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A bíráló bizottság által támogatott termelők bemutatkozása 

 

1. ERIKA CUKRÁSZDA (Kesztölc) 

Kara József Zoltánné E. V. kézműves családi cukrászatunk van, saját készítésű termékeket. 

Kesztölcön üzletet üzemeltetek, ahol elérhetőek a termékek. Jelenleg 8 alkalmazottam van. 

Erika cukrászda 

 

2. RÉTKI GÁBOR (Pilismarót)   

Pilismaróton Esztergomtól 14 km-re, Dobogókő és a Börzsöny ölelésében tartom, 

hagyományos körülmények között teheneimet. A tejükből egyedi, sajtokat, különleges érlelt 

sajtokat illetve joghurt, túró tejföl stb... tejtermékeket készítek. Amelyeket 2007 óta szívesen 

vásárol Esztergom város lakossága, a mintaboltomban. Rétki Kézműves Tejtermékek 

 

3. SZÉLES LÁSZLÓ (Oroszka) 

Tíz éve foglalkozom méhek gondozásával, méz és méhészeti áruk termelésével és eladásával. 

Állandó munkahely mellett hobbi szinten gondozok 80 méhcsaládot! Az idei évben 

elkezdtem méhviasz gyertya készítését! A megtermelt árut otthon háztól és vásárokon, 

börzéken és egyéb rendezvényeken értékesítem. 

 

4. A Gombos Pék Műhely egy kispékség. (Esztergom) 

Hosszú érési idejű kovászos kenyereket, valamint adalékmentes péksüteményeket és finom 

pékárut készítünk teret engedve saját fantáziánknak. A pékség melletti boltban, valamint 

termelői piacokon értékesítünk elsősorban. Gombospék 

 

5. Kostel (Kesztölc) 

A Kostel Kft családi vállalkozás, amely 2015 óta üzemel Kesztölcön. Az ingatlan 28 

férőhelyes panzióval, 70 fő befogadására alkalmas rendezvényteremmel (étteremmel), több 

pincehelyiséggel, borfeldolgozó üzemmel és egyéb helységekkel, saját parkolóval 

rendelkezik. A fő tevékenység a szállásadás, borelőállítás saját termelésű bioszőlőből, 

borértékesítés, valamint rendezvényszervezés. Borkostolókhoz, a szállóvendégek 

reggeliztetésénél, egyéb programjainkon előtérbe helyezzük a régióban termelők termékeinek 

bemutatását, felhasználását. Kostel Panzió és Rendezvényház 

 

6. TUNGLI PAVOL (Kéménd) 

2000-ben kezdtem méhészkedni. 2017 decemberétől vagyok őstermelő. Jelenleg 120 

családdal méhészkedem. Akác-, repce-, napraforgó- és virágmézet készítek. Vásárlóim száma 

folyamatosan nő, termékeim egyre közkedveltebbek. Én főként háztól árusítom termékeimet, 
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rengeteg visszatérő vásárlóm van, illetve, ha egy-egy évben kedvező a hozam, akkor 

felvásárlókkal kötök üzletet. Székhelyem Kéménden, a Nyitrai kerület Érsekújvári járásában 

található; Párkánytól 13 km-re északnyugatra. A település könnyen megközelíthető, ami 

vásárlóim, felvásárlóim szempontjából fontos tényező. 

 

7. Nagy Gábor (Nagymaros) 2012 óta foglalkozunk csilitermesztéssel és abból csilitermékek 

előállításával. A kezdetben hobbiként indult tevékenységem mára nemzetközi hírű márkává 

nőtte ki magát és biztosítja családunk megélhetését, növelve térségünk ismertségét. 

Harmincnál több hazai és nemzetközi díjat nyerünk el. Termékeink képviselték hazánkat a 

2020 Dubai expón, ahol a Magyar pavilon legnépszerűbb terméke lett. Továbbá a Gabko 

Chili bekerült a Pestmegyei értéktárba is. Termékeinkkel térségi hagyományt teremtünk, 

mivel már 10 alkalommal rendeztük meg a Nagymarosi Csípősfesztivát, ahová az ország 

minden részéről, de felvidékről is számos kiállító és látogató érkezik hozzánk, növelve a 

határokon is átnyúló kapcsolatokat. Termékeink maximális prémium minőséget képviselnek, 

melyek a régió számos vendéglátóhelyén és viszonteladó partnereinkél is megtalálhatóak. 

