
Mi szebbről is álmodhatna egy nő, mint hogy egy hatalmas kastély 
falai között tölti a munkaidejének jó részét, ahol az irodáját óriási 
virágoskert öleli körül, és a belső helyiségek szebbnél szebb dol-
gokkal vannak díszítve. 

Pedig Gulyás Eszter egy véletlen folytán került az egyik kastély-
szálló igazgatói székébe. Tíz éve a Hédervári Kastélyszálloda keresett 
vezetőt, s Esztert egy barátja azzal hívta fel, hogy őt ajánlotta, ezért 
utazzon el a Győr és Mosonmagyaróvár között található településre. 
Csakhogy akkor ő éppen 500 kilométerre élt onnan. Minden estre 
elutazott Hédervárra, s a munkamegbeszélés olyannyira eredményes 
volt, hogy két hét múlva már ott dolgozott. Két szép és örömteli 
évet töltött ott, melyért örökké hálás lesz, majd ezt követően került 
a Szidónia Kastélyszállodába.

 - A szállodaipar mindennap kihívás – mondja Gulyás Eszter –, hiszen 
minden vendég új, más, mint az előzőek, nincs két egyforma rendezvény 
és nap sem. 

Ugyanakkor a körülbelül 400 fős Röjtökmuzsajon található hotel 
szinte a külvilágtól elzárt, így nem csak a vendégek, de a szálloda 
dolgozói is úgy érezhetik, hogy amint belépnek a kapun, kiszakadnak 
a szürke mindennapokból. Így van ezzel Gulyás Eszter is, aki – mint 
írtuk – a személyiségéhez illő munkát végezhet, mert a nyugalmon 
kívül nagyon szereti, hogy a gyönyörűen felújított kastély szinte 
árasztja magából a régi korok hangulatát. 

Kedvence a messzi korok világa, ami megnyilvánul például abban, 
hogy rajong a régi írógépekért. Szívesen engedi el a fantáziáját, és 
képzeli el, hogy annak idején mi mindent írhattak egy-egy ilyen 
szerkezeten. 

- A régi dolgok egészen sajátos hangulatot árasztanak, én pedig sze-
retem, ha valaminek múltja, illata van – fejtegeti.

Ám mindez nem azt jelenti, hogy nem mozog otthonosan a 21. 
században. Ahogy a kastélyszálló is rendelkezik a legmodernebb 
igényeket is kielégítő szolgáltatásokkal, úgy Eszter is követi a válto-
zásokat, nem szeretné, ha elmenne mellette a világ. 

- Kozmopolitának tartom magam, internetes kereskedelemmel kapcso-
latos végzettséggel is rendelkezem, de fontosnak tartom a hagyományok 
őrzését, hogy a régi dolgok ne kopjanak ki teljesen a mindennapjaink-
ból – tudtuk meg. – Ilyen az, hogy divatos e-könyvek ide vagy oda, 
szerinte egy könyv papíron megjelentetve nyújtja az igazi élményt.

Gulyás Eszter életében fontos szerepet játszik a kultúra. Legyen 
szó irodalomról, vagy éppen zenéről, de igaz ez a bor- vagy éppen 
a pezsgőkultúrára is. Mint elmondja, a kulturált borfogyasztás mos-
tanra bekerült az emberek mindennapjaiba, a Szidónia vendégei 
például értékelik a finom borokat, tudják őket ételekkel párosítani. 
Eszter szeretné, ha ugyanez a pezsgőkkel kapcsolatban is igaz lenne.

-  Szeretek pezsgőket kóstolni, hiszen a pezsgőfogyasztás ünnepivé 
teszi a mindennapokat. Egyszer talán arra is lesz módom, hogy sajátot 
készíthessek – mondja mosolyogva.          

       
 Kleinhappel  Miklós
 fotó: Szita Márton

AKINEK A MUNKÁJA 
EGY VALÓRA VÁLT ÁLOM

Keveseknek adatik meg, hogy olyan munkát végezhet-

nek, ami igazán illik a személyiségükhöz. Gulyás Eszter, 

a Szidónia Kastélyszálloda arca ilyen szerencsés.
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