
114 115

Boldog békeidők a Lajos utcában

Az értéket észrevenni, a használhatót megmenteni, felújítani

Kevés olyan hely van, ahol az ember úgy érzi, mintha valóban otthon, a mama konyhájában volna. Ahol csak ülne 
egy kisszéken egy friss túrós batyuval csendesen, hálásan, hogy ott lehet. Ha egy szóval kellene jellemezni az óbudai 
Pékességet, azt mondanám: valódi.

GASZTRO Rohanás, stressz, információdömping. Átverések, 
csúsztatások, felszínesség. Valóságshow és látvány-
konyha. Na meg látványpékség. A külsőségek domi-
nálta világunkban lassacskán mind többeknek kezd 
elege lenni a hamisságból. Fokozatosan terjed a tuda-
tos vásárlás, a lassú mozgalom (slow food). Keresnénk 
az állandót, a megnyugtatóan önazonost. A valódit.
A Lajos utca és a Nagyszombat utca találkozásánál 
fekvő aprócska pékboltban mindezt megtaláljuk. A 
lakóházak és irodák metszetében egyszer csak a régi 
nyugalmat idéző világba csöppenünk. A kínálat hi-
hetetlenül széles: aszalt paradicsomos-rozmaringos 
karika és nutellás-banános croissant, céklás-kömény-
magos vagy aszalt szilvás-diós kenyér, szájban olvadó 
almás pite, háromféle pozsonyi kifli – csak néhány a 
számtalan friss, hajnalonként itt sütött finomságból.
A tulajdonos, Noszvai András hosszú évekig órák-
kal kereskedett, majd a jó sorsa összeismertette Sző-
ke Péter pékmesterrel. Két és fél éve nyitották meg a 
pékséget, bár András szerint a kis bolt nem megnyílt: 
megszületett. Azaz folyamatosan alakult, csinoso-
dott, nyerte el jelenlegi kedves, eredeti arculatát. – Mi 
nem a napi szükségletet árusítjuk, nem is a kenyér a 
fő profilunk, inkább a pékáruk nyújtotta élményért 
járnak hozzánk. A szupermarketek áraival nem tu-
dunk versenyezni, a mi termékeink viszont adalék-
mentesek. Természetes alapanyagokból igyekszünk 
kihozni a legjobbat: klasszikus hozzávalókból, régi 
receptekből dolgozunk – fogalmazza meg hitvallását 
a tulajdonos.
A tradíció becsülete, tisztelete tapintható, elég csak 
körbekukkantani. A tárgyak egytől egyig patinásak: 
múltjuk, életük, lelkük van. András azonnal meséli 
is a történetüket. Az asztal például, amely mellé lete-
lepedtünk, határozottan gyúródeszkának látszik, de 
nem az: mészárosok, hentesek dolgoztak rajta hosszú 
évtizedekig, késeik nyomát máig őrzi a lecsiszolt, fel-
újított felület. A szomszédos, fiókos asztal az utcán 
árválkodott, holott nem is volt lomtalanítás. András 
nézegette, megszerette. „Egy napig pucoltam, csiszol-
tam, így került be a válogatott keretbe”. A boltban van 
aztán máig működő hússzeletelő gép a húszas évek-
ből, káposztagyalu, amely megfordítva most polcként 
funkcionál. Egy másik polc valaha egy parasztház 
tornácán padként élte életét, egy harmadik vizes ló-

caként. A lámpákat a Fradi-pályáról szuperálták ki, 
onnan egyenesen ide kerültek.
„Az értéket észrevenni, a használhatót megmenteni, 
felújítani” – e gondolat jegyében alakult a Pékesség 
jellege, hangulata. A vevők pedig értik, érzik ezt. – Ha 
valamit jól megcsinálunk, az előbb-utóbb elkezd mű-
ködni – tapasztalja a tulajdonos.
Ami még fontos, az a folyamatos megújulás és a sze-
zonális alapanyagok változatos beépítése a receptek-
be. Tavasszal menetrendszerűen „beüt” a medvehagy-
ma szezon, ősszel néhány hétig a sütőtöké a főszerep, 
a december pedig a bejglik hava. Nagyon sok a táp-
lálékérzékenység, minden ilyen jellegű igényt a bolt 
apró mérete miatt nem tudnak kiszolgálni, de van 
vegán linzer, illetve a teljes kiőrlésű termékek nagy 
választékban kaphatóak, és a gyömbértea, no meg a 
kávé is mennyei.
Péter, a pék hajnalban kel, nyitásig folyamatosan süt. 
Álmaikban picit nagyobb a hely, ahol napközben a je-
lenleginél gyakoribb utánsütésekre nyílik lehetőség, 
és messziről érezni a friss házikenyér és péksütemény 
csalogató illatát…
Az üzlet most négy embernek ad munkát. – Vevőink 
azok, akik hiszik, hogy ami itt történik, az jó. Kiáll-
nak érte, visszatérnek, emberi kapcsolatok alakulnak 
ki. Éppen úgy, ahogy valaha elképzeltem. Szeretjük, 
amit csinálunk – árulja el András.
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Pékesség

Hol: az Amfiteátrum közelében, a Lajos utcában
Kiknek: irodistáknak, közelben lakóknak, iskolá-
soknak
Specialitások: izgalmas, érdekes péksütemények, 
teljes kiőrlésű kovászos kenyerek
Kedvencünk: sajtos croissant, kakaós csiga, 
gyömbértea
Miért jó itt: régimódi nyugi van és óriási válasz-
ték, emellett kiváló a kávé is


