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A Kendel Közösség ezen lap-
száma több szempontból is 
rendhagyó. Elsősorban azért, 

mert egy nagyon szép jubileumhoz ér-
kezett a Kendel Kft. Az alapítás óta 30 
esztendő röppent el. Megannyi ügyfél, 
partner, reményeink szerint szép em-
lékekkel. Sok-sok árú mozgás, kollégák, 
kik több-kevesebb időt eltöltöttek eb-
ben a közösségben. Van, aki majdnem a 
teljes aktív munkavállalói életét. Pozitív 
emlékek, és néha keserűbb tanulságok. 
De alapvetően, csak a szépre emléke-
zünk. Köszönjük mindenkinek!

A másik ok, amitől rendhagyó ez a 
magazin, hogy jelentősen színesítettük 
a tartalmat. A Kendel Kft. életéről szó-
ló és építőipari szakmai cikkek mellett 
nyitunk a világ felé. Teret adunk érdekes 
embereknek, érdekes történeteknek. 
Olyanoknak, melyek életfelfogásunk 
szerint, valami módon értéket közvetí-
tenek. Fogadjátok ezen írásokat nyitot-
tan. S ha tetszik valamelyik, tegyétek el 
az életre, útravalónak!

Áldott István
marketing-koordinátor
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Tisztelt Vendégeink, Kedves Barátaim!

Elérkezett a nap amikor a Kendel Kft. 30. születésnap-
ját ünnepelni gyűltünk össze. Mindenkinek köszönöm, 
hogy megtisztelt bennünket jelenlétével, osztozik örö-
münkben. Köszönöm a munkatársaimnak és minden 
közreműködőnek, hogy az elmúlt hónapok kemény 
munkájával megszervezték ezt a rendezvényt.

Hol is kezdjem, talán az elején. Kicsit furcsa érzés 
visszaemlékezni a kezdetekre, azokra az érzésekre, 
amiket akkor éltünk át. Furcsa azért, mert manap-
ság sokszor úgy gondolom, hogy mindig is rendel-
keztem azzal a tudással az élet dolgairól, ami szerint 
ma élek. Pedig nem így van.

A rendszerváltás elején érett meg a gondolat, saját 
céget alapítani. Előtte számos vállalkozást próbál-
tunk ki a csigatenyésztéstől, az anyakocák tartásán 
át a salátabárig.

1991-ben egy baráti találkozón fiatal, őszinte 

lelkesedéssel beszéltünk a lehetőségekről, má-
morosan ízlelgettük, ismételgettük a varázsszót: 
viszonteladó!

Egy hónappal később megszületett a Kendel Bt. 

Akkoriban sok vállalkozás indult, eltérő filozófiával. 
Azt hittem, hogy a tisztességről mindenki egyfor-
mán gondolkodik, hát nem így volt. Rögtön az ele-
jén a lendület mellett, jöttek a nehézségek, annyi 
adósságot szedtünk össze, hogy még 2012-ben is 
érezhető volt a hatása.

Megtanultuk, hogy az árbevétel nem azonos a 
haszonnal, az árrésért nem kockáztathatjuk a ter-
mék beszerzési árának kifizetését.

Elmondhatom, a nehéz helyzetek ellenére, ál-
matlan éjszakák után, minden kötelezettségünket 
teljesítettük, körültekintő munkával elértük, hogy 
1998 óta az összes kifizetetlen kintlévőségünk nem 
éri el az 5 millió forintot.

Többször tanácsolták, hogy „döntsem be” a cé-
get és csináljak másikat, ez így szokás, és megsza-

Kaszti Tamás
építész, ügyvezető
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badulsz az adósságoktól.
Ez elképzelhetetlen volt, hiszen akkor a Kendel 

mindennél fontosabb volt számomra.
Szóval megtanultuk a leckét, csak egy kicsit 

sokba került.

Minden nehézség ellenére fejlődtünk. A megren-
delő irodából telep lett, folyamatosan új munkatár-
sakkal bővültünk és erősödtünk. 2004-ben értük el 
az akkori csúcsot, 12 kolléga és több, mint 600 mil-
liós árbevétel.

Aztán jött az építőipar hanyatlása, igyekeztünk 
minden tudásunkat, elszántságunkat összeszedni, 
hogy talpon maradjunk.

2009-ben értük el a mélypontot, kevesebb, 
mint 300 milliós árbevétellel, ekkor felmerült a cég 
eladásának gondolata, kézbe is csaptunk, de a vevő 
visszalépett.

2010 elején három megmaradt munkatársam-
mal, nagy sóhajjal, nekifogtunk az újjáépítésnek. 
Akkoriban négy „asztalom” volt, és legalább 10 

munkaköröm. Délelőtt értékesítettem, délután ik-
tattam, számlákat rögzítettem és utaltam, intéztem 
a marketinget, a beszerzést, ha kellett targoncáz-
tam és rakodtam.

Olyan volt, mint az elején.
10 hónap kemény közös munka után már érezhe-

tő volt a fejlődés.  
Évről-évre erősödtünk és bizakodóan néztünk 

a jövőbe, egyébként, ahogy ezt mindig is tettem és 
teszem ma is.

2014-től felgyorsult a növekedés, új munka-
társakkal bővültünk, új jelenségeket tapasztaltunk, 
amiket másképp kellett értelmeznünk, mint koráb-
ban. El kellett fogadnom, hogy az építőanyag érté-
kesítőnek nincs építőipari szakmai végzettsége, jó 
esetben van a kereskedelemben eltöltött előélete. Az 
építőipari tudás hiánya és a munkaerőpiac kinyílása  
magával hozta a fluktuációt, amit korábban soha nem 
tapasztaltunk.

2016-ban elindítottuk történetünk legnagyobb 
fejlesztését.

30 ÉVES A KENDEL
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Építő Központunk (leánykori nevén Tudásköz-
pont) tervezésével megkezdődött az a folyamat, ami-
nek eredményeképpen megvalósult létesítményünk, 
és most szemtanúi lehetünk.

Ez a munka elképesztő energiákat igényelt min-
den tekintetben, és mindenkitől.

Én a beruházás kézben tartása és egyidőben 
számos kivitelezési munka mellett, „kikerültem” a 
Kendel közvetlen irányításából. A Kendel építőanyag 
„spontán önjáróvá” vált.

A növekedés, az építőipar fellendülésével párhu-
zamosan nagy feladatokat rótt munkatársaimra, ár-
bevételünk 2019-ben már meghaladta a 800 milliót.

Ebben az időszakban vált egyértelművé, hogy a 
Kendelnek önálló vezetésre van szüksége.

Az 1993-ban megalapított Klaszbau Kft, amely 
tervezéssel és generálkivitelezéssel foglalkozik, bő-
ven elég feladatot jelent számomra.

Megbízóink kéz a kézbe adtak minket, köszönhe-
tően az elkötelezett szakmai minőségnek és a napra 
pontos teljesítésnek.

Az elmúlt évek építőipari szárnyalása ezen a terü-
leten is komoly változásokat hozott. A minőségi komp-
romisszumokat továbbra sem tudtam és tudom elfo-
gadni, a határidő pedig fiktív fogalommá vált.

Ennek ellenére bízunk abban, hogy Megrende-
lőink értékelik erőfeszítéseinket és a továbbiakban 
is számítanak ránk. Szakmai elkötelezettségünk tö-
retlen.

Szóval, nem lehet egyszerre két lovat megülni, leg-
alábbis úgy nem, hogy mindkét lovon stabilan ülj.

2019 év végén, hosszú folyamat eredményeképpen 
választottunk kereskedelmi vezetőt, sőt mindjárt 
kettőt is. Néhány hónap alatt kiderült: ez hibás dön-
tés volt.

Szolnoki Tamás kollégám 2020 májusától felelős 
operatív vezetője a Kendelnek.

A közös munkánk a mai napig nem zökkenő-

mentes. Azokból az értékekből, alapelvekből nem 
engedek, amiket képviselek, és mindig is meghatá-
rozták a Kendel Építőanyag működését. Látom azt, 
hogy törekvései kezdenek beérni.

A 2020-as évet tekinthetjük újra mélyrepülés-
nek, szívesebben mondom azt, hogy új kezdetnek. 
Annak ellenére, hogy elfoglalhattuk új helyünket, 
a korábban évtizedekig csapatként működő Ken-
del szétesett. Azt is látom, hogy ez a folyamat már 
előbb kezdődött, de ez volt az az év, amikor bekö-
vetkezett.

