Kedves Olvasó!
Az évszakok, korábban nagyon meghatározóak voltak az építőiparban. Volt egyfajta
természetes rend. Majd, ahogy az évszakok is kezdtek egyre kiszámíthatatlanabbak
lenni, a technológiák fejlődése, és a megváltozott építtetői igények, lépésre késztették a kivitelezőket, ezáltal az építőanyag kereskedéseket is. Ritmus nélküli vevői igény
tüskék jelentek meg a diagrammokban.
Ezzel együtt, nyáron még érezhető egyfajta
csillapodása a folyamatoknak. A gyerekek
vakációjához és az északi félteke kedvező
időjárásához alkalmazkodik mindenki a
szabadságolások tekintetében. Nem leállás ez. Inkább ahhoz hasonlítanám, amikor
az autóban tempomatot kapcsolunk egy
hosszúnak ígérkező autópálya szakaszon.
Haladunk, faljuk a kilométereket, de különösebb eseményre nem számítunk. Jól van
ez így. Jól van, hisz az élet nem állhat meg.
Ugyanakkor szüksége van rá mindannyiunknak, hogy kicsit lassabban szemléljük
az életet, a világ és létezésünk csodáit. Az
egyik ilyen csoda a nyár. Élvezzük hát ki
minden pillanatát. A színeket, az illatokat,
a hangokat, az időjárást, amik csak erre a
két-három hónapra jellemzőek.

kendel
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Kellemes nyarat mindenkinek!
Áldott István
marketing
koordinátor
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5. Fejezet

VENDEL NYOMOZ
A déli napsütés kegyetlenül perzselte a betont a Kendel Építő
Központ udvarán. Csend volt. Nem zúgtak autók a környező
utcákban, de még a falevelek sem rezdültek az útszéli öreg
fákon a rekkenő hőségben. Pedig ők aztán már sok mindent
megértek az évtizedek alatt. Láttak napot, nagy havat, viharos szelet, monszun szerű esőt. Most mégis, mintha ők sem
tudtak volna mit kezdeni a forróság ilyen konok, ellentmondást nem tűrő támadásával szemben. A harsány zöld levelek
megadva magukat konyultak a föld felé, várva az alkonyati
enyhülést. A fehér, polisztirol bálák élesen verték vissza a
nap szikrázó, szemet bántó fényét. Vendel gondterhelten ült
a légkondicionált irodában. Máskor mindig szívesen pörgette
magát a forgószékben, de most ehhez sem volt kedve. Valami
nem stimmelt. Az ügyfelek száma nagyon lecsökkent a telepen. Már két hete. Elmaradtak a reggeli rohamok a kivitelezők részéről. Csak szórványosan jöttek be a szokásos arcok.
Egy zsák ezt, egy zsák azt vittek. Vendel értetlenül vakargatta
kobakját. Mi történhetett? Itt valami nincs rendben, csak ez
járt a fejében. Ki kell deríteni, hogy mi lehet az oka ennek a
gyér forgalomnak. Igen, ez az! Zseniális ötlete támadt. Kinyomozom, mondta magában. Tettre készen talpra ugrott. Aztán
azzal a lendülettel el is bizonytalanodott. De hol is kezdjem?
- nézett körbe tanácstalanul. Péter és Adrienn ült a közelében.
Adrienn a számlákat csoportosította, őt nem akarta kizökkenteni. Péter éppen bele volt temetkezve egy sorolókeretes Velux ablak ajánlatba. Azt fésülgette, hogy minél tökéletesebb
legyen. Vendel odatoporgott mellé.
- Péter! Hol vannak az ügyfelek? – kérdezte bizakodva. Péter volt a cég legrégebbi alkalmazottja. Ha valaki, ő biztosan
tudja, hogy mi történhetett.
Péter nem válaszolt egyből. Lassan fordult Vendel felé,
mintha álomból ébredne. Egy darabig nézte a várakozó
mackót, majd megvonta a vállát, és már vissza is temetkezett
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az ajánlat készítésébe. Vendel nem volt benne biztos, hogy a
kollégája hallotta a kérdést, de nem akarta jobban megzavarni. Közben amúgy is odalépett Péterhez az értékesítési vezető,
Tomi. Így már végképp nem akart ott lábatlankodni tovább.
Elindult hát az ebédlő felé, hisz dél körül jár az óra. Ilyenkor - általában - már nagy az élet az étkezdében. Nem is csalódott. Hangos vidámság zaja szűrődött ki az üvegajtón. A
lányok ebédeltek éppen. Pontosabban már a falatozás vége
felé jártak, és nagyon mulattak valamin. Ez már szinte fel se
tűnt Vendelnek, mivel ebéd közben a lányok mindig vidámak
voltak. Belépett, abban bízva, hogy ők tudnak valamit a rejtélyről.
- Mi az Vendel, miért lógatod az orrod? – kérdezte Gabi,
aki pont szemben ült az ajtóval, ezért ő vette észre elsőként a

