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Igen, Isten van! Mindenkiben benne lakik, csak meg kell 
találni. Biztatlak Benneteket, hogy keressétek és találjátok 
meg magatokban!

Ha képesek leszünk minél többen, sőt mindannyian 
megtalálni magunkat, megtalálni küldetésünket, megtalál-
ni az örökkévalónak szánt üzenetünket, akkor lesz Boldog 
Karácsony és Boldog új év, lesz Minden!

A Kendel, a Klaszbau, csak porszem az egészben, ahogy 
mi magunk is!

De mégis, bennünk van a világmindenség, így Együtt 
lesz teljes az Egész!

Barátsággal Ölelek Mindenkit!

Kaszti Tamás
okleveles építészmérnök
ügyvezető

KÖSZÖNTŐ

Ez az év, ahogy belegondolok, nem is idén kezdődött, ha-
nem éppen húsz éve.

Akkor terveztem el, hogy egyszer ide költözünk. Mosta-
ni helyünkre, a Kendel építőanyag és a Klaszbau új ottho-
nába. Történetünk majd tíz évvel korábban kezdődött. Így 
együtt már épp egy emberöltő, huszonkilenc év.

Akik ismernek, vagyis hallottak már beszélni, vagy kö-
szöntőt olvastak tőlem, most biztosan mondják: Isten biz-
tosan lesz benne.

Igen lesz benne Isten!
Hiszen tudom, hogy emberi megközelítésben amit elér-

tünk, nagy eredmény.
A kérdés: hogy képesek voltunk-e és képesek leszünk-e 

valódi értéket létrehozni?
Létrejött-e és létrejön-e az örökké valónak szóló üze-

net, az időtlen mondanivaló?
Akik ismernek...
Ismernek-e? Ismerjük-e egymást, vagy éppen saját ma-

gunkat? Úgy, hogy megnyilvánulásaink nagy részével csak 
valamit leplezni akarunk? Be merjük-e vallani, legalább ma-
gunknak, érzelmeinket, gondolatainkat? Az az álarc amit 
ma viselünk, megvéd-e bennünket a világtól, vagy ismét 
csak elfedi érzelmeinket?

Nehéz dolog minden pillanatban megfelelni másoknak, 
pedig elég lenne csak önmagunknak.

Itt az idő, ha máskor nem Karácsony közeledtével, hogy 
megváltoztassuk gondolatainkat, megváltoztassuk néző-
pontunkat, hogy másképp lássuk csodálatos világunkat!

Mindenkit biztatok, hogy merjen önmaga lenni! Mer-
je magát megkülönböztetni másoktól, nem külsőségekkel, 
nem kirekesztő módon!

Higgye el mindenki, hogy a teremtésben teljesen egye-
di és megismételhetetlen ebben az életben.
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1. Fejezet

Vendel érkezése

Egy szeptemberi napon tovább maradtam bent a cégnél. 
A szokatlanul meleg napok estéin szívesen dolgoztam az iro-
da hűvösében.

Egyszer csak furcsa motoszkálást hallottam az ablakom 
alatt. Már egyedül voltam az épületben, gondoltam az éppen 
feltámadó szél zörgeti a raklapok meglazult csomagolását. 
Újra elmélyültem a munkámban... később a zörgést már 
kicsit messzebbről hallottam és közben a szél is elállt. 
Elhatároztam: kiderítem a zaj forrását, mielőtt teljesen be-
sötétedik.

Közeledtem a főbejárat felé, az üvegen keresztül na-
gyon furcsa dolgot láttam. Bevallom megijedtem, visszahú-
zódtam a fal takarásába, így próbáltam szemügyre venni 
azt a szőrmókot, ami láthatóan kimerülten, de békésen 
ücsörgött a virágágyás szélén. Megnyugodtam, csak egy 
kutya tévedt ide. Vagy mégsem? Egy kutyánál azért jóval 
nagyobb, és eleve ahogy szinte ül, mint egy ember. De sző-
rös és szürke? Ekkor hirtelen megmozdult a test és felém 
fordult. A szívem a torkomban dobogott, lélegzetemet visz-
szafojtva mozdulatlanra merevedtem. Egy jól megtermett 
medve ült kint. Észrevett. Ha lehetett még inkább mozdu-
latlanná váltam, mintha ott sem lettem volna. Nem hittem 
a szememnek, amikor félreérthetetlenül felém intett, mint-
egy üdvözlésként. Kezdtem a görcsből feloldódni, valahogy 
nem tűnt félelmetesnek, sőt kimondottan barátságos be-
nyomást tett rám. Ekkor felállt és elindult az ajtó felé. Még 
mindig nagyon izgatottan, de kiegyenesedve, előléptem 
alkalmi rejtekemből, lesz ami lesz.

Ahogy közeledett az ajtó felé, határozott mosolya meg-
nyugtatott. El is felejtettem, hogy az ajtó a következő pilla-
natban a mozgásra automatikusan ki fog nyílni. Már késő volt 
bármit is tennem...

Ott álltunk egymással szemben!

Egy lépésre tőlem felém nyújtotta kezét és jól érthető 
emberi hangon megszólalt: 

– Üdvözöllek, Vendel vagyok! Végre ideértem!
Megdöbbenésemet már nem lehetett fokozni, gépiesen 

kinyújtottam a kezem. Gondoltam ez egy vicc, valaki szóra-
kozik velem.

Mégis az érintése olyan igazi macis volt. Még mindig 
kábultan, elindultunk az irodám felé. Éreztem hogy a káprá-
zatos történet még csak most kezdődik...
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2. Fejezet

Vendel elmondja születése történetét

Igyekeztem azt a látszatot kelteni, hogy természetes az a ami 
most történik. Nem hitetlenül, hanem elképedve ültem Ven-
dellel szemben az asztalomnál.