Tehát az újrakezdés, az új csapat építése nem 
volt kérdés.

Ez a munka mai is zajlik, a régi munkatársakból 
csak öten maradtak, az újak beilleszkedése, és így a 
Kendel ismét csapattá formálódása elsődleges fel-
adatunk.

2021-ben megfordítottuk a rossz irányt és töret-
lenül, bizalommal haladunk céljaink megvalósítása 
felé: értékteremtés és biztos megélhetés.

Felmerülhet a kérdés. Mi a Kendel titka?

30 ÉVES A KENDEL
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Az ember! Nem más, mint az ember!
Barátom írt egy visszaemlékezést a Kendel tör-

ténetről. A Kendel mítoszról írt.
Nemrég olvastam a mítoszok kialakulásáról és 

működéséről:
A mítoszt a hit tartja fenn, tulajdonképpen egy 

megfoghatatlan valami, egyfajta fikció. Így működnek 
társadalmak, szervezetek, közösségek és cégek is.

A mítosz szerint létrejött szervezetek függetle-
nek a bennük lévő eszközöktől, erőforrásoktól, sőt 
még az emberektől is. Ezek mind, mind,  kicserélhe-
tők és ha elég sok ember hisz benne, a mítosz fenn-
marad és működik. 

Én hiszem és tudom, hogy a Kendel mítosz az embe-
rektől nem független!

Minden az emberi kapcsolatokon múlik. Minden 
szereplő, legyen az Vevő, Beszállító, vagy Munkatárs, 
valójában emberként vesz részt a folyamatban.

Természetesen ettől ennyire színes és sokszor 
nehéz is, hibákkal teli, de ez az egyetlen működő 
lehetőségünk.

Mi a Kendel?
Érzés kereskedő, érzés viszonteladó!
Nem túl jól hangzik, de ha igazán belegondo-

lunk: akkor amikor téglát, cserepet, vagy akár egy 
csavart adunk a Vevőnek, érzéseket adunk át.

Érzéseket azzal, ahogy foglalkozunk velük, és 
legfőképpen azzal, hogy ezekből az anyagokból ott-
honok születnek, tehát végsősoron az otthon érzé-
sét adjuk át.

Ezért Otthon Álmodó a Kendel Építőanyag!

Igyekezzünk tehát az érzéseinkre hagyatkozni, bíz-
zunk önmagunkban és embertársainkban. Hagyjunk 
magunknak elég időt, hogy érzéseink tiszták legye-
nek, és ezek a tiszta érzések teremtsenek egyensúlyt 
a mindennapokban és egész világunkban.

Köszönöm Minden Embernek az elmúlt 30 év 
együttérzését, bizalmát és együttműködését!

Isten éltessen Mindenkit!
Köszönöm a figyelmet!

30 ÉVES A KENDEL
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A különféle emberi kultúrák és vallások a 
mítoszaikban magyarázzák meg a világ ke-
letkezéséről és lényegéről, az emberi civili-

záció gyökereiről szóló elképzeléseiket.
Görög eredetű szó, jelentése: monda, mese, 

történet.
Az én értelmezésemben minden ember élete 

egy történet, annak ellenére, hogy megfogalma-
zódik-e maga vagy mások számára. Szélességét a 
közösségi, mélységét a generációs kapcsolatok ha-
tározzák meg. Bármikor elkezdhető és bármilyen 
irányba folytatható. Tartalmát életünk és kapcsoló-
dásaink írják, minősége rajtunk múlik. 

Mindenkinek van története, a kérdés csak az, 
hogy amit nap mint nap tesz, milyen értékkel bír, és 
van-e akkora súlya, hogy az valóban életre keljen 
és üzenetével nyomot hagyjon maga után.

A KENDEL-történet már egészen biztos, hogy 
ilyen, és nem azért, mert most jubileum van és erről 

meg kell emlékezni, hanem mert egy ponton elvált a 
fő sodrástól és önállóvá fogalmazódott.

Hogy melyik volt ez a pillanat? Bárki, aki része 
volt az elmúlt évtizedekben a cég életének, megke-
resheti és a kapott értéket hite szerint belefogalmaz-
hatja saját történetébe. 

Én személy szerint egy pécsi kollégiumi szobából 
indítom közös történetünket. Tamással azonos témát 
dolgoztunk fel a diplomamunkában, kölcsönös egyet-
értésben megosztva a feladatot. Ahogy összeállnak 
fejemben a gondolatok, és az idő láncára fűzöm a kö-
zösen megélt percek értékét, máig ható üzenetét egy 
valódi történet áll össze. 1984. szeptember, számomra 
ez az év a KENDEL-MÍTOSZ kezdete. Életem egyik leg-
szebb időszaka volt. Végzős műszaki tanárként annak 
a teljes tudatában voltunk, hogy ez olyan 12 hónap, 
amilyen már soha nem lesz többet, mert a „főállású” 
diákévek végérvényesen véget érnek. Ez a tudat olyan 
meghatározóvá tette minden egyes tettünket, hogy 
azok nyomai szívünkben, lelkünkben a mai napig is ott 
vannak, még akkor is, ha a kép maga fakul.

A közös munkánk diplomadíjat kapott, majd elin-
dultunk más-más irányba, de a barátság szálai tovább-
ra is összekötöttek. Gyakran osztottuk meg „tudomá-
nyos értekezésben” tapasztalatainkat a „nagybetűs” 
életben tett „forradalmi” lépéseinkről.   

1991-ben Ton-Ton nevű barátunknál Salgótar-
ján-Eresztvényben ültünk Tamással egy csodálatos 
tölgyfa alatt, a szabad vállalkozói világról és az azt 
megváltó nagy álmainkról beszélgetve.

Még nem tudtuk, miért lesz jó, de aznap elhatá-
roztuk, hogy létrehozunk egy közös céget. Nagyon jól 
hangzott és elégedettek voltunk magunkkal. Végül 
is a világot egy céggel lehet jól megváltani. Igaz, el-
képzelésünk sem volt, hogy kell ilyet csinálni és egy-
általán mi fán terem egy vállalkozás, de nagyratörő 
álmaink ezzel mit sem törődtek. Emlékszem, mikor 
az NDK-ban vásárolt diplomatatáskával a kezemben 
mentünk a kiválasztott könyvelőcéghez megállapo-
dást kötni. Úgy éreztük magunkat, mintha egy film 

Ligetvári István
építész

Kezdeti térér-
telmezés, nincs 
szűk hely csak 
emberi nagyság 
…Avagy, a nagy 
álmok egy 
trabantban is 
elférnek

A "KENDEL" MÍTOSZ
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szereplői lennénk. Öltönyben és nyakkendőben, a 
Trabantot kellő távolságban hátrahagyva a tér szé-
lén, mentünk komoly hivatalos tekintettel az iroda 
felé. Aztán természetesen nevet is adtunk a cégnek, 
KENDEL, azaz „KÁENDEL” Kaszti és Ligetvári. Tetszett 
nekünk, mert úgy volt magyar, hogy az akkor vagány 
és divatos angol kifejezés is benne volt.

Regénybe illő napok, hetek, hónapok, sőt évek 
következtek. Tanultuk a szabad vállalkozást és az üz-
leti életet, miközben serényen fizettük az árát, igaz, 
nem mindig jószántunkból, mert ahová tartottunk, 
ott a meghatározó mértékegység a pénz, a stílusa 
pedig a lelketlen verseny volt. Ezt tapasztaltuk nap 
mint nap, miközben falakat döntöttünk le és árkokat 
ugrottunk át. Bár a pénzt kerestük a megélhetésre 
és a fejlődésre való hivatkozással, de minket – azt 
hiszem –  inkább valamiféle küldetésszerű elszánt-
ság és meggyőződés vezérelt, ami sokszor segített is 
leküzdeni az akadályokat.

A szükséges „vargabetűk” sem maradtak ki tör-
ténetünkből. Ahogy egy jó regényben, itt is szület-
tek olyan kis színes fejezetek, mint például a ser-
téstenyésztés Dinnyésen, növénytermesztés, főtt 
kukorica árusítása az agárdi strandon, de a pálmát 
a  „DODÓ” mosószer terítése üzletekben, kombi 
Trabantból életjelenet vitte. Én közben „emvéztem” 
és hirdettem a jövő marketingtervét, a hálózatépí-
tést. Aztán mozgó építőanyag-ügynökség, hálózati 
kereskedelmi (franchise)rendszer, saját típustervek 
létrehozásának gondolata színesítette közös mesén-
ket. Talán a „Építőközpont” gondolati elődje az volt, 
mikor beállítottam az első fehérvári bérelt irodá-
ba egy Trabantnyi „Építési 1X1” című – egyébként 
nagyon jó kis műszaki ismeretterjesztő – könyvvel, 
hogy áruljuk, és ezzel is segítsük az ügyfeleinket az 
építkezésben. Talán még ma is lapul egy-két darab 
valahol, valamelyik pókhálós sarokban. 