www.kendel.hu

belépőt. Mindenki kérdőn fordult Vendel felé.
- Egyél te is! – hangoskodott Edina. – Attól vidámabb leszel!
- Mit főztél mára? – kérdezte Hajni. Tudták, hogy Vendel
mindig magának készíti az ebédjét. Vendel bizonytalanul állt
az ebédlő közepén.
- Van még egy kis forgácsfánkom. Kérsz belőle? – Kérdezte
Éva néni.
- A füstölt kolbászból meg tudlak kínálni, Vendel! – tromfolt rá a kínálásra Márti.
- Hagyjátok szegényt! Meg se tud szólalni mellettetek! –
intette le a többieket Marcsi. Erre mindenki elhallgatott. Vendel végre szóhoz jutott.
- Majd később eszem… Málnás kását… Még nem vagyok
éhes… - dadogta. Mindig zavarba jött a másik nem jelenlétében. Meg nem igazán tudott hová tenni ennyi kedvességet.
Piros, kantáros nadrágjának zsebébe dugta a kezét, aztán
kiballagott a raktárba. Nem is olyan egyszerű ez a nyomozói
munka. A raktárban még kellemes volt az idő. Ide még nem
tolakodott be az udvaron érezhető hőség. Vendel megállt pár
pillanatra. Nagyot szívott az építőanyagok diszkrét illatával
átitatódott levegőből. Szerette ezt a helyet. Sok áru, takaros
rendbe pakolva. Hoppá, hiszen a raktárosokat kell megkérdezni! Ők minden ügyféllel találkoznak. Biztosan fogják tudni, hogy hová lettek a vásárlók. Norbit találta meg, aki a tőle
megszokott egykedvűséggel, az épület még valamennyire
árnyékban lévő oldalán rendezgette a gipszkarton profilokat.
- Mi kéne, Vendel? Segíthetek? – előzte meg a mackót.
Vendel jelentőségteljesen nézett rá, mintha a kvantummechanika eddig megoldatlan képletét akarná a kollégájának
feltárni, majd Norbinak szegezte a kérdést.
- Hol vannak az ügyfelek? – közben széles karmozdulattal
körbemutatott, utalva rá, hogy nem lát senkit. Norbi nagy darab, hallgatag fickó volt. Ha nem volt muszáj, akkor nem beszélt. Mindig talált magának munkát. Kiborította a tétlenség.
A gipszkarton profilokat is azért rendezgette, mert valószínűleg nem álltak elvágólag, megfelelő szögben az állványon.
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Szóval Norbi dolgozott, így kevésbé tűnt fel neki, hogy éppen
nincs ott vevő. Megvonta a vállát ő is, ahogy Péter tette az
irodában.
- Én itt vagyok, dolgozom. – felelte Norbi, hogy mondjon
valamit. – Segíthetek még valamit?
- Nem, köszönöm! – felelte Vendel, csalódottan horgasztva le buksiját. Lassan elslattyogott a forró betonon a főbejárat
felé. Ekkor kezdte érezni, hogy a hőség átüt a munkaruhán, a
bundáján és már a bőrét csiklandozza. Hű, de meleg van ma
is! Egy pillanatra el is terelődött a figyelme a nyomozásról. Az
erdő jutott eszébe, ahol élete nagy részét töltötte korábban.
Ott soha nem volt ilyen medvepörkölő meleg. Botorkált egy
kicsit a zsalukő raklapokból képzett tornyok között, mintha ott
meglelhetné a választ az őt nyomasztó kérdésre, nyomozása
tárgyára. Végül a telep kapujában találta magát, ahol azóta
sem jött be vásárló. Kezdett úrrá lenni rajta az elkeseredés.
Túl nagy fába vágta a fejszéjét, mint annak idején Jónás tánti,
aki az ismert erdő legvastagabb tölgyét akarta kivágni a házához…
Hirtelen Imre, a másik raktáros húzott el mellette targoncával. A lefogyott raklapokat pótolta vissza a raktárba. Olyan
gyorsan ment, hogy mire Vendel felemelte a kezét, hogy megszólítsa, Imre már sehol sem volt. Eh, legyintett Vendel. Kezdett elege lenni a nyomozósdiból.
Ekkor - bánatos medve hősünk - arra lett figyelmes, hogy
egy mackós alkatú ember közeledik felé az irodából. A szórt
fényben hunyorogva lassan ismerte fel. Tamás volt az, a Kendel Építő Központ ügyvezető tulajdonosa.
- Szia Vendel! – szólította meg Tamás az elcsigázott ábrázatú mackót.
- Szia Tamás! – köszönt vissza Vendel. – Te mitől vagy ilyen
vidám?
Tamás körbe mutatott.
- Hát nem elég az, hogy ilyen csodálatos az idő?
Vendel tétován bólogatott.
- Hát igen, de azért van gond.
Tamás aggódva fogta meg Vendel vállát.
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- Mi a baj Vendel? Tudok segíteni?