– Látom meglepődtél - mondta Vendel, majd minden 
kérdezés nélkül belekezdett: Sok évvel ezelőtt, születésem 
után, édesanyám, mesélt egy történetet, ami nagyon megra-
gadott. Felidézte azt az élményét, amit egy erdőszéli gyűjtö-
getés közben édesapámmal élt át. Egy nyári napon, ahogy a 
málnásban, szamócásban falatoztak, hangos, vidám társaság 
beszélgetésére lettek figyelmesek. Egyáltalán nem ijedtek 
meg, valahogy érdekes volt az egész. Közelebb húzódtak az 
erdőszélhez, hogy jobban szemügyre vegyék a történéseket. 
Néhány fiatalember beszélgetett egy diófa alatt. A jókedven 
is átszűrődött, hogy valami komoly dologról beszélnek. A 
lányok, időnként bekapcsolódva, de inkább kicsit félrehú-
zódva tettek-vettek a fiúk körül. Finom sült hús illata terjen-
gett. – Kicsit émelyítőnek érzem –, mondta anyám apám-
nak, mire ő teljes bizonyossággal válaszolt: – hadd el, hiszen 
várandós vagy, anyám belepirult apám kedves évődésébe. 
A nap már indult lefelé, kicsit a szél is feltámadt, egyre fosz-
lányosabb szavak jutottak el hozzájuk. Ami mindkettőjükben 
nagyon megragadt: valami pendely, vagy tender, talán Ven-
del... Gondolták ott is valami születésről beszélnek... Elha-
tározták, hogy születendő bocsuknak a Vendel nevet adják, 
mert ez volt igazán az, amit értettek az egészből.

Nem kell mondanom, ezek a mondatok azonnal felidéz-
ték azokat az eseményeket, amelyek 1991 nyarán egy Salgó-
tarján környéki nyaralóban történtek. Baráti társaságunkkal 
egy hétvégét töltöttünk ott, a szokásos jókedv, túrázások, 
beszélgetések volt a program. Itt beszélt munkájáról Özsen 
barátunk, aki egy cégnél dolgozik, ahol azzal foglalkozik, hogy 
viszonteladókat látogat. Mondanom sem kell, Lixi barátom-
mal közösen, felkeltette érdeklődésünket ez a mágikus szó: 

„viszonteladó”. Addig fűztük a szót, vállalkozásról, közös cég 
alapításáról, a leendő cég nevéről: Kaszti és Ligetvári, K&L, 
míg Timi barátunk egyszerűen bekiabálta: legyen Kendel!

– Te most ezt a történetet mesélted el, ahogy édesanyádék 
hallották az erdőszélről. Képzeld Vendel, a találkozó után egy 
hónappal Lixi barátommal aláírtuk a Kendel Bt. alapító okiratát.

– Igen, én akkor szeptember végén születtem, most már 
tudom: 1991-ben.

Vendel nem tűnt meglepettnek, folytatta történetét...
 

3. Fejezet

Vendel munkába áll a Kendelnél

– Édesanyám még sok érdekes dolgot mesélt az élet dolga-
iról, édesapám a megélhetésünkről gondoskodott és vigyá-
zott ránk. Sokszor szóba került ez a nyári emlék, ahogy cse-
peredtem elhatároztam, ha nagy leszek utána járok ennek 

www.kendel.hu
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a történetnek. Testvéreim születtek, nagyon jól megvoltunk 
a sok változás ellenére. Teltek az évek, gondoltam itt az idő, 
hogy felkerekedjek és szerencsét próbáljak. Bátor és elszánt 
voltam, érdekelt és vonzott a világ megismerése, a születé-
sem történetének megfejtése.

Megfigyeltem magamon, amint falvak közelébe értem, 
mindig az építkezések vonzottak. A munkások harsány, vi-
dám beszédje, a gépek izgalmas cikázása, az összehangolt 
mozgás, a földből szemmel láthatóan kinövő épültek, va-
rázsa magával ragadott. Éreztem, hogy ez az amivel én is 
foglalkozni szeretnék. Először óvatosan, ahogy mondtam 
én nem féltem, de mégis az emberek..., mintha teljesen 
természetes lenne, bementem az építkezésre, felvettem a 
lapátot, és serényen dolgozni kezdtem. Sokszor csak több 
óra elteltével vették észre, hogy medve vagyok. Persze, 
hogy meglepődtek, de mindig barátságosak voltak, igye-
keztem én is bizonyítani, hogy nem kell tartani tőlem. 
Munkámmal és szorgalmammal kivívtam megbecsülésüket 
és az emberek befogadtak.

Később egyre érdekesebb feladatokat végeztem, ügyes-
ségem és erőm miatt az ácsok szívesen hívtak maguk közé, 
ez a dolog is nagyon tetszett. Egyik munkán, számomra 
addig ismeretlen gépet hoztak, nagyon izgalmas volt, egy 
csőből jött ki a malter, ami aztán fennmaradt a falon. Mon-
danom sem kell, két hétig el sem jöttem a közeléből, ezt is 
megtanultam, mindig a mézre emlékeztetett.

Lenyűgözve hallgattam Vendelt, ezeket az érzéseket én 
is mind átéltem, persze én nem vagyok medve.

Majd így folytatta...
– Egyre nagyobb építkezésekre kerültem, egyik alka-

lommal érkezett egy teherautó, amin volt egy felirat: Ken-
del Építőanyag. Azonnal eszembe jutott anyám története, 
valahogy éreztem, ez az én történetem is. Már volt egy 
közvetlen szál, amin elindulhattam. A sofőr nagyon készsé-
ges volt, de arra nem vállalkozott, hogy elvigyen magával, 
meg igazán én sem akartam még menni. Később újra talál-
koztam ezzel a felirattal, egyre inkább vonzott a megtalálás 

izgalma. Hosszas keresés és egyre több építkezés után ide 
vetődtem. Hamar megtaláltam a Kendel-t, de nem akar-
tam azonnal rárontani az ötletemmel. Két éven át figyel-
tem az építkezést mire elég bátornak éreztem magam a 
találkozásra.

Nem szaporítva a szót: úgy érzem, alkalmas lennék rá, 
hogy a Kendel-nél dolgozzak. 

A Bakony csendes erdejében, egy nyugodt környéken 
élek, nem jelentene gondot a munkába járás sem.

Ahogy figyeltem Vendel elbeszélését, egyre inkább el-
tökélt volt abban, hogy együtt dolgozzunk.

A részleteket nem volt nehéz tisztázni. Megegyeztünk, 
hogy szakértőként fogja végezni munkáját. Néhány nappal 
később megkapta felszerelését és munkaruháját. Nagyon 
jó érzés volt mindkettőnkben!

