
12

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Kulturális turizmus

Ambrus LíviaAmbrus Lívia

A Völgyvidéki sajtút
Otthon és élettér a gazdálkodóknak

A  sikeres borutak példáját kö-

vetve a Kis-, Közép-, Agrárvál-

lalkozók, Sajtkészítők Egyesülete 

(KKASE) 2010-ben kezdte kidol-

gozni a Magyar Sajtút Hálózat kon-

cepcióját. 2013 nyarán pedig le-

hetősége nyílt arra, hogy a Leader 

térségek közötti együttműködés 

keretében pályázzon két kistérsé-

gi sajtút: a Völgy Vidék Sajtút és a 

Palóc Sajtút megvalósítására. E há-

lózat legtöbb tagot megmozgató 

részének létrehozásáról, mibenlé-

téről, céljáról beszélgetett Bordás 

Emese, a Völgy Vidékfejlesztési Kö-

zösség Közhasznú Egyesület mun-

kaszervezet vezetője és Ambrus Lí-

via, a Nemzeti Művelődési Intézet 

Fejér Megyei Irodájának módszer-

tani referense, aki meglátogatott 

egy úgynevezett sajtmegállót is.

Ambrus Lívia: Emese, miért és 

hogyan jött létre a sajtút hálózat, 

illetve ti hogyan kapcsolódtatok eh-

hez a folyamathoz?

Bordás Emese: Elmondható, 

hogy a sajtút koncepciójának is az 

a célja, mint a borúté, vagyis, a he-

lyi termékek helybeni értékesítésé-

nek és fogyasztásának népszerűsí-

tése, a  rövid ellátási láncokat pre-

ferálva. Támogatja a hazai tejfel-

dolgozást azáltal, hogy ösztönzi a 

kézműves élelmiszer-előállítást, jó 

példát mutatva a mikro-, kis-, kö-

zépvállalkozások számára. Célunk, 

hogy a hazai sajtkultúra egyre szé-

lesebb körben terjedjen el, a  lakos-

ság ismerete bővüljön a magyar 

sajtokról, a  tejtermékek előállítási 

folyamatairól, és magáról a sajtké-

szítő mesterségről is. Gyakorlati-

lag egy-egy térség sajtkészítőinek 

összefogása, közös arculat, közös 

megjelenés kialakítása, a  helyi saj-

tok fogyasztásának népszerűsíté-

sére. Legpontosabban ezt a célt a 

Sajtútról készült kiadványunkban 

így fogalmaztuk meg: „A Váli-völgy 

lankái, az Etyeki-dombság szőlőhe-

gyei, valamint a Vértes és Gerecse 

domboldalai otthont és életteret 

adnak a gazdálkodóknak, a  sajtké-

szítőknek, akik nap mint nap korán 

kelnek, kecskét, tehenet, juhot fej-

nek és sajtot készítenek. Ők adják 

a Völgy Vidék Sajtút nyitott sajtos 

portáit, általuk ismerhetjük meg a 

térség sajtjait, bepillantást nyerhe-

tünk mindennapjaikba.”

Nyitott porták

A. L.: Hogyan épül fel ez a háló-

zat? Milyen elemekből áll?

B. E.: A  Sajtúthálózat kap-

csán beszélhetünk Sajtútállo-

másokról, és Sajtmegállókról. 

Sajtútállomásnak azt a helyet ne-

vezzük, ahol komplett sajtkészí-

tő műhely van. Gyakorlatilag egy 

nyitott portát, folyamatosan nyit-

va tartó üzletet, boltot jelent, ahol 

mindig lehet vásárolni sajtot. Eze-

ken az állomásokon sokszor sajt-

bemutatókat is tartanak és lehet 

vásárláson kívül kóstolni, sőt saj-

tos ételeket enni. A  lényeg, hogy 

a sajtot szerető közönség ne csak 

évente egy-két alkalommal jusson 

hozzá a különlegesebb sajtokhoz, 

hanem lehetőség szerint folyama-

tosan. A legfontosabb, legszélesebb 

körű szolgáltatáscsomagot biztosí-

tó példa a térségben az etyeki Sajt-

Bordás Emese
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útállomás, a  Gasztrosétányon, az 

Újhegyi-dűlőn, amely 2014 szep-

temberében nyitotta meg kapuit. 