- Eltűntek az ügyfelek… Ki akartam nyomozni, hogy hol lehetnek, de nem jártam sikerrel. Mi lesz most? – aggodalmaskodott Vendel. Tamás elmosolyodott.
- Ezen ne búslakodj, ne törd rajta a fejed! – vigasztalta
a mackót, akit már nagyon átjárt a csalódottság. – Holnap
szombat. Fogd magad, és menj ki az agárdi strandra, pihenj,
pancsolj a vízben!
Azzal Tamás otthagyta Vendelt a kapuban, beszállt a kocsiba, amivel felesége, Nóra éppen oda kanyarodott, és elhajtottak. Nóra még biztatásként integetett neki. A mackó
tétován visszaintett. Kicsit megkönnyebbült, hogy Tamást
nem aggasztotta a helyzet, de azért nem lett teljesen nyugodt. Ennek ellenére megfogadta tanácsát, és másnap fogta
fürdőruháját, törölközőjét és tarka strandlabdáját, és kivonatozott Agárdra. Hasonlóképpen szép, nyárias idő volt, mint
már két hete minden nap. A strandra kiérve döbbenten né-
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zett szét. Ameddig szemei elláttak, a part tömve volt napozó,
játszó a vízben fürdőző emberekkel.
- Vendel! – kiáltott valaki. A mackó körbenézett. Egy magas, hosszúhajú, neoprén szörfruhát viselő alak sietett el
mellette. Ebben a szerelésben nehezen ismerte fel, de aztán
összeállt a dolog. István volt, a Kendel marketingese. Deszkájával ügyesen lavírozott a napozó emberek kusza tengerében.
- Gyere barátom! Nyakig ér a nyár! – intett még neki vissza
István, aztán begyalogolt a csillámló vízbe.
Vendel megvilágosodva a homlokára csapott.
Ó, hát itt van mindenki! Ezért küldte ide Tamás, hogy lássa, miért van kevesebb vevő a telepen.
Végre megnyugodott. Mindenkinek jól esik a megérdemelt pihenés!
Mégiscsak sikeres volt a nyomozás!
Hurrá!
Nyaralunk!
Áldott István
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KENDEL KIHÍVÁS
Új kezdeményezésünkkel a már
sportoló, vagy mostanában sportolni
vágyó embereket szeretnénk elérni!
A Kendel kft elkötelezett a sportolás, mint egészséges szabadidős tevékenység mellett. Van közöttünk futó,
aikido gyakorló, triatlonos, balettos, power fitnessben mozgolódó, kettlebell emelgető, illetve van, aki az
országúti kerékpározás szerelmese. A sport, az aktív életmód szeretete vezérelt minket erre a kezdeményezésre, amit megerősítettek a járvány által okozott sorozatos, amatőr verseny elmaradások, edzőterem
bezárások is. A cég vezetése azonnal felkarolta a Kendel Kihívás ötletét. Ez egy olyan kihívás, amit fehérvári
lokálpatriótaként úgy alakítottunk ki, hogy Székesfehérvár területén, vagy bizonyos sportágak esetén Székesfehérvár közelében kell teljesíteni.
Az első sport, ami a kihívás programunkba bekerült, az a futás. Bármikor lefutható a választott táv. Nincs dátumhoz, évszakhoz, napszakhoz kötve. Ki-ki képességei szerint választhat a meghirdetett lehetőségek közül. Úgy
alakítottuk ki a távokat, hogy a gyermekektől a felnőttekig, kezdő kocogótól a profi futóig bárki tudja teljesíteni,
de azért kihívást is jelentsen. Célunk a sportos életmódra való felhívás, az arra való biztatás.
VÁLASZTHATÓ TÁVOK: 3 km gyermek futam (6 - 12 éves korig) • 6,3 km futás (kis kör) • 13 km futás (negyed maraton és még egy kicsi).A gyermekfutam a nagyobb biztonság érdekében a Halesz park futópályáján teljesítendő
(3 kör). 18 év alatti személy csak szülői hozzájárulással (nyilatkozat) vehet részt a kihíváson.
A részvétel regisztrációhoz kötött. Ennek költsége 2 500 Ft. A sikeres teljesítők egyedi tervezésű, sorszámozott
befutóérmet kapnak. A Kendel Kft egyedi kedvezményekkel is meglepi a résztvevőket. A kezdeményezésben partnereink a Vitál Club és a Kettlebell Pittbulls Fehérvár is tett felajánlást a teljesítőknek! A Vitál Club 2000 Ft-os
kedvezménykupon vagy ajándék csónak, kajak-kenu bérlés várja a Kendel Kihívás befutóérmének birtokosait!
A Kettlebell Pittbulls Fehérvár pedig 20% kedvezménnyel megvásárolható havi bérletet ajánl fel.
Bővebb információ és jelentkezés: https://kendel.hu/kendel-kihivas

