A magyar húsmívesség

Hentesek és mészárosok históriája

Két szakmája van-e annak,
aki mészáros és hentes? – tette föl a
kérdést a Magyar Nyelvtudomány
című szaklap. Abban maradt: „A
válasz nem egyértelmű.”
Régi fotókon látható, hogy
a húsboltokon együtt szerepel e két
rokonszakma. Ami a két szó jelentésének különbségét illeti, a hentes
eredetileg csakis – kizárólag vagy
főleg – disznóvágással, a disznóhús
feldolgozásával foglalkozó személyt
jelentett. A hentes tehát ebben az
értelemben a mészáros egy altípusa,
amiből viszont az is kikövetkeztethető, hogy a mészáros mindenféle
állat hentese, tehát az állatok levágásával és húsuk feldolgozásával foglalkozó mesterember.
A mészáros szláv jövevényszó, eredetileg menszár, mészár alakokban kerülhetett a magyarba, a
mai végződését a hajós, szekeres stb.
foglalkozásnevek analógiájára kaphatta, akárcsak a csapláros, az esztergályos vagy a kocsmáros. A mészárol
is a mészár alakból születhetett, bár
az is elképzelhető, hogy már igeként
került a magyarba a szlávból, eredetileg ’mészároskodik, húst darabol,
vagdal’ jelentésben. A szót a szlávban
a ’hús’ jelentésű szóból képezték.
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A hentes eredete viszont
homályos. Talán összefügg a hasonló jelentésű hentellérrel, melynek
eredete szintén nem tisztázott. Ez
utóbbit összefüggésbe hozzák a középfelnémet handeler, handler, hendeler (mai irodalmi német Händler)
’ügynök, közvetítő’ (ma: ’kereskedő’) szavakkal. Az egyeztetés nehézsége itt elsősorban az, hogy a magyar és a német jelentést áthidaló
’vágóállat-kereskedő’ jelentés sem
a magyarból, sem a németből nem
mutatható ki.
Egy másik lehetőség, hogy
a hentes a régi bajor-osztrák hintscheln ’disznóhússal foglalkozik’
igével függ össze. Mindkét lehetőséget erősen valószínűtlenné teszi,
hogy szokatlan alaki változásoknak
kellett végbemenniük. (Fejes László
okfejtése alapján jutottunk el idáig.)
A Pallas Nagylexikon így ír: „Mészáros mesterség, mely az élő állatot iparszerüleg öli, feldolgozza és
a nyers húsnak élelmi cikk gyanánt
kereskedésbe hozataláról gondoskodik. Magyarországon van összesen 9321 M., akik 7958 segédszemélyt foglalkoztatnak, nevezetesen
108 tisztviselőt, 419 családi kisegítőt, 4968 segédet, 2258 tanoncot,
3 fiatalmunkást (16 éven alul), 29
felnőtt munkást, 78 napszámost és
1107 szolgát. E számok azonban
nem tüntetik fel még egész hűen a
M.-ipar állását, mert sok helyen különösen vidéken - ez kapcsolatos
a hentesiparral.”
A hentes pedig „a mészáros-iparhoz tartozó iparos, ki
azonban csak sertésvágással és
sertéshus-árulással v. sertésfélékkel foglalkozik. A H.-ipar egyike a
leginkább elterjedt iparágnak Magyarországon. Önálló csak nagyobb

városokban, mig vidéken rendesen
a mészáros-iparral közös. A magyar szt. korona országaiban van
összesen 3465 H. és pedig 3391
a szorosabb értelemben vett Magyarországon, 9 Fiuméban és 65
Horvát-Szlavonországban. Ezeknél
alkalmazva van az 1890. évi népszámlálás szerint 32 tisztviselő, 966

családi kisegítő, 1506 segéd, 1046
tanonc, 34 fiatal munkás (16 éven
aluli), 50 napszámos és 424 szolga,
vagyis a H.-iparral összesen foglalkozik Magyarországon 7523 egyén.
A H.-eknek és mészárosoknak külön szaklapjuk is van Magyarországon: Hentesek és Mészárosok Lapja címen, mely a földmivelésügyi
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minisztérium támogatása mellett,
Schatz Ármin szerkesztésében hetenként jelenik meg.”
A különböző mesterségek
korabeli szakmai és érdekvédelmi
szervezete volt a céh. Városokban
jött létre a középkorban és általában az iparosodás fellendüléséig, a
19. századig élt. A mészáros a legrégebben megszerveződő szakmának
tekinthető, mivel az első, a céh formáit mutató szervezeteket az 1270es években hozták létre, aztán 1376ban Pozsonyban létrejött az első,
a városi tanács által is elfogadott
mészáros céh. Egy városban egy
szakmának csak egy céhe lehetett,
így biztosították a magas szakmai
színvonalat és persze a jó árat. A céhek és tagjaik Magyarországon a 14.
századtól királyi kiváltságokat szerezhettek. A 15. században a városok fejlődésével a húsos szakipar is
fellendült. Például Budán 38, Bártfán 17, Sopronban 14, Eperjesen 10
mészárszéket, illetve mészárost mutattak ki a korabeli összeírások.
A 16. században 21, a 17.
században 69, a 18. században pedig
70 mészáros céh működött a történelmi Magyarországon. A szakma
képviselői a városok leggazdagabb
polgárai közé tartoztak, mivel nem
csupán a szűken vett húsfeldolgozással, hanem marhakereskedelemmel,
sőt textil- és szappankereskedéssel is
foglalkoztak. Majd a haszon egy részét szőlőbirtokokba fektették, mivel
a feudális állam minden rétegnek, így
még a zselléreknek is engedélyezte,
hogy szőlős kerttel rendelkezhessen.
A szőlő és a bor komoly jövedelmi
előnyt biztosított, így a mészárosok
egy része a városi polgárság leggazdagabb, legbefolyásosabb személyei
közé kerültek.

A mészáros szakma szinte
összeforrt a marhakereskedelemmel, ezért is látni az összes céhcímeren vagy reprezentatív céhkorsón
ökröt. A szarvasmarha beszerzése
a középkorban nagyobb fejtörést
okozott, mint más vágóállaté, különösen a paraszti gazdaságokban
hizlalt sertéseké. A szakma nagyon
komolyan vette a képzést. A mészárossegédnek legalább négy évet kellett szolgálnia a mestere mellett ahhoz, hogy őt is mesterré fogadják. A
legény – hasonlóan más szakmákhoz – köteles volt magát képeznie és
ez okból vándorolni.
A középkor jellegzetes
alakja a vándor, aki útja során bekéredzkedik egy-egy műhelybe, ott
ingyen (kosztért, kvártélyért) dolgozik, onnan írásos igazolást hoz el
és tovább indul újabb állomáshelye
felé. A mesterré válás alapfeltétele a
remek elkészítése volt, innen származik a remekmű kifejezés. A mészáros legények esetében ez egy ökör
levágásából és feldarabolásából állt,
természetesen megfelelő ügyességi

kívánalmakkal és ünnepi ceremóniákkal. A szegedi mészárosok 1719ben a céhremekkel kapcsolatosan
egészen szigorú követelményeket
fogalmaztak meg. Az avatandó legény becsüljön meg egy ökröt súlya
szerint úgy, hogy legfeljebb öt fontot
(kb. 2,5 kg) hibázhat; három ütésre
terítse le, egész biztonsággal a szívébe találjon bevérzés nélkül; mindkét
szarvát egy-egy ütésre üsse le; egy
csapásra vágja ketté a fejét, úgyszintén a mellét is a közepén; a fejet úgy
hasítsa, hogy a velő mindkét oldalon egyforma legyen.
Hosszú
évszázadokig
bárminemű hús kimérése, kis
tételben való árusítása csakis a
mészárszékben történhetett. Így
a vaddal és hallal való kereskedés is a mészáros céh üzlete volt.
Noha a hetipiacokon már a 16.
század eleje óta bárki árulhatott
húst, az állatot egészben vagy
félbe vágva, vagyis csak nagyobb
tételként adhatta el. A bontás, a
kimérés, a porciózás maradt a
mészárosoknál.
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A hentesek a 19. században
emelkedtek a mészárosokkal azonos rangra, mivel önálló céhet csak
ekkortól alapíthattak. Ugyanakkor
a tevékenységűk több évszázados
múltra tekint vissza. A sertésvágás
mestersége már a 15. században
különvált a mészárosságtól, és az elmúlt évszázadok alatt két változata
alakult ki. Az egyiket a faluhelyen
élő, paraszti gyökerű specialisták, a
böllérek művelték, akik az önellátó parasztgazdaságokban végezték
idényjellegű munkájukat, ami az állat levágásából és szakszerű feldarabolásából állt. A másik csoportba a
sertéshús értékesítésével foglalkozó
tulajdonképpeni henteseket sorolhatjuk, akik a legutóbbi időkig sem
tudtak volna faluhelyen megélni,
ezért lakóhelyüktől függetlenül a
városok húsellátásába kapcsolódtak

be. Így a hentességet is városi iparként tarthatjuk számon.
A hentesek elsőként 1726ban Kolozsváron szerveződhettek
céhhé, majd elég sokára, 1820-ban
született a második céh Debrecenben. A céhesedési folyamat ös�szeért a közvágóhidak megjelenésével, amikor a városok lakossága
nagyon gyorsan gyarapodásnak
indult az ipari termelés fejlődése
révén. Így alig jöttek létre a hentes
céhek, máris az ipartestületi szervezet határozta meg a hentesek
életét. Jellemző, hogy Budapesten
először marhavágóhíd jött létre
1872-ben. A sertés vágása néhány
évig még kimondottan falusi szokás maradt, hiszen több évszázad
hagyományai határozták meg a
húsfeldolgozás módozatait. Aztán
megalakult Győrben (1877), majd