Az állomás sajtmestere Hegedűs 

Imre, a Bicskei Mezőgazdasági Zrt. 

igazgatója. Ez az állomás számos 

szolgáltatást biztosít az érdeklő-

dőknek, így bepillantást nyerhetnek 

a látogatók a sajtkészítés egyes fá-

zisaiba, a kulturozás, hevítés, oltás, 

sajtalvadék-felvágás, sajtformázás 

rejtelmeibe. Megtudható, hogy 

mire való a sajthárfa, vagy mi is az 

a kimozin. „Köpüld magad!” prog-

ramjukban lehetőség van kipróbál-

ni a vajköpülést hagyományos fa 

köpülővel. A  Pusztabusz túrán 20 

üléses alkalmatossággal lehetőség 

van az Ödönmajor tehenészeti te-

lep látogatására, és természetesen 

kóstolóra, vásárra az EtyekTej ter-

mékeiből, illetve a környék kézmű-

ves termékeinek kínálatából. Rajtuk 

kívül még számos kisebb sajtútál-

lomás is tagja a Völgy Vidék Sajt-

útnak. Nekünk az is a feladatunk, 

hogy a kicsiket és a nagyobbakat 

egyaránt támogassuk, próbáljuk 

bővíteni a hálózatot, mindazonál-

tal megtalálni az egyensúlyt, hogy 

a kisebb és a nagyobb sajtkészítőket 

egyaránt tudjuk segíteni, támogatni.

Szélesedő hálózat

A. L.: Kik a tagjaitok?

B. E.: A  tagokat név szerint és 

termékeik márkanevei szerint so-

rolom: Felcsútról Szelényi Katalin 

(André Kecskesajt), ő  az, aki be 

tudott kerülni sajtjaival a Gundel 

Étterembe. Gyúróról Baranyi No-

émi, a már említett Hegedűs Imre 

(EtyekTej). Etyekről még Nagy 

Zsuzsanna (Zsuzsa asszony há-

zisajtja). Fischer Lászlóé a Kecs-

kesajtok Botpusztáról; A  Tabajdi 

kecskesajtok Hammangné Tombor 

Ágnes terméke. Válról Herczku 

Mihály A  Herczku Család Gazda-

sága néven kínálja sajtjait. Biator-

bágyról Kun Anita (Katalin-hegyi 

Házisajt Manufaktúra) és Pozsa 

Panni (Panni Kézműves Sajtműhe-

lye), utóbbi üzlete a  Szarkafészek. 

A Pozsa Pannié egy különleges tör-

ténet, róla még mindenképp mesé-

lek. Kecskesajtokat állít elő Török-

bálintról Herczog Anita (Kecske-

világ Idamajor), valamint Lambing 

Roberta és Varga György. Nesz-

mélyről Pallagi Zsuzsanna (Gere-

csekecske) Vastag Gusztáv (Guszta 

Sajt). Nagyigmándról Szabó lldikó 

és Nagy László, Dégről Nagy Ró-

bert László (A Dégi Sajtász). Végül, 

de nem utolsó sorban sajtmegálló-

ként Ribli Ilona és Kolozsvár Mi-

hály Hangistállója. Folyamatosan 

érkeznek újabb jelentkezők is, és 

vannak, akik időközben kiléptek 

ebből a hálózatból, de összessé-

gében ez egy dinamikusan fejlődő 

hálózat.

A. L: Jól értem a felsorolásból, 

hogy nem szorítkoztok a Völgyvidék 

területére?