GaBko Chili 

 

8. Zalaba Winery (Muzsla) 

Kézmüves borászatunk Délszlovákiában, Muzsla községében található, amely 6,4 ha-on terül 

el. Mint az köztudott a Garammenti-hátságnak kiváló adottságai vannak a szőlőtermesztéshez 

és a jó borok készítéséhez, ami elsősoron a nagyszerű talajminőségnek és klimatikus 

körülményeknek köszönhető. 

A szőlőhegy 230 m tengerszintfeletti magasságban egy déli- délnyugati fekvésű 

hegyoldalban terül el, így megfelelő mennyiségű napsütés éri, melynek éves átlaga 

meghaladja a 2146 órát. 

A föld összetétele vulkanikus eredetű, feketeagyag tartalmú, tetején löszréteggel, amely 

nagyszerű táptalaja a savasabb fehérboroknak minpl. Rajnai rizling, Sauvignon Blanc, 

valamint a könnyedebb de karakteresebb vörösboroknak, Merlotnak, Kékburgundinak 

egyaránt. 

A szőlőfürtök szelektálva vannak, ami azt jelenti, hogy egy tőkén csak max 1 kg-nyi 

szőlőfürtöt hagyunk meg, így biztosítva boraink kiváló minőségét. Ezt tükrözi mottónk is, „a 

minőség mindenekelőtt”. Zalaba Winery  

 

9. Hertlik Máté (Piliscsév) 

6 éve kezdtük gazdaságunk építését, amikor Írországból költöztünk haza, feladva 

fogtechnikus munkánkat. 3-4 hobbi kecskét tartott itthon édesapám és az öcsém. 

Az én elgondolásom az volt, hogy a kecskéink által megtermelt tejet dolgozzuk fel és 

készítsünk belőle sajtot. (ez az ötlet kezdetben senkinek nem tetszett, senki nem értette, hogy 

a jól fizető állasomat hogyan adhatom fel pár kecskéért?..) 

Alpesi törzskönyves és regisztrált állományt kezdtem felépíteni. 

Évről -évre egyre több és jobban tejelő kecskéink lettek. 

https://www.facebook.com/GaBkoChili
https://www.facebook.com/zalabawine


Feleségemmel együtt készítettük kezdetben a sajtokat majd én az állattenyésztés és 

földmunka részén ragadtam-hiszen egyre több feladatom lett, majd a későbbiekben már csak 

a feleségem készítette a sajtokat. 

Kezdetben piacokon és rendezvényeken értékesítettünk. 

Mára sikerült bekerülnie termékeinknek éttérmekbe, delicates üzletekbe és élelmiszer 

boltokba. 

Termékeinket mindig igyekszünk a legmagasabb minőségben, ráfordítással és a legjobb 

tudásunk szerint készíteni. 

Igyekszünk fejlődni is, így sajtkészítő kurzusokon és sajtversenyeken is részt szoktunk venni. 

Célunk egy olyan gazdaság felépítése mely családunk megélhetését biztosítja egy olyan 

helyen, ami nekünk az otthonunk. Apis-Farm 

10. Bertáné Lőcsei Krisztina (Nyergesújfalu) 

Nyergesújfalun alkotó fazekas, népi iparművész vagyok. Kerámiáimon a népművészet 

gazdag díszítő tárházából az áttöréses és a rátétes technikát alkalmazom. Főleg barna és zöld 

mázakkal dolgozom. Munkáimat rendszeresen zsűriztetem. Tagja vagyok a Komárom -

Esztergom Megyei Népművészeti Egyesületnek. Bertáné Lőcsei Krisztina 

 

11. Fiala István (Szőgyén) 

Gyümölcstermesztéssel /alma, szilva, sárgabarack, őszibarack, fekete 

berkenye/zöldségtermesztéssel/ cékla/; gyümölcslé és lekvárkészítéssel foglalkozom 

Fiala-Vitalita, s.r.o 

  

12. Kierblewskiné Bóta Zsuzsanna (Esztergom) 

Egyedi tervezésű üveglencsés ékszereket és kiegészítőket készítek, melyek túlmutatnak 

önmagunkon. A lencse alá rejtett képekben, az ékszerek, kiegészítők összhangjában egy-egy 

apró csodája jelenik meg az Életnek. Alapvető hivatásom mellett a CseppÉletKép számomra 

nemcsak a kreativitás megélése, hanem töltődés és értékteremtés. CseppÉletKép 

 