Miskolcon (1892) a közvágóhíd,
ahol a marha mellett már juhot,
sőt sertést is vágtak.
A húsipar kialakulásával
megindult a nagybani szalámikészítés is, ami hosszú ideig kézműves elfoglaltság volt. A 19. század
derekáig kizárólag hazai piacra és
csak télen készült néhány száz kilogramm szalámi. 1862-ben Szegeden Kis Márton, 1867-ben Győrben Forgiarini Cedero, 1867-ben
Debrecenben Szabó Mihály, 1875ben Budapesten Giovanni Piazzon,
1878-ban Szegeden Pick Márk,
1885-ben Debrecenben Vidoni és
fivére, 1888-ban Budapesten Beimel és Herz kezdeményezésével
indult be a szalámi iparszerű gyártása. Ekkorra a termény, a paprika
és a sertés kereskedése együtt élt a
szalámi készítésével.
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Kis húsismeret

A húsiparban a fő fajtákat
eredet szerint osztályozzák: sertés,
marha, juh, ló, kecske, baromfi,
nyúl húsa. A közbeszédben húsnak tekintjük a vadak és a halak
húsát, de az előbbivel főleg a vadászok, az utóbbival a halászok

foglalkoznak, nem tartoznak szorosan a hentesek és mészárosok
feladatkörébe, nem is tekintik a
hentesipar alapanyagainak.
A fajtákon belül beszélünk
csontozatlan és csontozott, inaktól,
izompályáktól és részben zsírszö-

vettől megtisztított darabáruról,
valamint húskészítményekbe szánt
nyesedékekről; fehérárukról, csontokról, véres húsokról, belsőségekről, a vérről, a bőrről és fejrészekről,
végül a bélről. A fehéráruk körébe
tartoznak a hátból, hasból, pofából,
tokából származó szalonnafélék, a
zsír alapanyagául szolgáló háj, fag�gyú és cseplesz (hasi háj a gyomor
környékén), valamint a nyesedék,
ami a húskészítményekbe vándorol.
A csöves és lapos csontokból enyv
és zsír készül. A véres húsok döntően a hurkafélékben jutnak szerephez. A belsőségekből (máj, tüdő,
nyelv, lép, gyomor, pacal, szív velő,
vese, tőgy) húskészítmények és töltelékáruk lesznek. A vérből hurka és
sajt lesz, valamint húskészítmény. A
bőr és a fejrész darabos árukba, sajtokba kerül. A belet arra használják,
hogy hurkát, kolbászt vagy szalámit
töltsenek bele.
A szarvasmarháknál a fiatal bika 24 hónapnál nem idősebb
hím, a bika már betöltötte a két évet.
Ökörnek hívjuk a kifejlett, kasztrált
marhát. A tehén a kifejlett nő ivarú
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Élelmi anyag
Anyatej
Tojás
Tehéntej
Marhahús
Sertéshús
Baromfihús
Halhús
Keménysajt
Burgonya
Bab, borsó, lencse
Rizs
Búzaliszt
Ajánlott mennyiség

egyed, az üsző a lány. A sertéseket a
súlyuk szerint osztályozzák. 90 kilóig
malac, 120-ig növendék sertés, 160ig zsír-, illetve hússertés, 160 kiló fölött tenyésztésbe nem fogott sertés.
Őseink életében a ló után
a juh (birka) volt a legfontosabb
háziállat. A racka juh jellegzetesen
magyar állatfajta, csak a magyarok
lakta területeken található meg. A
szürke marha és a mangalica sertés mellett ez lehetne a harmadik
nemzeti büszkeségünk, ha tudatunkban lenne, milyen értéket képvisel. Megfigyelhető, hogy a racka
mellé sohasem tesszük oda, hogy

Fehérjetartalom
(g/100 g)
1,2
13,5
3,4
17-21
16-21
21-25
15-22
26
2,5
22-26
8
12
55
(g /fő/nap)

birka, míg a többi, főleg német
forrásból érkezett állatot birkának
nevezzük. Ebből is kitűnik, hogy a
nép a rackát tekintette juhnak. Kissé vad, de márványos húsa komoly
élvezeti értéket hordoz.
Magyarországon az elmúlt öt évtizedben az őshonos
kiskérődzők közül a juh volt az,
amely számban, népszerűségben
és jövedelmezőségben nagyobb
jelentőséggel bírt, de még így is
vele kapcsolatban egyrészt egy
sztereotip ellenállás (faggyú),
másrészt egy közhelyes ételválasztás (pörkölt) taszítja el az em-

Biológiai érték
100
100
88-95
88-92
84
82
80-92
85
73
56-72
63-67
53

bereket attól, hogy élvezettel, nyitottan forduljanak az állathoz.
A racka igénytelen jószág,
jól tűri a szélsőséges időjárásokat is.
Jöhet szélvihar, csapkodhat villám,
szakadhat jeges eső, megelégszik
egy fészerrel, ahol a bárányát megelli. Az erős, életképes kicsik akár
már a születésük napján megtesznek az anyjukkal több kilométert is,
ha a szükség úgy diktálja. Később is
szívósak maradnak, a legelőn tartott
racka a szó jó értelmében vett parlagi juh: edzett állat, mely a szabadban
éli le az életét. Húskinyerésben nem
tudja fölvenni a versenyt a nyugati
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Sertéshús
Marhahús
Csirkehús
Sertésmáj
Tőkehal
Ponty
Ajánlott mennyiség
(mg/fő/nap)

Nátrium
mg/100 g
70
70
50
338
90
50
2000

fajtákkal, ezért néhány évtizede a kihalás szélére sodródott. Ma nemzeti
program védi.
A birka minden része,
minden porcikája hasznosítható.
A nyak, a csontok, az inas porcogós részek és az apróhúsok kiválóan alkalmasak levesek készítésére.
Frissen sütésre való a comb, a gerinc, a borda, a lapocka és a felnőtt
juh mája. Egybesütésre, párolásra
ajánlható a comb, a gerinc, a lapocka, a szegy és a csülök. Pörkölt,
gulyás, levesek és apróhús ételek
készítésére alkalmas a szegy, a la-

Kálium
mg/100 g
442
381
400
368
350
310
3500

Kalcium
mg/100 g
13,2
10,0
5,0
10,4
11,0
30,0
800

pocka, a nyak, a fej, a nyelv, a szív
és a tüdő, valamint a húsbontáskor
keletkező apróhús.
A hat hónapnál nem idősebb juhok, a bárányok húsa világos rózsaszín, felületét átlátszó
hártya borítja, a fehér húsok közé
sorolható. Kiválóan alkalmas sütve,
rántva, paprikásnak, illetve leveseknek. A báránymáj rántva és sütve is
igen ízletes. A 6 és 24 hónap közötti egyedeket növendék állatoknak
hívjuk, a húsuk már sötétebb színű,
felülete vékony faggyúréteggel borított. Ebből a húsból még nem lehet

Vas
mg/100 g
1,0
1,6
0,6
16,0
0,3
1,0
12

Cink
mg/100 g
2,8
3,1
0,6
4,1
0,3
1,4
10

igazán jó pörköltet készíteni, inkább levesek, gulyások, sültek kiváló alapanyaga. A két évnél idősebb
felnőtt állatok húsa a marhahús és a
vadhúsok színével megegyező módon vörös színű, felülete sárgaszínű
faggyúval borított. Ebből a húsból
kiváló pörköltet, gulyást, és sülteket
lehet készíteni.
A juhtejből készült joghurt, kefir, gomolya, juhtúró és
sajtféleségek önmagukban és
ételekben is nagy gasztronómiai
élményt nyújtanak. Étkezés során zöldpaprikával, paprikával,
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paradicsommal, új és lilahagymával, borokkal kiváló íz harmóniát alkotnak.
A mi a faggyút illeti, nem
kötelező faggyúréteggel vastagon
megáldott birkahúst vásárolni. Ha
a húson kívül fél centinél vastagabb
faggyúréteget látunk, azt inkább ne
vegyük meg, mert árában sem éri
meg a sok faggyú. Az ideális az lenne, ha a hentesnél lehetne ürüt, azaz
fiatal korában kiherélt kost kapni,
aminek az íze sokkal jobb, mint a
nem ivartalanított társaié.
A kecskét az ókori görögök
szent állatnak tartották, mivel tőle
„tanulták el” a szőlő metszését, de a
Kárpát-medencében nem ez a tartásának fő szempontja. Mindazonáltal nagyon intelligens állatok. Bár
a kecskék voltak az első haszonállatok, amiket háziasítottak nagyjából
10 ezer éve, elsősorban mindig is
húsukért és tejükért tartották őket,
így nem álltak soha olyan közel az
emberekhez, mint például a kutyák
vagy a lovak. Ennek ellenére úgy
lépnek kapcsolatba és kommunikálnak az emberrel, mint ezek a fajok.
„A kecske igen parktikus állat.
Egyáltalán nem kell neki enni adni.
Mindent megeszik ugyanis. Nem csupán tápot, takarmányt, tengerit, darát,
szalmát, szénát. friss füvet, a kertben
tenyésző mindenféle giz-gazt, dudvát,
bokrot, fiatal fát és öreget, palántát,
veteményt, gyümölcsöt természetesen, de szívesen fogyasztja a fakérget,
a gyújtóst, a staflit, a lécet, mindenféle
faanyagot, a papírt, a nejlont, a gumit, a téglaport, a meszet, a szenet, s
nem veti meg az aprójószágot sem,
kismacskát, zsenge baromfit, mert a
kecske szórakozott állat, s gyakran
elfelejti, hogy ő nem ragadozó” – írja
Nagy János (receptlap.hu).

