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A Szentendre Város Díszpolgára kitüntetést 2010-ben vette át 

„A Szamos-birodalom története a múlt század elején kezdődött Szentendrén, ahol egy 
szerb fiúcska, Szávics Mladen elhatározta, cukrász lesz. … később magyarosította a nevét, s 
mivel az eredetihez hasonló hangzásút keresett, így lett a Szávicsból Szamos, a Mladenből 
pedig Mátyás, ahogy Szentendrén mindig is hívták.” – így kezdődik Szentendre 
legpatinásabb cukrászdájának legendáriuma.  

Szamos Mátyás Auguszt E. József budapesti, Krisztina körúti üzletében töltötte inaséveit, 
napi tizennégy órát dolgozott, emellett hetente kétszer járt a cukrásziskolába. 1934-ben 
kapta meg a mesterlevelét, majd a Gerbeaud-nál is dolgozott és persze tanult. A háború 
és nagyhírű cukrászdák államosítása után a Dél-Budai Vendéglátó Vállalat "Roham 
Termelőüzemében" helyezkedett el, de innen 1968-ban kilépett és Pilisvörösváron 
megalapította saját kisipari cukrászüzemét. Ebből a kicsi, manufakturális módon 
marcipándíszeket készítő vállalkozásból nőtt ki a ma már nemzetközileg is egyre több 
helyen jegyzett Szamos cukrászat és üzlethálózat, melynek irányításában és 
működtetésében immár a harmadik generáció, Kelényi Szamos Gabriella fiai, Kolos és 
Ádám, valamint Szamos László lánya is részt vesz. Napjainkban már huszonöt 
magyarországi és 2014-től egy bécsi cukrászdát, valamit tizenegy hazai édességboltot is 
működtetnek. Emellett egész Európában kaphatók az immár angolul feliratozott 
csomagolással is gyártott édességeik. 

A családban egyértelmű volt, hogy a cukrász mesterséget valakinek folytatnia kell. S 
mivel Szamos László idősebb testvérei egyetemen (közgazdásznak és matematikusnak) 
tanultak tovább, neki, a legfiatalabbnak – aki hatéves korában már marcipánrózsákat 

formázott – kellett a szakmát továbbvinni. Kitanulta a cukrászatot, édesapja halála után pedig 

leánytestvérével együtt örökölte a családi vállalkozást. 

A család régi vágya volt, hogy visszatérhessenek Szentendrére. Ez 2003-ban valósult 
meg, amikor a Dumtsa Jenő utcában megnyílt az arculatával, berendezésével és 
árukínálatával is a „boldog békeidők” hangulatát árasztó, Kelényi Szamos Gabriella 
térberendező ízlése szerint kialakított cukrászdájuk.  A Puchbergből Magyarországra 
visszatelepült Szabó Károly által 1994-ben, a cukrászdával szomszédos házban 
megalapított Marcipánmúzeumot az alapító haláláig közösen üzemeltették. (Ma már 
természetesen nem ugyanazok a figurák és torták vannak kiállítva, mint Szabó bácsi 
idején, az alapanyagok romlandók, ezért a tárlatot időről időre frissíteni kell). 

Szamos László szaktudásával biztosítja, hogy a most is fő védjegyüknek számító 
marcipán, valamint a torták és más édességek – a tradicionális technológiák pontos 
betartásával és kizárólag természetes anyagok, jó minőségű vaj, csokoládé, mesterséges 



aromákkal nem helyettesíthető ízesítők és fűszerek felhasználásával– ugyanolyan magas 
minőségben készüljenek, mint apja, Szamos Mátyás idején.  

A Szamos Kft. elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás (CSR) iránt. Az óvodákhoz, 
iskolákhoz, idős emberekhez eljuttatott ajándékok, a civil szervezeteknek és 
intézményeknek nyújtott támogatások, a rendezvényekben és az akciókban való 
közreműködés Szentendrén első sorban Szamos Lászlónak köszönhető. Nem csak 
kérésre, de saját elhatározásából is szívesen ajándékoz: 2010 év elején ajándékokkal 
lepte meg a helyi iskolásokat: az általános iskolások marcipánfigurákat és órarendet 
kaptak, a középiskolásokat és a pedagógusokat pedig teával örvendeztette meg. 

Szamos László lelkes lokálpatrióta, ízig-vérig szentendrei, aki mindent megtesz azért, 
hogy Szentendre megőrizze építészeti jellegét és hangulatát. Több, az autósok 
vásárlókedvének csökkenésétől félő Dumtsa Jenő utcai üzlettulajdonossal szemben 
Szamos László élharcosa volt annak a kezdeményezésnek is, hogy az utcában szűnjön 
meg a gépkocsiforgalom. Az idő őt igazolta: a Dumtsa Jenő sétálóutca ma Szentendre 
közösségi életének egyik központjává, egyfajta agorává vált.  

Legyen szó akár finom süteményekről, akár adományozásról, akár a kellemes, esztétikus 
környezet megteremtéséről, Szamos László hűséges marad az édesapjától örökre 
megtanult gondolathoz: „Az a legjobb érzés, hogy valakinek tudunk örömet szerezni.” 
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