Magyar Gazdasági, Kulturális és Kulináris Hét Szófiában
(események, visszajelzések összefoglalója)
A Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara 2013. december 9-15. között Magyar Gazdasági, Kulturális
és Kulináris Hetet rendezett Szófiában, az 5-csillagos Grand Hotel Sofia-ban.
A rendezvény-sorozat védnöke Őexcellenciája Klein András úr, Magyarország bulgáriai rendkívüli
és meghatalmazott nagykövete volt.
2013. december 9-én a Hét eseményeit Őexcellenciája Klein András, a „Magyar várak” kiállítást
Doncsev Toso, a szófiai Magyar Intézet igazgatója nyitotta meg, számos bolgár intézmény, cég,
külügyi szakember, média képviselői jelenlétében. A magyar gasztronómia művelői, a Le Meridien
Budapest szakácsai ízelítők formájában bemutatták a Hét várható gasztronómiai csemegéit,
melyekkel a magyar konyhát kedvelőknek, illetve a magyar ízekkel ismerkedő vendégeknek
kedveskednek majd.
A megnyitót kötetlen beszélgetés követte az alkalomhoz illő borokkal fűszerezve:
Cserszegi fűszeres 2012 (Frittmann borászat)
Tokaji Hárslevelű 2009 (Puklus Pincészet)
Balatonlellei Esti-Kék 2009 (Garamvári Szőlőbirtok)
A Hét egyik kiemelkedő eseménye a 2013. december 10-i, a Nemzetgazdasági Minisztérium
támogatásával és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével megvalósult Magyarbolgár gazdasági fórum volt.
Köszöntőjében Klein András, Magyarország bulgáriai rendkívüli és meghatalmazott nagykövete
külön kiemelte a két ország közti növekvő kereskedelmet, és beszélt az újabb befektetési
lehetőségekről. Külön megköszönte a Kamaránknak azt az erőfeszítő munkát, melyet a két ország
közötti gazdaságfejlesztésért tesz.
Tzvetan Szimeonov, a Bolgár Kereskedelmi és Iparkamara elnöke rövid üdvözlő beszédében
örömének adott hangot, hogy az esemény sok, a kétoldalú kapcsolatokban érdekelt üzletembert
vonzott. Hangsúlyozta, hogy a fórumnak nagy jelentősége van abban, hogy e helyen újabb
partnereket találjanak. Felajánlotta a Bolgár Kereskedelmi és Iparkamara segítségét a további
partnerkeresésben.
Dunai Péter, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára az MKIK szerepéről beszélt, a
vállalkozások nemzetközi fejlesztése terén. Kitért a MKIK tevékenységét szabályozó törvény 2011.
évi módosítására, a cégek 2012. január 1-től érvényben lévő kötelező kamarai regisztrációjára,
továbbá az alapszolgáltatásokra, melyeket a magyar cégeknek is nyújt. Felvázolta a MKIK
felépítését központi és regionális szinten, és a nemzetközi tevékenységének prioritásait – EU
országokkal való kapcsolatfejlesztés, kapcsolattartás a szomszédos országokkal, Oroszországgal,
Kínával és egyes arab országokkal, kétoldalú vegyes kamarák és üzleti tanácsok létrehozása. Az
MKIK irodát működtet Brüsszelben, illetve vegyes kamarákat határon túl, továbbá alapvető
fontosságúnak tartja az együttműködést a HITA-val.
A bulgáriai Közép- és Kisvállalatok Ügynöksége céljait és feladatait ismertette Bogdana VataskaAnavi, főosztályvezető. Vataska-Anavi asszony a kis- és középvállalatokat segítő projektekről, az
exporttámogatási tevékenységről beszélt, kiemelte az ügynökség gazdag adatbázisát is, melyet
minden cég rendelkezésére bocsátanak, ha kérik. Az Ügynökség missziós tevékenységének része az
a Nemzeti exporttámogatási portál fenntartása is, mely képzéseket, információszolgáltatást, külföldi
vásári részvételt, kereskedelmi képviseleteket kínál. Ezek az információk eddig több szempontból is
hasznosnak bizonyultak: új kapcsolatok, új külföldi szereplések, tapasztalatcsere, partnerség stb. Az
Ügynökség gazdag tevékenységét jelenti továbbá a Nemzeti Innovációs Alap, a klaszter politika, a
piacképességet és az innovációt támogató projektek stb.
