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kötetei megidézik a gyerekkort. Álta-
lános iskolás gyerekeknek írt népi báb-
játékokat. A rádió sorozatban adta esti 
meséit, hangjátékait. E kötet összegyűj-
tött történeteivel emlékezünk a tíz esz-
tendeje elhunyt Mánya Anna írói mun-
kásságára. 

Székelyek: Erdély délkeleti részében, a 
Székelyföldön élő magyar népcsoport. 

Mesetermő vidék a Székelyföld, ahon-
nan Mánya Anna, a történetek írója szár-
mazik. Szellemi kincsestárából, a tündök-
lő tarisnyából önti elénk valóság és képze-
let szülte meséit. 

Életre kelnek szerethető hősei: Eperke 
királykisasszony, Kíváncsi Mózsi, 
Amarillia, Engedelmes Kelemen, 
Aniska, Kicsinagy Rózsika, Fűzfa Jan-
kó meg a legyőzendő gonosz ellenfelek: 
Kuporizsugori Zsiga, Berebura boszor-
kány, Zsagamuci uraság, Döme Dömötör, 
Cifra Zsuzsanna. Mellettük szelíd szavú 
édesanyák, szigorú, ám jóságos édesapák 
tanítják a gyerekeket szépre, jóra, munká-
ra és mindennapi helytállásra az életben. 
Mánya Anna: Tündöklő tarisnya – Mesés 
székely történetek (Romanika Kiadó Iro-
dalmi építőkövek sorozat, 2013)

A testnevelő tanár végzettségű fiatalem-
ber 18 éve vágott bele, gyermekkori barát-
jával, Dani Zoltánnal közösen az első vál-
lalkozásba, amely, egy főleg ázsiai termé-
keket forgalmazó ajándékbolt volt. Lévén 
az első ilyen jellegű üzlet Kolozsváron, rö-
vid idő alatt népszerű lett, sok volt a visz-
szajáró vásárló, akik gyakran betértek, ha 
csak nézelődni is. A tulajdonosok úgy dön-
töttek, hogy ezeknek a hűséges kuncsaf-
toknak egy-egy csésze ingyen teával fog-
nak kedveskedni. A teázás annyira megtet-
szett a két vállalkozónak, hogy rövidesen 
megnyitották a Kincses Város első teázó-
ját a Szentegyház (Iuliu Maniu) utcában. A 
piac még szűz volt, teázók nemigen voltak, 
teaforgalmazással is kizárólag a Plafar fog-
lalkozott.

„Menet közben tanultuk, hogy mit je-
lent vállalkozni. Semmi pénzzel, 1000-1500 
márkával vágtunk bele. Körülnéztünk Euró-
pában, teakereskedéseket keresve, s így ko-
pogtunk be a bécsi Demmer céghez, hogy 15 
fajta teából 1-1 kg-t vásároljunk” – idézi fel a 
kezdeteket Szarukán László. A nagykereske-
dés terén is Kolozsváron tették meg az első 
lépést, amikor az akkor még szintén a Szent-
egyház utcában működő Insomnia kocsmá-
ban is elkezdtek teát árulni. „Demmer urat az 
utolsó bécsi úriemberként emlegetik, akivel 
tíz éven át szerződés nélkül, kézfogás alap-
ján dolgoztunk. Természetesen ez a viszony 
annak volt köszönhető, hogy az első pillanat-
tól korrektek voltunk”

A nagykereskedelmi tevékenység folya-
matosan bővült, majd 2007 novemberében 

megnyitották az első teaboltot a 
Győzelem mozi előcsarnokában. 
Fontos mozzanat volt a harmadik 
társtulajdonos, Adriana Ursoiu 
megjelenése. Ő korábban a Co-
ca-Cola erdélyi területi képviselő-
je volt, s tapasztalatának, szakér-
telmének nagy szerepe lett a vál-
lalkozás fejlesztésében.

A cég évről-évre fejlődik, a for-
galom 5-15 százalékkal nőtt, még 
a gazdasági válság idején is. Hat 
éve megkapták a Demmertől a ki-
zárólagos forgalmazási engedélyt és a név-
használati jogot. A cég zászlóshajója a főtéri 
teázó, mely a világ egyik legszebb Demmer 
boltja, jelenti ki büszkén Szarukán László. A 
cégnek még négy, franchise rendszerű teázója 
van, kettő Konstancán, egy-egy pedig Buka-
restben és Slatinán, nagykereskedőként pedig 
mintegy 5 ezer viszonteladóval dolgoznak.

