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Szentendrei Márka üzem

1973 óta működik a Pest Megyei Pincegazdaság Szentendrei Márka üzeme.

"A Pest Megyei Pincegazdaság Márka palackozó üzemében naponta harminc-ezer literes és
ötvenezer két decis palackot töltenek meg a közkedvelt üdítő itallal. Ezeket a

Dunakanyarban és a megye északi részén hozzak forgalomba."
(Pest Megyei Hírlap, 1976. július 10.)

Teljes rekonstrukció folyt a Márka üzemben. "Büszke lehet rá a város. (...) Ez már valóban gyár.
Méghozzá igazi. Tiszta. Modern. Gusztusos. Az új mixelőgép óránként 160 hektoliter üdítőt
kever, a mosó meg naponta hetvenezer üveget válogat, tisztít."
(Pest Megyei Hírlap, 1981. augusztus 15.)

25 féle pezsgőt, 30 féle bort, 5 féle vermutot, 6 féle üdítőt palackoznak a Márka üzemben az
ünnepekre.
(Pest Megyei Hírlap, 1982. december 9.)
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KÉTDECIS ÉS LITERES
Nem kell mozdony a gyártáshoz
AZ IDÉNYBEN: MÁRKA-BÁRKA
Száztízezer hektoliter, hatféle üdítőt tervez gyártani az idén a Pest megyei Pincegazdaság
szentendrei Márka üzeme. A fővárost és a Dunakanyart 7 millió literes, és 20 millió kétdecis
üdítővel látják el. Az idei termelés fejlődésében segít a nemrég üzembe helyezett, csaknem 20
millió forint értékű csehszlovák automata gépsor, amely óránként 13 ezer, kétdecis palackot tölt
“meg. Elődje óránként csupán négyezer palackot töltött. Az üzemben már csak egy régi gépsor
üzemel, óránként 3700 palack literes üdítőt készít A közkedvelt üdítő italt gyártó üzem külső
képe szinte hónapról hónapra változik. A láda- és palackhegyek mellett épül öltöző-fürdő,
hűtőház és raktár. Ez az üzem már a szentendrei iparcentrumon terjeszkedik. Néhány évvel
ezelőtt a gyártáshoz szükséges gőzenergiát egy kiselejtezett mozdony szolgáltatta, s ezt ma
már az üzem dolgozói is megmosolyogni valónak találják. A környezetet jócskán szennyező,
kereke vesztett lokomotívot tavaly felváltotta a hétmillió forintért épült olaj- tüzelésű kazánház.
Gágány Tibor megbízott üzemvezetőtől megtudtuk, hogy az üzem a többlettermelésen túl is
készül a nyárra, az idegenforgalmi idényre, üzletet nyit a Papszigeten A Márka-bárkában saját
termékeiket kínálják. A napokban kötött a Márka üzem szerződéseket a helybeli iskolákkal, a
gyerekek szünidei foglalkoztatására. Három hónap alatt körülbelül 120 iskolásnak kínálnak
munkalehetőséget.
PMH. 1978. május 6. SZOMBAT

Húsz százalékkal növelte a termelését 1985-ben a Pest Megyei Pincegazdaság szentendrei
Márka-üzeme: 12,5 millió literes és 28 millió 0,2 literes üdítőt hoztak forgalomba.
PMH.1986. január 30., CSÜTÖRTÖK

Hazai gyümölcsalapanyagból készült magyar szabadalom alapján 1973-ban az első - szőlő ízű
- Márka üdítő a Délalföldi Pincegazdaságban, s a következő években az ország több
üzemében is megkezdték a különféle ízű Márka üdítők gyártását. A nyolcvanas évek közepére
a Márka népszerűsége megcsappant, több helyen is leállt a termelése, a Badacsony-vidéki
Pincegazdaság győri üzemében 1988-ban például a gépeket átállították a - néhány évvel
korábban a Budapesti Likőripari Vállalatnál (Buliv) gyártani kezdett - brit Schweppes üdítők
palackozására. A nyolcvanas évek végén már csak a Pest-megyei Pincegazdaság szentendrei
egysége gyártott Márkát, az 1990-es privatizáció után az üzem a Promontorvin Rt.-é lett, melyet
1997-ben felszámoltak, azóta a Promontorbor Rt. palackozza a Márkát.
HVG. 2005. március. 25.
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