vitalclub@vitalclub.hu
www.vitalclubsportaruhaz.hu
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HŐSZIGETELÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM
Azon problémák közül, melyeknek megoldását a 20. század
jórészt ráhagyta századunkra, a legfontosabbak közé tartozik
a környezet védelme.
E fogalomkörbe sorolható az élővilág védelme, a természetes erőforrásokkal való takarékosság, az egészségkárosító
tevékenységek elhagyása, és talán legátfogóbb értelemben a
bolygónk sorsáért érzett aggódás.
Most rosszul állunk mind e kérdésekben. Naponta pusztulnak
ki állat- és növényfajok, egészen rövid, szinte emberéletnyi
határideje van a rendelkezésre álló természetes olajkincsnek.
Az emberi tevékenység szennyezi a levegőt, a vizeket, a talajt,
már a világűrt is. És itt áll megoldatlanul a Föld bolygót veszélyeztető katasztrófapáros: a globális felmelegedés és a földi
életet lehetővé tevő magaslégköri ózonpajzs vészes fogyása.
Egyformán felelős a megoldások keresésében az ipari termelés és a közlekedés csakúgy, mint a fűtés.
Épületeink hőszigetelése nemcsak gazdasági kérdés, hanem az említett veszélyforrások okaira és következményeire is hatással bíró tényező. A hatékony hőszigetelés által
megtakarítható fűtési igény egyszersmind a globális felmelegedést okozó széndioxid-kibocsátást is csökkenti, takarékoskodik a kőolajkészletekkel. Ebben az értelemben a
hőszigetelés méretezése, a használt anyagok kiválasztása, a
beépítés módja mind olyan kérdések, melyek hatással vannak környezetünkre.
Az AUSTROTHERM expandált polisztirol habok előállítása, bár
kétségkívül a vegyipar tevékenységének a része, a lehetőségekhez képest figyelembe veszi a környezetvédelem szempontjait. A polisztirol eredendő nyersanyaga a szerves kőolaj.
Viszont a késztermék térfogatának mindössze 2 %-a ténylege-

