Összefoglaló II. Grillázs majális
A Magyar Cukor Napja II.Grillázs Majális
Másodszor került megrendezésre 2011. május 15-én, Budapesten a szakmában és a nagyközönség
előtt is elhíresült Grillázs Majális. A versennyel egybekötött rendezvénynek idén is a Magyar
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum adott otthont. A rossz idő ellenére sok látogatója volt
a versenynek, jöttek nagymamák unokával, fiatal párok és a szakma egy-egy prominens tagját is
látni véltem a kirakott díszmunkák előtt.
Egy gyors összefoglalót kértem Rimóczi Lászlótól, a Magyar Grillázs Szövetség elnökétől:
- Idén a tavalyi jelentkező létszám megduplázódott és összességében elmondható, hogy egyre
szebb és igényesebb díszmunkákat hoznak a versenyzők. Ez a verseny egy kicsit más, mint a többi
szakmai megmérettetés. A grillázst egy időben mintha elfelejtették volna a cukrászok, idős nénik
készítették többnyire nagy, vidéki lagzik alkalmából. Még azt is meg kell jegyezzem, hogy az
ország ebben (is) megosztott. a Dunántúlon nagy hagyománya van, míg Debrecen és környékén
alig készítik. No tehát, a hagyományos technikát, a motívumokat vidéken megőrizték és egy-egy
ügyesebb asszonyka megtanulta a készítését, majd saját építményeket tervezett. A cukrász szakma
pedig egy új, hajlíthatóbb, jobban kezelhető terméket kezdett használni, az izomaltot. Itt most
találkozik a hagyomány és az innováció, ha modernül akarunk beszélni. Nekem, mint a
grillázskészítők vezetőjének nem ez jut eszembe, ha végigtekintek a bemutatott termékeken, hanem
a főhajtás, a tisztelet. Remélem, hogy a régi értékek átmentése ilyen találkozók segítségével
megtörténik és örülök, ha a rendezvényünk ehhez hozzásegíti azokat, akik ezt a szép, alkotó
kézműves
munkát
végzik.
Kis Károlyné, Nagy Zsuzsa, Ötvöskónyiból érkezett, tavaly a Vándorkupa nyertese volt, idén egy
aranyérem
boldog
tulajdonosa.
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- Egy idős néni munkáját láttam meg egy lagziban 15 éve. Nagyon megtetszett és elhatároztam,
hogy én is akarok ilyet csinálni. felkerestem a nénit, aki majd mindent elmondott. Sok-sok kiló
cukor bánta, míg végre rájöttem a helyes arányokra és a készítés csínjára-bínjára. Nálunk,
Somogyban még a mai napig nagy divat a grillázstorta az esküvőkre. Ha szólnak nekem, akkor
szívesen készítek egy-egy ajándékot az ismerős ifjú párnak. Még a mai napig is szívesen
kísérletezek, tervezek új formákat. Szeretném, hogy akiknek készítem ugyanannyi örömük legyen,
mint
nekem,
aki
készítem.
Tukovics Antal Tamás szakoktató Mosonmagyaróvárról, a Haller János Szakképző Iskolából
érkezett.
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- Azt hiszem, Ön itt az abszolút nyertes, többen is bekiabáltak, hogy meglesz az étkészlet!(az
érmékhez
díszes
porcelántálakat
is
adtak)
- Igen, igen. Nagyon jó hangulatú verseny volt, a versenyzők kora, a termékek eltérő jellege és a
szakmai háttér igen vegyes volt és ez tette szinte családiassá ezt a versenyt. Olyan régi, elfeledett
motívumokat
láttam,
amit
lehet,
száz
éve
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- Mindkét fajta - tehát a hagyományos és az izomaltos technológiával dolgoztam. Mindkét
alapanyagnak
megvan
a
maga
jellegzetessége
és
szépsége.

- Mint tanár, a diákjai is megismerkedhetnek az iskolai oktatás során ezzel az újjáélesztett
anyaggal?
Természetesen. Az idei versenyre hét diákot hoztam, mindannyian szép eredményeket értek el.
Az idei év nagy meglepetése volt egy pöttömnyi kislány, a kilencéves Szmetena Bettina, aki
Fülöpszállásról érkezett. Egy emeletes tortát hozott, virágdíszítéssel, és egy aranyéremmel távozott.
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- Igen, mert már csináltam oda is ilyen díszmunkát, amit adományba felajánlottam.
- Hát nem is nagyon merlek tegezni, nagyon komoly, határozott kislány vagy. Már azt is tudod
ilyen
fiatalon,
hogy
mi
szeretnél
lenni?
- Cukrász, természetesen, de addig még sokat kell tanulnom.

Eredmények II. Grilázs Majális
A Magyar Cukor Napja II. Grillázs Majális verseny és vásár
2011 május 15 / vasárnap /
Szakmai örömszerzés !
Arany érmesek / felnőtt / :
- Balázs Zalán és Balázsné Bodrogi Annamária
- Kiss Károlyné
- Baloghné Major Krisztina
- Dékányné Móczár Edit
- Tukovics Antal Tamás
- Inotai Csabáné
- Szmetena Katalin
- Szabó Sándor
- Bereczki Attila
- Magyar Mariann
Ezüst érmesek / felnőtt / :
- Karádi Kálmánné
- Fülöp-Szalai Hajnalka
- Erős Jánosné
- Kövér Józsefné
- Baráth Lajosné
- Forróné Horváth Ágnes
- Tukovics Antal Tamás
- Szabadi Jánosné
- Gyarmati Istvánné Edit

- Bárány Jánosné
- Szundi Balázsné Kati
- Bali Jánosné Éva
Bronz érmesek / felnőtt / :
- Tóth Istvánné
- Bozsó Istvánné
- Nagyné Molnár Éva
- Karádi Kálmánné
- Juhász Józsefné
- Hornyákné Borbély Melinda
- Berze Judit
- Kállai Mihályné
- Dékányné Móczár Edit
- Tukovics Antal Tamás
- Hosnyánszki Jánosné
- Berszánné Román Edit
- Gyarmati Istvánné Edit
- Bali Évike
- Dániel Zoltánné
Arany érmesek / tanuló / :
- Baráth Adrienn
- Rácz Krisztián
- Papp Klaudia
- Halasi László
Ezüst érmesek / tanuló / :
- Kaposvári Orsolya
- Papp Klaudia
- Várkonyi Tibor
Bronz érmesek / tanuló / :
- Rácz Krisztián
- Vámos Andrea
- Légrádi Cintia
- Szmetena Bettina
Különdíjban részesültek:
- Kállai Mihályné
- Erős Jánosné
- Tóth Istvánné
- Juhász Józsefné
Erdős Hanna különdíját kapta: - Várkonyi Tibor
Kovács János különdíját kapta : - Rácz Krisztián
Első Magyar Fehérasztal Lovagrend Különdíját kapta : - Kaposvári Orsolya
Abszolút győztes és 2011-ben a Grillázs Majális Vándorserlegét kapta :

Balázs Zalán és Balázsné Bodrodi Annamária
Zsűri tagok:
-

Venczelné Vígh Maja -Karamell királynő, Venesz Díjas mester cukrász
- Gombi Ani
- MNGSZ versenybizottság elnöke
- Erdős Hanna
- Olimpiai és Világbajnoki mester cukrász
Zsűri elnöke :
- Szabó Pál - MNGSZ nagykövete
- Első Magyar Fehérasztal Lovagrend Főkancellárja