A kecske húsa igen értékes.
Hasonlóan a vadhúshoz, csekély
mennyiségű zsírt tartalmaz. Szemben a sertés átlagos 22%-os zsírtartalmával, a kecskehúsé csupán 3%.
„A kecskehús soványságának az
oka, hogy faggyúját nem az izomkötegek közé és a bőr alatti kötőszövetekbe rakja, mint a juh, sertés
és húsmarhák, hanem a hasüregbe
és a vesék körül halmozza fel” – olvashatjuk a Kecsketenyésztés című
könyvben. A még nem ivarérett
hím állatot hívjuk gidának, a nőstényt gödölyének, az ivarérett hím
kecske a bak (még ha csak 3-4 hónapos is), s az ivartalanított hím
kecske a caff.
Kissé édeskés a húsa, ezért
a megfelelő fűszerezésre nagyobb
gondot kell fordítani. A legked-

veltebb íz kompozíció az, amikor
együtt sütjük meg a kecskehúst a
kecskesajttal. A húsra olvadt kecskesajt minden ínyenc számára igazi
élményt jelent.
A sor végén ugrándozik a
nyúl. Húsából évente mindössze
2-3 dkg a fejenkénti fogyasztásunk, mondhatni fokhegynyi. Az
idősebb házinyúlból célszerű levest, pörköltet vagy nyúlpaprikást
főzni. A fiatalabb húsú házinyúl
íze a csirkére, illetve a borjúhúsra
emlékeztet, friss (zöld)fűszerekkel és zöldségekkel a baromfihús
mintájára bármilyen formában
elkészíthető, és kifejezetten ízletes
grillezve is. A házinyúlhoz egyaránt illik a fokhagyma, a feketebors, a rozmaring, a tárkony, a kakukkfű és az áfonyalekvár.

Egyszer volt, hol nem
volt, volt egyszer egy gyönyörű
királylány. Ám hiába jártak messze földről csodájára
szépségének, senki sem válthatott
szót a szépséges hajadonnal, mert
néma volt. A Tihany környéki
dombokon legeltette aranyszőrű
kecskenyáját.
Megpillantotta egyszer a
lányt a Balatonból kiemelkedve az
ősz hullámkirály. Kért egy korsó
kecsketejet beteg fiának, cserébe

– ígérte – feloldja a hajadont a
némaság alól. Így is történt. A
királyfi azon nyomban erőre kapott a kecsketejtől, a lány pedig
csengő hangon megszólalt. Az ifjú
amint megpillantotta a lányt, beleszeretett, de a királylány szívét
kevélység töltötte el. Nem állt
szóba senkivel, kegyetlenül elutasította a hullámkirály fiát is, aki
belehalt bánatába.
Szörnyű haragra gerjedt
a király: megátkozta a kegye-

tlen leányt és egy sziklába zárta. A gazdátlanul maradt aranyszőrű nyáj a Balatonba veszett,
a kecskék körmeit azóta vetik
partra a tó hullámai. És a gőgös
királylány? Nem látta azóta emberfia. Fogott rajta a király átka:
ahogy korábban senkivel nem
ereszkedett szóba, úgy a sziklába
zárva készségesen felelget minden arra járónak, aki megszólítja. Belőle lett ugyanis a tihanyi
visszhang.
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A hal húsa

Átlépvén azon a hússzakmai problémán, hogy a hal húsa
húsnak tekinthető-e, vessünk egy
rövid pillantást magára a hal húsára. Magyarország élővizeiben közel 90 féle hal úszkál. A legismer-

tebb, mert étteremben is kapható a
keszeg, a csuka, a busa, a harcsa, a
ponty, a pisztráng és a süllő. Gyakori még a garda, a kárász a kecsege, a márna és a tok, de ezeket
nem igazán kínálja a vendéglátás.

Tudjuk, hogy kevés halat eszik a magyar, és úgy tűnik,
hogy ez a tendencia nem nagyon
változik. A Központi Statisztikai
Hivatal adatai szerint egy magyar
ember éves halfogyasztási átlaga
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3,7-4 kg, ami nemcsak az európai vagy globális mércéhez, de az
egészségügyi ajánlásokhoz képest
is csekély. Az éves halfogyasztás
az uniós országokban átlagosan
22 kiló fejenként. A szakemberek szerint minimum heti 10 dkg,
azaz évente legkevesebb 5,2 kilót
halat kellene megennünk. Az éves
haladagunknak ráadásul csak a
fele friss, a negyede fagyasztott
hal, 10-15 százalék konzerv és 5
százalék egyéb halkészítmény.
Ebben pedig nemcsak a hazai, de
az összes fogyasztás fele részének
mértékéig az import halak is benne vannak. Ezek nagy része legalább tengeri, aminek persze nem
tudjuk ellenőrizni a minőségét,
de legalább van benne bőségesen
omega3 zsírsav, ami nélkülözhetetlen az agyi működéshez, jót
tesz az ereknek, főleg a szívnek.
A hazai halakban is van ebből a
hatóanyagból, csak kevesebb.
Nem gondolnánk, mert alig
eszünk halat, hogy Magyarország az
EU-n belül a második legnagyobb
afrikai harcsa- és a harmadik legnagyobb pontytermelő. Ugyanakkor a
pontyfélék részesedése a hazai haltermésben olykor eléri a 80%-ot, és
ebből esszük a legtöbbet, évi másfél
kilót. Összesen 26 ezer hektáron tenyésztünk halat, ami nagyobb, mint
a legkiterjedtebb borvidékünk, a
Kunsági és ötszöröse a Tokaji borvidéknek. A magyar akvakultúra
ágazat évi 14-16 ezer tonnás étkezésihal-termelésének 85-88%-a halastavakból származik, a maradék
részt modern technológiákat alkalmazó haltermelő rendszerek adják.
Körülbelül ötször annyi halat importálunk, mint amennyit mi értékesítünk külföldön.

A halaktól irtózó többség a
szagot, a szálkát és a nyálkás tapintást jelöli meg rendszeresen tartózkodása tárgyának. Valószínűleg a közvetlen élmény a döntő,
mivel a kolbászbél egy korábbi
állapota biztosan nem nyerné el a
Csabai Kolbászfesztivál önfeledt
résztvevőinek tetszését.
Mindenesetre az ágazat él,
összesen 1400 magyar embernek
ad munkát, de a dolgozók magas
átlagéletkora azt a veszélyt jelzi,
hogy egyszer csak nem lesz hadra
fogható halászunk.
Nem árt tudnunk, hogy
a halban kevés a koleszterin,
de bővelkedik ásványi anyagokban. Magas az emberi szervezet számára fontos foszfor-,
vas-, kálium- és kálcium-, valamint az A-, D-, B2 és B6-vitamin-tartalma is.
Annak ellenére, hogy Magyarország vízrajzi és klimatikus
adottságai kedveznek az édesvízi
haltermelésnek és halászatnak, a

magyarok inkább sertést és baromfit esznek. Jellemző, hogy nálunk a halkereskedésekben inkább
csak a karácsonyi ünnepekre nőnek meg a sorok, pedig egy sereg
érv szól a gyakoribb fogyasztás
mellett.
Például az, hogy egészséges és finom. A ponty felhasználása mutatja a legszélesebb variációs
lehetőséget: halászlevek kitűnő
alapanyaga, rántva általában a karácsonyi asztalra kerül, sülve, főve,
töltve, paprikásnak is alkalmas,
kövérebb darabjaiból (hasa alja)
tepertőt is készítenek. A süllő fehér húsában kevés szálka van, süthető roston, egészben. A csuka
rendkívül fehér tiszta húsú hal, ez
magyarázza, hogy szálkássága ellenére nagyon keresett. A tavaszi
csukahús a legízletesebb, a más
évszakokban fogott halakat kétkilós nagyságig szoktuk felhasználni. A harcsa is igen népszerű, főleg
pörköltként, amit persze paprikásnak is neveznek.

A magyar húsmívesség

Gyulai: az összetartozás jelképe

A Nagy háború után, a
húszas évek elejére az élet minden területén megindult a fejlődés Budapesten, ami tetten
érhető volt például a fővárosi
hentesüzletekben is, mivel a
húsboltok mindig árulkodnak
az élet minőségéről. Szinte kivétel nélkül mindegyik jobb
hentessel megtörtént, hogy jól
öltözött, elegáns urak kerestek
náluk Stéberl kolbászt, és semmi más nem érdekelte őket.
Ha csak egyedi és egyszeri eset
lett volna, nyilván el is felejtik
az egészet, de rendszeresen, és
szinte mindegyiküknél keresték
a Stéberl kolbászt. Olyan árut,
amilyenről addig nem is hallottak. Ők, a pesti kereskedők!?
Aztán gyorsan kiderítették, hogy azt a bizonyos kolbászt Stéberl András (1888-1948)
gyártja Gyulán. A pestiek sose
tudták volna meg, hogy milyen
a gyulai kolbász, és lehet, hogy a
gyulai kolbász sem lenne ma világhírű, ha a Stéberl András által
felfogadott és kiképzett „kolbászügynökök” – munkanélküliek
közül válogatott ki tízet – nem
élethűen játszották volna el sze-

Daka Zsolt
repüket. De úgy játszották el…
Elegánsan felöltöztették őket, felutaztatták a fővárosba, fizették
a költségeiket, az volt a dolguk,
hogy naphosszat járják a várost
és gyulai kolbászt keressenek a
henteseknél.
Stéberl András sokat
kockáztatott, de hitt a gyulai
kolbász erejében, tudta, ha valaki megkóstolja, az nem sza-

badulhat. Csak azt nem tudta,
hogyan jussanak el a leendő vevők a kóstolásig. A jó kereskedő önérzetét, hiúságát és üzleti
érzékét piszkálták meg a villámtréfával, és a jó kereskedők
szerencsére a kiszámítható módon reagáltak. Akkor ott Pesten, már a második szállítmány
kiszállításakor végérvényesen
megteremtődött a legenda.