Reméljük Mindenki Szeretettel fogadja Vendelt és per-
sze a Kendel-t!

www.kendel.hu
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ügyfeleinknek már az ajánlatkéréseknél meghatározni a pontos 
építőanyag szükségletet, hogy már az elején megakadályozzuk 
az anyagok pazarlását! Mindenkit arra biztatunk, hogy csak 
annyi építőanyagot vásároljon, amennyire feltétlenül szüksé-
ge van. A magunk részéről díjmentes anyagigény számítással 
tudunk segíteni a folyamatokon, amelyre garanciát is válla-
lunk. Nálunk nem kérdés, hogy felbontjuk az egységcsomago-
kat, hogy csökkentsük a pazarlást. Éppen úgy értékesítünk egy 
darab, egy tábla, egy zsák vagy egy kilogramm terméket, mint 
komplett egységcsomagokat. Előfordulhat, hogy a legnagyobb 
odafigyelés mellet is megmarad az építőanyagból. Ebben a 
helyzetben is tudunk segíteni ügyfeleinknek, visszaveszünk 
bontott egységcsomagokat is, csak újra értékesíthető állapot-
ban kerüljön vissza hozzánk a telephelyre. A legnagyobb gon-
dosság mellet is megtörténhet, hogy a maradék építőanyagok 
nincsenek újra értékesíthető állapotban. Mi ekkor sem esünk 
kétségbe, ha a segítségünket kérik. A telephelyünkön a még 
felhasználható maradék építőanyagok ingyen elhelyezhetők. 
Ezekből a maradék anyagokból mindenki szabadon díjmente-
sen válogathat, és elvihet belőle. Mi ezzel is segítünk megaka-
dályozni az építőanyagok pazarlását. Sokan megkérdezik tő-
lem, hogy mit gondolok, mi a Kendel Építőanyag erőssége. Én 
minden alkalommal három dolgot szoktam kiemelni, amelyek 
megítélésem szerint megkülönböztetnek minket a versenytár-
sainktól. Büszkék vagyunk arra, hogy csak és kizárólag minő-
ségi építőanyagokat forgalmazunk. Termékeinket nagy gyártók 
megbízható forrásaiból szerezzük be. Meggyőződésem, hogy 
aki végig sétál a telephelyünkön, személyesen meggyőződhet 
arról, hogy nálunk nem talál olcsó, silány, nevesincs terméke-
ket, egyik szegmensünkben sem. A termékstruktúra kialakítá-
sánál igyekszünk figyelembe venni, hogy egy termékkörben, 
egy megbízható gyártó termékeit forgalmazzuk. A Kendel 
Építőanyag az elmúlt 29 évben bebizonyította a Székesfehér-
váron és környékén élőknek legendás megbízhatóságát. Nem 
nagyon találni olyan utcát, teret a városban és környékén, ahol 
legalább egy épületen ne lehetne felfedezni az innen szárma-
zó építőanyagokat. Kollégáim és jómagam is azon dolgozunk, 
hogy ezt a megbízhatóságot még több építtető és kivitelező 

Valamikor az ókorban 
fogalmazódhatott meg a gon-
dolat, egy korát meghazudtoló 
emberben, hogy kell egy hely 
széles-e világon, ahol igazán ott-
hon érezhetjük magunkat. Azóta 
minden korban más és más elvá-
rásokkal ugyan, de készülnek a 
lakhatást szolgáló szerényebb és 
gazdagabb kivitelben készült, ki-
sebb-nagyobb épületek. Bőrszín-
től, életkortól és családi háttértől 
függetlenül egy dolog közös ben-
nünk. Mindannyian keressük az 

otthon melegét, ahol mindig nyugalom és béke lakozik. Ezért 
az emberiség ősidők óta foglalkoztatja a hozzánk hasonló ott-
hon álmodókat és otthon alkotókat!

Jó érzéssel tölt el bennünket, azáltal, hogy építőanyagokat 
forgalmazunk, mi is hozzátehetünk valamit a gyorsan változó 
világunkhoz. Hiszen az elkészült épületeink hűen tükrözik az 
állandóságot. Mégis mindig minden változik, mozgásban van. 
Ez egy örök igazság. Itt nálunk a Kendel Építő Központban is 
mindig minden folyamatos mozgásban van. Igyekszünk lépést 
tartani a változásokkal, odafigyelünk a legújabb építőanya-
gokra és a technológiai újításokra az építőanyag portfóliónk 
kialakítása során. Nagy hangsúlyt fektetünk építőanyag szak-
értőink képzésére, szakértelmük fejlesztésére. Ami tudás 
tegnap még korszerű volt, mára már alapszintű, de holnapra 
egészen biztosan elavult lesz. Ezért is igyekszünk a holnap tu-
dását már ma magunkba szívni, és azt mindenki számára elér-
hető közkincsé tenni. Van azonban ami állandó, még ebben a 
rohanó világban is. Büszkék vagyunk arra, hogy a gondolata-
ink középpontjában mindig az ember áll. Legyen szó partnere-
inkről éppen úgy, mint saját dolgozóinkról.

Ami még szintén állandó és szinte egyedülálló, az a környezet-
tudatos hozzáállásunk az építőanyag kereskedéshez. Segítünk 

Szolnoki Tamás  
Értékesítési vezető
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Boldog karácsonyt 
kívánunk!

Jövőre is várjuk vásárlóinkat,  
partnereinket új telephelyünkön:

Kendel Építő Központ 
8000 Székesfehérvár, Palánkai utca 2.

személyesen megtapasztalhassa. Pontosan, rugalmasan az 
előre megbeszéltek alapján dolgozunk, hiszen tudjuk milyen 
fontos, hogy az építőanyagok a megfelelő időpontban ren-
delkezésre álljanak. A Kendel Építő Központban munkálkodó 
építőanyag szakértők, szakértelmükkel, hozzáállásukkal, em-
berségeségükkel már általában az első találkozás alkalmával 
bizonyítanak ügyfeleinknek. Mi nem egyszerűen téglát vagy 
cserepet szeretnénk értékesíteni az ügyfélnek, hanem az ügy-
fél problémájára szakmailag a legjobb megoldást szeretnénk 
megtalálni. A szaktanácsadás és az árajánlatok műszaki tartal-
mának az elemzése nálunk díjmentes szolgáltatás, még abban 
az esetben is, ha a tanácsadást nem követi majd megrendelés. 
Összefoglalva, a három alappillér, ami jellemzi a Kendel Épí-
tőanyagot, MINŐSÉG – MEGBÍZHATÓSÁG – SZAKÉRTELEM!

