SMALL & SWEET

GOMB

Gombudvar
A Régi posta utca a kuriózumok helye. Itt nyílt meg a 18. században az első pesti postahivatal,
1988-ban az első magyarországi McDonald’s, és ez az az utca, ahol már 25 éve működik egy
otthonos hangulatú, megszámlálhatatlanul sok gombot kínáló bolt.
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V

idor Péter
gombok között
nőtt fel, papíros
apja a háború
után abból kereste kenyerét, hogy fából való
gombokat készített. Vidor úr
tanulmányai után néhány évig
az állami szektorban dolgozott, előbb a MOM-ban, aztán
a KGMTI-ben (Kohó- és
Gépipari Minisztérium Tervező Irodái). „De a gombokról nem tudtam leszakadni”
– mondja, én pedig magamban nevetgélek az önkéntelen
szóviccen.
A Gombudvar tulajdonosa ráérősen, megfontoltan,
nosztalgiázva mondja el üzlete történetét. „Apu kisiparos maszek volt, később én is

Vidor Péter
és az ötszáz
doboz gomb

kiváltottam az iparengedélyt.
Maga talán már nem is tudja,
mi az, hogy kisiparos. Aztán
amikor 1990-ben megnyílt
a lehetőség, hogy vállalati formában működjünk, és
nem egy kis sufniban, megalapítottuk a Védépé Kft.-t.”
Apja halála után ő vitte
tovább a gombgyártást.
A Gombudvart a cég részeként, 1993-ban nyitotta meg a Régi posta utcában.
„Mindig akartam egy üzletet a gombgyártás mellé, de
mire megvalósult, már nem
nagyon érte meg. Évekig jól
ment, de közben liberalizálták a külkereskedelmet, beözönlött a kínai áru, tönkrement a hazai könnyűipar.”
A Gombudvar első ráné-

zésre cérnákkal, szalagokkal, varrótűkkel, cipzárokkal
telepakolt, átlagos varróüzletnek tűnik. Ami egyedivé teszi, az az ötszáz kézzel

A gombok
számát Vidor
úr sem tudja
pontosan, több
százezerre,
millióra saccolja.
készített, gombokkal teletömött, padlótól plafonig sorakozó doboz. Mindegyik oldalán 10–12 gomb mutatja,
hogy mi van belül. A gombok
számát Vidor úr sem tudja
pontosan, több százezerre,

FOTÓ: ORBITAL STRANGERS

xxx

millióra saccolja. Az itt kapható gombok egy része saját
tervezésű-gyártású, a készlet másik részét vásárolják,
igyekeznek nehezen elérhető,
különleges darabokat összeszedni, van itt kókusz-, bambusz- és szarugomb is.
A kérdésre, hogy az üzleti nehézségek ellenére miért
foglalkozik 2018-ban is gombokkal, Vidor úr fél másodpercet sem gondolkozik.
„Mert ezt szeretem csinálni. Én nagyon csinálós, szerelős vagyok, minden vonz,
ami kézzel készül. Sosem
szerettem irodában ülni, már
fiatal koromban is meggyűlt
a bajom a főnökökkel a MOMban. Meg hát ez az, aminek már tudom minden csínját-bínját.”
Bár a polcokon még mindig ugyanaz az ötszáz doboz
sorakozik, mint 25 éve, és
Vidor úr is elmúlt már hetven, nem zárkózik el az újításoktól. Állandóan új mintájú,
formájú gombokon gondolkozik, vagy újabb műgyanta szerszámot készít a gyártáshoz. Most éppen a 3D
modellezéssel ismerkedik.
„Hátha szükség lesz rá. Kitaláltam, hogy tervezek egy gombpuzzle-t, szeretném, ha a szerszám modellje 3D nyomtatással
lenne kinyomtatva.” F
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