Végül 1993-ban a közös adminisztráció, vala-
mint a fizikai távolság Székesfehérvár és Dabas kö-
zött már nem volt jól kezelhető, így én külön céget 

alapítottam, és kiléptem a Kendel Bt.-ből. A név itt 
maradt, és bár Tamással külön úton járunk, de tör-
ténetünk egy-egy fejezetben azóta is gyakran össze-
íródik, legyen az egy szakmai tapasztalat vagy újra 
meg újra megjelenő jövőbeni vízió.

Lassan minden letisztult, ki-ki megtalálta a 
maga igazi útját, de azóta is párhuzamosan hala-
dunk, és az élet emelkedett vagy nehéz pillanatai-
ban mindig számíthattunk egymásra. A szakma sze-
retete, az emberi minőség tisztelete, a becsület és 
tisztesség mindenek fölé helyezése és a mindenkori 
őszinteség azok a kategóriák, amik számunkra azo-
nos irányt szabnak és egy irányban tartanak mind-
kettőnket.

Az Építő Központ Tamás régi 
álmának megvalósulása. Már a 
kezdeteknél sokat beszélgettünk 
róla, majd bevont a tervezésbe, és 
így kicsit belefogalmazódtak az én 
elképzeléseim is az épületbe. Ez 
megtiszteltetés volt számomra, és 
egyben inspiráló, mert számomra 
is lehetőség nyílik, ha nem is a kis 
ismeretterjesztő füzetek osztogatá-
sára, de a munkám során összegyűlt 
tapasztalat átadására. 

Elkezdődött a kivitelezés és az egyre jobban 
tisztuló képből egyszer csak egy építészetileg is 
meghatározó, impozáns épület nőtt ki a földből, 
ahol az elmúlt harminc év összes tapasztalata és tu-
dása kaphat helyet hamarosan. Az ÉPÍTŐKÖZPONT 
fundamentuma a szakmai tudás és hitelesség, ami, 
véleményem szerintem, egy prosperáló vállalkozás 
sikerének az igazi záloga.

Még ma is vannak közös terveink, és egy újabb 
fejezetet nyithatunk, miközben felemelő érzés an-
nak a tudatában lenni, hogy az én történetem a 
KENDEL-MÍTOSZ kitörölhetetlen részévé vált. 

Dabas, 2021. augusztus.

Két karmester egy kórus…
lehet, hogy a „kendel” mítosz 
1984-ben egy tokaji pincé-
ben kezdődött?
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- Jelenleg értékesítési asszisztensként dolgozol 
a Kendel Kft.-nél és kezeled a pénztárt. Milyen 
munkakörben dolgoztál korábban?
- Az előző munkahelyemen is ugyanebben a mun-
kakörben dolgoztam. Szinte teljesen ugyanezek 
voltak a feladataim: bevételezés, pénztárkezelés, 
vevőkiszolgálás, adminisztrációs feladatok. Csak 
éppen az italnagykereskedés volt. Így értelemsze-
rűen itt a legnehezebb az anyagismeret elsajátí-
tása. De a kollégák nagyon segítőkészek, ezért jól 
haladok. Úgy gondolom, hogy a munkában nem a 
termék mibenléte a lényeges, hanem hogy lelkiis-
meretesen végezzük a feladatunkat, nyitottan új 
ismeretek befogadására.

- Hogy érzed magad a cégnél, sikerült-e beillesz-
kedned?

Némethné Adrienn  

- Úgy érzem sikerült beilleszkednem, próbálom 
mindenkivel megtalálni a közös hangot. Remé-
lem ezt a kollégák is így látják! :-) De a közösség 
nagyon befogadó, jó a hangulat. A munkakörnye-
zetem esztétikus, modern, ami nem mellékes kö-
rülmény. 

- Két kisgyermekes anyukaként mennyire kihívás 
helytállni a munkában és a családban?
- Nem kertelek, nehéz kihívás ez. Az eddigi 0-24 
helyett most csak pár órát töltök a gyerekekkel, 
akik még csak 3 és 6 évesek. A férjemről nem is 
beszélve. Kellett idő, míg belerázódtunk. De igyek-
szünk mindannyian, hisz ez az élet rendje. A kis-
gyerekek miatt óhatatlanul keletkeznek sürgősen 
megoldandó problémák, amiket a munkáltató itt 
nagyon rugalmasan kezel. Ez nagy könnyebbség.

Különös és Értékes dolognak tartom, hogy egy 
munkahelyen lehetőség van a személyes bemu-
tatkozásra.
A szakmai önéletrajz a felvételi alkalmával kerül 
elolvasásra a közvetlen munkaadó és felettesek 
részéről, és nagyjából ennyi.
Így egy kicsit bele láthattok és megtudhatjátok, 
hogy miért is ülök ebben a székben és hogyan is 
kerültem ide.
- Az építőanyaggal viszonylag fiatalon kerül-
tem kapcsolatba, hiszen édespám szobafestő és 
mondhatni, hogy az anyatejjel együtt a mészilla-
tot is magamba szívtam!
- Amikor 14-15 éves lettem, akkor kezdtük el bá-
tyám házát építeni. Itt találkoztam elég sok építő- 
ipari szakmával, kőműves, ács-tetőfedő, bur-
koló, vízvezeték szerelő. Mindegyiknél aktívan 
kivettem a részem, hiszen a családi összmunka 
megfizethetetlen. Meg hát tanuljon a gyerek. 

Szalay Péter

Pályaválasztás előtt állva- nem is tudom, hogy 
miért - kereskedelmi iskolába mentem. Úgy ala-
kult, hogy Székesfehérvárra költöztem 21 éves 
koromban, ahol megnyitott a Baumax építőanyag 
áruház. Ez kapóra is jött, hiszen szakmám a ke-
reskedelem és az építőanyagok iránt sem voltak 
„hűvösek érzelmeim”. Felvételt is nyertem, ahol 
a csempe-építőanyag osztály vezetőjeként 5 évig 
dolgoztam. Ezt követően még további 9 évet töl-
töttem ott mint áruházvezető-helyettes.
- Aztán a 2009-es válság engem is más utakra vitt, 
így kerültem az Etyeki Tüzép kft-hez, ahol 5 évet 
töltöttem és egy teljesen másik oldaláról ismer-
tem meg az építőanyag kereskedelmet. Új kihívás 
volt ez nekem, mert egy újonnan nyíló (bicskei) 
telephelyet kellett beindítanom és vezetnem. Az 
ottani vezetőknek hosszútávú tervei voltak velem, 
mert a Székesfehérváron nyíló kereskedésükbe 
szántak, de ezt már nem vártam meg, korábban 

30 ÉVES A KENDEL
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visszajöttem Székesfehérvárra.
- Egy kis időt töltöttem a Török Barkács-áruház-
ban, ahol elsősorban nagykereskedelmet foly-
tattunk. Nagyon sok szerszámáru és iparcikk is-
meretre tettem szert, minden építőanyag és ház 
körül használatos eszközökről. Érdekes és hasznos 
volt ez a 3 év, de egy kicsit egyhangúvá vált és 
nem is volt kihívás.
- Ekkor visszatértem az építőanyag kereskedés 
vérkeringésébe, a Seregélyesi úton nyílt új telep-
hely megnyitásával. Nagy remények, nagy kihí-
vás, pezsgés és családias hangulat volt jellemző, 
amikor is Szembe jött velem Kendel Vendel Med-
ve. Mi baj lehet? gondoltam, és az esély(telenek)
esek nyugalmával bekopogtam.
- A három lépcsős interjú után itt találtam ma-
gam. Hogy milyen érzés? Úgy fogalmaznék, mint 
egy új kapcsolatba amikor belép valaki, minden 
ismerős, de más személyek vesznek körül, kicsit 

mások a szokások, de egy a cél. A segítőkészsé-
get is megkapom mindenki részéről, én meg nem 
vagyok rest kérdezni. Amiben tudok én is segítek 
és megosztom tapasztalatomat, mert csak így 
mehetünk előre.
- Az életemben fontos a kiegyensúlyozottság. Ezt 
igyekszem fenntartani több módon is. A munka-
időn kívül a családommal töltöm az időm. A szel-
lemi leterhelést fizikai mozgással konditeremben, 
illetve relaxációval vízipipázássalJ kompenzálom. 
A hétvégéken pedig mértékkel, de nyomunk egy 
„delete” gombot és barátainkkal, szomszédaink-
kal, rokonainkkal bulizunk, beszélgetünk, aktív-
kodunk!