13. Virágos Vendégház Nagymaroson, a Börzsöny túraútvonalakkal tűzdelt erdejéhez közeli 

domboldalon fekszik, szemben Visegrád gyönyörű panorámájával és a Dunával. Várjuk 

minden pihenni, kirándulni vagy nyugodt helyen home office-ozni vágyó vendégünket! A 

ház magas minőségű háztartási gépekkel és bútorokkal felszerelt. A kertben kényelmes kerti 

bútorok és grillezési lehetőség. Virágos Vendégház 

 

14. Galagonya Tanya (Esztergom) nevű helyi vállalkozást vezetem, ahol túlnyomó részt kecske 

tartással-és tejtermék előállítással foglalkozom.  Galagonya Tanya 
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15. Drozdik pincészet (Párkány) 

Szőlészettel és borászattal foglalkozunk, mint őstermelők. A Párkány környéki Hegyfarkon, 

Dankhegyen, Erdőntúli Öreghegyen, ill. az iszomfalvi (kéméndi kataszter) Ördöngős, déli 

tájolású dűlőikben vannak. Családi szőlőinkben és pincészetünkben három generáció 

tevékenykedik. A terület adottságainak köszönhető, hogy magas cukorfokkal, optimális 

savgerinccel szüretelünk, a pozsonyi székhelyű Központi Mezőgazdasági Ellenőrző és 

Minősítő Intézet felügyelete alatt, Integrált termelésben. Vörös borainkat az 1853-ban épült 

hegyfarki, a fehéreket pedig az iszomfalvi, több pinceágból álló pincében dolgozzuk fel és 

tároljuk. Ez utóbbi pincénkben 45 fő részére tudunk hangulatos, ültetett borkóstolót tartani.

 Drozdik pincészet 

16. Szakmáry Barna (Nyergesújfalu) 

Étkezési tojás termelő. Barna építészmérnök végzettségű, 2012 tavaszán hobbiból épített egy 

kis istállót a tanyájukon. A kezdeti ketreces tartást 2018-ban “Fiatal gazda” támogatás 

segítségével alternatív tartás váltotta fel, ma 1500 tyúk biztosítja a Kiskosár vásárlók számára 

a tojást. A takarmányukat megbízható gazdáktól szerzi be, a kedvükre való takarmány mixet 

Barna keveri.  Nyergesújfalun, a Csemete Lovasparkban gazdálkodik családja segítségével, a 

Kiskosárba mindig friss, szerda-csütörtöki szedésű tojásokat hoz a vásárlóknak. Szakmáry 

Farm 

17. Baka János, mézespálcika (Vámosmikola) 

Börzsönyben 120-150 család álló méhészet. Akác, repce, virág napra erdei. Mézpálcika a 

speciális termékünk MÉZESPÁLCIKA 

18. Karkó János (Búcs) 

A Vintop Karkó pincészetet Karkó János alapította 1992-ben. A vállalkozás 2003-ban 18 ha 

saját telepítésű szőlőültetvénnyel gazdagodott, melyben a vörös- és fehérszőlőfajták széles 

választéka egyaránt megtalálható. Helyileg Dél-Szlovákia, a történelmi Felvidék rendkívül 

kedvező, középkötött talajú, magas napsütéses óraszámú, enyhén déli lejtésű dűlőin terül el. 

A jelenlegi termelés meghaladja a 100 000 palackot, borsorunkban nemcsak a termőhelyre 

jellegzetes, hanem a térségünkben kevésbé ismert fajták is fellelhetőek. Vendégeink nemcsak 

a borkóstolást, hanem birtokunk egyéb szolgáltatásait is élvezhetik. 30 szobás panziónk és az 

exkluzív boréttermünk ételkülönlegességei várják az idelátogatókat. Erre a célra kialakított 

épületünkben akár 300 fős rendezvények, lakodalmak lebonyolítására van lehetőség. A 

fáradalmak kipihenésére a wellness- és szaunavilágunkban nyílik lehetőség akár egy nyugodt 

borozás mellett. 

19. Biocentrum (Peszektergenye) 

Biogazdálkodás 600 hektár. Gyümölcs és zöldségfélék aszalása, szárítása. Pálinkakészítés. 

Szőlő- és gyümölcsborok készítése. Gyapjúfélék feldolgozása, ebből különféle termékek 

készítése. Vendéglátás. Szakmai tanácsadás biotermelők részére. Növény- és állatnemesítés. 

