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Kérésükre a Rónay-kúria mőködési tapasztalatairól az alábbiakban számolok be. Mint 
klasszikus értelemben véve az étterem nyitva tartása a koncessziós szerzıdésben szerepeltek 
szerint mőködik. Téli idıszakban hétköznapokon 11-18 között, nyáron 11-21 között üzemel. 
A vendégek 100%-a kizárólag ebédidıben teszi látogatását, így a délutáni és az esti nyitva 
tartás bevételt nem hoz, csupán kiadást von maga után. A konyhai dolgozók 5 30 és 15 30 
között látják el feladatukat, hétvégi vagy egyéb rendkívüli helyzet esetén a nyitva tartás 
minden esetben igazodik a vásárlói igényekhez. 2011-ben a nyári nyitva tartás idején 
kizárólag délutáni akciókkal próbáltuk a forgalmat generálni, csekély sikerrel. A forgalom 
csaknem teljes egészét a házhoz szállítás és a közétkeztetés ellátása biztosítja. Elıbbi ma már 
kényelmi szolgáltatás, még egy ekkora faluban is, ahol nincsenek nagy távolságok és az 
étterem is jól megközelíthetı helyen van.  

A rendezvények száma változó, nyáron több, télen kevesebb. Január és február 
hónapokban elenyészı, tavasszal és nyáron a ballagások és a lakodalmak, eljegyzések miatt 
több, valamint ısszel néhány osztálytalálkozó miatt vagyunk nyitva tovább. Számos 
alkalommal mőködtünk együtt civil szervezetekkel, legtöbbször a Kiss Mária Hortensia 
Egyesülettel, de vendégeink között tudhattunk néptáncosokat és veterán motorosokat is, 
kiránduló tanári kart, nyugdíjas klubot és természetjárókat is. Az ide látogató turisták száma is 
változó, aki viszont szétnéz a faluban (helytörténeti győjtemény, Vályogos-tó, Rotunda) az 
zömében ellátogat a Rónay emlékszobába, így a kúriába is. A rendezvények között a 
legfontosabb az Önkormányzattal való együttmőködés pl a Közösségi Nap alkalmával, de ide 
sorolható az idıszakos nyitva tartással rendelkezı borozó is, mely néhány nyitva tartása 
alkalmával igen kedveltté vált a vendégek körében.  

A vendégközönségnek nemcsak anyagi lehetısége, de ebbıl kifolyólag szórakozási 
lehetısége is teljesen átalakult. Ma már nem engedhetik meg maguknak a középosztályba 
sorolt családok sem, hogy elmenjenek szilveszteri bálba (ld. elmaradt szilveszteri bál), sem 
azt, hogy egy-egy belépıdíjas rendezvényen részt vegyenek, (ld elmaradt nótaest) még akkor 
sem, ha egyébként másra elköltik a pénzt. Ahogy korábban a virág, a könyv vagy egy színház 
–mozijegy került egyre inkább a megfizethetetlen, luxus kategóriába, így került ide egy 
családi éttermi étkezés is. A rendelésekbıl látszik, hogy egy ballagási ebédre ma már elég a 
menüs leves, pörkölt már nem kell, sültes tálból is elég fele annyi, mint néhány éve, egy 
családi rendezvényen is kevesebben vannak már a meghívottak között. A hétköznapi rendelés 
a menüre és a frissensültekre koncentrálódik, nem egy rendezvény volt már, ahol menübıl állt 



össze a ballagási rendelés. A vendégek azonban igénylik a kikapcsolódást, a szórakozást, ez 
jól mutatja a szokásosnak mondható falubeli rendezvényeken való aktív részvétel. A Szent 
Iván napi tőzugrás, a Közösségi Nap vagy az Útvesztı látogatottsága is jól mutatja, hogy az 
ingyenes programokon való részvételt részesítik jobban elınyben.  

Ugyanakkor tanulságos is egyben, hogy aki a borozóban jól érzi magát, ízlenek neki a 
drágának egyáltalán nem nevezhetı minıségi magyar borok és a kecskesajt, az étteremben 
már nem rendeli meg ugyanezt, hiszen nem is tudja, hogy ezeket ott is megkaphatja immáron 
3. éve ugyanezen az áron. Szintén tanulságos, hogy akad olyan kiszombori polgár, aki a mai 
napig nem tudta, hogy a kúriában ebédelni is lehet. Ez azt bizonyítja, hogy nem elegendı 
mértékő a hírverés, nem elégséges a reklám, nem jutottunk el minden célcsoporthoz. Elkészült 
azonban az étterem weboldala ronaykuria.hu, ennek a látogatottsága néhány 10 fıt jelent 
naponta, makói vagy szegedi rendezvénylefoglalók esetében viszont nagyon jó és hasznosnak 
mondható. Ezt a megkezdett munkát folytatni kell, véleményem szerint, további kapcsolódási 
pontokat érdemes keresni, a Kiss Mária Hortensia Egyesülettel pl. útvesztı, farsang, 
csigacsinálás, zenés est, zenés délelıtt  stb… A mővelıdési házzal közösen hétvégi 
programokat, a tourinform irodával karöltve komplett kiszombori programot tartunk 
érdemesnek kidolgozni közösen. A megnyílt Hagymatikum fürdı vendégeire építve 
használjuk ki a falu mellett elmenı forgalmat, ajánljunk nekik komplett csomagot fürdızés 
elıttre vagy utánra. A Maroson átívelı canopi pálya kiszombori oldalán ne csupán 
megforduljon a vendég és csússzon vissza, hanem maradjon is itt, biciklizzen egyet a faluban, 
nézzen szét Kiszomboron, aludjon az egyik panzióban, ebédeljen a Rónay – kúriában. A 
vendégsereg szempontjából szimpatikusabb, vonzóbb, ha egy kész csomaggal állunk 
rendelkezésükre, minthogy nekik kelljen összevadászni a lehetıségeket. Fontosnak tartom az 
együttes, közös megjelenést nyilvános reklám és adathordozókon. Kiszombor a legközelebbi 
falu Makóhoz, így érdemes kihasználni ezt a közelséget, hiszen egy turista Makón sem tud 
eltölteni heteket.  

Összességében a kúria vendégforgalmát jelentıs részben helyiek alkotják, akik ismerik 
az étterem nyújtotta szolgáltatásokat. Ez a vendégkör azonban még mindig nem elégséges, 
hogy ekkora épület rezsijét fedezze. Ezért gondoljuk hasznosnak új csatornák kialakítását, 
melyek segítségével nemcsak az étteremben, de a faluban is köszönthetünk ide látogató 
vendégeket. Ez azonban senkinek nem megy egyedül, hiszen a megjelenés igen költséges, 
ezért a közös és komplex programkialakításban és megjelenésben látjuk az egyik lehetséges 
megoldást. 
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