B. E.: E  témában nem, mert a 

környékünkön, valamint a megyé-

ben számos olyan kiváló sajtász 

van, akik jelezték bekapcsolódási 

szándékukat a Sajtúthálózatba, il-

letve számos olyan kisebb sajtász 

volt, akiknek a támogatását fon-

tosnak tartjuk és nem akartuk őket 

kihagyni.

Képzés és marketing

A. L.: Említetted, hogy Pozsa 

Panni üzletéről, a  Szarkafészekről 

még mesélsz nekünk.

B. E.: Pozsa Panni a kezdetektől 

a tagunk. Neki nagyon jó minősé-

gű sajtjai voltak, de ő most már in-

kább a Szarkafészekben, a  Budaör-

sön működő szaküzletében, a  sajt-

készítő eszközökből bonyolít nagy 

forgalmat. Emellett érdeklődőknek 

tart sajtkészítő tanfolyamot, me-

lyen bárki megtanulhatja a joghurt 

és krémsajt készítésének alapjait, 

amelyhez kapszulás oltóanyagot 

biztosít.

A. L.: Ettől ő még belefér ebbe a 

koncepcióba?

B. E.: Teljesen. Amikor el tud 

jönni a képzési alkalmakra, szak-

mai ismereteket tud átadni a kez-

dőknek. Az az óriási tapasztalat, 

amivel ő rendelkezik, mind sajtké-

szítés, mind marketing szempont-

ból, nélkülözhetetlen a leendő sajt-

készítők számára. Csak azt akarom 

az ő példájával illusztrálni, hogy 

menet közben is alakul, színesedik 

a hálózat tartalmilag is.

A. L.: Milyen feladatot láttatok, 

láttok el folyamatosan a Sajtút há-

A sajtút térképe
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lózat kapcsán, hogyan segítitek a 

hálózat tagjait?

B. E.: Egyrészt a Völgy Vidék 

Közösség adta be a pályázatot 

2013-ban, mely során kialakult en-

nek a koncepciója, állomásai, szá-

mos taggal, amelyet a Völgy Vidék 

Sajtút című kiadványban is látsz. 

Ennek a megálmodója, lelke és a 

marketingjének a kitalálója Szla-

nyinka Edina Mária. A  tagok ter-

mészetesen folyamatosan változ-

nak. A  mi feladatunk a marketing, 

a  közösség tagjainak a koordináci-

ója, összefogása. Pl. egy-egy telepü-

lési rendezvény előtt jön a telefon 

az adott esemény szervezőjétől, 

hogy szeretnék, ha lenne a rendez-

vényen sajtos. Megbeszéljük, hogy 

szeretnének-e kóstoltatni, vagy 

sem, illetve hány sajtosra lenne 

szükség. Ezután meghirdetem a le-

hetőséget a tagjaink között. Ha csak 

3-5 sajtost kérnek, akkor én szok-

tam összeválogatni, hogy lehetőleg 

többféle típus legyen, mindamel-

lett ügyelve arra is, hogy mindenki 

kapjon lehetőséget a megjelenésre. 

Elmondhatom, hogy most már a 

fővárosból is számos helyről for-

dulnak hozzánk ez ügyben. Mind-

emellett lehetőségeinkhez mérten 

képzéseket is szervezünk a tagjaink 

számára. Legutóbb az Etyeki Falu-

műhely Alapítvánnyal együttmű-

ködve sikerült idehozni egy trénert, 

és egy tíz alkalomból álló marke-

tinges képzést szerveztünk a tagok 

számára. Többen éltek is a lehető-

séggel, és azóta a gyakorlatban is 

alkalmazzák az ott tanultakat, pl. 

elkezdtek blogot írni. A  szakmai 

oldalt, valamint a hálózat országos 

marketingjét pedig a KKASE végzi.

Kóstoltató terasz

A. L: Látszanak már konkrét, 

kézzel fogható eredményei az össze-

fogásnak?