"Hordót a borhoz, bort a hordóhoz" címmel Mannó Pál, a Trust Hungary Fafeldolgozó és
Kereskedő Zrt. vezetője igen élvezetes, ábrákkal, számadatokkal tarkított bemutatója által, a
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nagyszerű szaktolmácsolásnak köszönthetően, a hallgatóság végigkövethette a cég 21 éves történetét:
a prózai kezdettől, a megfelelő fa megválasztásán, gyártáson, gyártási folyamaton és technológián
keresztül egészen napjaink tevékenységéig. Kitért a jól működő bulgáriai partneri kapcsolatokra is,
felvázolva a jövőbeni célt: „Szeretnénk részesei lenni a bolgár borászok hazai és nemzetközi
sikereinek…”
A fórum befejező prezentációját, "Kamaránk tevékenysége Magyarországon és azon túl" címmel,
Rossen Tkatchenko, a Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara elnöke tartotta. Rövid áttekintést adott a
Kamara tevékenységéről, megalakulásától napjainkig, külön kitért a kamarai szolgáltatásokra, amit
tagjainak nyújt.
A fórum utáni magyar büfévacsora a magyar borokkal együtt hozzájárult a prezentációk teremtette
üzleti légkör folytatásához, az eszmecseréhez, a kapcsolatépítéshez, az újabb partnerségek
alakításához.
2013. december 11-én sokak számára felejthetetlen élményt nyújtott a Garamvári gourmet vacsora,
melyet Desziszlava Stereva – Evgenija Szimeonova zongora duó négykezes előadása tette színessé
és színvonalassá. Stílusosan a választás Brahms-ra esett: Magyar Táncok №1-21.
A vendégek jó hangulatáról a Le Meridien Budapest két chefje és a Magyar Borok Nagykövetsége
gondoskodott, amely a "2006. év Borászata", a Garamvári Szőlőbirtok következő borait mutatta be:
Vincent Optimum Brut (Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Blanc), Мéthode Тraditionelle
Vincent Blanc Fleur (Pinot Blanc), Мéthode Тraditionelle
Vincent Furmint Brut (Furmint), Мéthode Тraditionelle
Sínai Cabernet Sauvignon 2009 (Garamvári Estate), száraz vörösbor
Vincent Tokaji Hárslevelű Demi Sec (Hárslevelű), Мéthode Тraditionelle
Az esemény tiszteletbeli vendége: Donchev Toso, a szófiai Magyar Intézet igazgatója volt.
2013. december 13-án került megrendezésre a Frittmann borvacsora. Le Meridien Budapest
szakácsai és a Frittmann család tagjai közötti egyeztetés előzte meg a nagyszerű menü
összeállítását, mely maximálisan illeszkedett a „2007 év Borászata” címet viselő Frittmann pince
boraihoz.
A bolgár borértőknek különleges alkalmuk volt megismerkedni olyan "hungaricum" szőlőfajtákkal,
mint Generosa, Irsai Olivér, Ezerjó, továbbá megízlelni a borászat egyik büszkeségét – a Cabernet
Sauvignon&Franc 2008. Minden egyes étel a kiváló magyar konyhát képviselte, és a kiválasztott
borok tökéletes kiegészítője volt.
Generosa 2012
EZERJÓ FAHORDÓS 2011
Cabernet Sauvignon&Franc 2008
Irsai Olivér 2013
A vacsora után minden vendéget megajándékoztunk egy kézműves csokoládéval a magyar Csokicsel
jóvoltából.
Az esemény tiszteletbeli vendégei Klein András, Magyarország bulgáriai rendkívüli és
meghatalmazott nagykövete, Frittmann István és Frittmann Istvánné Márti voltak.
Partnereinket és támogatóinkat a Magyar Gazdasági, Kulturális és Kulináris Hét hivatalos plakátján
is láthatják.
Összegezve: a Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara ezen események megrendezésével hozzájárult a
kétoldalú gazdasági kapcsolatok szélesítéséhez, megerősítéséhez, és a magyar gasztronómiai és zenei
kultúra minél szélesebb körű megismertetéséhez.
Budapest, 2013. december
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