Ez az év mindenki számára egy nehéz és viszontagságos esz-
tendő volt. A jelenlegi járványhelyzet rányomta bélyegét az 
élet minden területére. Mi mégis jóleső érzéssel gondolunk a 
2020-as évre. Hiszen januárban birtokba vehettük a minden 
igényt kielégítő, új, modern, XXI. századi technológiákkal és 
megoldásokkal készült Kendel Építő Központot! Itt ragadom 
meg az alkalmat, hogy mindannyiunk nevében megköszön-
jem Kaszti Tamásnak és feleségének Nórának, hogy elszántsá-
gukkal és kitartásukkal felépítették és megteremtették ezt a 
modern épültet, ahol minden nap jókedvűen és komfortosan 
végezhetjük feladatainkat. Külön köszönöm kivitelezőinknek, 
viszonteladóinknak és magán ügyfeleinknek, hogy kitartottak 
mellettünk, ebben a nehéz helyzetben is. Volt bátorságuk, 
építkeztek. Ezekhez az építkezésekhez szükséges építőanya-
gok beszerzéséhez a Kendel Építő Központot választották!

Végezetül engedjék meg, hogy minden kollégám és jómagam 
nevében is Békés Boldog Karácsonyt, és Sikerekben Gazdag 
Új Évet kívánjak mindenkinek! Remélem egészségben, az új 
évben új lendülettel találkozunk 2021-ben is, a Kendel Építő 
Központban! Nagyon bízom benne, hogy valahol mindannyi-
an megtaláljuk az év hátralévő napjaiban azt a bizonyos ott-
hon melegét, ahol mindig nyugalom és béke lakozik! 
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Miért jó a Kendellel dolgozni? 

Mert nem olyan, mint a legtöbb 
építőanyag kereskedés. Mikor 
bemész a Kendelhez, nem érzed 
azt, hogy a business lenne minde-
nekelőtt, de mégis képesek olyan 
magas szinten teljesíteni és olyan 
szintű ügyfélkezelést nyújtani, 
ami véleményem szerint a Székes-
fehérvári járásban kifejezetten rit-
ka. Felkészült és szakmailag profi 
értékesítők várják a pult mögött a 
kedves vásárlót. 

Ehhez természetesen sok fá-
radozás szükséges mindkét fél ré-

széről. A VELUX minden évben folyamatosan olyan képzési 
rendszert biztosít, mely a termékek és alkalmazásuk meg-
ismerésén túl eladási taktikákat és vevőnavigációt is lefed. 
Őszintén szólva a Kendel munkatársakat ugyanolyan kép-

Császár Arnold
területi képviselő 
VELUX

zésekben részesítjük, mint amilyeneket magam is kapok 
területi képviselőként.

A Kendel idejében felismerte a digitális kommunikáci-
óban és értékesítésben rejlő lehetőségeket és a jövőbeni 
többcsatornás forgalmazás felé vezető utat. Egyike az út-
törőknek ezen a területen és biztos vagyok benne, hogy a 
megszerzett tapasztalatok segítik őket üzleti terveik sikeres 
megvalósításában.

A Kendel és a VELUX kapcsolata nagyon régre, évtize-
dekre nyúlik vissza, mindig is kiemelkedő és fontos part-
nerei voltunk egymásnak, ezt most szimbolizálja is Fejér 
megyén belül és szinte országosan is egyedülálló bemu-
tatótermük, amely közös projektünk volt Kaszti Tamással. 
Mindenképpen érdemes megtekinteni személyesen is az 
ott kiállított termékeinket és inspirálódni a bemutatott te-
tőablakok és kiegészítőik közt.

A jó partnerség titka a nyitott kommunikáció, az együtt-
működési készség és az együtt gondolkodás, egymás támo-
gatása. Ezért tudhatunk magunk mögött folyamatosan jó 
eredményeket és számtalan elégedett vásárlót.  
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Áldott István – Kendel: – Feltételezem, hogy nem az volt a 
gyermekkori álmod, hogy Velux mester leszel. Meséld el 
kérlek, hogy a pályád hogyan vezetett idáig?

Pölöskey Tamás: – Nagy gyerek kori álmom volt, hogy 
kárpitos leszek. Na ez abban az időben nem volt olyan 
egyszerű. Sajnos egy idős voltam két nagy fehérvári (ma-
szek) kárpitos fiával. Így szóba sem jöhetett, hogy nem 
ők lesznek az az évi kárpitos tanulók. Évente két tanulót 
iskoláztak be fehérváron. Így lettem egy gyorsan villany-
szerelő tanuló. Az áramszolgáltatónál voltam gyakorlaton, 
és a tanulmányi ösztöndíj miatt ott is kezdtem dolgozni. 
Sajnos megint beleszólt a protekcionizmus, az előre meg-
beszélt beosztás helyett vidéki hálózatépítő csoportba 
kerültem. Amikor ezt szóvá tettem a személyzetis nevet-
ve közölte, hogy mehetek máshova, ha egyösszegben visz-
szafizetem a három évi ösztöndíjat. Egy nap gondolkodás 
és néhány barát anyagi segítségével másnap megint ott 
voltam a személyzetisnél, aki ekkor már nem volt olyan 
nagy legény. Így kerültem kétnap munkaviszony után az 
IKARUS-ba kb. 40%-al több fizetésért, egy műszakba kar-
bantartónak. Itt a főnökség támogatta, sőt ösztönözte a 
tanulást. Így elvégeztem egy csomó tanfolyamot és letet-
tem a mestervizsgát. Innen vonultam be egy különleges 
elit alakulathoz katonának, s ide jöttem vissza leszerelés 
után. Ezután vállalkozó lettem, számítógép hálózatokat 
szereltem, és mostani szóhasználattal, extrémsport okta-
tó lettem. Ami odáig vitt, hogy egy rövid ideig az ejtőernyő 
gyártó és javító üzem műszaki vezetőjeként, és ejtőernyő 
beugróként dolgozhattam. Ekkor jött egy kanyar. Elegem 
volt a számítógép hálózat építéssel járó rengeteg utazás-
ból, és az ejtőernyő gyártó és javító üzem is elköltözött 
az ország másik végébe. Megint gondolkodás jött. Végül 
találtam egy állás hirdetést, amit a VELUX adott fel. Akkor 
annyit tudtam a VELUX-ról, hogy van ilyen tetőablak. En-
nek ellenére a 68 jelentkezőből megkaptam a munkát. Itt 
éreztem először életemben, hogy milyen az amikor senki-

Kendel portré
Szeretnénk itt a Kendel Közösség 

oldalain megszólaltatni  
a Kendel Kft. partnereit. 