B. E.: Igen, mindenképpen lát-

szik az egységben az erő nagy igaz-

sága e területen is. Kezdik felismer-

ni a tagok, hogy nem konkurensek, 

és már rendszeresen egymáshoz 

küldözgetik a vevőket és a cso-

portokat, ha az adott állomás nem 

tudja kiszolgálni az igényeket. Egy-

úttal kiváló reklámfogás is, mert a 

vevőben az marad meg, hogy azon-

nal el tudták látni, tudta teljesíteni 

a kívánságait ez a remek szakmai 

közösség. Másrészt most télre a 

kisebbek összefogtak a széna ren-

delésben, így közösen olcsóbban 

jutnak hozzá, tehát egy együttmű-

ködés e téren is beindult.

A. L.: Gondolom, nem szeret-

nétek itt megállni. Milyen terveitek 

vannak a jövőben, milyen szerepet 

szánsz magatoknak ebben a háló-

zatban?

B. E.: Természetesen szeretném 

a tagok közötti összefogást erősíte-

ni. Mindenképp szeretnék még az 

ősszel egy kis összejövetelt a tagok-

nak, amolyan igényfelmérést, hogy 

kinek mire van szüksége, ki, hogy 

halad. Lehetőséget biztosítani az 

együttlétre, hogy megbeszélhessék 

a problémáikat, tapasztalatcseré-

re. Az igények függvényében to-

vábbi képzéseket, tanulmányuta-

kat – akár külföldre is – szeretnék 

szervezni a tagjainknak, ezekkel al-

kalmat adni számukra a folyamatos 

fejlődésre. Ha magát a struktúrát 

nézzük, szeretnék egy megálló alat-

ti szintet még kialakítani, a „kóstol-

tató udvar” vagy „kóstoltató terasz” 

szintjét a „kicsik” számára. Lehetne 

persze ezeket is megállónak hívni, 

de ha megnézzük a Hangistállót, és 

egy ilyen kisebb „kínáló teraszt”, ég 

és föld a kettő közötti különbség, 

utóbbi inkább kicsit az „őstermelő-

séghez” kötődik. Mindezek mellett 

több térségből jelentkezett már kol-

léganő, hogy szeretnék ezt a mintát 

átvenni, az ő térségükben is kiala-

kítani a hálózatot. Végül, de nem 

utolsó sorban azt szeretném, ha az 

egyesületünk továbbra is, amolyan 

kovász lenne a Sajtút hálózatban.

Művészet és 
 gasztronómia

A  Völgyvidék Sajtút megállói 

közül kiemelkedik programjaival 

az Óbarok-Nagyegyházán találha-

tó Hangistálló. A megálló legjelen-

tősebb programja kapcsán beszél-

gettünk Ribli Ilonával és Kolozsvári 

Mihállyal, a  Hangistálló Nonprofi t 

Közhasznú Kft. tulajdonosaival.

A. L.: Ilona, Mihály hol vagyunk 

most? Mi ez a hely? Honnan a Hang-

istálló név, és mitől sajtmegálló?

Ribli Ilona: A Hangistálló a Vér-

tes és a Gerecse hegység között a 

völgyben található, Budapesttől 42 

km-re, egy közel 300 lelket szám-

láló kis faluban, amely közigazga-

tásilag Óbarok része. Az épület 

maga 500 m2 alapterületű, több 

mint 100 éves istállóépület, amely a 

Batthyány grófok birtokának részét 

Sajtmegálló
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képezte. Később a bicskei termelő-

szövetkezet tulajdonába került, és 

gyapjúmosásra, -szárításra és ter-

ménytárolásra használták. Jelenleg 

a Hangistálló Kulturális Nonprofi t 

Közhasznú Kft. tulajdona, és egy-

úttal a település közösségi színtere-

ként is funkcionál. 2000-ben kezd-

tük el az elhanyagolt épület felújí-

tását férjemmel, Kolozsvári Mihály 

villamos mérnökkel, aki a műszaki 

kérdésekhez ért, mert én csellómű-

vészként az épületben rejlő lehe-

tőségeket láttam inkább. Hegedűs 

Imre, a Bicskei Mezőgazdasági Zrt. 