A legenda, amelynek
alapjait Gyulán az 1868-ban
megnyitott közvágóhíd megépítésével rakták le. Egy vágóhíd megépítéséből persze nem
lesz legenda, ahhoz kellett az is,
hogy 1882-ben ifj. Balogh József
(1856-1945) megnyissa szatócsboltját Gyulán. A hentesmester
a közeli laktanyában állomásozó
huszárzászlóalj megrendelésére
folyamatosan készített házi kolbászt, szalonnát és disznósajtot.
A kolbászból rendszeresen küldött sógora pesti fűszerüzletébe, és egy barátjának Párizsba
is. A francia kapcsolata beszélte
rá barátját, nevezze be az 1910es Brüsszeli Világkiállításra is,
„Gyulai kolbász” néven. A kiállított terméket azonnal aranyéremmel jutalmazták. Sikere
révén a gyulai húskészítmények
Európa-szerte ismertek és keresettek lettek, sőt, a tengerentúlon
is népszerűek voltak, ifj. Balogh
József mégsem akarta nagyüzemi
méretekben gyártani a kolbászt.
Nem így gondolkozott azonban
egyik segédje, Stéberl András,
aki 1912-ben állt be hozzá dol-

gozni. A Pozsony megyei Bazinból származó hentes korábban
Pentz Lajos pozsonyi gépesített
húsüzemében dolgozott, ahol
kitanulta a nagyüzemi húsfeldolgozás fortélyait. Másfél évvel később kilépett Balogh József műhelyéből és önállósította magát,
a Városház utca 19. szám alatt
nyitott egy üzletet, azzal a nem
titkolt szándékkal, hogy a Balogh-recept szerint nagy tételben
fogja gyártani a gyulai kolbászt.
Előbb megvetette lábát Budapesten, aztán eljött az ő Brüs�szeli Világkiállítása is 1935-ben,
aranyérmet nyert a „kis páros
Gyulai kolbásszal”. Időközben a
Stéberl név alatt használt címkét
1930-ban védjegyként bejegyeztette. Ma is ezt a formát használják, más szöveggel.
Ekkor már saját hizlaló telepén tenyésztett sertéseket
dolgozott fel. Jövedelme lehetővé tette a cég folyamatos bővítését, így vásárolta meg 1940-ben
a Béke sugárút 50. szám alatt
lévő Szikra Magyar Gyűjtőgyárak Rt. (gyufagyár) üzemen kí-

vül helyezett telephelyét, ahol
mai is készül a Gyulai kolbász.
Itt már egy korszerű gépekkel
felszerelt „házi hentesáru-, szalámi és konzervgyárat” rendezett
be. A háború után még két évig
magánkézben maradt az üzem,
azonban 1948. március 26-án államosították a gyárat. Ez annyira
megviselte, hogy napra pontosan
két hónappal később, május 26án szívrohamban meghalt.
Egy tollvonásba került
tehát és a Stéberl gyár a Békés
Megyei Húsipari Vállalat egyik
üzemegysége lett. Csiki József
(1924-2011) 1953-ban lett a gyulai gyár vezetője. Azzal a pártmegbízatással érkezett Budapestről Gyulára, hogy lekvárgyárat
csináljon a húsüzemből. De ő addig ügyeskedett, míg elérte a párt
vezetőségénél(!), hogy továbbra
is húsüzemként működhessenek.
Hogy ma egyáltalán beszélhetünk
Gyulai kolbászról nagyrészt neki
köszönhető. Irányításával folyamatosan fejlődött a gyár, sok embernek adott munkát gyáron belül és kívül egyaránt. A környező
Csiki József települések háztáji gazdaságai, a

www.gyulahus.hu
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termelőszövetkezetek sertéstelepei nem tudtak annyi állatot felnevelni, amennyit ne vásároltak
volna fel. A gyár fejlődésében
meghatározó volt az 1978-as esztendő. Ekkor adták át a vállalat új
üzemegységét a Kétegyházi úton.
Csiki József intézte el, hogy
a Békéscsabára tervezett üzem
Gyulán épüljön fel. A gyárban az
1980-as évek elején több mint 2
200 ember dolgozott. Volt olyan év,
amikor a vágóhídon 727 ezer sertést vágtak le. Napi két műszakot
és 27 szombati exkluzív műszakot
igényelt ez a munka. A mennyiségi
termelés mellett nem feledkeztek
meg a minőségről sem. Folyamatosan bővült a termékszerkezet, az
általuk kifejlesztett gyulai májas

– akkor Aranymájasnak hívták –
volt az első kenhető, rúd alakban
árusított kenőmájas az országban,
mely 1980-as évek óta egyeduralkodó kategóriájában. Az 1983-ban
nyugdíjba vonuló vezérigazgatót
Zám András követte a gyár élén.
Az ő időszakára esik a termelési
volumen csúcsra járása és a rendszerváltás is. A Gyulai Húskombinát azon kevés hazai vállalat közé
tartozott, amelyek a NATO-nak,
az EGK-nak (ma EU), az USA-nak
és Japánnak is szállíthattak árukat.
Ereje teljében érte meg a rendszerváltást a gyulai húsipar.
A
rendszerváltozást
(1990) követően a politikai csatározások közepette négyszer
is vezetőváltást élt meg a gyár,

majd 1992-ben Zám András régi,
dr. Tóthné Baumann Irén új vezérigazgató és Dékány Ferenc
termelési igazgató irányításával
részvénytársasággá alakult a vállalat, de adóskonszolidációja csak
1995-ben mehetett végbe, ekkora
álltak készen a privatizációra. A
nádudvari HAGE Rt. (Hajdúsági
Agráripari Rt.) 1996 márciusában
lett tulajdonosa a Gyulai Húskombinátnak. Az új tulajdonos
komolyan gondolta a cég felvirágoztatását, 1997-ben avatták
fel az új szeletelő- és csomagolóüzemrészt, 1998-ban felújították a korszerű sertésvágó vonalat.
Valamennyi termékük minősége teljesítette az ISO 9001
nemzetközi szabvány előírásait,
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azóta a termékek csomagolása a
legjobb nyugati fóliák felhasználásával, csúcstechnikával történik. A Gyulai kolbász (2001), a
Mangalica termékcsalád (2003)
Gyulai májas (2010), Pokol szalámi (2011), Mályvádi sonka (2011)
Magyar Termék Nagydíjat kapott.
Az Európai Bizottság 2010-ben
Oltalom alatt álló földrajzi jelzés
(OFJ) védjegyhasználatát engedélyezte a gyulai kolbász számára.
De a kiváló termékek sem tudták
egyensúlyban tartani a gyár gazdálkodását. A Gyulai Törvényszék 2012. október 16-án hozott
határozatában a Hitelintézeti Fel-

számoló Nonprofit Kft.-t jelölte
ki a cég felszámolójának, miután
a társaság ellen egy budapesti beszállító cég keresetet nyújtott be
2012. szeptember 27-én. Három
hónappal később, 2013. január
14-i határozatában a Gyulai Törvényszék hivatalból felmentette
a felszámolót és egyben új állami felszámolóként a Nemzeti
Reorganizációs Nonprofit Kft.-t
jelölte ki.
Időközben 2013. január
9-én dr. Görgényi Ernő polgármester bejelentette, hogy az önkormányzat önálló társaságot alapított
a gyulai húsipar újjászervezésére.
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A Gyulahús Kft.-t ezen a napon
jegyezte be a cégbíróság. Gyula városa az államtól összesen 1,8 milliárd forintot kapott munkahelyek
megőrzésére és gazdaságfejlesztési feladatokra. A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő kft.
ügyvezetője Daka Zsolt, a gyár műszaki főmérnöke lett. Az eljárások
alatt leállított termelést 2013. február 4-én indították el újra, 70%-os
kapacitással, 270 dolgozóval. Céljuk volt fokozatosan visszatérni a
hazai és exportpiacokra.
Tervüket lépésről lépésre valósítják meg. Ma biztonságos
gazdasági körülmények között
működnek: a gyár épületei az önkormányzat tulajdonában vannak,
melyet bérel a Gyulahús Kft. Gyula

büszkesége tehát ma három csatornán keresztül is bevételeket termel
a városnak. Bérleti díj, helyi adó
és nyereség. Ifjú Balogh József receptje 107 év után végleg a gyulaiaké lett és bebizonyosodott, hogy
a gyulai kolbász örök és politikairendszer-független, abszolút érték.
Pedig viharos történelmi
időkben született. Túlélt két világháborút, túlélte a szocialista rendszer felépülését és bukását, sőt, a
rendszerváltás (1989) utáni „vadkeleti kapitalizmus” sem tudta eltüntetni a föld színéről, és túlélte a
21. század első gazdasági világválságát (2008-2013) is. A legendává
vált gyulai kolbász természetesen
mindig a gyulaiakat szolgálta,
de a Gyulahús Kft. megalakulása
(2013) örökre egymáshoz kötötte
a várost és legismertebb termékét,
mely ugyanabban az évben Hungarikum lett, és azóta is folyamatosan kapja a hazai és nemzetközi
elismeréseket. Ez pedig azt jelenti,
történjen bármi, lengjen ki bármerre a társadalmi változások ingája, a jövőben csak a gyulai emberek dönthetnek a gyulai kolbász
sorsáról.
Ez így van jól. Már 150 éve
bizonyítanak…

Mit jelent tehát a Gyulai?
Bizalmat. Szakértelmet. Gondoskodást. Finom perceket a családi
reggelinél, vacsoránál. Magában
hordozza őseink akaratát és kön�nyedségét, odafigyelését, élni akarását és egyben a vidámságát is.