Beszállítókat, kivitelezőket és 
magán ügyfeleket egyaránt. 

Ennek az interjú sorozatnak  
az első darabját Pölöskey Tamás, 

Velux beépítő mesterrel  
készítettük el.

www.kendel.hu
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nek sem fúj a hátszél. Egy nagyon jó csapatba kerültem, 
mint szerviz technikus. Fejér megye és Veszprém megye 
fele tartozott hozzám. Közel öt évet töltöttem el ebben 
a pozícióban. Ácsokat oktattunk, kereskedésekbe járunk 
és persze javítottuk az ablakokat.  A vége már nehezebb 
volt, mert a terület kicsit növekedett. A  Dunától balra 
a Balatontól felfelé. Ezért már augusztusban 100 000km 
felett voltam, ami nem a munka, csak út a munkáig. Itt 
jött a következő kanyar, ismét vállalkozó lettem - most 
már társas -, és tizenegy évet dolgoztam a sógorommal. 
A VELUX-os tudást nem dobtam ki az ablakon, cégként is 
építettük és javítottuk az ablakokat is. Mivel a sógorom 
a saját döntése alapján kiszállt a vállalkozásból, új társat 
kellett keresnem. Szerencsére találtam egy nagyon agilis 
jelentkezőt, aki szorgalmasan tanulja a szakma titkait és 
végzi velem a mindennapi munkát.

ÁI: – Mióta vagy kapcsolatban a Kendel Kft-vel? 

PT: – A KENDEL-hez elég régi ismeretség fűz. Még szervi-
zesként ismertem meg a céget, kb. 1998-99 körül. Mivel 
szervizesként sokan kérték, hogy ajánljak valakit, aki be-
építi, kicseréli a tetőablakaikat én ajánlottam a sógoromat 
az ablakokat pedig a KENDEL-től rendeltük meg. Hétvégen-
ként magam is besegítettem a munkákba. Amikor megala-
pítottuk az ABTEN bt-t már nem volt kérdés hova megyünk 
a VELUX termékekért. Amikor még nagyon kicsi volt a vál-
lalkozás és nyögvenyelősen mentek a beszerzések akkor 
Kaszti Tomi mindig adott egy kis lélegzetvételnyi időt, ami 
elég volt ahhoz, hogy a kifizetések megérkezzenek és ren-
dezni tudjuk a tartozásunkat felé. Ez sokat segített abban, 
hogy meg tudtuk vetni a lábunkat ezen a piacon. Időköz-
ben baráti kapcsolatok alakultak ki. Ezért nyugodtan állí-
tom, hogy ez a kapcsolat túlhaladta a szokásos üzleti part-
nerséget.

ÁI: – Miért választottál minket Velux beszerzési forrásnak?

PT: – A naponta jelentkező ügyfeleknek, ha csak venni sze-
retnének valamit mindig a KENDEL-t ajánlom, így nekem ke-
vesebb dolgom a KENDEL-nek több vásárlója van, az ügyfe-
lek pedig sokszor visszahívnak és megköszönik a jó tanácsot 
és dicsérik a KENDEL szakszerű tanácsadását és kiszolgálást. 
Én úgy gondolom ez a jól működő üzleti (és baráti) összefo-
nódás előre viszi mindkét vállalkozást.

ÁI: – Mindjárt itt vannak az ünnepek. Te, gyermekkorod-
ban miként élted meg a karácsonyokat? Milyenek voltak 
az ünnepek akkoriban?

PT: – Kisgyerekként a téliszünetet nem tudtuk elképzelni, 
hó (általában jó nagy) nélkül. Minden nap mentek a csaták 
havon és jégen (kivágtuk egy csatorna oldalát így néhány 
ezer négyzetméternyi jégpályánk lett). Arra emlékezem, 
hogy soha nem kaptuk meg azt az ajándékot, amit szeret-
tünk volna, de ez soha nem okozott lelki törést, örültünk 
annak, amit kaptunk és ezzel le is tudtuk ezt a dolgot. Em-
lékezem a komoly szaloncukor csenésekről amikor min-
denki úgy operálta ki a szaloncukrot, hogy a csomagolás 
sértetlennek látszon, ezért három nap után már senkinek 
nem volt esélye tele szaloncukrot találni. Jó testvérként 
mindig igyekeztünk a másik csoki mikulását is megenni, 
kisebb nagyobb sikerekkel. Nagyon jó visszaemlékezni a 
gyermekkori, testvérekkel eltöltött karácsonyokra. Így ki-
csit korosabban még mindig a karácsony az ÜNNEP, most 
már csendesebben, de ugyanolyan szeretettel. Személy 
szerint jobban szeretek ajándékot adni (és látni az örömöt) 
mint kapni.

ÁI: – Köszönöm az interjút, Tamás! Boldog karácsonyt!

www.kendel.hu



Adventi Kendelárium, avagy 24 tipp 
az ünnepek előtt

A Kendelnél fontos szempont a kiemelkedő szakmai tudás, de 
két másik téma is mindig a középpontban áll. Nincs ez más-
ként az év végi ünnepekhez közeledve: a családunk és környe-
zetünk óvása állandó prioritást kap. Jubileumi lapszámunkban 
különleges összeállítással segítünk ünneplőbe öltöztetni tes-
tünket-lelkünket.

Állati jó otthonok
Hitvallásunk, hogy a környezet megóvásáért közösen tehe-
tünk, ezért környezettudatos lépésekkel segítjük vásárlóinkat, 
partnereinket. Törekszünk arra, hogy pontos anyagszámítás-
sal elősegítsük, hogy mindig csak annyit vásárolj, amennyire 
feltétlenül szükséged van. Nem elhanyagolható érv, hogy a 
fel nem használt termékeket akár 1 db-nál is visszavásároljuk. 
Most mégis arra bíztatunk, hogy a maradék építőanyagokból 
hozz létre valami igazán fantasztikus dolgot.