igazgatója támogatásával folya-

matosan haladt a felújítás, átalakí-

tás, amelynek révén már nemcsak 

Nagyegyházának, hanem a környe-

ző településeknek, is sokszínű kul-

turális programlehetőséget, igazi 

közösségi teret biztosít a Hangistál-

lóra keresztelt épület. A Völgyvidék 

Sajtút Hálózat kialakítása során a 

Völgy Vidékfejlesztési Közösséggel, 

mint projektmenedzserrel, a  Bics-

ke Mg. Zrt.-vel, mint sajtállomás 

kialakítójával egy sajtmegálló léte-

sítésére pályáztunk. Ennek a pályá-

zatnak a keretében a sajtpincét ala-

kítottuk ki és a sajtmegálló techni-

kai eszközrendszerét szereztük be 

és valósítottuk meg. Ebbe a pályá-

zatba volt beleépítve programként 

a sajtmustra is 2013-ban.

A. L.: Tehát ti a Sajtút Hálózat-

ban a Sajtmegálló szerepet vállal-

tátok fel. Mit jelent ez?

Kolozsvári Mihály: Az összes 

komolyzenei, népzenei és egyéb 

rendezvényünk mellett mindig biz-

tosítunk lehetőséget a környék sajt-

termelőinek a megjelenésre, egy 50 

km-es körzetből. Egyrészt támo-

gatjuk őket azzal, hogy a koncer-

tek mellett nem kérünk helypénzt, 

természetesnek tartjuk, hogy ott 

vannak, és velünk együtt örülnek a 

koncerteknek, jól érzik magukat és 

el is tudják adni a sajtjaikat, mivel 

általában a közönséget ez nagyon 

is érdekli és kelendő. Ezért min-

dig igyekszünk, hogy legyen sajt 

meg bor is. Ezen alkalmakkor nem 

csak a portékájukat árulják, hanem 

Ribli Ilona és Kolozsvári Mihály

Sajtmustra

Ribli Ilona és Kolozsvári Mihály

Gyerekkoruk óta ismerik egymást. Ilona a hegyes-völgyes Bara-

nya megyében, Komlón született, Mihály az Alföld „hírös” városában, 

Kodály hazájában, Kecskeméten. Úgy hozta az élet, hogy a Kolozsvári 

család Komlóra költözött és Mihály egy osztályba járt Ilona testvér-

bátyjával. Mihály abban az még csak azt látta, hogy egy cinege vékony 

kislány hatalmas „puttonnyal” a hátán közlekedik. Ez volt Ilona csel-

lója. A hangszert Ilona édesapja és a zeneiskolai tanárnője választot-

ta, ő pedig nagyon megszerette a hangját. A zeneiskola után a pécsi 

művészeti gimnáziumban tanult tovább, majd felvételt nyert a buda-

pesti Liszt Ferenc Zeneakadémiára. Mihály közben a pécsi műszaki 

főiskolán diplomázott villamos mérnökként. Összeházasodtak, az-

után megszületett Gergő fi uk. Bajára költöztek, itt megalakult a Da-

nubius vonósnégyes, melynek az óta is tagja Ilona. Később született 

a kislányuk, Csenge. Bajáról Pestre költöztek, a vonósnégyessel több 

nemzetközi verseny díjazottai voltak, 15 CD- lemezük, számos rádió-

felvételük készült, bejárták Európát és a távol-keleti országok közül 

koncerteztek Japán, Korea, Hon kong és Malajzia koncerttermeiben. 

Miközben Ilona a koncert termek színpadát „koptatta”, férje mér-

nökként, majd vállalkozóként dolgozott, gyermekeik felnőttek, Ger-

gely szintén csellóművészként diplomázott Ausztriában, Grazban. 

Ötvös, iparművész feleségével és Anna unokájukkal Bécsben élnek.  