Dióhéjban ennyi, a többit személyesen úgyis meg-
tudja akit érdekel, akit érdeklem!
Köszönöm a lehetőséget és sok vidám, hasznos 
együtt töltött évet kívánok magunknak!

30 ÉVES A KENDEL
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Kerek, szögletes, lapos, tömör, kicsi, nagy… 
Ez a felsorolás Gombóc Artúr szívét meleg-
séggel töltené el, ha csokoládéról lenne szó. 

Azonban most azokra az épületekre, otthonokra 
gondolok, amelyek egy olyan vállalkozás szakértő 
szárnyai alatt keltek életre, amely meghatározó ál-
lomásához ért 2021-ben.

A Kendel Kft. ízig-vérig családi vállalkozás. 
Erősségét nem önmagában az építőipar ismere-
te jelenti, hanem az a 3 érték, amelyből semmi 
áron nem engednek. A stabil alapokat a rendkívül 
magas minőségnek, a legjobb megoldást nyújtó 
megbízhatóságnak és a teljes tervezési és építési 
folyamaton átívelő szakértelemnek köszönhetik. A 
Kendel ezekre az értékekre építve idén jubilál, 30. 
születésnapját ünnepli.

A 30 év nagyon szép szám, de nem csak for-
mailag; múltjában és a benne rejlő jövőképben 
egyaránt. Emberként ez már egy felnőttes korszak: 
a Kendel is úgy cseperedett évről-évre, ahogy bár-
melyikünk tenné. Tanult, ismerkedett, próbált, tel-

jesített, megtorpant, tervezett, épített, változott, 
stabil alapot talált. A Kendel nem csak házon belül 
erős, több olyan partnert is maga mellett tudhat, 
akik az elmúlt 3 évtized szinte minden pillanatá-
ban mellettük álltak.

A Kendel története 1991-ben indult, a család-
tagok és barátok segítő összefogásával. Ez az év 
azonban több kiemelt partnercég életében is je-
lentős volt:
• három vegyes vállalat fúziójából létrejött a 

veszprémi székhelyű Bramac Kft.;
• a VELUX cégcsoport 50. évfordulóját ünnepelte;
• az Austrotherm megkezdte győri termelését;
• az 1810-ben alakult építőipari vállalat nevét 

Baumit Kft-vé változtatták;
• Nowy Sacz városában megalapították a FAKRO 

céget;
• év végén megalakult az Ytong Hungary Kft.;
• két cseh család megalapította a RAVAK céget;
• az olasz anyavállalat leányvállalataként létrejött 

a Mapei Kft.
De ez csak néhány példa e 20. századi eszten-

dő sikertörténeteiből.
Az elmúlt évek változásai közül talán a 2020 

kezdete a leginkább említésre méltó: hosszú terve-
zési és építési munkának köszönhetően életre kelt 
a Kendel Építő Központ. A vállalkozás új telephelye 
nem csak a magas szakmai színvonal megerősí-
tett alapjait biztosítja, egyfajta tudásbázisként és 
közösségi térként is funkcionál majd. Egyedülálló 
értéket képvisel, ahol a jövőben teret kap az épí-
tészet és képzőművészet rokonsága, helyszínként 
szolgál irodalmi és zenei eseményekhez.

Gabriel García Márquez szavaival élve “az em-
ber nem annyi idős, ahány éves, hanem ameny-
nyinek érzi magát.” Ha a Kendel Építő Központot 
személynek képzelem el, egy erősödő jövőképet 
látok, ahol a megújulás új energiákat hoz a felszín-
re. Bízom abban, hogy 2051-ben a Kendel Építő 
Központ a vállalkozás 60. jubileumi rendezvényén 
újabb emberi és szakmai sikerekről, a Kendel csa-
lád erős egységéről, és nem utolsó sorban Kendel 
Vendel 60. születésnapjáról is szól. Hajrá Kendel!

Gorontay Andrea
MORGENS

Ezt még Gombóc Artúr 
is megirigyelné!

30 ÉVES A KENDEL
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Hideg, kemény tél van. Mint minden mackó, 
úgy Vendel is téli álmot alszik. Kollégái, a 
Kendel Kft.-nél tudták, hogy neki ez szinte 

kötelessége, ezért mindenki nagyon kedvesen és 
jó pihenést kívánva búcsúzott tőle az ez évi utolsó 
munkanapján. Most puha ágyában kényelmesen 
elterülve szuszog, takarója alól egyik mancsa kilóg. 
Mindeközben álmodik.    

Álmában finom illat csiklandozza az orrát, 
néha nagyokat szippant és elmosolyodik. Ezt az 
illatot semmivel sem keveri össze: méz! A mackók 
kedvence még akkor is, ha a bundájuk utána ra-
gacsos lesz.

Többszöri szippantás után újabb inger éri. 
Lágy zeneszó és ének üti meg a fülét. Fülcimpája 
megmozdul, orrát felhúzza egy újabb szippantás 
miatt és a másik oldalára fordul. 

Ekkor meghallja a következőt: Kopp-kopp!  
- Tél van, ilyenkor mindenki tudja, hogy a 

mackók alszanak. Ki kopoghat ilyenkor? – gondol-
ta magában. 

Ismét felhangzik az előbbi hang: Kopp-kopp!  
Vendel ezt már nem tudja figyelmen kívül 

hagyni. Takarója alól kidugja mind a négy mancsát, 
szemét megpróbálja kinyitni. Messze még a tavasz, 
ilyenkor jól nevelt medve még nem ébred fel, vagy 
csak nagyon nehezen. Minden erejét összeszedve 
kinyitja szemeit, nagyon sóhajt. Nincs mit tenni, be 
kell engedni, aki ilyenkor kopog. És az illat, mely or-
rát csiklandozza még hívogatóbb.  A zene- és ének-
szó erősödik, ahogy az ajtó felé indul. 

Mancsával a retesz felé nyúl és álmosan, ta-
karójába bugyolálva kitárja az ajtót. Az ajtaja 
előtt fények, zene és az illat! Miután szeme hoz-
zászokott a látványhoz legnagyobb meglepetésé-
re barátai állnak az ajtó előtt. Arcukon mosoly és 
egyszerre mondják Vendelnek:

- Boldog karácsonyt kívánunk, barátom! 
Vendel szívét melegség tölti el. A barátai el-

jöttek hozzá, mikor aludni kell? Valami nagy do-
lognak kellett történnie ehhez, amit meg szeret-
nének osztani vele. 

Örkényi Márta
meséje

Vendel és a  
karácsonyi  
meglepetés
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- Kedves Barátaim! Hát ti mi járatban vagytok? 
Gyertek beljebb hajlékomba. Pillanat türelem és 
rendbe szedem magam a vendégfogadáshoz. 

Elrohant a hátsó helyiségbe és azonnal a 
szépen kimosott és kivasalt piros, kantáros nad-
rágjába bújt, melyet még elalvás előtt készített 
elő az újbóli munkakezdésre.  Ekkor látta meg az 
ajándékba kapott kis dobozt piros szalaggal át-
kötve, melyet István nyomott a kezébe mielőtt 
aludni tért.  El is felejtette megnézni, de most 
gyorsan letépte a szalagot és kinyitotta. Egy ki-
tűző volt benne, melyen ott szerepelt munkahe-
lye neve. Ismét jó érzés futott át rajta és azon 
nyomban nadrágjának kantárjára tűzte. Ettől 
a mozdulattól úgy érezte tartozik valakikhez, 
tartozik egy csapathoz. És ez a csapat kint ül a 
nappalijában és őrá várnak. Óh… sietnem kell 
hozzájuk vissza!

Kirohant immár a szokásos szerelésében és 
újabb meglepetés várta. Egy terített asztal, me-
lyen különféle finomságok voltak. Volt ott sok 
minden, melyet Vendel még nem ismert. Amit 

megismert az az illat volt, és az illat forrása az 
asztal közepén helyezkedett el egy nagy tálcán. 