1. Építs rovarhotelt, amelyhez elegendő lehet egy tégla, egy 
tetőgerenda darabja, néhány faág vagy bambusz - a kert leg-
apróbb élőlényeinek egy fúrógép segítségével mesés téli ott-
hont varázsolhatsz.
2.  Gondoskodj a környék énekesmadarairól, készíts nekik ma-
dáretetőt: lehet igazi házikó formájú vagy egy kis odú, a lényeg, 
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hogy ezek is tökéletesen létrehozhatók akár pár tetőléc mara-
dékából vagy a közeli parkban lehullott faágakból.
3. A cicák örömére remek kaparófát készíthetünk, amelynek 
alapját már egy megmaradt PVC csőből, a borítást pedig rend-
kívül strapabíró szizálrost kötélből kialakíthatjuk.
4. A kutyusokról se feledkezzünk meg: négylábú családtagjaink 
kutyaházát télállóbbá tehetjük, ha hőszigetelést használunk, 
amelyhez 2-3 fel nem használt tábla is megfelelő lehet.

Ne dobd ki!
5. Kiváló csomagolópapír lesz egy régi hírlapból, amely egye-
dien öltöztet egy boltban vásárolt vagy kézzel készített aján-
dékot.
6. Biztosra vesszük, hogy minden háztartásban találni fél pár 
zoknikat (felnőtt és gyermek méretben egyaránt), de ez most 
külön előny! Egy élénk színű madzagra csiptetve bohókás kis 
csizmákat kapunk, amelyekbe apró ajándékokat rejthetünk.
7. Pazar adventi koszorút készíthetünk újrahasznosítható 
alapanyagokból, legyen az akár pár üres kávékapszula!
8. A szelektív hulladék is számtalan lehetőséget rejthet, pél-
dául egy adventi naptár készítéséhez: gyűjtsünk össze pár jog-
hurtos poharat vagy gyufásdoboz és indulhat is a díszítés!
9. Rajong valaki a környezetedben a jégkrémekért? Kérd el 
tőle a pálcikákat, szuper kézzel írott kerti jelölő, személyre 
szóló élményajándék válhat belőle.
10. Az összegyűlt befőttes üvegeket se dobjuk ki: azokba ehe-
tő ajándékot, kis játékokat rejthetünk, egy arany vagy ezüst 
szalaggal átkötve ünnepi hangulatot kölcsönözhetünk.
11. A kartonpapír csomagolások erős alapként szolgálhatnak 
egy kézzel készített üzenőtábla vagy adventi kalendárium ké-
szítésekor.
12. Egyedi és ötletes csomagolás készíthető egy kiürült pálin-
kásüvegből: 1-24-ig jelölve a napokat rajta (és persze az üve-
get újratöltve) remek felnőttbarát ajándékot kapunk.

Karácsonyra hangolódva
A természet egész évben kényeztet minket, ez télen sincs más-
ként. Akár a városban, akár hegyen-völgyön keresztül bandu-
kolunk, igazi kincsekre bukkanhatunk. Fedezzük fel együtt a 
természet adta szépségeket!



Gorontay Andrea
MORGENS Design  
e-Solutions
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13. Mesés ajtódísz vagy asztali dekoráció készülhet néhány 
fenyőágból, földre hullott tobozból, pihepuha mohából vagy 
csodás fényű csipkebogyóból.
14. Szedj fel a földről pár makkot vagy egész diót, egy üveg-
tálba téve hangulatos őszi-téli kiegészítőt alkothatsz.
15. Az ezer színben pompázó őszi erdőkbe, parkokba is érde-
mes kilátogatni, de akár a kertbe ültetett akácfa tövében is ér-
demes néhány ép falevelet válogatni. A zöldből a napsárgába, 
majd a mély bordóba hajló falevelek egy képkeretbe rakva a 
ház üde színfoltjává válnak.
16. A narancs héjába szúrt szegfűszegek nem csak jól mutat-
nak, illatuk azonnal jobb kedvre derít.
17. Az illóolajok nem csak kellemes légkört teremtenek, leg-
többjük még az egészségünkre is jó hatással lehetnek: a leven-
dula és a teafaolaj például kiváló fertőtlenítő hatással bír.
18. Pár fűszerrel és egy kis kézügyességgel csodát művelhe-
tünk: készítsünk saját mézeskalácsot, a hideg téli estékre tö-
kéletes családi program is lehet belőle.

Szívből jövő szeretet
Ma már szinte csak elektronikus üzenetekkel találkozunk, fotó-
kat is a mobilok kijelzőjén nézegetünk, de itt az ideje, hogy visz-
szahozzuk a régi hagyományokat. Még mindig megvan a varázsa 
a papírra vetett személyes üzeneteknek, kézzel rajzolt kis meg-
lepetéseknek, lapozható fotóalbumoknak. Van még idő karácso-
nyig, így emlékezetes ajándék válhat az ötletből!

19. Megható ajándék lehet a szülőknek, nagyszülőknek egy 
kézzel írt képeslap vagy egy szép papírra vetett üzenet, egy 
kedvenc idézet.
20. Nálatok is lapul a szekrény mélyén egy cipősdoboz, te-
lis-tele régi fényképekkel? Válasszatok ki egyet, másoljátok le 
a mozdulatokat és fotózzátok újra a gyermekkori emlékeket!
21. Még megvan egy rég nem hordott ing vagy sál, de kidobni 
sincs szíved? Az ajándékot beburkolva most egyedi csomago-
lás válhat belőle, egy kis fenyőággal vagy masnival kiegészítve 
ünnepi hatást is kölcsönözhetünk.
22. Gyermekeid, unokáid, legkisebb rokonaid féltve őrzik a 
már megkopott plüssjátékokat is? Segíts nekik új köntösbe öl-
töztetni a kis kedvenceket! Egy mintás anyagdarabból, egy fél-
bevágott konyharuhából, egy kinőtt pólóból vidám kiegészítő 
készülhet a puha játékoknak.