Csenge képzőművész lett, jelenleg Kanadában, Montrealban él és egy 

nemzetközi kutatócsoport tagjaként dolgozik.

Ilona és Mihály 2000-ben költözött Nagyegyházára, nyolc éve 

kezdték kialakítani a Hangistálló épületét, szervezik a koncerteket, 

népzenei sorozatokat, előadói esteket, térségi Kórustalálkozót, a Ma-

gyar Sajtmustrát és a falu lakóinak hagyományőrző felnőtt és gyer-

mek programjait.
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kóstoltatnak is. Ennek is, ahogy 

magának a Sajtút Hálózatnak is az 

a lényege, hogy a sajt közvetlenül 

jusson el a termelőtől a fogyasz-

tóig az ellátási lánc rövidítésével. 

Igyekszünk azért egy permutációt, 

egy körforgást csinálni, hogy min-

den környékbeli sajttermelő sorra 

kerüljön, és meg is érje számukra. 

Összességében jól és folyamatosan 

működik ez a dolog.

Szakmai sajtmustra

R. I.: A környékbeli sajtosok pe-

dig élnek is az általunk biztosított 

lehetőséggel, és már a rendezvé-

nyeink látogatói is tudják, hogy ná-

lunk mindig van sajt, és készülnek 

is arra, hogy a koncert mellett a 

szünetben vásárolnak. Sőt, a  rend-

szeres látogatóink néha már rekla-

málnak is, ha nem az a sajtos jött 

éppen, akit vártak. Kérdezgetik, 

hogy az illető hol van és miért nem 

jött, és kérik, hogy legközelebb 

ilyen ne forduljon elő!

A. L.: Ilona, Mihály mi az a 

Sajtmustra és mikor indult?

R. I.: 2013-ban volt az első Ma-

gyar Sajtmustra, melynek ötlete 

Hegedűs Imrétől, a  Bicskei Mező-

gazdasági Zrt. igazgatójától szár-

mazik, aki a Hangistálló Nonprofi t 

Kft-nek is tagja. Ekkorra készült 

el maga a Hangistálló, és vált al-

kalmassá ilyen kaliberű rendezvé-

nyek szervezésére. A  rendezvény 

támogatására sikerült megnyerni 

a Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, 

Képzési és Vidékfejlesztési Intéze-

tet, a Magyar Nemzeti Vidéki Háló-

zatot, a  Völgyvidék Leader Közös-

séget és a rendezvény szakmaiságát 

garantáló Kis- és Agrárvállalkozók, 

Sajtkészítők Egyesületét. Ez azóta 

hagyománnyá vált és minden év-

ben megrendezzük, a  KKASE ál-

landó támogatásával. A rendezvény 

célja, olyan programlehetőség biz-

tosítása mind a termelők mind pe-

dig a lakosság számára, amely kö-

zelebb hozza az embereket a gaszt-

ronómiához, a  magyar sajtkultúrá-

hoz. Ahol a sajtkészítés szereplői 

megismerhetik egymást és egymás 

termékeit, hozzájárulhatnak a he-

lyi kezdeményezések sikeréhez. 