Biocentrum 

20. Tamasek Zoltán (Fűr) 

A dédapánk borász hagyományaira támaszkodva, csakis kézműves borok születnek, biológiai 

növényvédelemre támaszkodva. Valljuk, hogy a bor csakis a szőlőben teremhet a pincében 

érlelődhet. BioTomal 

https://www.drozdikvin.sk/
https://www.facebook.com/szakmaryfarm
https://www.facebook.com/szakmaryfarm
https://www.facebook.com/mezpalcika
https://www.facebook.com/palik.biocentrum
https://www.facebook.com/biotomal


21. Ipolyszalkai tájház  

Az Ipolymenti Kulturális és Turisztikai Társaság 2001 januárjában alakult, hogy 

hatékonyabban tudjunk néprajzi, népművészeti értékeink megmentésén dolgozni, pályázati 

úton e cél érdekében megteremteni az anyagi feltételeket, a hagyományok ápolását, a 

határmenti együttműködést, a falusi turizmus megalapozását. További célunk a kulturális 

turizmus megalapozása az Alsó Ipoly Mentén együttműködve a hazai és magyarországi 

szervezetekkel. Szeretnénk elérni, hogy községünk az Alsó Ipoly Mente kultúrközpontja 

legyen társulásunk irányításával. Az élő Tájház megalapításával 2003-ban az volt a célunk, 

hogy őseink kultúráját, hagyományát átadjuk a fiatal generációnak. 2004-ben meghirdettünk 

iskoláknak „100 évet vissza az időben” programot a tanulók részére. Évente 34 osztállyal 

ismertettük meg az Alsó-Ipoly mente lakáskultúráját és hagyományát a 20. század elején, 

valamint tanulták a régi mesterségeket. A gyerekek szívesen töltik az idejüket a Tájházban, 

ahol elsajátítják a régi kézművessége. Ipolyszalkai Tájház 

22. Nagy Péter (Muzsla) 1993-ban alapította családi méhészetét Muzslán, mely a HAPPY BEE 

nevet viseli. Jelenleg 80 méhcsaláddal méhészkedik. A kiváló méhlegelővel rendelkező 

környék minőségi akác, galagonya, napraforgó, mézontófű és repce fajtamézek előállítására 

alkalmas, emellett ízesített mézek készítésével és méhtermékek előállításával is foglalkoznak 

(propolisz, méhviasz, kozmetikai termékek, viaszból készített termékek). A méhészet 

apiterápiás kezelésre alkalmas méh szaunával is rendelkezik. 

Vállalkozó méhészként elvégezte a termelői méhészet tanfolyamát, rendszeresen részt vesz a 

Szlovákiai Méhész Szervezet által szervezett, méhbetegségekre, anyanevelésre, méhtermékek 

használatára irányuló szakmai képzéseken. A szakirodalom állandó jellegű tanulmányozását 

és a méhész trendek figyelemmel követését természetesnek tartja. A hazai és külföldi méhész 

kiállítások rendszeres résztvevője. Állatorvosi Méhész Segéd igazolvánnyal rendelkezik, 

melynek megszerzése kizárólag 2 évente elvégzendő szakmai vizsgával lehetséges. 1993 óta 

a Szlovák Méhész Szövetség Párkányi alapszervezetének tagja, 2010-től pedig elnöke 

egyben. HAPPY BEE 

23. Szivek pincészet (Kesztölc) 

A Neszmélyi borvidék keleti szélén, a Pilis lábánál fekvő Kesztölcön találjuk a Szivek Pincét. 

A családi borászat jelenleg 18 hektáron dolgozik, elsősorban a fehér szőlőfajtákra hangsúlyt 

fektetve. A területeik egy része már minősített organikus művelés alatt áll, de a teljes 

területen igyekeznek ugyanazt a természetközeli szemléletet képviselni. Szivek pince 

24. Az AMICIUS (Bátorkeszi) egy kicsi, de gyorsan fejlődő pincészet Bátorkeszin , dél-

szlovákiai régió festői környezetében. Jelenleg 2 hektáron gazdálkodunk saját szőlővel a 

többinél pedig a minőségi alapanyagok kiválasztását hangsúlyozzuk. A helyi talaj- és 

éghajlati viszonyoknak megfelelő fajtákra összpontosítunk. 

Jelenlegi termelésünk 22.000 palack bor, de a jövőben látjuk a borászat fejlődésének 

lehetőségét, mind technológiai, mind a termelés növelésében. Amicius 

 

https://www.facebook.com/tajhaz.ipolyszalka
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