéltünk és áté ltünk együtt, azt is 
m ondhatom , hogy életem ben a m áso
dik apa szerepét betöltő, igaz em berrel 
hozott össze az élet. V isszatekintve, 

a Kem encés Csárda szakm ai kiteljesedésem  színtere. Úgy gon
dolom , itt értem  igazi fe lszo lgálóvá. Sokat tanultam  tő le, már a 
kezdeteknél tisztában voltam  azzal, hogy önzetlenül tan ít, m in
dent kérdezhettem : szakm ai fé ltékenységnek sem m ilyen je lé t 
nem tapasztaltam . M egtanultam , hogy m inél nagyobb szakm ai 
tudással rendelkezik az em ber, annál fe lkészü ltebben képvisel
heti a ház vendéglátós stílusát. Mindig szám íthattunk egym ás
ra, szám om ra azonban az állandóság , a stabil háttér m indennél 
fontosabb volt. H ívtak külfö ldre , de nem m entem , a családom  
és a Kem encés csárda m iatt. M indettől függetlenül azonban szi
gorú em berként ism ertem  m eg, olyan főnöknek, aki d icsérni is 
tud. Egy-két szakm ai nézeteltérés adódott közöttünk, de m in
dent meg tudtunk beszéln i. Következetessége tiszte le trem éltó , 
a m unkatársakért m indig m indent m egtesz. Három esztendeje 
im m áron a fia , Karcsi a főnököm , de ez nem je le n t sem m ilyen 
törést a kettőnk kapcsolatában , hiszen Karcsi bácsi most is bejár 
az üzletbe, a döntéseket már felelősen a fia hozza meg. Rend
kívül korrekt, őszinte a viszonyom  vele is, nem régiben fe la ján
lotta, hogy a cég finanszírozná, hogy egy som m elier kurzuson 
csiszoljam  borism ereti tudásom at. Örömm el m egyek, hiszen ez 
m indannyiunk érdeke. Fontos még utalnom  egy bölcs m ondá
sára. Egyszer a legelején azt m ondta: „lassan ju tu n k  m esszire"...

összeállította:
Kiss Dezső Péter
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