A magyar húsmívesség

hússal
Az ember, akit kolbászművesnekHúst
rendelt
a sors

Dékány Ferenc (83) hentesmester, élelmiszeripari üzemmérnök élete első kolbászgyártó
vállalkozását hetvenöt évesen,
2009-ben alapította, fiával közösen. A vállalkozásra sokkal inkább
neki, mint fiának volt szüksége,
ezért így szólt az akkor a győri
Audi gyár és Gyula között ingázó,
többdiplomás Attila (48) fiához:
„gyere fiam, megtanítalak húsból kolbászt csinálni!” A Dékány
Szövetség (Deka Union Kft.) megalakulása óta minden évben Magyar Termék Nagydíjas kolbásztermékkel rukkolt elő, Feri bácsi
2015-ben életmű díjat is kapott.
Eddig összesen 17 Magyar Termék
Nagydíjat vett át, további hatot a
Csabahús Kft. termékei kaptak
igazgatása alatt.
A békéscsabai székhelyű,
csabai kolbászt gyártó vállalkozás
ügyvezetői posztját már nyugdíjasan, 1996-ban vállalta el. Előtte
a Gyulai Húskombinát alkalmazásában állt 1959 és 1994 között.
De a kolbászkészítés tudományát
és a hentes szakmát már az anyaméhben megismerte a nagykamrási hentes fia. „Sokan nem értik,
miért mondom azt, hogy már 83

Dékány Ferenc
éve és kilenc hónapja foglalkozom
a kolbásszal.” Egyszerűen beleszületett a sertéstenyésztésbe, hiszen
a boltba valót maguk állították
elő, életének minden pillanatában
akadt korának megfelelő munka
a disznók körül. Érettségi után az
agráregyetemre jelentkezett Gödöllőre, de nem vették fel a kulák
család sarját, így otthon maradt és
besegített szülei vállalkozásába.

Miután 1959-ben a családi földek is bekerültek a téeszbe, akkor
jelentkezett tanulónak a gyulai
húsüzembe.
„Otthoni építkezéshez vásároltunk lécet Gyulán, amikor
hallottuk, hogy hangosbemondón keresztül hirdetik a városban,
hogy a gyulai húsüzem tanulókat
keres. Jelentkeztem és felvettek.
Érettségim miatt egy év alatt hen-

Dékány Ferenc és Orbán Viktor
tes lettem.” Csiki József igazgatóra
mai napig jó szívvel emlékezik, ő
segítette abban, hogy elvégezhesse az élelmiszeripari technikumot
Szegeden. Az iskola három éve
alatt a Pick gyárban dolgozott,
1963-ban már technikusként érkezett vissza Gyulára, ahol támogatták az élelmiszeripari főiskola
elvégzésében is, így lett 1967-re
élelmiszeripari üzemmérnök és
gyártmánytechnológus.
Első munkája a csabai kolbász gyártásának bevezetése volt,
mert addig csak gyulai kolbászt
gyártottak. Az üzem nem csak
méreteiben, de termékkínálatában
is folyamatosan fejlődött, szépen
épült Feri bácsi karrierje is. Az
1978-ban megalakult Gyulai Húskombinátban már termelési főmérnökként, később termelési igazgatóként dolgozott. Irányításával
fejlesztették ki az Aranymájas nevű
terméket. „NSZK-ban, egy Ulm
melletti fejlesztőüzemben voltunk
egyhetes tanulmányúton 1982-ben,

ott láttam, hogyan készítik a bélbe
töltött kenőmájast. Hazajöttünk, és
az országban elsőként megcsináltuk a bélbe töltött májast.” A ma
Gyulai májas néven forgalomba
kerülő termék 1982 óta az ország
legkedveltebb, piacvezető kenőmájasa. Csiki igazgató nyugdíjba vonulása után, 1984-ban falubelije
és barátja, Zám András lett a vezérigazgató, aki kinevezte kereskedelmi és termelési igazgatónak, így
oldva fel a gyártás és a kereskedelem között meglévő folyamatos feszültséget. „Gyártsd le, amit eladtál,
és add el, amit legyártottál!” – szólt
az instrukció. Az egyszerűnek egyáltalán nem nevezhető helyzetet is
jól megoldotta. „Szerencsém volt,
mert mindig sikerült megbízható,
hatékony, kiválóan dolgozó termelési csapatot összehoznom. Ekkor
vezettem be a havi, utolsó pénteki
termelési biliárdpartikat. Ezek mai
napig megvannak, jelenleg a gyulai
Fehér Ökörben jövünk össze.”
A rendszerváltás után
1992-ben még részt vett a vállalat
részvénytársasággá alakításában,
majd 1994-ben nyugdíjba vonult.
Pontosabban szaktanácsadóként

dolgozott tovább, külföldön és
belföldön. A Csabahús Kft. ügyvezetői állására 1996-ban kérték
fel. Az általános húsüzemből pillanatok alatt szárazáru gyárat csinált, vezetésével az évenkénti 50
tonna termelést 2 000-re vitték
fel. Itt is sikerült összetartó, kiváló közösséget építenie, folytatta a
díjhalmozást és az új kolbászok piacra vitelét. Például a Csabai Kolbászfesztiválon ők árultak először
méteres kolbászt. A kolbászfesztiválon egyébként ő és Krajcsó Pál
életműdíjat kaptak 2014-ben.
Csabai tevékenysége igazi sikertörténet volt, melynek egy
tulajdonos- és koncepcióváltás
vetett végett. Ezért alakult meg az
üzem nélküli kolbászgyár, a Deka
Union Kft. A 83 éve + 9 hónapja a
szakmában dolgozó öreg rókának
nincsenek piaci, anyagbeszerzési
gondjai, inkább kapacitás problémái vannak, mivel bérben gyártatják saját termékeiket. Gyakorlatilag az ország összes kereskedelmi
láncának beszállítói, debreceni
páros kolbászukkal 9 ország Lidl
vásárlói is megismerkedhettek.
Forgalmuk évről évre nő…

Dr. Kovács József, Dékány Ferenc, Dékány Attila és Dr. Görgényi Ernő

www.deka-union.eu
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„Egyszerűen nem tudok
leállni, imádok kolbászt csinálni.
Engem a sikerélmények tartanak
életben, és ebben a szakmában
minden napra jut valamilyen sikerélmény.”

A magyar húsmívesség

A CsabaPark Békéscsaba pincesora lesz

Szarvas Péter polgármester
A csabaiaknak a kolbász
mindig is a legfontosabb, ugyanakkor a legtermészetesebb étel
volt. Fel sem fogták, hogy a saját maguk által, saját maguknak
gyártott kolbász, milyen értéket
képvisel. Egyszerűen csak ügyeltek arra, hogy télen, lehetőleg

karácsony előtt meglegyen a családi disznótor. Statisztikai adat
nincs róla, de gyanítom, hogy
Békéscsabán a legmagasabb a
lakosság számához viszonyított
disznótorok aránya. Az ország
egyik legszegényebb vidékén,
ahol alapvetően mezőgazdaságból éltek az emberek, csak így
tudták biztosítani saját maguk
ellátását. A tanyákon, a földes
mellékutcákban nagy portákon
élő csabaiaknak nem volt arra
pénzük, hogy mindennapi betevőjüket, a boltban vásárolják
meg. Rá voltak kényszerítve tehát, hogy a lehető legolcsóbban
oldják meg a család élelmiszerellátását. Szinte minden házban volt disznóól, ahol mindig
röfögött két-három saját részre
nevelt sertés, amelyek malackorukba kerültek a családokhoz
és év végére, mire eljött a vágás
ideje, általában kétmázsásnál is
nagyobbra híztak. A családi, baráti ünnepként átélt disznótorok
után szépen megteltek a kamrák,
miközben a disznó minden porcikája hasznosult.

A csabaiak eledele
A vezértermék a kolbász
volt, de mindig készült disznósajt,
hurka, tepertő, fehér szalonna,
füstölt szalonna, füstölt sonka is.
A hűtőszekrény elterjedése előtt
pedig az oldalast és néhány szelet
nemeshúst megsütve, zsírosbödönökben, zsírban tették el a ros�szabb időkre. A disznóságokkal
telerakott, általában vályogfalú
kamrák persze kiürültek a következő év végéig. A vidékre dolgozni eljáró csabaiak sokáig nem is
értették, hogy munkatársaik miért

Hanó Miklós alpolgármester

www.csabapark.com
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arra várnak minden étkezésnél,
hogy előkerüljön a csabai kolbász.
Ugyan megtapasztalták, hogy már
egy karika kolbászért is komoly
mennyiségű csereételt, csereitalt
kaptak. A kirándulásokra mindig
kolbásszal elinduló csabaiak is
ugyanerre a tapasztalatra jutottak
idegenben. Jószerivel minden saját kolbásszal rendelkező csabai
ember megélte már a „hűha-élményt”: azt a pillanatot, amikor
egy idegen életében először kóstolja meg a szegény ember ételét.
Mindig őszinték voltak az első
verbális és metakommunikációs
reagálások, és szinte kivétel nélkül
mindegyikben benne volt (van)
a nyelés utáni első mondatban a
„hűha” szó is. Hűha, miből van ez?
Hűha, ilyet még nem ettem!