Nem lehetek ilyen neveletlen, hogy csak a 
gyomromra gondolok – gondolta és vendégei 
felé fordult, akik ez alatt a zenét felhangosítot-
ták, táncolni kezdtek. Edina és Hajni egymásba 
kapaszkodva ropták. Norbi és Imi mosolyogva 
figyelték őket az asztal végéről. 

Vendel Tamáshoz fordult és megkérdezte. 
- Minek köszönhetem a látogatásotokat, Tamás? 

Jó hírre számítok, ha a barátaim ilyen vidámak.  
- Tudod Vendel nálunk a karácsony nagy ün-

nep. Ezt az időszakot úgy hívjuk, hogy a szeretet 
ünnepe. Ilyenkor mindenki igyekszik azzal tölteni 
a napokat, akik szívének kedves emberek. Számot 
vetünk, hogy mit végeztünk el az évben, milyen 
terveink, céljaink vannak a következő évre. Meg-
köszönjük kollégáinknak, hogy együtt dolgozhat-
tunk és együtt ünnepeljük az elért sikereket. Kö-
zösen elbúcsúztatjuk az óévet, vidáman várjuk az 
újévet és mi is „téli álmot” alszunk - mondta Ta-
más mosolyogva, majd hozzátette: Ezért jöttünk 
el hozzád is. 

Közben Nóra és Gabi elkezdte terelgetni a 
kollégákat a finomságokkal teli asztal felé, hogy 
a finom vacsora elköltése után folytathassák az 
ünneplést. 

Csak az illatos tál közelében hagyjanak nekem 
is egy helyet! – remélte Vendel és Tamás invitálá-
sára Ő is elindult az asztal felé. 

Miután elhelyezkedtek, Tomi állt fel és azt 
mondta:  

- Csak röviden mondanék pár szót a kedves 
kollégáknak… és még hosszan folytatta. 

Vendel ült az asztalnál és alig figyelt a beszéd-
re. Szemét körbejáratta kollégái arcán. Minden-
ki mosolyogva ült az asztal mellett, hallgatták a 
beszédet, de látszott, hogy a finomságok jobban 
érdeklik őket. 

Nem feledkeztek meg rólam. Eljöttek, hogy 
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megosszák velem azt, ami nekik fontos! – futott 
át Vendel agyán és ismét az az érzés járta át. Le-
het, ezt az érzést hívják az emberek szeretetnek?

Vendel akkor ocsúdott fel, mikor a nevét hal-
lotta. 

- És köszönjük Vendelnek, hogy egész évben 
velünk volt, jelenlétével vidámságot hozott kis 
csapatunkba, segítette munkánkat.  

Mindenki tapsolt, Vendel pedig ismét azt a 
meleg érzést érezte, hogy tartozik valahova. Egy 
csapatba, méghozzá jelen ismeretei szerint a leg-
jobb csapatba. Maga sem tudta mit tegyen, de 
hirtelen felállt, mancsát előrenyújtotta és széles 
mosollyal azt mondta: 

- Gyerünk barátaim! 
Mire minden kolléga kezére tette kezét és fel-

hangzott a jól ismert kiálltás: 
- Hajrá Kendel!!! 
Vendel a süteményes tálat nézegette, de még 

nem kóstolhatta meg a rajta lévő, különböző ala-
kú finomságokat. 

Tomi folytatta: 
- Akkor én kezdem. Minden kedves munka-

társamnak boldog karácsonyt kívánok és fogad-
játok tőlem ezt a kis ajándékot – ezzel, mindenki-
vel kezet fogott és a kezében lévő papírcsíkokból 
mindenkinek átadta a sajátját. 

- Szeretném megköszönni a munkátokat, a 
hozzáállásotokat. Amit erre az évre kitűztünk, azt 
elértük. Ez csak együtt sikerülhetett! Ennek örö-
mére jöttünk el barátunkhoz, Vendelhez, hogy 
neki is megköszönjük a segítségét.  – folytatta 
Tomi széles mosollyal az arcán. 

Mindeközben Nóra megemelte az asztal kö-
zepén elhelyezkedő illatos tálcát és Vendelnek 
nyújtotta. Barátunk meghatódva nézte, ahogy az 
illatos finomság közeledik felé. Miután átvette, 
így szólt:

- Nagyon köszönöm barátaim! Ilyenben még 
nem volt részem… - szipogott egy nagyot a meg-

hatódástól, majd folytatta: - Örülök, hogy a cél 
elérésében a segítségetekre lehettem, hogy elfo-
gadtatok engem, hogy a csapathoz tartozhatok. 
Ígérem a jövőben is megteszek mindent, hogy a 
következő lépcsőfokot is meg tudjuk lépni. Most 
viszont örömködjünk, mulassunk, táncoljunk! 
Gyerünk barátaim! 

Azzal megfogta Tomi kezét, Tomi Péterét, és 
így tovább mentek, míg egy nagy körben össze-
kapaszkodtak. Mosolyogtak, táncoltak és örültek 
egymásnak, a sikernek és magának az ünnepnek.

VÉGE
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Tíz évvel ezelőtt egy, a Trafik Kör által készí-
tett interjúban záró kérdésként tettem fel 
Balázs Mihály Kossuth-díjas építésznek, 

hogy „mit üzen a ma felnövekvő építésznemze-
déknek”?

„Őszinte, tiszta, józan építészetet szeretnék. 
Őszinte, tiszta és józan építészeket”, volt a vála-
sza a tőle megszokott egyszerűséggel és tömör-
séggel. 

Az építészet – általános megfogalmazásban – 
az anyag, a szerkezet, a forma és a funkció egy-
sége. Sallangmentes, nem magyaráz túl, nem 
alkalmaz felesleges, öncélú, magamutogató gesz-
tusokat, csak az akar lenni, ami, egy HÁZ.  

Ha most megkérdeznék, mit jelent egyáltalán 
a tisztaság és a józanság az építészetben, akkor 

akár ezzel a két mondattal megválaszoltnak is 
tekinthetnénk. De az épített környezetünkben ta-
pasztalható tendenciákat látva bizony felmerülhet 
a kérdés, hogy lehet tiszta és józan az építészet 
a mai megrészegült fogyasztói világban, ahol az 
épület pusztán egy termék a sok közül? Hogy le-
het az, hogy míg számtalan tehetséges építész van 
a szakmában, addig gombamód nőnek ki a földből 
a települések peremkerületeiben a minőséginek 
nem mondható köz- és magánépületek? Kinek a 
felelőssége, és milyen hatások befolyásolják, illet-
ve határozzák meg ezt a tendenciát?

Peter Zhumtor, neves svájci építész mondja: 
„Jó esetben az építész szolgáltatást nyújt, végre-
hajtja azt, amit mások szeretnének. Én nem ezt 
teszem. Szeretem az épület használatát a megbí-
zóval közösen feltárni egy olyan folyamat során, 
amelyből mindketten tanulunk.”

Ligetvári István
építész

A JÓZAN ÉPÍTÉSZET I.
Lászlo Vincze: Majorsági központ, Balaton felvidék
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Igen ám, de mi van akkor, ha kiderül, hogy 
ebben a „folyamatban” az álmok mögül a kor ar-
roganciája jelenik meg és teszi kirakatba életün-
ket? A status quo elvárásai írják a történetein-
ket, amit meg kell mutatni a világnak, hogy mire 
vagyunk képesek, mire jutottunk, és a minőségit 
nagyrészt a mennyiségi jelenti.

Vagy ez a „folyamat” egy ingatlanfejlesztés, 
ahol az elsődleges cél a profit, és az épület csak 
egyszerű termékként jelenik meg, értékét a pa-
raméterei és az ára határozza meg?

És még nem beszéltünk a fogyasztói kultúra 
szükséglet-újratermelését működtető agresszív 
médiáról, a reklámokról, amik megmondják ne-
künk, mi a helyes, mi jó nekünk és hogy mikor mire 
van szükségünk. A döntést úgy veszik ki a kezünk-
ből, hogy közben azt hisszük, mi hoztuk meg azt. 

A közösségi megosztóoldalak meghódították 
belső világunkat, és általuk akarva-akaratlan ki-
tárulkozunk. Kirakatéletet élünk, és kívül kere-
sünk kapaszkodókat. 

A piac és a szükséglet újratermelése meg-
foszt a valódi érték nyújtotta érzésektől, azokat 
trendi fikciók hatása viszi a megfelelő irányba. 
A világ befoghatatlanul kitágult körülöttünk, és 
miközben a lehetőségek sokasága pillanatok 
alatt megnyílik számunkra, ugyanakkor a ránk 
zúduló információfolyam szinte lehetetlenné te-
szi a „tájékozódást”.