sen polisztirol, a maradék 98 %-a levegő, tehát az alapanyag
felhasználás viszonylag kicsi és hulladékmentes. A habosító és
töltőanyag nem tartalmaz az ózonpajzsot veszélyeztető anyagokat, freont és más halogénszármazékokat.
Nézzük egy példán, hogy alapanyag-felhasználás szempontjából mit jelent az AUSTROTHERM hőszigetelő anyagok alkalmazása. Tekintsünk egy átlagos, 400 légköbméter hasznos
térfogatú családi házat. Hőszigeteljük a külső falait, tetőszerkezetét és talajon fekvő padlóját a hatályos méretezési szabványok szerint, AUSTROTHERM AT-H80, AT-N30, AT-N100 expandált polisztirol hablemezzel! Ehhez, az alapanyagok és a
gyártástechnológia összes igényét tekintve 670 liter nyersolaj
szükséges. És hasonlítsuk össze ezt az adatot azzal, hogy a
megfelelő hőszigetelés a ház átlagosan 50 éves élettartama
alatt milyen nagyságrendű energiahordozót takarít meg?
Nos ez az érték kb. 93 ezer literre adódik! Más megfogalmazásban ez azt is jelenti, hogy mindössze néhány hónap, körülbelül egy fűtési szezon szükséges ahhoz, hogy a beépített
nyersanyag mennyiségileg megtérüljön.
Bár a hőszigetelési szabványok az idők folyamán leginkább
az energiahordozó-árak változását követve szigorodtak, e
harmincéves folyamat során jelentősen csökkent a fűtési energia mennyiségével az emisszió is. A már említett,
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400 légköbméteres ház esetében a fűtési energia megtakarítása egy másik fontos környezetvédelmi probléma, a
széndioxid-kibocsátás szempontjából is érdekes adatot
szolgáltat. Az 1970 előtti szabványok alapján e ház egy
éves CO2-kibocsátása 8,1 kg lehetett, ma ez az érték az EN
szabványok szerint mindössze 2,2 kg. (természetesen ezen
tendenciában nemcsak a fűtési igény hőszigetelés eredményezte csökkenése, hanem a fűtőberendezések korszerűsödése is szerepet játszik)
Ha általában a környezetvédelemről beszélünk, sokszor nem
is gondolunk rá, hogy e témakörbe az egészséges, komfortos lakókörnyezet is beletartozik. Az épületek külső határoló
szerkezeteinek hővédelme, hőszigetelése teszi lehetővé azt,
hogy az éves hőingadozás széles intervalluma (ami -25 és
+35°C között akár 60 fok is lehet) ellenére egy lakószoba belső hőmérséklete állandóan 20 és 25°C között legyen. Ennek
legegyszerűbb egyszeri befektetése a megfelelően méretezett és kivitelezett hőszigetelés. Sokkal energiaigényesebb és
