Beszámoló a tajvani UIBC Cukrász Junior Világbajnokságról
Idén a távoli Tajvan volt a helyszíne a junior cukrász világbajnokságnak. Hagyományosan a
verseny idejére időzítik a szervezők a UIBC éves Közgyűlést, ahol hazánkat Pataki János elnök
úr, az UIPCG (UIBC elődje) volt elnöke képviselte.
- Pataki úr, Ön fő támogatója annak, hogy vegyenek részt a magyar fiatalok nemzetközi
megmérettetésen. Miért gondolja, hogy ez fontos?
- A magyar cukrászok múltját tekintve, szinte kötelező minden nagy nemzetközi versenyen a
részvételünk. Nem engedhető meg, hogy amit örököltünk, azt rossz gazda módjára veszni hagyjuk.
Tapasztalatom szerint, ha Magyarország szóba kerül külföldön, a 3.-4. mondatban már a Dobostorta
szerepel. Már pedig ez cukrásztermék a javából. Nos, nem lehet, hogy ez elvesszen. Az már más
kérdés, hogy ennek az őrzésnek csak az Ipartestület érzi minden terhét. Hogy egy kicsit költői legyek,
édes a teher, ha nehéz is. Ebben a munkában komoly támogatóm a tagságon kívül Kemény Andrásné,
Zsuzsa, aki a Kézműves Cukrászatért Alapítvány felelőse, egyben a versenyző fiatalok felkészítője.
A felkészítés koordinátora
- Kedves Zsuzsa! Bemutatnád, hogy az idei versenyre hogyan készültek fel a fiatalok?
- Január óta folyik egy intenzív felkészítés. Eleinte egyedül készültek fel, de ez nem volt célravezető.
A versenyzők fiatal korából adódóan sajnos több olyan hiányosságot észleltünk, aminek a
kiküszöbölése csak rutinnal és tapasztalással, szakmai tanácsadással érhető el. Idén ezért választottuk
az együttes felkészítést, melyekre többször meghívtuk Kiss Zoltánt, Balogh Lászlót, ifj. Sulyán Pált,
hogy útmutatásaikkal segítsék a fiatalokat. A fent említett hiányosságok - a problémamegoldó
képesség és az időbeosztás, a munkafolyamatok tervezése - az, ami még erősítésre szorulna, de ezt is
csak a gyakorlatban lehet elsajátítani. Az idei világversenyen való megjelenés több millió forintba
kerül, nagyon sokat köszönhetünk a verseny felkészítést támogató szponzorainknak, akiket név szerint
az alapítványi beszámolómban felsorolok.
- Hogyan tovább? Látsz abban perspektívát, hogy magyar fiatalok nevezzenek a nemzetközi
versenyekre?
- Mindenképpen. Látni kell, hogy hol tart a világ, és ezek a versenyek nagyon alkalmasak arra, hogy
bepillanthassunk más nemzetek szakmai munkájába. Értékelhetően látnunk kell, és meg kell, hogy
tudjuk, hol tart a nemzetközi cukrászvilág. Ismernünk kell a külföldiek felkészülését, állami támogatási
rendszerét, felkészítőiket, a zsűrizés módszerét, és még sorolhatnám.
Mi most két nagyon felelősségteljes és felkészült fiatalt küldünk ki. Remélem, jól szerepelnek, kívánok
nekik sok sikert, eredményes szereplést és sok-sok élményt.
Domonkos Dávid
- Dávid, honnan jön az ötlet?
- A Sipkay Barna Szakközépiskola tanulója vagyok és az iskolában Kollonnay István szakoktatóm
mondta, hogy van ez a lehetőség.
- Már túl vagy a felkészítésen. Nem bántad meg?
- Nem. Nagyon örülök, hogy jelentkeztem, hogy beválasztottak, igyekszem majd a legjobb tudásom
szerint dolgozni a versenyen.
- Melyik munkától félsz a legjobban?
- Az artisztikától. A munkaszervezéstől.
- Mit vársz a versenytől?
- Hogy ne az utolsó legyek.
Túróczi Anita
- Anita, te honnan jöttél?
- Kecskeméten végeztem a Széchényi István Idegenforgalmi Szakiskolában, majd a Jakó cukrászdában
kezdtem el dolgozni.
- Téged mi inspirált, hogy részt vegyél ezen a versenyen?

- A munkahelyemen Jakó úr mondta először, de ott dolgozott Kiss János is, aki a tavalyi versenyen
részt vett, ő is rengeteget mesélt a versenyről. Anci néni pedig a kezdetektől fogva támogat.
- Van még izgulni való?
- Biztos van, de én nem is tudom most, hogy mi lenne az. Én mindent megtettem, igyekeztem minden
tanácsot megfogadni, sokat gyakoroltam, elméletben is készültem. Akármi is lesz az eredmény, én
örülni fogok neki, mert a felkészülés alatt nagyon sokat tanultam.
/Lapzártakor mát tudjuk az eredményt: Midori Matsuda- Japán (1.), Vanessa Schnyder - Svájc(2.),
Rebecca Schreiber Németország (3.),…- Túróczi Anita (8) Domonkos Dávid (9)/
Összefoglalás
- Mit mond Balogh László, zsűritag, a kis csoport egyik résztvevője?
- A verseny technikai lebonyolítása professzionális volt, a legmodernebb eszközökkel álltak a
versenyzők rendelkezésére. Az előző évhez viszonyítva a pontszámok szempontjából elmondható, hogy
jóval erősebb mezőny volt. Versenyzőink több pontot értek el, mint a legutolsó verseny magyar
résztvevői, de ezek a pontszámok Tajvanban ezt az eredményt hozták. Egyébként a középmezőny
nagyon szoros volt, pár pont differencia döntött.
Személy szerint itt is gratulálnék a fiataloknak, szépen helytálltak. Zsűritagként annyit mondanék,
hogy nem lehetetlen nagyobb célokat kitűzni, mert a tudásuk alkalmassá teszi őket nemzetközi
megmérettetésre.
Remélem, hogy az élmények megerősítik őket abban, hogy szép szakmát választottak és ilyen
színvonalasan fognak dolgozni a napi munkájuk során is.