A csabaiak valutája
Sok emberöltő telt el abban a szellemben, hogy az egyéni
élmények egyéni élmények maradtak. Aztán a konszolidálódó szocializmusban az emberek kezdték
felismerni a „hűha-élmény” erejét.
A város, a vállalat, a sportvezetők
egyre gyakrabban használták fel a
kolbászt ügyeik intézésének gyorsítására, elsősorban a fővárosban.
Mert az lehet, hogy Debrecen és
Békéscsaba is körülbelül 200 kilométerre van Budapesttől, de a csabai 200 kilométer mindig sokkal
hosszabb volt. Az ügyintézői tapasztalat bebizonyította, hogy egy
szál kuláréba töltött vastag kolbász
simán kiegyenlíti a távolságokat.
Arról nem is beszélve, hogy a kol-

bászélmény pillanatokra zsugorította a kapcsolatépítés általában
többéves idejét is. Sikeres város-,
vállalat- és sportvezetők sokat tudnának mesélni a csabai kolbász
munkájukra gyakorolt pozitív hatásairól. Az egyszerű csabai ételt
ekkor már tudatosan, rendszeresen
és eredményesen használták a gazdasági és társadalmi kapcsolatok
építésében is.
A csabaiak büszkesége
A csabaiak szokásain, hétköznapi életén jottányit sem változtatott a rendszer átalakulása. A
kolbászkészítés továbbra is a nyugodt, biztos jövő és a sikeres vállalkozások eszköze maradt. A világ
azonban nagyot fordult a csabai
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kolbász körül is, hiszen a kamrák
rejtekéből a kolbász egyszerűen
felkerült az asztalra. A Csabai Kolbászfesztivál gondolata legelőször
1997 áprilisában fogalmazódott
meg a csabai városvezetők fejében.
A gondolat őszre beérett és 1997.
október 24-én Pap János polgármester ünnepélyesen megnyitotta az I. Csabai Kolbászfesztivált.
Nem szaporítom tovább a szót,
a Csaba Kolbászfesztivál berobbant a hazai fesztiváléletbe, pillanatok alatt az ország legnagyobb
inter-aktív gasztronómiai fesztiválja lett. A fesztivál négy napja
alatt Békéscsabán megteremtődik
a világbéke: nem számít a párt,
vallási és nemzeti hovatartozás,
csak a kolbász számít és a jókedv.
A csabai kolbász, mely mindenkinek a kedvence lesz, aki egyszer is
megkóstolta. A kolbászfesztiválnak egyik legkézzelfoghatóbb helyi következménye lett a kézműves
kolbászgyártók megjelenése.
124. oldal

A csabaiak álma
Ma már több tucat főállású manufakturális kolbászkészítő
gazdálkodó van Békéscsabán, akik
az időközben megváltozott kistermelői rendeleteknek köszönhetően
léphettek ki a piacra. Amikor a csabai kolbász 2013-ban hungarikum
lett, akkor már javában folytak a
CsabaPark előkészítési munkálatai,
a tervrajzok már fenn voltak az ötletgazda, Hanó Miklós (60), gazdasági ügyekért felelős alpolgármester (az ma is) szobájának a falán.
A CsabaPark a csabai kolbászkészítés hagyományait őrző, ápoló,
bemutató gasztroturisztikai rendezvényközpont, szabadidőpark és
fesztiváltér többek között a Csabai
Kolbászfesztivál állandó helyszíne
is lesz. Egyébként Hanó Miklós a
kolbászkészítést és a tanyai életet
a városszéli Szluka-dűlőben lévő
Zelenyánszki tanyán szerette meg.
Különösen kolbászbarát együttál-

lás! Tizennégy éves korában már
mindent tudott a disznótorokról,
és hogy el ne felejtse mi a dolga az
életben, édesapjától tizennégy éves
korában egy 32-es darálót (ma is
megvan), egy kést és egy fenőt kapott útravaló-ajándékba. Tudását
később megtoldotta egy élelmiszeripari középiskolai érettségivel
és egy élelmiszeripari főiskolai diplomával is. Világ életében a kolbásszal foglalkozott.
A CsabaPark megvalósítása számára nem munka, hanem
küldetés, szerencsés embernek
tartja magát, mert módjában áll
nagyot tenni a csabai kolbászért.
A 2012-ben elkezdődött CsabaPark megvalósítása négy ütemben
történik meg, a beruházás végső
befejezési határideje 2020 lesz.
Négy ütem, négy pályázat, összesen négymilliárd forint pályázati
pénz felhasználásával valósul meg
a nagy, 43 hektáron elterülő csabai
kolbászélménypark.
A projekt első ütemét
2014-ben fejezték be. Elkészült
a kolbászudvar egy kolbász-vágóponttal. Egy átriumot körülvevő három épületben üzemel a
vágópont, egy húsbolt (saját termékeket árul), egy kolbászkészítő bemutatóhely és egy étterem
(mindig friss alapanyagokból,
tótos étlappal). Ehhez a részhez
tartozik a kolbászmúzeum is. A
rendezvénycsarnok 2800 négyzetméter alapterületű, sport,
koncert és egyéb nagylétszámú
rendezvények lebonyolítására alkalmas. A tematikus játszótér elnevezése: óriások konyhája, mely
tulajdonképpen egy tanyai udvar
góréval, disznóóllal, óriáskolbásztöltővel, óriásdarálóval, füs-

A magyar húsmívesség

tölővel természetesen valamen�nyi egyben ügyességi gyerekjáték
is. A második ütem várható befejezése 2018. december. Ekkor két
érlelővel bővítik a kolbászkészítést bemutató helyszínt. A terület
Körte sor felőli oldalán elkészül
a fogadóépület, melyben Stark
Adolf munkásságának emléket
állító bormúzeum is lesz. Ekkor
épül meg a látogatóközpont, valamint kialakítják a minden infrastruktúrával ellátott, aláalagcsövezett fesztiválsátorhelyeket is.
A beruházás harmadik
nagy egységében szerepel a 3,5 km
hosszú rekortán erdei futópálya
megépítése, a Trófa (egykor szálloda és bár) szolgáltató ház kialakítása, és egy Csabai Kolbász tematikus élménypark megvalósítása.
Továbbá elkészül az 5,2 km hosszú
erdei sétaút is. A negyedik ütem
munkái közé tartoznak: a kolbászkészítő tér további bővítése,
a rendezvénycsarnok légtechnikai
fejlesztése. A már meglévő csónakázó tó melletti domb - tetejére
egy mini kilátó kerül - csúszófelülete (160 m kifutósík) műanyag
borításának elkészítése, ami ezért
télen, nyáron használható lesz síe-

lésre, hófánk használatára, szánkózásra egyaránt. Megépül egy
felnőtt és gyermek mászótorony
illetve ügyességi mászópálya is. A
kilátótól induló drótkötélpályán a
domb előtti csónakázó tó túloldalára jutnak el a vállalkozó kedvűek
és felújítják a Gyulai út felől lévő
szélmalmot is.
Tehát egy olyan szórakoztató, sport, szabadidő, rendezvény és
fesztiválközpont lesz a CsabaPark,
ahol a helybéli és a távoli vendégek
egyformám jól érezhetik magukat.
Olyan, amilyet csak Békéscsabán,

a kolbász fővárosában lehet megálmodni és létrehozni.
Hanó Miklós és munkatársai, a város mindenkori vezetői biztosak abban, hogy a CsabaPark a helybéliek kedvenc helye
lesz (közel van a belvároshoz
is), effelől szemernyi kétségük
sincs. Arra azonban csak legmerésszebb álmaikban mernek gondolni, hogy a turistabuszok egész
évben megtöltik majd a parkolókat, az emberek végig mennek a
hosszabb-rövidebb szórakozási
és túraútvonalakon, jól megebédelnek az étteremben (hurka,
kolbász, cigánka, Kiszely leves,
töltött káposzta mindig lesz) és
jókedvűen válogatva sétálgatnak
majd a házi csabai kolbászárusok
faházai előtt. Pontosan úgy, mint
tennék azt valamelyik híres borvidék híres pincesoránál…
Az álom megvalósításához ma már lényegesen közelebb
vannak, mint Hanó Miklós volt az
első kolbászfesztiválhoz, amikor
46 évvel ezelőtt megkapta édesapjától a 32-es darálót.

„ A magyar történelemben még igen nagy művelődéstörténeti terület hever kiaknázatlanul,
márpedig népünk múltjának teljes és tökéletes megismerése megmunkálásuk nélkül hiányos. Ilyen terület, más egyebek között, a magyarság konyhája, étkezésének elemei, főzési babonái, valamint asztali
szokásai. A tudomány ezen rögös területének művelése elméleti célunk: felkutatni és egybegyűjteni a
magyarság ősi életéből máig a napi és az úri étkezés módját, tartalmát, köznapi és ünnepi asztali szokásait, nemkülönben a magyar főzés módjait és készségeit, tárgyi emlékeit. Sok ilyen egyes adat található a
történeti és irodalmi közleményekben, de ezek a legtöbb esetben elhanyagolt, hiányos és felületes rövid
feljegyzések, pedig fentiek népi jellemünknek színes és jellegzetes elemei. Konyhánk, ételeink, akárcsak
a zenénk, a nyelvünk, elütnek a nyugati népekéitől, azonban ezzel kapcsolatban megállapíthatjuk azt is,
hogy nem a magyarság hátrányára. Mindezt ismerni nemcsak érdekes, hanem hasznos is.”
Gundel Károly
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Knyihár: benne van a család minden öröme

