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39 éve nyitotta cukrászdáját Füsti-Molnár Lajos
KOROM ANDRÁS - DÉLVILÁG NAPILAP
2011.05.24. 07:30

Szentes - Közel négy évtizede nyitotta meg önálló cukrászdáját a mára legendássá
vált szentesi Füsti-Molnár Lajos. Eredetileg motorszerelı akart lenni, de nem
bírta a benzingızt. A cukrászmester mindig csak olyan süteményt készített,
amelyet maga is szívesen megenne.
A szentesi Füsti-Molnár Lajos (68) kisgyerekkorában
szeretett barkácsolni, olyannyira, hogy általános
iskolásként nyaranta mőszerésznél dolgozgatott.
Elıször csapágyakat mosott, majd megtanulta
szétszedni és összerakni a bicikliket. El is döntötte,
hogy motorszerelı lesz.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.

név
e-mail cím

– Csakhogy gyorsan kiderült, egyszerően nem bírom a
OK
benzingızt, rosszul leszek tıle. Nem tudtam, hogy
nyolcadik osztály után milyen szakmát tanuljak.
Milyen a legutóbbi hírlevél?
Édesanyám Bugyi professzor szakácsa volt. A tanár úr
egyik barátja, Rózsavölgyi József fıorvos azt
javasolta neki, hogy adjon péknek, hiszen annak, akármilyen világ van, mindig van
mit ennie. Végül mégsem a kenyérkészítés rejtelmeiben mélyedtem el, ugyanis
nagyapám révén kapcsolatba kerültünk Hegedős Kálmánnal, a vendéglátó
cukrászmőhelyének vezetıjével. Megszerettem ezt a szakmát – vázolta az utat a
szentesi cukrászmester.
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A cukrászmester mindig csak olyan süteményt készített, amelyet maga is szívesen
megenne.
A szerzı felvétele

Füsti-Molnár Lajos 1961-ben érettségizett, a következı évben megkapta szakmunkásbizonyítványát. A vendéglátó cukrászmőhelyében dolgozott, majd a Petıfi Szálló
felújítása idején Vásárhelyre járt át.
– 1972. április 2-án megnyitottam saját üzletemet a szentesi Bocskai utcában.
Negyvenedik éve vagyok önálló, jelenleg 12 embernek adok munkát – tette hozzá.
Elárulta: szereti a szakmáját, és mindig olyan süteményt készített, amelyet maga is
szívesen fogyaszt. Ezért csak hagyományos alapanyagokat használnak a kisüzemben.
– Kedvencem a dobostorta és a valódi tejes krémes. Igaz, ma már nem állok az asztal
mellé, mert nem bírja a lábam és a derekam, de szemmel tartom az üzemet. István
fiam, aki élelmiszeripari mérnök, állt a helyemre. A másik fiam is cukrász, míg a
legfiatalabb más pályát választott, programozóként dolgozik – tette hozzá a
cukrászmester.
A rovat legfrissebb cikkei

A nyitóoldal témái
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Tüntetés Vásárhelyen: Lázár
portréját pénzért lehet köpködni

Újabb vádirat Stadler József ellen
Újszülöttélesztı asztalok az Erzsébet-kórháznak
hirdetés
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