A  sajtmesterek szakmaisága is erő-

södik összefogásuk által; egyúttal 

ösztönzés is arra, hogy egy igényes, 

jól megszervezett bemutatkozással 

közvetlen kapcsolatot teremtsenek 

a fogyasztókkal, és megismertessék 

minőségi kézműves tejtermékei-

ket. A  rendezvény az évek során 

kétnapossá nőtte ki magát. Az első 

nap, szakmai nap: verseny és kon-

ferencia. A versenyre mindenki két, 

szigorú kritériumoknak megfelelő 

sajttal nevezhet, amelyet jeles szak-

Sajtkészítés

A Nagyegyházi Hangistálló

Budapesttől 42 km-re, a Vértes és a Gerecse talál-

kozásánál található a mintegy 300 lelket számláló kis 

falu, Nagyegyháza. Közigazgatásilag Óbarokhoz tar-

tozik, de az ott élők fontosnak tartják, hogy lehetőség 

szerint mégis önálló közösségként őrizzék a Nagyegy-

háza nevet, ápolják a régi hagyományokat és újakat te-

remtsenek. Nagy segítségükre van ebben a közel nyolc 

éve működő Hangistálló, mely helyet ad a faluközös-

ség programjainak, kulturális és gasztronómiai ren-

dezvényeinek. Nagy szükség van erre, miután a kis fa-

lunak még temploma sincs. 2000-ben, mikor a Kolozs-

vári házaspár – Kolozsvári Mihály villamos mérnök és 

Ribli Ilona csellóművész – Budapestről ide költözött, 

meglátta a csodálatos természeti környezetben rejlő 

értékeket, lehetőségeket és a közel 150 éves – a Bat-

thyány grófok idején épült –, ám a 21. századra már 

erősen leromlott állapotú tehénistállóból mára egy 

szép, kulturált hangversenytermet, közösségi házat 

alakítottak ki. Az épületet főként Uniós pályázatokból 

újították fel, a  tetőterében nyolc kétágyas szoba, für-

dőszobával, közösségi térrel, teakonyhával alkalmas az 

erre járó turisták, zarándokok elszállásolására.

Az épület mellett haladnak el a Mária út, a piros 

és kék országos túra útvonalak, valamint a Völgy Vi-

dék és a Velencei tó kerékpáros útvonala is. A nagy-

egyházi Hangistálló egyben sajtmegálló is, mert része 

az országos sajtúthálózatnak és az ide betérő zarán-

dokok, turisták, koncertlátogatók megkóstolhatják a 

különféle kézműves sajtokat, melyeket a nemrég ki-

alakított sajtpincében tárolnak. A Hangistálló mellett 

épített búbos kemencében fi nom ételek készülnek. 

A  főként komolyzenei és népzenei sorozatok mel-

lett országos rendezvények is helyet kapnak. Ilyen 

a FA-TÁL-IS – faművesek országos találkozója és 

termékvására-, KÓSTOLÓ – hagyományos régi ma-

gyar alapanyagok (köles, hajdina…) felhasználásával 

készített ételek kóstolása, vására, vagy az idén már 

negyedszer megrendezésre került Országos Sajt-

mustra, kézműves sajtverseny és vásár. Programjai-

kat megtalálhatják a www.hangistallo.hu honlapon.

Mára büszkén viseli a Fejér Érték védjegyet is, 

bekerülve a Fejér Megyei Értéktárba.
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Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Egyesület

A  Völgy Vidék Közösség célja összefogni a Vá-

li-víz és a Szent László-patak völgye, valamint a 

Vértesalja és az Etyeki dombság egymással szom-

szédos települési önkormányzatait, valamint a terü-

letükön működő vidékfejlesztésért elkötelezett vál-

lalkozásokat, civil szervezeteket, intézményeket és 

magánszemélyeket. A Völgy Vidék Közösség elsőd-

leges feladata a fenti szervezetek vidékfejlesztéssel 

összefüggő tevékenységeinek, fejlesztéseinek ösz-

tönzése és széleskörű partnerségük megteremtése.

A Völgy Vidék Helyi Akciócsoportot 67 szerve-

zet alapította 2007 őszén (civilek, vállalkozások és 

önkormányzatok). Közülük 45-en vettek részt 2008 

őszén a jogi személyiséggel rendelkező Völgy Vidék 

Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület lét-

rehozásában (Völgy Vidék Közösség), melynek tag-

létszáma 2011-re 70 fölé, 2015-ben 80 fölé bővült.

2015-2016-ban a Völgy Vidék Közösség megal-

kotta a 2014-2020-as időszakra szóló Helyi Fejlesz-

tési Stratégiáját, melyet az Irányító Hatóság 2016. 

július 25-én jóváhagyott. A Helyi Fejlesztési Straté-

gia szerinti intézkedésekre rendelkezésre álló indi-

katív forráskeret 2020-ig 365.500.000 Ft.