ezért drágább a klímaberendezések használata, nem is beszélve arról, hogy lakótérben a gépi szellőzés a beltéri párásság nagyfokú elvonása miatt nem is igazán egészséges. Nagyon fontos, a hőszigeteléssel összefüggő egészségi kérdés a
páralecsapódás kérdése. Azokon a helyeken, ahol a hőszigetelés nem kielégítő (pl. hőhidak), a lokálisan kicsapódó pára
penészgombák és más, az emberi egészségre ártalmas organizmusok telepszenek meg, asztmatikus, allergikus panaszokat okozva az arra érzékenyeknek. Ki gondolná, hogy amikor
a koszorú elé helyezzük a megfelelő méretű AUSTROTHERM
koszorú hőszigetelő elemet, akkor tulajdonképpen a lakókat
kíméljük meg kellemetlen betegségek kockázatától?!
- Eddigi sikereinket is részben annak köszönhetjük, hogy
sokféle terméket gyártunk. Sok új megoldást mi vezettünk
be a hazai piacra, így a lépéshang-szigetelő lemezeket,
vagy a lejtésképző hőszigetelő elemeket, amivel 1999-ben
Construma Nagydíjat nyertünk. Jelenleg is több termékünk
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van bevezetés alatt, és reméljük, ez a folyamat nem fog itt
megszakadni.
Közismert, hogy a műanyagok esetében problémát okozhat
az, hogy hulladékká válásukkor nehezen vagy egyáltalán nem
bomlanak le, azaz a környezetet tartósan terhelhetik. A polisztirol esetében az a legfontosabb teendő, hogy a viszonylag hosszú, 50 éves használati periódus után se váljon végleg
hulladékká. Az ehhez szükséges technológia rendelkezésre
áll, ugyanis a feleslegessé vált polisztirol hab kb. 95%-ban újrahasznosítható. A felhasználás főbb irányai: újrapréselhető
hőszigetelő anyaggá, fröccsöntött műanyagok alapanyaga lehet, illetve korrozív és mállékony anyagok fagyvédő bevonata
állítható elő belőle.
Az AUSTROTHERM anyagok alkalmazása tehát sokféleképpen játszik közre a környezet védelmében. A felelősségteljes,
divatos szóval környezettudatos mérnöki tevékenységgel,
hatékony, de gazdaságos méretezéssel sokat tehetünk a légszennyezés, az energiapazarlás, a Föld ózonpajzsának további
pusztulása ellen.
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JÓÍZŰ KALAND AZ ÉLET
Hobbi szinten túrázok. A természet szeretete már gyerekkorban megvolt, de az igazi kikapcsolódás élményét az elmúlt pár évben adta. Túratársammal felnőtt fejjel éreztünk
rá a természetjárás jótékony hatásaira. Nem heti rendszerességgel indultunk útnak, hanem ahogy az életritmusunk
lehetővé tette. Néha látszólag céltalanul, a legtöbbször a
Kék vagy Piros túra útvonalán, alkalmanként teljesítménytúrák kitaposott ösvényein.

