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A BOCUSE D’OR EURÓPAI DÖNTŐJÉBEN MÉG JOBBAN TELJESÍTENE AZ ERDÉLYI SZÁRMAZÁSÚ MESTERSZAKÁCS

A fejlődésben hisz Veres István séf

Veres István séf (balra) és Molnár Bence commis, a budapesti Babel étterem munkatársai a Bocuse D’Or magyar döntőjének eredményhirdetésén

A kitartó munkával magyarázza 
Veres István kézdivásárhelyi 
származású séf győzelmét, miu-
tán szerdán megnyerte a Bocuse 
d’Or szakácsverseny magyar 
döntőjét. A Michelin-csillagos 
szakács segédjével közösen 
képviselheti Magyarországot az 
európai fi nálén.

 » KRÓNIKA

V eres István, a budapesti Babel 
étterem séfj e és commis-ja (se-
gédje), Molnár Bence nyerte a 

Bocuse d’Or nemzetközi szakácsver-
seny magyarországi döntőjét szerdán 
Budapesten, így ők képviselhetik az 
országot az európai döntőn május-
ban Tallinnban. A döntőbe jutásért 
segédjével hat séf versenyzett: Veres 
István mellett Palágyi Eszter (Matild 
Palace), Haraszti Zsolt (Société), Csik 
Gábor (Caviar & Bull), Huszár Tibor 
(Feny-ves Szálloda és Konferencia-
központ) és Kelemen Roland (Hun-
guest Hotel Aqua-Sol). A második 
helyen Kelemen Roland és Fenyő 

Nándor commis, a harmadik helyen 
Haraszti Zsolt és Kocsis Patrik com-
mis végzett. A versenyzőknek két 
ételt kellett elkészíteniük 5 óra 35 
perc alatt.

A haltál kötelező alapanyaga 6 
egész pisztráng, Törley Chardonnay 
Brut és a meglepetészöldség, a ká-
poszta volt. A hústál kötelező alap-
anyaga között szerepelt 7 darab fürj, 
két kacsamáj és egy üveg vörösbor. 
Veres István az MTI-nek nyilatkozva 
úgy fogalmazott, győzelme a kitartó 
munkának köszönhető. „Ez olyan 
verseny, amelyben szerintem nincse-
nek ellenfelek, hanem folyamatosan 
magaddal küzdesz, magadat kell le-
győznöd. Az volt a célom most is, mint 
mindig, hogy én legyek a legjobb, 
mert maximalista vagyok” – fejtette 
ki a kézdivásárhelyi származású séf. 
Hozzátette, teljesítményével ennek 
ellenére nem teljesen elégedett, az eu-
rópai döntőre mindent pár százalék-
kal még jobban kell csinálnia. „Nem 
hiszek a tökéletességben, a fejlődés-
ben hiszek” – mondta Veres István.

A Krónika tavaly áprilisban interjút 
közölt a séff el abból az alkalomból, 
hogy akkor vált Michelin-csillagos 

szakáccsá. Veres István – akinek 
pályafutása szülei kézdivásárhelyi 
éttermében, a Vadrózsákban indult 
– a lapunknak adott interjúban a 
művészethez hasonlította a főzést, 
és úgy vélte, ahhoz nyilván kell 
adottság, viszont kitartás és sok 
munka is szükséges hozzá. „Engem 
semmi sem tud eltántorítani attól, 
amit egyszer a fejembe vettem. Min-
dig úgy képzelek el egy kudarcot, 
hogy bár hihetetlennek tűnik, olyan 
mint egy fi lm: a vége mindig hepi-
end lesz” – mondta korábban Veres 
István, aki a tervek szerint Kézdivá-
sárhelyen vagy környékén nyitna, 
illetve vezetne majd saját éttermet.

A Bocuse d’Or nemzetközi sza-
kácsverseny magyarországi dön-
tőjében a legjobb konyhai munkát 
elismerő különdíjat szintén Veres 
István kapta. A legjobb csapatmun-
ka és a legjobb hústányér díját Ha-
raszti Zsolt, a legjobb haltányérért 
járó elismerést Kelemen Roland 
kapta. A legjobb commis-nak Mol-
nár Dávidot, Csik Gábor segédjét vá-
lasztották. A környezettudatosságot 
elismerő fenntarthatósági különdíj-
jal Kelemen Rolandot tüntették ki. 

 » „Ez olyan ver-
seny, amelyben 
szerintem nincse-
nek ellenfelek, 
hanem folyama-
tosan magaddal 
küzdesz, magadat 
kell legyőznöd. 
Az volt a célom 
most is, mint 
mindig, hogy én 
legyek a legjobb, 
mert maximalista 
vagyok” – mondta 
a kézdivásárhelyi 
származású séf.
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 » INNEN-ONNAN

Elhunyt Kirk Douglas 
hollywoodi színészlegenda
Százhárom éves korában meghalt 
Kirk Douglas hollywoodi színész-
legenda, a Spartacus című fi lm 
főszereplője – halálát fi a, Michael 
Douglas jelentette be szerdán a 
Facebook- és az Instagram-oldalán. 
Douglas kivándorolt orosz zsidók 
gyerekeként született 1916-ban az 
Egyesült Államokban, a New York 
állambeli Amsterdamban. Több 
mint 80 fi lmben szerepelt több évti-
zeden átívelő színészpályáján. 
A Lawrence Egyetemen és a Drá-
mai Művészetek Akadémiáján ta-
nult. Színészi pályája a 30-as évek-
ben kezdődött, akkor vette fel a jól 
hangzó Kirk Douglas nevet. A má-
sodik világháborúban a haditenge-
részetnél szolgált, de megsebesült 
és leszerelt. Folytatta a színészi 
pályát, amelynek hamar az élvo-
nalába került. Filmes szerepeiben 
volt drámai hős, megszemélyesített 
romantikus és modern alakokat, de 
szerepelt westernekben is. Emléke-
zetes alakításokat nyújtott többek 
között Stanley Kubrick fi lmjeiben, 
a Dicsőség ösvényeiben és a Spar-
tacusban. Számos Oscar-jelölést 
kapott, végül fél évszázados fi lmes 
karrierjét a tiszteletbeli Oscar-díjjal 
jutalmazták.

