
Regen.. .
Hogy regen milyen volt egy pekseg.

arrol Bader Gyorgyne. Mici neni tud
igazan erdekes dolgokat meselni.

-A hazat es a pekseget a szuleim
epitettek itt a Dozsa Gyorgy utca
sarkan. ahol most is lakom. Ez 1941-
hen tortent. 1951-ben allamositottak.
majd 1962-ben. amikor a feIjem a
kenyergyarba ment dolgozni. atalaki-
tottuk lakasnak.

A kemence dupla -alul es felul is
volt sut6ter -.boltives epitesu. rak-
tar is tartozott hozza. 60 zsak lisztet
taroltunk alt. a soroksari malombol
hozattuk. Az utcara nyil6 kis uzlet-
hen a friss arubol valaszthattak a
vev6k.

Delutan 5 ora korul befutotluk a
kemencet -elei~te faval. kes6bb olajat
hasznaJtunk. Ejjel kihuztuk a para-
zsat. addigra mindenjol atforrosodott.
Hosszu rudra vizes zsakot tekertunk.
es jol kitisztitottuk vele. Az el6keszitett
kenyeret bevetettuk a fels6 reszbe.
altalaban 90 darabot, mert ennyi fert
bele. 1/2 ora mulva az also reszbe
tettuk -..unpakkoltuk" -.ott suIt
keszre. Erre azert volt szukseg. mert a
fels6 reszben nagyobb volt a h6mer-
seklet. Aztan kovetkezett az ujabb
adag. Reggel meg 25-30 ..privat" ke-
nyeret is megsutottunk -amit a hazi-
asszonyok hoztak ada, Termeszetesen
kifli. zsemlye. fonott kalacs, perec,
cukros brios sem maradhatott ki nap
mint nap.

-Mikor pihentek?
-Soha -vagta ra Mici neni. -Amlkor

babat vartam. mondtam Is. ha fill lesz,
peck nem lesz. az biztos. El6sz0r egy
flunk -akl nem lett peck -.majd egy
lanyunk szuletett. Amlkor mar na-
gyobbak lettek. nagyon sokat segitet-
tek. lskola el6tt 5-6 fuszeruzletbe ki-
hordta a flam a peksutemenyeket. a
lcinyom 8 eves kOruli volt. amikorvilla-
mossal atvitte Kamaraerd6be a kiflit.
zsemlyet. A kenyereket egy flatalem-
her hordta ki tIiclklivel BudaOrson. A
feIjem -Isten nyugosztalja -jo szak-
ember volt. szerette a munkajat. nagy-
nagy szorgalommal vegezte. A szak-
mat a hires Vaci utcai Rutterschmidt
peknel tanulta. Minden vagya az volt.
hogy olyan gepeket vegyen. ami segitl
a munkajat -dagaszt6t. presgepet.
ami egyszerre 30-32 zsemlyet szaki-
tott ki -, ezeket sok takarekoskodas
aran be is szereztuk, mire az utolso
reszletet flzettuk volna. addigra Ide-
ert a haboru. utana jegyrendszer
jOtt. rossz evek jartak rank. A mal
naplg gem felejtettem el azoknak a
kenyereknek az izet. amlk nalunk
sultek.

...es ma
Mint el6z6 szamunkban megiger-

tuk. most bemutatjuk a budaOrsl ke-
nyergyarat. Keresunkre Matlsz Laszlo
uzemvezet6 elmondta. hogy 1990 ju-
nlusaban megtOrtent az atalakulas.
Dunakenyer Sut6ipaIi es Kereskedel-

mi Rt. neven. Duna~araszti kozpont-
tal. olasz-osztrak-magyar tulajdonba
ken1lt a gyar.

Termeklistajukon otfele kenyer. 30-
fele peksutemeny szerepel. A budaor-
siek kedvelik a Junior kenyeret. amely
sajat fejlesztesu termek. buza- es
rozslisztkeverek. 1 kg-os es 70 dkg-os
sulyban keszul.

A 60 fot alkalmaz6 uzem harom
muszakban dolgozik. Naponta tobb
mazsa lisztet hasznalnak rei a su-
teshez. A ten-tes hajnali haromkor
indul. Delutan is van kinal6jarat.
ilyenkor ujabb. Criss aruvallatjak el a
boltokat. A kereskedcSk bejarnak az
uzembe. es szukseg szerint vasarol-
hatnak. Vasamapra is sutnek. Agyar
ten1leten levo mintaboltban gazdag a
kinalat.

Hol van mar a regi. vasajt6s. tuzes
kemence. a hosszu peklapattal ugyes-
kedo mester?

A tesztat gep dagasztja. a zsemlyet
gep formalja. A modem. zart kelesztcS
egyik vegen betoljak polcos kocsin a
termeket. ott megfelelcS ideig. kellcS ho-
hen. paratartalomban megkel. a ma-
sik oldalon kihuzzak.

A ket olasz gyartmanyU. gazuzemel-
tetesu kemence automatizaIt. Tartja a
beallitott homersekletet. nyilik. zarul.
mar el is tuntek a kenyerek a belseje-
hen. es a masik oldalon folyamatosan
megjelenik a kesz termek. Az aru ki-
hordasat korszeru konteneres aut6k-
kal vegzik.

Steinhauser Klara