A Völgy Vidék térségben a legfontosabb kihívás 

az itt élők közös identitásához, kitörési pontjainak 

azonosításához, továbbá helyben tartásához és a 

betelepülők helyhez kötéséhez kapcsolódó társa-

dalmi, gazdasági feltételek olyan tudatos stratégiai 

fejlesztésében rejlik, amely megteremti a tájjal és a 

környezettel, a  társadalmi és a gazdasági szerveze-

tekkel, valamint az egymással történő harmonikus 

együttélést, és hosszabb távon is fenntartható mó-

don biztosítja a kedvező életszínvonal, életminőség 

és életkilátások lehetőségét.

mai zsűri bírál el. A  konferencián 

pedig a szakma aktuális kérdéseiről, 

és egyéb fontos témákról neves ha-

zai és külföldi előadók tolmácsolá-

sában hallgathatnak meg előadáso-

kat az ország sajtkészítői.

Vajköpülők rekordja

R. I.: Idén a Földművelésügyi Mi-

nisztérium támogatásával 16 hatá-

ron túlról érkező sajtkészítő is részt 

vehetett a rendezvényen. Ezzel gya-

korlatilag a rendezvény kárpát-me-

denceivé nőtte ki magát. A szakmai 

nap lényege, hogy a kezdő sajtkészí-

tőktől a profi bbakig, a kistermelőktől 

a nagyobb üzemekig mindenki kap 

a szakmai fejlődéséhez segítséget. 

A  versenyben résztvevők külön is, 

mivel másnap, az úgynevezett kö-

zönségnap a verseny eredményhir-

detésével vette kezdetét, majd a ké-

szítőknek lehetőségük volt a zsűrivel 

való egyeztetésre, amelyen személyes 

fejlesztési javaslatokat is kaphattak.

A. L.: Egy hivatalos ceremóni-

ának is otthont adott a sajtmustra 

idén. Mi volt ez?

K. M.: A közönségnapon a Kis- 

és Agrárvállalkozók, Sajtkészítők 

Egyesülete és a Székely Sajtkészítők 

Kézműves Egyesülete Együttmű-

ködési Megállapodást írt alá.

A. L.: Tudom, hogy évről évre 

törekedtek a mustra megújítására, 

fejlesztésére, arra, hogy minél töb-

ben értesüljenek róla, minél széle-

sebb körből jöjjön a közönség, és a 

hagyományőrzésre is súlyt fektettek. 

Az idei sajtmustra ebből a szem-

pontból is különlegesnek mondható.

K. M.: Idén a sajtmustrát Buda-

pesten, 2016. szeptember 26-án dél-

után, a Széll Kálmán téren vajköpülő 

fl ashmob vezette be, ahol is a buda-

pesti közönségnek 10-20 fővel meg-

mutatták, hogy mi az a vajköpülés. 

Ezzel a cél az volt, hogy felhívják a 

fi gyelmet a rendezvényre, a magyar 

gasztronómiára, és a hagyományos 

étkezésre. Mindezek mellett most 

már a médiában, rádióban, tv-ben is 

több helyen elhangzott a IV. Magyar 

Sajtmustra eseménye.

Magán a rendezvényen pedig 

vajköpülő Guinness-rekord is szüle-

tett: 79 ember egyszerre, 25 percen 

át, hagyományos eszközökkel, még 

sehol másutt a világon nem köpült 

vajat. Nagyon jókedvű, és izgalmas 

esemény volt ez. Népzenére, rit-

musra, körbe ülve, több generáció, 

ütemre és hatalmas kacagások kö-

zepette köpülte a vajat. Mindenki 

kapott ehhez 1 liter tejszínt, ebből 

literenként 70 dkg vaj keletkezett, 

tehát összességében kb. 56 kg vajról 

beszélünk. Végül mindenki elvihet-

te az általa elkészített terméket.
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