www.kendel.hu

ban. Valahogy zsigeri szinten tudjuk értékelni a legapróbb,
másnak talán jelentéktelen mozzanatokat. Legyen az egy
fácán távoli rikácsolása, egy még éretlen vackorba harapástól érzett kellemetlen íz, egy végtelennek tűnő aszfaltút
látványa vagy a kicentizett célba érés izgalma.

Négy évszak, több száz kilométer, ezernyi élmény
A stresszel teli munkanapokat tökéletes egyensúlyba hozza
már egy pár órás erdei séta is, de úgy vélem, hogy a valódi
testi-szellemi feltöltődést egy hosszabb talpalás adja.
A több órányi monoton lépteket megannyi impulzus teszi
változatossá, más-más hangulatot adva az év különböző
hónapjaiban. Mi megtaláljuk a szépséget a tikkasztó augusztusi túra alkalmával elfogyasztott szeder szemekben,
a márciusi latyakos, eső áztatta erdei utak kihívásában,
vagy a szivárvány színeiben pompázó őszi erdő látványá-

A modern kor vívmányai
Nem kétség, hogy egy térképpel is útnak lehet indulni, de a
mobiltelefon és az internet adta korlátlanság tényleg hasznos. Itt nem csak az online elérhető vagy offline letöltött
térképekre gondolok, vagy arra, hogy kedvünk szerint akár
minden fát és bokrot lefotózhatunk. Igenis fontos szerepet
játszik az utolsó busz eléréséhez szükséges menetrend böngészésében, a talpunk alatt termett gomba beazonosításában vagy egy útjelző tábla QR kódjának felismerésében.
Ma már naponta dobnak piacra ingyenes vagy fizetős telefonos applikációkat, amelyekkel kifejezetten túrabarát
tippeket kaphatunk, megismerhetjük az erdő lakóit, naprakészek lehetünk az aznapi túra útvonalában felmerülő
változásokban, könnyebben tervezhetünk az időjárással,
képbe kerülhetünk a környék látnivalóiról.

www.kendel.hu
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Ízből jövő emlékek
Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert az ételeket szinte
büntetlenül élvezhetjük, nem zavarja meg érzékenység, allergia a természet adta éléskamra kóstolását, nincsenek igazán
tiltólistás táplálékfajták, ráadásul válogatósak sem vagyunk.
A hátizsákunkat vagy zsebünket mindig szívesen töltjük meg
az erdő-mező finomságaival, egy távoli településre beérve
örömmel vásárolunk a helyi különlegességekből. Így tettünk
már szert vargányára, medvehagymára, kökényre, szederre
vagy mézre.
Mindennek nem csak kulináris értéke van, lelkileg is érezhető
előnyt kovácsol. A megszokott almás pitét pár szem kökény ízzel és emlékekkel gazdagítja. A fagyos téli estén kortyolt forró
tea a túrán beszerzett mézzel lesz igazán melengető.
Emlékeket lépésről-lépésre gyűjthetünk, a távolság és helyszín majdhogy nem másodlagos. Természetes élményeket
a kertünkben, a közeli parkban, a szomszéd településen,
egy távoli országban is lelhetünk. Útra kelhetünk egyedül,
párunkkal, családunkkal, barátokkal vagy ismeretlenekkel.
A szabadban lelt külső-belső feltöltődés jóformán garantált.
Gorontay Andrea
MORGENS
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A KENDEL KFT. GYERMEKRAJZ PÁLYÁZATÁNAK
HELYEZETTJEI ÉS KÜLÖNDÍJASAI
A zsűri (Varga Gábor Farkas grafikus; Sörös Mária Kendel Kft munkatársa, képzőművész; Abuczkiné
Hajnalka a Kendel Kft. munkatársa) által kiválasztott nyertesek:

4 - 6 éves korosztály

1. Bercsényi Szofi (6)

2. Gáspár Anna (6)

3. Németh Nóra (7)

7 - 9 éves korosztály

1. Szarka Lilla (6)

2. Pásztor Hanna Zoé (9)

3. Fodor-Nagy Edvin (8)

Kendel Vendel rajzpályázat
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10 - 12 éves korosztály

1. Tanárki Tomaj (10-12)

3. Pap Levente (12)
2. Müller István (12)

A Kendel Kft dolgozói által kiválasztott különdíjasok
Szolnoki Tamás
értékesítési vezető
különdíjazottjai:

Horváth Zsanett (12)

Búza Máté (10-12)
Talabér
Roland (9)

Sziffer Nikoletta (10)
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Kaszti Tamás
ügyvezető
különdíjazottjai:

Pintér Izabella (11)
Juhász Nóra (7)

Szili Fanni (7)

A Kendel Kft
dolgozóinak
különdíjazottjai:

Kovács Rebeka Borbála (12)

Raduka Janka (10-12)

Vad-Erdélyi Zoé (7)

Fail Jázmin (6)

Balogh Zsanett Márta (6)

Kendel Vendel rajzpályázat