Knyihár Mihályné (76),
Knyihár Mihály (56), Knyihár
Mihályné (53), Berencsiné Knyihár Ágnes (31), Knyihár Mihály
(26), Berencsi Mihály Lőrinc
(0,5) a csabai kolbászgyártó Knyihár Mihály családi gazdaságának
tagjai. Benne van minden Knyihár, aki a Franklin – Mokos József
utcák sarkán lévő családi házhoz
tartozik. A családfő, Knyihár Mihály kolbászmester ki sem tette
a lábát még az utcából sem – két

házzal arrébb született -, neve
mégis lassan fogalommá nemesedik széles-e hazában. Köszönhetően annak, hogy amikor 2007ben őstermelőként lehetősége lett
a saját maga gyártotta kolbászt
legálisan értékesíteni, akkor úgy
döntött, hogy kolbászgyártásból fogja eltartani a családját. A
munkától nem félt, hiszen világ
életében rengeteget dolgozott.
Édesapja fuvaros volt, amíg nem
volt elég erős, addig a lovak és az

istálló rendben tartása volt a dolga, amikor meg erőre kapott, az
alapfeladatok kiegészültek a vagonrakodással, kocsipakolással.
Így ment ez akkoriban
minden jó tót családban Jaminában (városrész Békéscsabán),
mindent együtt csinált a család.
Együtt dolgozott és együtt ünnepelt. Az év legjobb családi ünnepe mindig a disznótor volt, ahol
a gyerekek itt is mindig a koruknak megfelelő munkákat végezték:
hordták a vizet a mosáshoz, aztán
már kaparhatták is a disznót, majd
segíthettek a lefogásban, aztán
már le is szúrhatták. Mivel már
ötévesen elkezdődött az oktatásuk, húszéves korukra mindent
megtanultak. Pontosan ugyanolyan kolbászt tudtak csinálni, mint
nagyapjuk, vagy édesapjuk.
Pontosan olyat, amilyet
megszerettek.
Knyihár Mihály a családi
kiképzést még megtoldotta azzal,
hogy hentesnek tanult. „Lehettem volna pék is, de hentes lettem.
Azért, mert a kenyeret könnyebb
a kolbászhoz megszerezni, mint

www.csabaikolbasz.com
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a kolbászt a kenyérhez.” A házuk
udvarán lévő melléképületek átalakításával, az udvar lebetonozásával
teremtette meg az eladásra készülő
kolbászok gyártási infrastruktúráját. Egyébként minden úgy történt, mint a disznótorokban, csak
lényegesen nagyobb tételben. A
lehető legautentikusabb módon,
disznótor tempóban kezdték meg
a vállalkozást 2007-ben. A Csabai
Kolbászfesztivál miatt nem tudott
annyi kolbászt készíteni, amit ne
tudott volna eladni. A Knyihár kolbász országszerte kezdett befurakodni az emberek tudatába. Legfőképpen azért, mert minden évben
egyforma volt az állaga, az íze, a
színe, egyetlen vevője sem csalódott benne sohasem, sőt minden

kuncsaftja általában hozott újabb
vásárlókat. Kézműves volt a kolbász, kézműves volt a marketing.
A kerítésszomszéd telkének megvásárlásával 2015-ben
duplájára nőtt a családi-üzemi terület. Ma is minden kézműves módon készül, de már a legjobb eszközöket használják munkájukhoz.
Optimális lett a gyártótér, megduplázódott a tároló-érlelő kapacitás, egy dolog nem változott, ma
is ugyanolyan jókedvűen végzik a
dolgukat, mint egy disznótorban.
És ugyanazzal az alapossággal.
Vastag kolbászt csak kuláréba (sertés vastagbél) töltenek, 200 kilót
nyomó vagy annál nagyobb súlyú
kocából készítik. Az egyéb eladásra szánt füstölt termékek – sonka,

angol szalonna, kolozsvári szalonna – alapanyagául 110-120 kg-os
disznók szolgálnak. Saját sertéstelepén nevelt hízóit a saját földjén
termesztett gabonával táplálja. A
paprika helyi, kézzel szüretelt, a
fokhagyma szintén csak magyar
lehet. Vevői ugyanazt kapják, amit
ő megszeretett. A megőrzött családi hagyomány, a Knyihár kolbász
2012-ben elnyerte a HÍR (Hagyományok-Ízek-Régiók) védjegyet.
Termékeit Békéscsabán és
Budapesten értékesíti. A fővárosban előbb a Rózsák terén lévő termelői piacon jelent meg minden
szombaton hűtőkisbusza, ahol egy
komplett csabai, disznótoros füstölt
szortimentet kínált az embereknek.
Tele ment, üresen jött. 		
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Ma Békéscsabán kívül Budapesten, a Nagy Lajos Király út
156. szám alatt saját boltjában árulja termékeit. A „kismisi” a gyártásban dolgozik, Ági lánya – diploma
előtt áll az élelmiszeripari főiskolán – viszi a pesti boltot, intézi a
marketing és egyéb kereskedelmi,
valamint számlázási feladatokat.
A gyártási szezon november elején
kezdődik és február végéig tart. A
fotók készítése idején már beindultak. De nem csak ez látszik a képeken, hanem az is, hogyan születik
a dinasztia: a kolbászmester karján ülő unokája Berencsi Mihály
Lőrinc, mindössze hat hónapos.
Ön szerint mi lesz belőle,
ha nagy lesz?

Bükkfával füstölt, természetes fűszerezésű,
tradicionális hústermékek, 2004 óta.
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A nemesség kötelez

követett, a tisztek kardot rántottak, de a mesterek lefegyverezték
Kraits Dömötör mészá- őket. A veszekedésben aztán kiros Budán, a Szarvas cégérű Rá- derült, hogy Kraits uram nemecok Kávéházában biliárdozga- sember. Az egyik tiszt azonnal ki
tott egyik este mestertársaival, is hívta párbajra. A párbaj helyéamikor ittas katonatisztek léptek re azonban a hatalmas termetű
be, és rájuk ripakodtak, hogy Kraits uram, nagy meglepetéshagyják abba a játékot. Szó szót re, mészáros kötényben, vállán

taglóval jelent meg, és az egyik
segéde kijelentette: „Az urak
fegyvere a kard, a miénk a bárd.
Ha tetszik, álljanak ki erre.” Az
ügyet aztán kölcsönös bocsánatkéréssel intézték el, és az egész
társaság másnap hajnalig tartó
mulatozással ünnepelte meg a
kibékülést.
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Szakértői szemmel

Exkluzív környezet,
szemkápráztató termékek, kedves kiszolgálás. Sertés-, marha-,
borjú-, csirke-, pulyka-, kacsa-,
libahús, házias füstöltek és felvágottak, valamint fagyasztott
termékek, békacombtól a galambig. Mindent megtalál itt a vásárló, amit a vásárló csak szeretne.
Amiért én jöttem, az a „színfalak
mögött van”. Én ugyanis a bolt
mögött rejlő történetért „ugrottam be”.
Meg is kapom, méghozzá
Nagy Nikolettől, a tulajdonostól,
aki épp nyakig van a munkában,
még szerencse, hogy szülei; Nagy
Anikó és Nagy János-ahogy a
kezdetekben, úgy a jelenben is –
rengeteget segítenek, amiért lányuk nagyon hálás nekik.
Összehangolt munka folyik körülöttünk. Míg beszélgetünk, a szakképzett hentes bárdja
fel-le jár és a két elragadó hölgy
is bőszen serénykedik a pult mögött, folyamatosan a vásárlók
kedvében járva.
Nikolett édesapja, János húsz éve tevékenykedik a
húsiparban. Egy húsboltot üzemeltetett, ezután jött a vágóhíd,

Nagy Nikolett

s mindebből kinőtte magát a Premier Meat Húsbolt. Mivel mindig
ebből éltek, Nikolettnek természetes volt, hogy rengeteg fortélyt
ellessen a felmenőitől. János a
mai napig besegít a cégvezetésben és az áruellátásban is. Intézi a
késztermékeket és tartja a megfelelő kapcsolatot a beszállítókkal.
Míg mi beszélgetünk, a kolbászt
állítja elő, mely itt helyben készül,
néhány más termékükkel együtt.
Nikolett édesanyja, Anikó tíz
éve van az iparban, az ő feladata
a napi vezetés és a papírmunka,
lényegében mindenes, akárcsak
Nikolett.
Bizony, itt egyik nap sem
egyforma! Lehet, hogy a pult mögött indul a reggel, lehet, hogy
egy tárgyalással. Nikolett ugyanis
– ha valaki esetleg jól megérdemelt szabadságát tölti épp- minden teketória és gond nélkül beáll
a pultba, de ha kell, takarít, vagy
árut vesz át. Amit éppen kell. –
„Az indulásnál sokat „pultoztam”,
mára már ez kevesebb, de a munka máig összetett, csöppet sem
monoton.”- vallja be Nikolett.
Rengeteg helyi vásárló jön
hozzájuk, de szállítanak Pestre is,
például éttermeknek, de különböző rendezvényekre is eljutnak
az áruik.
-„2016
decemberében
nyitottunk, pont karácsony előtt.
Elég intenzív kezdés volt. Persze
ezt követően jöttek a szokásos
hullámvölgyek, de most újra hajtás van.”- meséli Nikolett.
Foglalkoznak késztermékekkel, úgymint felvágottak és
füstölt áruk. Ezeket kisebb üzemekből szerzik be, gondosan
ügyelve arra, hogy olyan dolgokat