„350 fajta teát árulunk. A Demmer a 
teák Mercedesze, ami természetesen az ár-
ban is tükröződik. Ez az egyetlen európai 
cég, amely nyomon követi minden teafaj-
ta eredetét, folyamatosan ellenőrzi a minő-
ségüket, szennyezett vidékről nem vásárol. 
Minden szállítmányt átvizsgálnak sugár-
zásdetektorral is, s a fukusimai szerencsét-
lenség óta Japánból nem vásárolnak teát” 
– magyarázza Szarukán László.

Hozzáteszi, hogy a Demmer teák esetében 
az ár mindig a minőséget tükrözi. Egyes te-
afajtákból 10 deka belekerül 60-70, sőt akár 
100 lejbe is, ám ezeknek 4 grammjából 3-8 
főzet minőségi tea készíthető. A 15 lejes tea 
ellenben egyetlen alkalommal főzhető ki. 
Hogy ne veszítse el az aromáját, a teát há-
romfalú papírzsacskóban árulják. Nagy gon-
dot fordítanak a munkatársak képzésére is, 
elvárás több idegen nyelv ismerete, s egyhó-
napos képzésen mennek keresztül, melynek 
végén mindent tudniuk kell a teáról.

A cég néhány éve 400 ezer eu-
rós beruházással létrehozott egy 
logisztikai központot a háromszé-
ki Kőrispatakon, ahol a teát cso-
magolják is. A közelmúlt legfon-
tosabb történése a menedzsment 
átszervezés volt. Korábban a tulaj-
donosok minden döntést közösen 
hoztak, ami nehézkessé tette a mű-
ködést. Jelenleg meg vannak oszt-
va a feladatkörök, egy-egy társtu-
lajdonos felel a nemzetközi kap-
csolatokért, a nagykereskedelmi, 

illetve a kiskereskedelmi ágazatért, ami je-
lentősen növelte az operativitást.

A közeljövő tervei között szerepel további 
franchise boltok megnyitása Bukarestben, il-
letve az ország néhány nagyobb városában, 
az export beindítása Bulgáriába és Törökor-
szágba, valamint a gyógynövénygyűjtés el-
kezdése. Szarukán László bizakodó, elmon-
dása szerint a kolozsvári teázó tavaly zárta 
az eddigi legjobb évet. Optimizmusát rész-
ben arra alapozza, hogy a piacban hatalmas 
potenciál rejlik, a teakultúra folyamatos nép-
szerűsítése ellenére az egy főre jutó hazai fo-
gyasztás még nagyon alacsony, az évi 100 
grammot sem éri el (a teafogyasztó népek 
esetében meghaladja az 1 kg-ot).

A fogyasztás folyamatos növekedése 
mellett a fogyasztói szokások átalakulásá-
nak lehetünk tanúi, magyarázza a vállalko-
zó. A hazai fogyasztók sosem favorizálták 
a fekete teát. A 90-es években a gyümölcs-
teák voltak a legkelendőbbek, aztán a fe-
hértea, a dél-afrikai roiboos lett a kedvenc. 
Jelenleg a zöld teák és a gyógynövény ke-
verékek a legnépszerűbbek. A legnagyobb 
teafogyasztók az egyetemi hallgatók, il-
letve a 30 és 50 év közötti értelmiségiek, 
a teafogyasztási trendeket pedig inkább a 
nők diktálják.
(Új magyar szó online – 2013. július 23.) 

Pengő Zoltán
A világ egyik legszebb Demmers boltja kolozsvári

Kolozsvár egyik leghangulatosabb, legeredetibb, békebeli hangulatot árasztó lo-
kálja a Főtér és a Jókai utca sarkán álló Rhédey palotában található Demmers 
teázó. A 90-es évek közepe táján indult vállalkozás alapítója és társtulajdonosa 
Szarukán László, aki első teázója megnyitásakor még nem rajongott a távol-kele-
ti eredetű italért, időközben azonban a tea szerelmese lett.

Szarukán László