Ebben a nem épp rózsaszínű, már-már szür-
reális helyzetben mit tehet az építész, a kivi-
telező vagy akár az építőanyag-kereskedő, aki 
ugyanennek a folyamatnak a szereplője? Van-e 
felelősségük, vagy csak „végrehajtják”, amit a 
megrendelők szeretnének? Megfogalmazható-e 

egzakt módon a MINŐSÉG, és hogy lehetünk jó-
zanok és őszinték?

Ezt a rovatot azért indítjuk el, hogy megszó-
lítva partnereinket elkezdjünk egy diskurzust 
erről az összetett, de a szakmánkat, életünket 
mindenképpen meghatározó témáról. A meg-
fogalmazott kérdések nem véletlenül provoka-
tívak. Azt szeretnénk elérni, hogy minél többen 
a maguk területéről és szemszögéből fogalmaz-
zanak meg lehetséges válaszokat vagy tegyenek 
fel újabb kérdéseket.

Célunk az, hogy kizökkenve a „fősodorból” 
kössünk ki egy percre, és gondolkodjunk el kicsit 
azon a világon, amiben szeretett szakmánk épp 
általunk válik valóssággá. 
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A méhészkedés ősi mesterség, korai 
nyomai egészen a kőkorszakig mutat-
nak. Az ember kezdetben fosztogatta, 

pusztította a méheket, később a gondozója, 
tenyésztője lett.

Az első méhlakások egyszerű faodúk voltak, 
amelyek korhadt fatörzs részéből készültek, 
vagy a méhész maga vájta ki a fatörzs belsejét 
a méhek számára. Később gyékényből és vesz-
szőből készítettek kasokat, amelyek többnyire 
egy deszkára állítva sorakoztak az erdő, falu 
szélén, vagy a méhész háza táján. A méhészet-
ben a nagy áttörést a keretes méhlakás vagy 
kaptár jelentette. Kaptárból sokféle típusú és 
rendszerű készült az idők során és van haszná-
latban napjainkban is. 

MÉHOTTHON KÖNNYEDÉN: HABKAPTÁR

Épületeink hatékony hőszigeteléséhez már 
több mint fél évszázada használnak poliszti-
rolt, mely tartós, hőszigetel, és könnyű. Ezen 
gondolat mentén született meg az ún. habkap-
tár, a polisztirolból készülő méh-otthon ötlete. 

A viszonylag állandó hőmérséklet optimá-
lis körülményeket biztosít a méhek számára a 
fejlődéshez és a nagyobb termelékenységhez, 
hiszen ha a méheknek nem kell a kaptár tem-
perálásáról gondoskodni, akkor több energia 
jut a méztermelésre. 

Hőszigetelt otthonok 
szorgos lakókkal

ZÖLD KÍSÉRLET

Horváth Zsolt, őstermelő méhei egy Győr mellet-
ti községben szállják be a határt illatos virágokat 
keresve. 

 „Új családokat hoztam a méhészetbe és eh-
hez kaptárokra volt szükségem. Hallottam már a 
polisztirolból készült kaptárokról, és szaktanácsért 
megkerestem az Austrotherm-et. A termékválasz-
tékot áttekintve arra jutottunk, hogy a formaha-
bosított, vagy xps anyagok lehetnek megfelelő-
ek, keménységük, ellenállóképességük miatt.  Az 
Austrotherm Expert® Fix formahabosított lemezek 
kipróbálása mellett döntöttünk. 

Vágóeszközzel méretre vágtam az 5 cm vastag 
lapokat, a habkaptár elemeit csavarokkal és ra-
gasztással rögzítettem, a sarokprofilokat megerő-
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A MÉHEK EGY EGÉSZSÉGES ÖKOSZISZTÉMA JELZŐRENDSZEREI

A háziméh a legismertebb beporzók egyike, egy csoporté, melynek tagjai (bogarak, 
madarak, lepkék stb.) növényről-növényre vándorolva gondoskodnak azok megter-
mékenyítéséről, és így a teljes növénytermelésünk mintegy harmadáról. Nélkülük 
eltűnne tányérunkról számos kedvelt alapanyag, mint a burgonya, a hagymák, az 
eper, a karfiol, a paprika, a répa, a sütőtök, vagy az alma, paradicsom és a mandula.
A Magyarországon legelterjedtebb méh fajta a krajnai méh. Páncélja, potroha barna. 
Szőrövei pedig szürke, jól elkülönülő, jámbor fajta.

sítettem.  A kaptár kijárót és a röpdeszkát folyé-
kony fóliával kentem le, mert ezeken a pontokon 
fennállt annak a veszélye, hogy a méhek kirágják 
a kaptár anyagát. A kaptárok aljára rácsos, higié-
nikus alj került

A kaptárokat közel egy éve helyeztük ki, a csa-
ládok már szorgosan végzik benne mindennap 
munkájukat."

A méhcsaládot egy anyaméh és az évszaktól füg-
gően különböző számú dolgozó alkotja. A tavasz 
végén és a nyár folyamán több, akár 60-70 000 
munkásméh is lehet egy családban, a tél végére 
akár 10 000 alá is csökkenhet a számuk. Ők gyűj-
tik be a nektárt, a virágport, a gyantát a fák kér-
géről, és hordják be a vizet, emellett elvégzik a 
belső munkálatokat, amelyek a fiasítás etetése és 
gondozása, a kaptár szellőztetése, takarítása, és a 
lépek építése. 

A mézhozam nagyban függ egy család népes-
ségétől, az időjárástól és a nyíló virágok mennyi-
ségétől. 

Köszönjük a cikket az Austrothermnek!
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Lágyan simogató szellő suhant át a kerten, 
megbólogatta a virágok szirmait és a leány 
fehér muszlim ruhájára csintalan redőket 

varázsolt… Kezdődhetne ez a cikkecske így is, de 
most nem egy leányregényt szeretnék írni.

Inkább írok Manci nénémről. Manci néném 
tisztességben megőszült, kétszeres özvegyasz-
szony – a rossz nyelvek szerint csak azért nem 
ment férjhez harmadszor is, mert az általa kisze-
melt férjjelöltek rossz ómennek tartották, hogy 
kettőt már eltemetett, aztán ki tudja… - de ami 
a lényeg, hogy ő a családban és azon kívüli terü-
leteken a mindent legjobban tudó, megmondó 
guru. Tündéri öreglány egyébként, csak néha az 
idegeinkre ment. Különösen, mióta „született” a 
családban egy gyógyszerész – én – és az uno-
kahúgom, aki orvos. Innentől Manci néni egész-
ségügyi szakértő (is) lett. A családtagok tudása a 

családban mindenkire átszáll, ugyebár.
Falta az interneten a hozzá hasonló „szak-

értők” tanácsait, magyarázta a TV reklámok-
ban elhangzó gyógyszer és vitamin reklámok 
jelentőségét. Élemedett korára való tekintet-
tel kicsit furcsának tartottam, amikor a hüvely 
gombával kapcsolatos témát feszegette, dehát 
ha ez a trend manapság a TV-ben, nevezetesen, 
hogy Julcsika felfedezte ezt, vagy azt a hüvely-
gomba ellenes szert és hogy azóta nem viszket 
odalent, meglehetősen érdekessé tette kiselőa-
dását. Vagy, amikor a C-vitamin „mindenreisjó” 
hatásról tartott összefoglalót – hiszen a TV-ben 
mondták, meg olvasta a neten is Margitkától, 
aki egyébként füvesasszony Alsógödényből és a 
kertjében burjánzó gyomnövényeit ajánlja csoda 
teaként a nagyérdeműnek.

Felmerül a kérdés: Mit tegyen ilyenkor az 
emberfia, aki több nadrágot koptatott el az is-
kolapadban sok év alatt, egyetemi diplomát 
szerezve, miközben fejébe töltötték nagy elő-
dök több évszázad alatt összegyűjtött tudását 
Avicennától (Ibn Szina), Szent-Györgyi Alberten 
keresztül Karikó Katalinig, hogy csak néhányat 
említsek e rövidke mondatban. Próbálok nagy 
levegőt venni és magyarázni neki, miért nem 
egészen úgy van ahogy gondolja, vagy éppen az 
„áldozatát” rángatni vissza a valóság talajára.

Ugyanis: a gyógyszer nem játék, akkor sem, 
ha recept nélkül kapható!

Ugyanez igaz a vitaminokra, táplálék 
kiegészítőkre is.