Vác, Zrínyi u. 15.
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kínáljanak a vásárlóknak, amik
igazi kuriózumok és csak náluk
elérhetőek. Főként a kisüzemi
termelőktől szerzik be a sertés-,
a marha-, a baromfihúst. János
vágóhídjáról is érkeznek a kiváló
minőségű húsok.
Szarvasmarhák tekintetében csak bikákkal foglalkoznak,
például a magyar tarka húsával
és olyan sertésekkel, melyek 60%

színhús felett vágódtak. –„Ahogy
az egyetemen mondanák, mi nem
a zsíros, hanem a fitness-malacokkal foglalkozunk.”- teszi hozzá tréfásan Nikolett.
A baromfit is magyar vágóhídról, magyar állományból
szerzik be. A pulykát, a csirkét, a
kacsát és a libát is.
Kiváló minőségű húsból
készítik itt helyben a kolbászt,
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minimális zsiradékkal és tartósítószerek nélkül. Sertéscombból,
füstöléssel.
A tartósítószer-mentesség
fontos a Premier Húsnál. Csak
úgy, mint az íz-világ. –„A zsír
nem mindig rossz.”- mondja Nikolett. -„… de a nagyon zsírosat
szinte lehetetlen eladni nálunk. A
magyar piacon errefelé tendálnak
az igények. Marhahúsból is csak a
száraz, amit keresnek.”
De vajon mi az, amit a
magyar vásárló keres, és mit tekint „jó” húsnak a szakember?
Nagy Nikolett erre is tudja a választ. -„A sertés hús ne legyen sá-

padt, a marha pedig legyen sötét,
jó vörös és a baromfi íze is legyen
klasszikus, tanyasi íz-világ.”
Kielégítő a szakmai válasz, látszik, hogy Nikolett ért ahhoz, amit csinál. Ez nem is csoda,
hisz agrár-szakon végzett ő is és
édesapja is. János állattenyésztő,
Nikolett mezőgazdasági mérnök
és állattenyésztőmérnök képesítést szerzett.
A vásárlóik tehát nyugodtak lehetnek; az élelmiszeripar
lépéseit elejétől végéig átlátják
a Premier Meat-nél. –„ A tartás
körülményeitől kezdve a vágásig, a feldolgozáson át, egészen a

legvégső lépcsőig, amint a vevő
kezébe jut az áru. Termőföldtől
az asztalig ismerjük a lépcsőfokokat!”- mondja Nikolett. Ilyen módon lehetetlen őket megvezetni a
különbözőtelepek által az árut
illetően. Kell is a szakértelem, a
tapasztalat a szakmában. Nos, itt
megvan!
Nikolett, mint szakmáját
szerető, szenvedélyes szakember,
már a karaj izmoltságának és a
comb-részek formálódásának rejtélyeibe próbál bevezetni, melyek
igen fontosak a húsok minőségét
tekintve, de el kell ismerni, ez
azért a laikusnak nehéz feladat.
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Itt jön képbe a Premier Meat tulajdonosa és szakértő dolgozói,
akik megbízhatóan biztosítják a
minőséget a vásárlóik számára.
Amikor a jövőről érdeklődöm, Nikolett két tervet is említ. Az egyik a húsérlelő szekrény
beszerzése, az érlelt marhahús
előállításához, mely segítségével,
akár három hét alatt vaj-puha
húst kínálhat a vevőknek. Afféle
látványhűtőként körvonalazódott
Nikolett fejében a gondolat.
A hosszútávú-terv pedig a
feldolgozással kapcsolatos. Hurka, hasa-szalonna, főzött termékek, szalámik előállítása lenne a
távlati cél. Ehhez a későbbiekben,
az engedély beszerzését követően
egy füstölő-főző szekrény szükséges. Egyelőre csak kolbászt gyártanak (egész pontosan hurka-kolbász grillcsirke a kínálat), a többi
árut beszerzik.
A Premier Meat vásárlóinak visszacsatolásai kedvezőek.
Sokat adnak el a fent említett saját gyártásból is (több-száz kilót
hetente), amely termékekért a vevők gyakorta visszajárnak.
De nem csak ezért.
Fagyasztott termékek, friss
áruk és sültek nagy választéka,
mindez szakértőktől, exkluzív
környezetben.
Ez a Premier Meat.
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Két karika hurka Rózsi néninek

A barátom – egyetlen riportalanyom se mondta ki an�nyiszor ezt a szót, mint Szili Péter Ősiben. A Peti bácsi füstölt
finomságai márkanév is egy baráti ötlet alapján született. Igaz,
korban messze van még a bácsitól, de ahogy nevetve megjegyzi,
annak is eljön majd az ideje. Fiaival együtt alkotják azt a páratlanul összetartó négyest, amelyik
a Várpalotához közeli kis faluban
a több mint tíz éve működő családi vállalkozást „a gabonától a
fogyasztóig”, kívülálló szereplők
nélkül működteti.
Sziliék négy generációig visszavezethetően tősgyökeres ősiek. Péter apja, de már a
nagyapja is böllérként szolgálta
a közösséget, a szakmába mégis
egy elismert, idős, falubéli hentesmester „húzta bele”, aki mellett
már hetedikes korában segédkezett. Így amikor pályaválasztásra került a sor, nem volt kérdés,
hogy hentes-mészáros lesz ő is.
„Volt azért egy kitérő az
életemben. A megélhetésünket
jó pár éven át az építőipar bizSzili Péter tosította, bár a szakmát akkor se

Ősi, Ady u. 27.
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hagytam el. Anyakocákat tartottunk, magunk hizlaltuk a sertéseket, a téli szezonban meg vágtunk
és feldolgoztuk, amit ez a kis gazdaság adott. Amikor az építőipari munkáink ellehetetlenültek a
körbetartozások miatt, váltottam
és főállású őstermelő lettem. Nagyon nehéz időszak volt, 2-3 órás
alvásokkal, rengeteg stresszel, a
végén egy infarktussal, de mára
sikerült talpra állnom” - meséli,
miközben körüljárjuk a lakóházuk mögötti birtokot.
Van egy kevés földjük,
azon termelik meg az eleségnek
valót. A hizlaldában anyakocák,
kismalacok, süldők – havonta
8-10 állatot vágatnak Péter barát-

jánál, Polgárdiban. A tágas, világos feldolgozóműhely és mellette
a kis bolt idén nyerte el a mostani
formáját. Vadonat friss a festés,
újak, korszerűek a berendezések,
csillog a saválló acél, pedáns rendben sorakoznak a kések a falon.
„Megkerestek pénzügyi
ajánlatokkal, támogatást kaphattam volna több helyről is, de nem
éltem vele. Tíz éve súlyos mínuszokkal, hitelből kezdtem vállalkozni, és megfogadtam, csak egyszer járjon le, utána soha többet!
Külső forrásokból biztos lehetett
volna még nagyobbat, még szebbet építeni, de nekünk ez elég és
nem utolsó sorban - a mienk. Az
én életem nem a pénzről szól, ha-

nem a szakma szeretetéről. Ezt
próbálom továbbadni a fiaimnak
is, úgy érzem, sikeresen” - fogalmazza meg üzleti és emberi hitvallásának egyik alaptételét.
A mindjárt húsz éves Nikolasz, a tizennyolcat betöltött
Adrián és a nyolcadikból jövőre
elballagó Péter már az apjuk által
megteremtett világba nőttek bele.
Minden munkában lehet rájuk
számítani és viszont - ők is mindenben számíthatnak az édesapjukra. Hármuk közül talán Niko
a legtudatosabb. Aprócska gumicsizmában, kisvödörrel a kezében
már egészen kicsi gyerekként ott
sürgölődött, ahol segíteni lehetett. A vágóhídról visszaérkező
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félsertéseket ma már ő bontja és
negyedeli, ha pedig otthon vágnak, a disznóölés szintén az ő
reszortja. De a két nagyfiú a kiszolgálópult mögött is remekül
megállja a helyét, erről a novemberi Bakony Expon győződhettem meg személyesen. Derekasan
állták a vásárlói rohamot egy rokon fiúval hármasban, miközben
az apjuk az otthoni munkákkal
volt elfoglalva. Apropó Bakony

Expo... A rangos veszprémi termékvásárnak Szili Péter alapító
résztvevője, és már meg sem lep,
hogy egy barátja a nemzeti agrárkamarától kereste meg annak
idején a lehetőséggel, látva, hogy
olyan kistermelői minőséget képvisel, aminek ott a helye. Mi sem
igazolja ezt fényesebben, mint a
2016-os expón elnyert Kedvenc
termék-díj, amit a darabolt sonkájukkal érdemeltek ki.

„A fiaimnak azt szoktam
mondani, senki nem tehet arról,
hogy hova, mivel születik. De hogy
milyen emberré válik, arról igen.
Mindig voltak elvárásaim, a srácoknak mindig voltak feladataik,
engem is így neveltek. Fontos tudni, hogy bármit teszünk, azt nem
csak magunkért tesszük, hanem
a családért is. És természetesen
a vevőinkért, akik megtisztelnek
bennünket a bizalmukkal. 20-30
kilométeres körben én még ma is
elviszek két karika hurkát a Rózsi
néninek, mert ha felhív, hogy ugye
Petikém megteszed, akkor nekem
kutya kötelességem odamenni és
szeretettel átadni neki.” - hangzik a
következő alaptétel.
Peti bácsi füstölt finomságai az általuk felnevelt állatok friss
húsából készülnek, hagyományos
eljárással sóban forgatva, bükkfa
fűrészpor hideg füstjén gyengéden
füstölve. A töltelékáruk íz világa
tradicionális, se nem több, se nem
kevesebb. A fűszereket házi termelőktől szerzik be – ez így együtt
adja ki a minőséget, aminek a híre
szájról-szájra terjed tovább.
„A mi vásárlóink átlagbérből élő emberek, akiknek fontos
szempont az ár. Mégis elő-előfordul, hogy a heti vágásból nem tudunk annyi terméket előállítani,
amennyire igény lenne. Azt gondolom, ez nem csak a megbízható
minőség miatt van, hanem legalább felerészben a korrekt árak és
a szimpátia miatt, amit irántunk
éreznek. Van egy kis mozgóboltunk, azzal kijárunk a székesfehérvári piacra, sokan jönnek ide a
kisboltunkba, Ősibe, de kiviszem
a rendelést házakhoz, közintézményekbe is. Értékesítünk tőkehúst,
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nyaranként grillezni való kolbászt,
tarját, szalonnát, a fő profilunk
azonban a füstöltáru és ezen nem
is akarunk változtatni” – szögezi le.
Péter szülei tíz éve Németországban élnek, dolgoznak.
Ahogy mondja, „muszájságból”

váltak ötvenesként új életkezdőkké. Utánuk menni? Ez nem merült fel benne sosem. Magyarként
magyar földön érzi itthon magát,
majd mintegy végszóként hozzáteszi: „A hentes-mészáros szakma
kihalófélben, olyanok vagyunk

lassan, mint a dinoszauruszok. Ha
mi is elmennénk, mi lenne a magyar ízekkel? Eltűnnének, elvesznének a multicégek műinjektált,
füstaromával bevont termékeinek
özönében. Maradni nem mindig
könnyű, de muszáj!”
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