Új év, új energiák
23. Új égősort vásárolnál a karácsonyfára? Tervezz hosszú 
távra, válassz egy mutatós LED fényfüzért!
24. Az új évben egy kis extra lendületre vágysz? Hiszel a 
színek erejében? Vonzz be új energiákat otthonodba, akár a 
2021-es trendeket szem előtt tartva. Drámai hatást idézhet 
egy mohazöld fal, egy merész arany kiegészítő, egy melegsé-
get sugárzó bronzos fotel - a lényeg, hogy pozitív harmóniát 
adjon a megújulás.
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Kendel a kezdetektől

Egy dubai hajóúton ismerked-
tem meg Kaszti Tamással és fele-
ségével, Nórival. Társaságukban 
a céges partnerút baráti kirán-
dulásnak tűnt az első pillanat-
tól kezdve. Tamás napról-napra 
észrevétlen osztotta meg életta-
pasztalatait és gondolatait a kö-
rülötte lévőkkel, miközben Nóri 
megfűszerezte szeretettel és 
mosolygással a beszélgetések fo-
nalgombolyagát. Az egész olyan 
volt egy héten keresztül, mintha 
egy finom, meleg pulóvert kötöt-
tek volna, amit aztán az egy he-

tes közös élmények után magunkon találtunk. Egy szuvenír, 
melyet pénzért nem lehet megvásárolni. Nekünk, tőlük.

Pár hét múlva meglátogattam a kereskedést is, hogy 
újra találkozhassam velük. Az Erzsébet utcai telephely in-
kább hasonlított egy elvarázsolt kis faházra, mint egy tü-
zépre. A bejárati ajtón belépve jobbra láthattam, ahogy a 
kollégák kis manóként szorgoskodnak –hozzájuk képest 
Gru minionjai lusta lajhároknak hatottak-, a bal oldali lép-
csőn át pedig úgy tűnt, mintha valami titkos kis helyre 
juthatnék, ahol láthatnám, hogy az egész kis üzemet egy 
láthatatlan kis titok irányítja. Nem is tévedtem nagyot. 
Fent Tamás és Nóri ugyanolyan vidámsággal és szeretet-
tel fogadott, mintha ezer éves barátok lennénk. Azt hi-
hetné az olvasó, hogy még kitartott a sok koktél és a si-
vatagi napsütés hatása, valamint a sok-sok story, amit a 
hajóúton magunkba szívtunk, de nem ez volt a helyzet. 
Kiderült, hogy az a bizonyos pulóver bár láthatatlan, mégis 
létezik! Nem csak rajtam volt ott, hanem mindenkin, aki 
körülöttük nyüzsgött. Valakin még csak az ujja látszott, 
valakinek már a térdét is befedte és már nem is ruhada-

rabként, hanem takaróként tekinthetett rá a szerencsés. 
Én is így voltam ezzel. Hellyel kínáltak és önmagában az a 
figyelmesség is ámulatba ejtett, hogy megfigyelték, kávét 
nem iszom, így teával kedveskedtek. Pedig csak egy hetet 
töltöttünk együtt és azóta eltelt majd egy hónap, mégis 
emlékeztek erre az apró dologra. Úgy éreztem, őszintén 
érdekeltem őket. Hideg, fagyos, zord időjárás uralkodott 
kint, odabentről pedig úgy tűnt, hogy mindez mégis cso-
dálatos. Mint mikor a biztonságos szobából nézzük a hóe-
sést, ahogy belepi a tájat. 

A Mikulás egy olyan fehér szakállú, nagydarab férfi, aki 
ha az utcán szembejönne velünk és megszólalna, hogy ho-
ho-ho, biztosan futnánk, ahogy lábunk bírja, amíg el nem 
tűnik a látókörünkből. Igen ám, csakhogy a Mikulás feke-
te cipőjéről, piros nadrágjáról, aranycsatos övéről, fehér 
szegélyes kabátjáról és bojtos sapkájáról ismerszik meg 
minden ember számára, akit aztán a jótettek a szeretettel, 
melegséggel, jó érzéssel, biztonsággal azonosítanak. Vala-
mi ilyesmi életérzést épített fel Tamás és Nóri is bennem. 
A kollégák kiválasztása, akik maximális szakértelemmel for-
dulnak a betévedt vásárló felé, a jól átgondolt raktárkészlet, 
mely minden igényt kielégíthet, a miliő, mely arra sarkalja 
az embereket, hogy mindenképp ott vásárolják meg azt, 
amire szükségük lehet, mert a Kendel Kft. minden dolgozója 
azt sugározza, hogy fontos nekik a vásárló; mind a varázslat 
része. Ahogy megismertem az ott dolgozókat, egyre több 
kis egysége lett ennek az érzésnek. It’s a kind of magic. – 
Ahogy a Freddie Mercury mondaná.

Van közülük olyan, aki bár zordnak tűnt első látásra és 
a sziklaszilárd szakértelem szobraként összehúzott szemöl-
dökkel tekint az ember felé, azonban gyorsan felfedezhető, 
hogy mindig ott van a huncut mosoly a szája szélén, mint mi-
kor valaki folyamatosan valami kis csínyen töri a fejét, hogy a 
szürke hétköznapok végül színessé válhassanak nem csak az 
ő, hanem más számára is. A csínytevés tőlem sem áll mesz-
sze, mindig partner vagyok, hogy egy-egy szituációból viccet 
csinálva megnevettessünk másokat. 

Bubelényi Gergő 
Product Manager  
BMI Villas
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Persze van olyan is közülük, aki maga a megtestesült 
nyugalom és higgadtság. Tőle a felemelt hang is csak egy 
bonbon, melyet szívesen veszünk ki a dobozból. Nézeget-
jük, mert olyan kis helyes a csomagolása és lassan ízlelget-
jük, ha kibontottuk, hogy sokáig kitartson. Ha megoldandó 
feladat van tele feszült helyzetekkel és bukkanókkal, bizto-
san hozzá fordulok segítségért, hogy tompítsa a probléma 
élét. Igazi csapat, ahol mindenkinek megvan a maga helye 
és egyik a másik nélkül nehezen működne, vagy legalábbis 
nehezen elképzelhető számomra.

Az új kezdet

Aztán jött a hír: a Kendel Kft. költözik. 
Attól féltem, hogy majd ez a csoda, ami sok-sok év alatt 

felcseperedett és mely felnőtt fejjel, ám gyermeki cso-
dákkal áthatva járta át Székesfehérvár lakóit tovatűnik, 
és szertefoszlik egy új kezdet startpisztolyának dördülése 
hallatán. 