Megkérdezte-e már magától a 
nyájas olvasó, hogy – csak a TV reklá-
moknál maradjunk – valóban szüksé-
ge van-e a szervezetének 1000mg C 
vitaminra naponta? Csak mert a TV-
ben ezt reklámozzák? És ki mondta? És 
miért mondta? És igaz ez egyáltalán? 
Én tudom a választ és most megosztom 

Közérthetően  
        a vitaminokról
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Önökkel. Nem, nincs szükség ilyen mennyiségre. 
Egy felnőtt embernek napi 150-200mg C vitamin-
ra van szüksége, hogy az szervezete jól működjön. 
Ezt a mennyiséget bőven felvesszük a normál ét-
rendünkkel. A gyümölcsökkel, a zöldségekkel. Az 
iparilag előállított élelmiszereinkben is bőven van 
C-vitamin (E 300 jelöléssel), a kenyérben, a pári-
zsiban, a konzervekben, a lekvárban, a savanyú-
ságokban, az üdítő italokban, hogy csak néhányat 
említsek. Ha nem vennénk fel elég C vitamint, ak-
kor itt mindenki az úgynevezett skorbut nevű be-
tegségben szenvedne. Hallott már ilyenről valaki 
manapság??? Ugye, nem. Szervezetünk csak annyi 
C vitamint használ fel, amennyire éppen szüksége 
van, a fölösleget a vesén át kiüríti. Tessenek elkép-
zelni, hogy a napi élelmiszer bevitellel bőven fe-
dezzük a C-vitamin szükségletet. Most pedig még 
plusz 1000mg-ot hozzáadunk – a napi szükséglet 
ötszörösét! – ehhez. Mi történik? Ezt a fölösleget 
ki tetszenek pisilni. Az erre költött pénzt is le tet-
szenek húzni a wc-ben. Nem kár érte? 

Ezt a példát aztán átvezethetném a többi TV 
reklám és a vajákosok ajánlásaira is, a magnézi-
um, a kálcium, a B-, az A-vitaminok és minden 
hasonló esetére is. 

És ha már a vitaminoknál tartunk… 
A covid19 események kapcsán 

felmerült a D3 vitamin szerepe 
a védekezésben, az immun-

rendszerünk erősítésé-
ben. Ismert, hogy a D3 

vitamin kulcsszere-
pet játszik a véde-
kezőképesség – az 
un. T-limfociták 
(fehérvérsejtek) – 
aktiválásában. Az 
élelmiszereinkkel 
azonban nem ve-

szünk fel megfelelő 

mennyiségű D3 vitamint. Ezért a T-limfocitáink, 
melyek az immunrendszerünk „katonái” a víru-
sok és baktériumok elleni harcban, ellustulnak és 
nem veszik észre időben a betolakodókat. Hogyan 
tegyünk szert akkor megfelelő mennyiségű D3 vi-
taminra? Elsősorban a napfényből, melynek hatá-
sára D3 vitamin képződik a bőrünkben. Ez is csak 
nyáron történik meg, amikor a napfény megfelelő 
meredek szögben esik ránk. Ősztől nyár elejéig 
hiába süttetjük magunkat a napon, az alacsony 
beesési szög miatt (és mert a testfelületünk nagy 
részét ruha fedi) nem képződik a bőrünkben D3 
vitamin. Ebben az időszakban gyakorlatilag a nyá-
ron képződött D3 vitamin készletünket éljük fel. A 
raktáraink tél végére, tavasz elejére kimerülnek és 
ha nincs utánpótlás, akkor az immunrendszerünk 
nem fog megfelelően működni - megbetegedhe-
tünk. Nem véletlen, hogy nyáron nagyon ritkán 
lesz valaki influenzás, pedig a vírusok akkor is jelen 
vannak. Tél végén, tavasz elején azonban járvány-
ként terjed az influenza. A másik lehetőség a D3 
vitamin szedése ősztől tavasz végéig. Aki eleget 
napozott a nyáron, vagy kevés ruhában 3-4 órát is 
tartózkodott a napon, annak a raktárai feltöltőd-
tek. Ezt megtartandó kb októbertől, napi 2000NE 
D3 vitamin pótlással a következő nyárig elegendő 
D3 vitamint juttat a szervezetébe ahhoz, hogy a 
T-limfocitái aktívak maradjanak. Akinek erre nem 
volt lehetősége, annak 3-4 napig 10-15000NE 
(!) D3 vitamin javasolt, majd a napi 2000NE napi 
fenntartó adag. Vigyázat! Nem csak a túl kevés, de 
a túl sok D3 vitamin is okozhat problémát.

Honnan tudom, hogy a vitaminokból, ásvá-
nyi anyagokból melyikre és mikor van szüksége a 
szervezetemnek? Két lehetőség van erre:

1. Valamilyen tünetem van, elmegyek az OR-
VOSHOZ/GYÓGYSZERÉSZHEZ és majd ők meg-
mondják, kell-e.

2.Laboratóriumi vizsgálattal (vérvizsgálat pl) 
megmérik, hogy miből mennyi van bennem és 

A szerzőről:
Dr. Ballagi P. György 
Pharm.D., Ph.D., farma-
kológus gyógyszerész. 

Munkássága során a 
cukorbetegség okozta 
szív-,és érrendszeri 
kutatással, labordiag-
nosztikával foglalkozott, 
élettani és gyógyszertani 
tudományos kutatáshoz 
fejlesztett műszereket, 
szoftvereket. Jelenleg 
klinikai diagnosztikai 
műszer fejlesztéssel, pre-
venciós életmód tanács-
adással és biofrekvenciás 
terápiával foglalkozik.
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akkor kiderül, mi hiányzik. Nos, akkor azt és csakis 
azt kell pótolni.

Manci néni nagyon aranyos, kedves és bizto-
san segíteni akar tanácsaival. Nem árt azonban, 
ha a tanácsok mögött van némi tudás is. Azt pedig 
nem az internetről, vagy a TV-ből szedjük össze. 
Bízzuk ezt a szakemberekre.

Egy pár szó essen a gyógyszerekről is.
Józsi bácsinak igencsak rossz véleménye van 

az orvosokról, de most annyira rosszul érzi magát, 
hogy elmegy a háziorvosához. Az megvizsgálja és 
felír neki egy gyógyszert. Józsi bácsi barátja társa-
ságában elmegy a patikába, a receptet kiváltja, de 
az orvosságot eldobja. A barát csodálkozva kérde-
zi, miért tette.

- Nézd, én elmentem az orvoshoz - feleli Józsi 
bácsi-, mert az orvosnak is élni kell. Kiváltottam a 
gyógyszert, mert a patikusnak is élni kell. Aztán 
eldobtam... elvégre nekem is élni kell!

Mint minden viccben ebben is sok igazság 
van. Ám az éremnek mindig két oldala van. Igen, 
tudjuk, hogy gyógyszereinknek mellékhatásai 
vannak. Mégis fontos szerepük van a gyógyászat-
ban, csak tudnunk kell mikor és hogyan kell hasz-
nálni. Ezt eldönteni az orvos és/vagy a gyógy-
szerész feladata... persze, ha 
elmegyünk az orvoshoz, vagy 
megkérdezzük a gyógysze-
részt.

Információs világunkban 
már mindenki képes utána 
nézni betegségeknek, di-
agnózisoknak, a kezeléshez 
használt gyógyszerek listá-
jának, aztán kész „ötletek-
kel” keresi fel orvosát. NAGY 
HIBA! Hiszen az átlag ember 
nem ért ezekhez, csak úgy 
gondolja, hogy ért hozzá. 
Gyakran mennek orvoshoz 

netről nyomtatott, aláhúzogatott paksaméták-
kal és sokáig tart megmagyarázni nekik, hogy a 
„kitudjamilyen” iskolát végzett facebook blogger, 
aki macskái társaságában osztja az észt, talán 
nem a legmegbízhatóbb forrás.

Végezetül, hadd kérdezzem a tisztelt olvasót. 
Muszáj betegnek lenni? A rendszeres mozgás, a 
változatos és nem eltúlzott mennyiségű étkezés, 
a stressz mentes életmód elég ahhoz, hogy ne 
legyünk betegek. Igen, tudom és értem is, hogy 
könnyű mondani, de nehéz, vagy lehetetlen eze-
ket betartani. A mai életritmus mellett legtöb-
bünk nem tudja ezeket betartani. Ám ilyenkor is 
vannak megoldások, az egyén igényeihez igazítva, 
melyekkel csökkenthetők azok a rizikó tényezők, 
amelyekkel a később jelentkező, ismert civilizáci-
ós betegségeinket kivédhetjük, megjelenésüket 
időben kitolhatjuk.