Viola Davis alakítja Michelle
Obamát egy új sorozatban
Viola Davis játssza Michelle 
Obamát egy új tévésorozatban, 
amely az amerikai fi rst ladykről 
szól – osztotta meg értesülését a 
Deadline.hu hollywoodi hírpor-
tál. A Showtime megrendelésére 
készülő szériát Aaron Cooley 
írta. A történet a Fehér Ház keleti 
szárnyában játszódik, ahol a 
kulisszák mögött a karizmatikus 
és dinamikus elnökfeleségek 
számos fontos döntésben segí-
tettek férjeiknek. A sorozat a fi rst 
ladyk magánéletét és politikai 
ambícióit is bemutatja. Az első 
évadban Eleanor Roosevelt, 
Betty Ford és Michelle Obama 
lesz a központban. Viola Davis 
nemcsak színésznőként forgat a 
sorozatban, hanem az executive 
produceri feladatokban is részt 
vesz. Davis Emmy-, Golden Globe- 
és SAG-díjat is kapott a Hogyan 
ússzunk meg egy gyilkosságot? 
című, hat évadon át futó sorozat 
főszerepéért.

Alkohol folyt a csapokból 
egy indiai lakóházban
Sör, brandy és rum keveréke 
folyt a csapokból a hét elején egy 
18 lakásos indiai társasházban, 
miután egy közeli „alkoholtemető” 
beszennyezte az ingatlan ívóvíz-
ellátását biztosító kutat. A büdös 
barna folyadék hétfő reggel kezdett 
folyni a délnyugat-indiai Kerala 
állambeli Trisúr egyik lakóházának 
csapjaiból. A megdöbbent lakók 
felvették a kapcsolatot az illetékes 
szervekkel, és kiderült, hogy az 
ivóvizüket biztosító kutat maguk 
a hatóságok szennyezték be, noha 
véletlenül. Ugyanis csaknem 6 ezer 
liternyi elkobzott alkoholt földeltek 
el az érintett lakóház szomszéd-
ságában. A szeszes italok pedig 
beszivárogtak a talajba, majd abba 
a kútba, amely a 18 lakásos társas-
ház ivóvízellátását biztosítja. 

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Idén is elindul a Székely gyors–csík-
somlyó expressz a csíksomlyói bú-

csúba. A zarándokvonat 2020. május 
29-én indul, és június 1-jén, pün-
kösdhétfőn érkezik vissza – közölték 
a szervezők az MTI-vel. A négynapos 
program legfontosabb eseménye a 
csíksomlyói Mária-ünnep, a pün-
kösdi búcsú, valamint a zarándoklat 
Gyimesbe, a történelmi Magyarország 
ezeréves határához. Ismertették: a 
Csíksomlyó expressz Szombathelyről 
indul, majd Sopron, Kapuvár, Csorna, 
Győr, Komárom, Tatabánya érintésé-
vel érkezik Budapestre, a Keleti pá-
lyaudvarra. Itt a Csíksomlyó expresszt 

összekapcsolják a Székely gyorssal, 
és a két vonat együtt, „össznemze-
ti zarándokvonatként” indul Erdély 
felé. A zarándokok a nagyváradi és 
kolozsvári ünnepséget követően Ka-
lotaszegen át érkeznek Székelyföldre. 
A zarándokok szombaton a csíksom-
lyói Mária-kegyhelyen részt vesznek 
a búcsúi szentmisén, vasárnap pe-
dig Gyimesbe, az ezeréves határhoz 
zarándokolnak. Az ezeréves határról 
visszajövet a Csíksomlyó expressz 
zarándokai részt vesznek Gyimeskö-
zéplokon a Pünkösdi Forgatag nevű 
magyar–székely–csángó találkozón, 
és itt megemlékeznek a 100 éve aláírt 
trianoni békediktátumról. A zarán-
dokok ezután átadják a Böjte Csaba 

ferences szerzetes gyermekotthonai 
javára gyűjtött adományaikat. A prog-
ramot Dévai Nagy Kamilla Liszt Fe-
renc-díjas énekes koncertje zárja – tet-
ték hozzá a szervezők. A két vonaton 
– az előző évekhez hasonlóan – 1100 
zarándok utazik majd. A Székely gyors 
és a Csíksomlyó expressz kocsijaiban 
hangosítás van, és a vonaton utazó 
idegenvezetők folyamatosan tájékoz-
tatják majd a zarándokokat a látniva-
lókról. A vonton büfékocsi működik, 
ahol autentikus magyar népzenét ját-
szó zenekar szórakoztatja az utasokat 
– olvasható a közleményben. Székely-
földön 200 házigazda várja a vendé-
geket. A zarándoklat fővédnöke Böjte 
Csaba ferences szerzetes.

Idén is elindul az „össznemzeti zarándokvonat”

 » A zarándokok 
a nagyváradi és 
kolozsvári ün-
nepséget követő-
en Kalotaszegen 
át érkeznek 
Székelyföldre.




