Az MKB Professzori Klub somlóvásárhelyi rendezvénye

2015. november 28-án az MKB Bank munkatársai a kilenc éves múlttal
rendelkező Professzori Klub keretében a veszprémi székhelyű Pannon Egyetem
és a győri Széchenyi István Egyetem professzorai részére igen nívós kirándulást
szerveztek. A professzorok és partnereik (a mintegy hatvan személy) számára
összeállított program célja – többek között – a csodálatos Somlói borvidéken
található Kreinbacher Birtok 2015-ben átadott multifunkcionális vendéglátóközpontjának a meglátogatása volt.
A vendégek verőfényes késő őszi délutánon, naplemente előtt érkeztek meg a
szemet gyönyörködtető, arányos formájú Somló-hegy, a ma már alvó vulkán
lábához.
A somlói borok hírnevét Bél Mátyás (1684-1749), a jeles geográfus és
polihisztor a következő elismerő szavakkal illette: „…különösen a Somlyó
hegyen termő bort nemcsak a balatoninak, hanem a legtöbb magyar
borfajtának is elébe helyezik; tartósságban pedig ha valamennyit nem is múlja
felül, de bízvást felér velük.” – A somlóiak ma büszkék arra, hogy borukat
minőség tekintetében a honi fajták közül csak a tokaji borok előzik meg.
A somlói bor gyógyhatását az orvostörténet a következőképpen foglalta össze:
„1. A somlait kis adagokban, rendszeresen kell fogyasztani, hogy az emberi
szervezetet (étvágy, kiegyensúlyozott idegállapot, bélműködés) karban tartsa.
2. Aranyér és székrekedés ellen hatásos. 3. Borzongás és meghűlés ellen
(forralva is) ajánlatos. 4. Idős korban általános erősítő, vérképző, de hasonlóan
erősíti a legyengült, beteg embert is. 5. A savhiányban szenvedőknek,
gyomorbántalmakra panaszkodóknak a sok sav ellen somlai aszút vagy óbort
ajánlanak. 6. Férfiúi potenciál növelésére, a „fiúnemzés” elősegítésére. 7. Az
emésztés elősegítésére gyermekeknek is adták, de bármilyen rossz közérzet
alkalmával is itattak somlait. 8. A sebek kimosására is használták a
szőlőhegyen.” (M. Mester Katalin nyomán)

A Professzori Klub közösségét egy pohár „futur classique” pezsgővel fogadták a
Kreinbacher Birtok borbár-éttermében, amely az urbánus és indusztriál
stíluselemeket ötvöző kortárs építészet egyik reprezentáns alkotása. A somlói
borkülönlegességek kóstolására tíz-tíz személyre terített asztalok várták a
Professzori Klub tagjait. A borkóstolás előtt „Találkozás Pilinszkyvel”címmel egy
egyórás színvonalas zenés program szórakoztatta a résztvevőket: a jazzegyüttes fiatal művészei - Alexa, Hrutka Róbert és Kalmus Felicián – a neves
költő megzenésített verseit, gondolatfüzéreit adták elő. Az est meglepetése
Békés Itala, a Pilinszkyt személyesen is ismerő színművésznő egyéni hangvételű
versekkel megidézett emlékezése volt. Az igényesen összeállított zenés
irodalmi műsort követően a résztvevők – egyre jobb hangulatban – öt tételben
követhették a borkóstolást. Elsőnek a rózsa, a méz és gyógynövények aromáját
is idéző, 2012-es évjáratú nagysomlói cuvée-t, másodiknak a legnevesebb
somlóit, a nászéjszakák borát, a 2013-as juhfarkot, ezt követően a szintén 2013as évjáratú furmintot, majd a 2009-es évjáratú Szent Ilona-olaszrizlinget
kóstolták, végül pedig a Ház vörösbora, a birthvörös került a poharakba.
A borok utóaromáinak élvezéséhez frissen sütött pogácsát szolgáltak fel,
miközben a professzori társaság érdeklődéssel hallgatta a nosztalgiaébresztő, ma már retronak számító – egykor a polbeat zenei irányzatot képviselő Cseh
Tamás dalait Nagy Dániel Viktor és Hrutka Róbert előadásában.
A rendezvény kitűnő vacsorával zárult. A 2015-ben átadott szupermodern
étterem svédasztalos rendszerben elsőként a Professzori Klub eme
rendezvényén fogadta a vendégeket. A gazdag ételválaszték minden résztvevő
ízlését kielégítette. A vacsora alatt és azt követően kedélyes hangulatú baráti és
szakmai beszélgetések hozták egymáshoz közelebb a különböző generációk
professzorait.
A szervezésért és a program megvalósításáért köszönet illeti az MKB Bank
munkatársait, név szerint Kozma Kata főosztályvezető asszonyt, az MKB
Professzori Klub háziasszonyát, Nagyné Matolcsi Tünde fiókvezető asszonyt és
Hajdaráné Kárpáti Zsuzsanna tanácsos asszonyt.
Veszprém, 2015. december 1.
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