Komoly nagyáruház irodákkal, modern munkaszigetek-
kel és kiállítótermekkel. Rideg falak, monumentális terek és 
egy olyan parkoló, ahol már nem kell azon aggódni, hogy 
nem találunk helyet csak a következő kereszteződésnél és 
azon sem kell nyugtalankodnunk többé, hogy várakozni kell 
egy bejáratnál elakadt kamion miatt, ami nem tud elfordul-
ni az úttesten előttünk egy másik ott parkoló autó miatt. Ri-
deg, szélfútta, hatalmas telephely képzete volt a fejemben 
az anno még családias, zeg-zugos kis hely valósága után.

Csalódnom kellett. Most végre pozitívan. 
A mosoly az arcokon, a kedvesség, mely belülről fakad, 

a szakértelem, mely a fejekben van, az emberek szeretete 
nem olyan dolgok, amiket egy hely meghatározhat. Ezek az 
apró csodák határozzák meg a helyet.

Ahogy közeleg a karácsony, egyre többször jutnak 
eszembe az ínycsiklandozó sültek, az ódon patinával ren-
delkező, déditől kapott csillogó díszek a karácsonyfán, a 

szebbnél szebb sütemények látványa, a mézeskalács és a 
forralt bor ánizsos, fahéjas illata. A kép, mikor egy csinos 
anyuka mézeskalácsillattal lengeti be a konyhát, miközben 
a kandallóban ropog a tűz és apuka a gyerkőcökkel játszik, 
majd elnézve őket elgondolkodunk, hogy azt a LEGO-t ta-
lán nem is igazán a gyerekek kapták. Nincs is annál jobb 
érzés, mint mikor ezt a képet a Kendel Kft-vel is azonosítani 
tudom. Hab a tortán, ha emellé az érzés mellé még egy 
kis humor is társulhat. Márpedig a Kendelnél abból is van 
bőven! 

Tulajdonosi szemlélettel képviseli a mindennapokat 
minden ott dolgozó a kint serénykedő raktárosoktól a benti 
szakértőkig és a humor emellett sem hiányzik senkiből.

Mindenkinek van egy mottója: „Ki nem állhatom a 
gagyit!”; „Mosolygok, bizakodom, teszem.”; „Átgondoljuk, 
aztán szélsebesen megcsináljuk!” A személyes kedvenc pe-
dig a „Szeretem csinálni, de hiányzik a bringázás!” – becsü-
lendő, hogy ennek ellenére csinálja! (nagy nevetés) Remé-
lem, a karácsony legalább egy szuper szobabiciklit hoz, és ha 
kint nem is, de bent kárpótolható valamelyest a bringázás 
élménye. Legalább az időjárás nem befolyásoló tényező.

Több, mint tíz éve vagyok a BMI Villas kötelékében és 
örömmel tölt el, hogy több hasonló kereskedéssel is sze-
rencsém van dolgozni, ahol a szakértelem együtt jár a ked-
vességgel, emberséggel, korrektséggel és igazi kereskedői 
attitűddel.

Büszke vagyok rá, hogy ismerhetem a Kendel Kft. tulaj-
donosait és az ott dolgozókat. Remélem, még sokáig tud-
juk egymás munkáját segíteni, hogy közösen találhassunk 
megoldásokat az emberek problémájára!

A fejér megyei 2018-as év vállalkozója címet is magáé-
nak tudó Kaszti Tamás építészmérnök irányítása alatt nem 
lehet kérdés, hogy a BMI Villas a jövőben továbbra is stra-
tégiai partnerként tekint a Kendel Kft-re.

Magam részéről pedig kívánom, hogy a fejlődés mel-
lett még nagyon sokáig megmaradjon a vidámság a cég 
életében!



Év végi otthon álmodó

Eljött hát a december végre,
ennek az esztendőnek is vége.
Szunnyad most a munka,
állnak a gépek, csendesek a népek.

Az égig érő falak tetőt kaptak rég,
A határidők ilyenkorra elkoptak, s még,
a kötbér is köd dérré málik,
a terv valósággá válik.

A fúró nem üt már lyukat,
a fűrészre olaj kerül,
a flex zökkenve elhallgat,
a mester fáradtan hazaballag.

Otthon a család várja,
felesége karjába zárja.
Zsibbadó teste megpihen,
az idő helyrezökken.

Elkészült rengeteg, szép ház,
kezetek munkája, Isten áldása.
Sokan dicsérik ezt, csodának, szépnek,
Végszámadását ez adja az évnek.

Most sorait rendezve, 
kicsit bezár a Kendel.
Januárban visszatérünk
új lendülettel.

De a jövőt most hagyjuk,
nyugodjunk le mára.
Otthonodba térjen meg a jókedv,
a családok örök, nagy barátja. 

Szentestén a fa mellett
csak a szeretre gondolj.
Gondokat hagyd odakünt,
ahol a tél tombol.

Kívánunk hát néked
nagy terített asztalt,
beiglit, pulykát, rétest,
hurkából is vérest.

Karácsonyhoz képest
nyugalmat, pihenést,
derűs napokat, sok ölelést,
s kerüld a számvetést.

Mit is mondhatnék még
számodra más szépet?
Általában békét, boldogságot,
sikeres új esztendőt kívánok!
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Legszebb karácsonyi emlékeim, nem 
túl meglepő módon, a gyermekko-
romhoz köthetőek. Ahogy közeledett 
a nap, egyre növekvő izgalommal 
vártam a szentestét. Nem csupán az 
ajándékozás miatt. Az örömteli várako-
zás, a készülődés hangulata, az ünnep 
szertartás szerű családi hagyományai 
óhatatlanul hatással voltak rám. Be-
szippantott az ünnep megélése. 

Szegény család voltunk. Édesanyám, 
karácsonyra mégis tudott valamiféle 
csodát tenni. Az ünnepek alatt soha-
sem szűkölködtünk. A mai napig nem 
tudom, hogyan csinálta, miként oldot-
ta ezt meg.

Ma már a saját gyermekeim vannak 
a családi ünnepek középpontjában. 
Igyekszem nekik megadni azokat az 
élményeket, pozitív lelki feltöltődést, 
amik nekem is egy életre meghatáro-
zóak voltak. Amikből – lelkileg – még 
ma is építkezem.

Áldott István
építőanyag szakértő

www.kendel.hu


