
B
akó Lajos 1995. 
január 10-én nyi-
totta meg a Nár-
cisz cukrászdát 
Csíkszeredában 
feleségével, Kor-

néliával és egy alkalmazottal. A 
vállalkozás hamar kinőtte magát, 
ezért 1998-ban átköltöztek jelen-
legi székhelyükre, a Vörösmarty 
Mihály utcába, és ekkor vették fel 
a Bakó Cukrászda nevet. Pár év-
vel később egy újabb cukrászdát 
is nyitottak a városban. A kez-
detektől próbáltak megmaradni 
a hagyományos ízek mellett, és 
ma sem ipari mennyiségben ké-
szítik a süteményeket, hanem 
szívvel-lélekkel állítják elő a mi-
nőségi termékeket.

„Ezt bizonyítja az a 25 év, amit 
vásárlóinknak köszönhetünk, 
és örülünk, hogy a mai napig 
tudjuk édesíteni napjaikat sü-
teményeinkkel. A legnagyobb 

elégtétel ennyi fárasztó munka 
után, hogy a fi am továbbviszi 
cukrászdánkat, és remélem, 

hogy az önök, a vásárlók segít-
ségével még sokáig megmarad-
hat a Bakó cukrászda” – emelte 

ki Bakó Lajos. Hozzátette: egy 
fi atal lendülettel és egy tapasz-
taltabb, idősebb generációval, 
összesen 18 alkalmazottal igye-
keznek a vásárlók igényeit kielé-
gíteni még sok-sok éven át.

Személyre szabott torták

Fia, Bakó Szabolcs ötéves volt, 
amikor szülei megnyitották első 
cukrászdájukat a hargitai me-
gyeszékhelyen, így gyakorlatilag 
belenőtt a szakmába. Ennek el-

lenére nem volt egyből egyértel-
mű számára, hogy ezzel szeretne 
foglalkozni. Közgazdaság szakon 
végzett az egyetemen, 2012-ben 
viszont hazatért, és elkezdett 
dolgozni a családi vállalkozás-
ban. Három évre rá már diplomás 
cukrászként folytatta a munkát, 
rengeteg tervvel a tarsolyában, 
amelyek megvalósításán ma is 
dolgozik.

„Nagyon sok esküvőt, keresz-
telőt vállalunk, így én főként ese-
ményekre sütött tortákkal és ezek 
dekorációjával foglalkozom. A 
díszítés azért kimondottan fontos 
számomra, mert célom, hogy mi-
nél szebb, különlegesebb és egye-
dibb tortákkal örvendeztessem 
meg az ügyfeleket. Átalakultak 
az igények, régebben nem igazán 
érkeztek külön kérések, de ma-
napság egyre több fi atal pár ér-
kezik konkrét elképzelésekkel, és 
itt meg is tudjuk valósítani eze-
ket. A személyre szabott torták, 
a változatos dekorációk miatt sok 
pozitív visszajelzést kaptunk, és 
reményeink szerint ez a jövőben 
is így marad, hiszen ez tud igazán 
lendületet adni a munkához” – 
árulta el Bakó Szabolcs.
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A hajdanán 
fürdővárosként 
emlegetett 
Székelyudvar-
hely valamikor 
csak méltó lesz 
régi jó híréhez, 
és ha másként 
nem, de lega-
lább kaláká-
ban felújítja, 
megmenti a 
Szálvátor-hegy 
alatti gyógy-
forrásokat, 
apró kénes- és 
sósfürdő-me-
dencéket.

2020. január 10. 
• péntek

lérral díszített Kuvar-tetőre, amely 
szervesen kapcsolódik az elhíresült 
Csere-tetőhöz. A történészek egy ré-
sze a Kuvar szót ótörök eredetűnek 
tartja. Ferenczi Sándor szerint az 
„ótörök kök vagy pedig a kü ürc=-
kék, kékes-szürke” szóból ered. 
Szerintünk inkább az udvarhelyi 
helyneveket magyarázó elöljárók-
nak van igazuk. Ha a Kuvar déli 
gerincén andalgunk, feltűnik, hogy 
a konglomerát kőzetből álló felszín 
kővarra emlékeztet. Olyan bibir-
csókos, mint a varasbéka bőre. De 
lássuk, mit írt a „kővar” vagy kuvar 
szóról 1865-ben Kováts Mózes i. vá-
rosi főbíró: „Kuvar. Vagyon éppen 
a város alsó végénél, emelkedett 
hely, az oldala inkább sziklás, te-
teje pedig szántó hely. Nevét vehet-
te a kvartz szóból. Különben más 
szomszéd helységekben is jelesen 
Miklosfalván, vannak még ily ne-
vezetű helyek, melyek hasonlólag 
magas és köves természetű helyi-
ségek.” Amikor ezeket a sorokat 
papírra vetették, akkor még nem 
dúlt a finnugor–török háború, és a 
szlávok se voltak ilyen sokan.

Üde foltként hat a Kuvar tetején a 
sárgászöld fagyöngybokrocska fehér 
termésével s a játékos holló szájából 
kiesett piros csipkebogyóval.

A Jézus Szíve-kápolnától indul az 
a jelzett gyalogösvény, amelyre a 
Kuvaron ráléptünk. Az Erdélyi Kár-
pát Egyesület udvarhelyszéki osz-
tálya által kijelölt túraút körülöleli 
a várost, felfűzi a fontosabb magas-
latokat. Ennek egy rövid szakaszát 
járjuk be a Szálvátor-hegy azaz a 
Köszörűskő gerincén. Jobbra alat-
tunk a Nagy-Küküllő tere az egykori 

Gyárosfalvával. Az Udvarhely által 
bekebelezett településen élhettek 
azok a mesteremberek, az íjgyártók, 
a szíjgyártók, amelyek az udvart 
kiszolgálták. Ma is nevezhetjük a 
települést gyárosfalvának, hiszen a 
hatalmas fenyők takarásában több 
tucat gyár színes épülete húzódik 
meg.

Kalapot emelünk a Szálvátor-hegy 
tetején álló fakeresztnél, majd lassan 
hazaindulunk. Óvatosan ereszke-
dünk le a kővarral kirakott meredek 
turistaösvényen. A felettünk köröző 
hollók már a havat éneklik ki a fel-
hőkből.
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Kénes medence az egykori Solymossy-fürdőnél

Budapesten őrzik a kápolna 
eredeti kazettás mennyezetét
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Huszonöt éves a csíkszeredai Bakó Cukrászda
Mérföldkőhöz érkezett a csíkszeredai Bakó Cukrászda, amely ma ünnepli 
megalakulásának 25. évfordulóját. A családi vállalkozás sok változáson 
ment keresztül ez idő alatt, egy alkalmazott helyett ma már 18-an dolgoz-
nak azon, hogy minél ízletesebb süteményekkel szolgálják ki a vásárló-
kat. Egyvalami azonban nem változott: továbbra is a minőségre helyezik a 
hangsúlyt, és még sokáig szeretnék folytatni azt a munkát, amit két és fél 
évtizeddel ezelőtt megálmodtak.