Kérje ki a szakemberek tanácsát, véleményét!
Regényeket lehetne írni erről a témáról, de 

sajnos itt a terjedelem korlátozott. Azért remélem 
sikerült, ha mást nem kételyeket feltámasztanom 
és elgondolkodtatnom Önöket. 

Kívánok jó egészséget mindenkinek jó életmi-
nőségben, sokáig … Manci néninek is! 

„A rendszeres mozgás,  
a változatos és nem 
eltúlzott mennyiségű 

étkezés, a stressz 
mentes életmód elég 

ahhoz, hogy ne legyünk 
betegek.”
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Ugye, hogy milyen gyakran halljuk a fenti 
kérdéseket? Sajnos, manapság a magyar 
családok asztalára legtöbbször ünnepna-

pokon kerül pezsgő, pedig milyen jól tud esni egy 
hosszú, nehéz nap után egy kis jéghideg pezsgés! 
A pezsgők ráadásul sokfélék lehetnek elkészítési 
módjuk, így áruk szerint is, tehát egyáltalán nem 
elvárás, hogy kedden este egy drága Champagne 
pukkanjon a nappaliban. 

Na, de mi is a pezsgő? Milyen fajtái vannak? 
És mi alapján válasszunk? Ebben segítünk most 
olvasóinknak.

Az első pezsgőt állítólag 1670 – 1715 között 
Reims közelében, a champagne-i borvidékhez 
tartozó hautvilliers-i Szent Benedek-rendi apát-
ság pincevezetője dom. Pierre Pérignon készítet-
te, aki karácsony közeledtével felbontott egy új, 
még erjedetlen, cukrot tartalmazó borral meg-
töltött palackot, ami a szüret óta hevert a pince 
mélyén, s belekóstolt, nem vall-e szégyent vele 
az ünnepen. Akkor hangzott el az a nevezetes 
mondat: „A csillagokat iszom.” (forrás: Vinoport)

Ez a romantikus történet (mely azért több 
kérdést vet fel, mint amennyi válasz rejlik benne 
a pezsgő születésével kapcsolatban) óhatatlanul 
összefonódott a Champagne és a pezsgőkészítés 
történetével, pedig egyáltalán nem biztos, hogy 
dom. Pérignon képes volt lepalackozni, lezárni, 
és főleg, palackban tartani a pezsgőt. Hiszen a 
nyomásálló palackot némileg később Angliában 
találták fel, illetve Pérignon atya eleinte kemény-
fából készült dugót használt, amely nem volt 
képes megakadályozni a szénsav és a folyadék 
szökését a palackból. Igaz, később ő volt az, aki 
meghonosította a parafadugó használatát Cham-
pagne-ban, az első kísérletek során még nem ta-
lálkozott eme új találmánnyal.

Mindenesetre a pezsgő szülőföldjének Fran-

ciaországot és Champagne-t tekintjük, de létre-
jöttéhez bizony nemzetközi segítség is kellett.

És bár a metódus minden esetben ugyanaz: 
korai szürettel magas savtartalmú és alacsony 
alkoholtartalmú alapbor készül, melyben a má-
soderjedés során -melyet a hozzá adagolt tirage 
likőrrel indítunk meg-, szénsav keletkezik, a pezs-
gők mégis többféleképpen készülhetnek!

A dom. Pérignon-féle MÉTHODE TRADITIO-
NELLE lényege, hogy az alapborhoz hozzáadják a 
tirage likőrt, mellyel megindítják a bor másoder-
jedését, majd lepalackozzák azokba a palackok-
ba, melyekben a pezsgő a fogyasztók elé kerül. 
Korona zárral lezárják és a pezsgőmester által 
meghatározott erjedési és érési időre egy megfe-
lelő hőmérsékletű és páratartalmú pincébe kerül. 
Az érési idő végén rázóállványra kerülnek a pa-
lackok (éljen a fejlődés!), melyen a pezsgőben lévő  

A szerzőről:
Fáncsi Viktória, 
okleveles borbíráló 
vagyok, a Vin et Rouge 
weboldal tulajdonosa, 
szerkesztője, a Bor 
szerintünk című rádiós 
magazinműsor szerkesz-
tője és állandó szakértője 
(Vörösmarty rádió), és 
a Garamvári Szőlőbirtok 
értékesítője.

PEZSGŐ! PEZSGŐ?
MIÉRT, MIT ÜNNEPLÜNK?
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seprőt (az elhalt élesztősejtek) lerázzák a palack 
nyakába és lefagyasztják egy un. fagyasztó kád-
ban. Ezután következik a degorzsálás, melynek 
során eltávolítják a palack szájába fagyott seprőt 
úgy, hogy leveszik a korona zárat és az erjedés so-
rán a palackban keletkezett 6 bar nyomás kilövi a 
jégdugót. Ezzel el is készült a nyerspezsgőnk, mely 
akár így is piacra kerülhet. Ám egy valamire való 
pezsgőmester nem elégszik meg ennyivel, hiszen 
több édességi fokozat is létezik a pezsgőknél:
–  az előbb említett nyerspezsgő a BRUT NATU-

RE 0-3 g/l cukortartalommal rendelkezhet
– az EXTRA BRUT 3-6 g/l cukrot tartalmazhat
– a BRUT kategória 6-12 g/l cukortartalommal bír
– az EXTRA DRY egy becsapós kategória, hiszen 

itt már 12-17 g/l cukortartalomról beszélünk
– a DRY/SEC még mindig SZÁRAZ! 17-32 g/l cu-

korral!
– a DEMI SEC már félszáraz a maga 32-50 g/l cu-

kortartalmával
– és végül az édes ÉDES/DOUX/SWEET, telis 

tele minimum 50 g/l cukorral

Tehát, hogy ezeknek a ka-
tegóriáknak megfeleljen a 
pezsgő, bizony, degorzsálás 
után még dozázsolni (do-
sage) is kell, vagyis be kell 
állítani a címkén feltűnte-
tett édességi fokot, melyet 
a pezsgőhöz adagolt expe-
díciós likőrrel tudnak meg-
tenni. 

Majd parafadugóval és 
drótkosárral zárják a pa-
lackot, megforgatják, hogy 
az expedíciós likőr jól elke-
veredjen és 1 hónapig pi-
hentetik, hogy a pezsgő és 
a likőr összeérjen.

A MÉTHODE TRANSVASÉE sokban hasonlít a 
tradicionális pezsgőkészítéshez, hiszen a pezs-
gők itt is palackban erjednek, csak éppen 1,5 
l-es MAGNUM palackokban. A csavar az érési 
idő végén jön, mikor is ezeket a palackokat nyo-
más alatt visszaürítik egy tartályba. Az expedíci-
ós likőr is a tartályban kerül a pezsgőbe, a sep-
rőtlenítés pedig szűrőberendezéssel történik 
a palackozás során. Ezek a pezsgők is 0,75 l-es 
palackban kerülnek forgalomba.

A harmadik pezsgőkészítési eljárás a MÉT-
HODE CHARMAT, azaz a tartályos erjesztés. Eb-
ben az esetben az erjesztőtartályban lévő alap-
borhoz kerül hozzá a tirage likőr, itt megy végbe 
a másoderjedés és az érlelés, illetve a tartály-
ban történik a dozázsolás is. A seprő eltávolítása 
szűrőberendezéssel történik és 0,75 l-es palack-
ba kerülnek a tankpezsgők is.

Ahogy az egyes eljárások leírásának terje-
delme csökkent, úgy csökkenek a pezsgők árai 
is polcokon. Egy tradicionális eljárással készült 
palackban erjesztett pezsgő ára mindig maga-
sabb, mint egy tankpezsgőé és írhatnám, hogy 
a minősége is így változik, de ez nincs egyértel-
műen így. 

Az tény, hogy a tankpezsgő elkészítése né-
mileg egyszerűbb és kevesebb kockázattal és 
költséggel jár, hiszen az érlelési idő is jóval keve-
sebb. Az is tény, hogy a palackban érlelt pezsgők 
általában komplexebbek, buborék szerkezetük 
finomabb, ízviláguk kifinomultabb, de termé-
szetesen a tankpezsgők is nagy gondossággal 
készülnek. 

Pont egy nehéz keddre!

Egészségükre!
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A ki nézi a két hazai, nagy kereskedelmi 
csatornát, láthatta már Ferit. Kemény, 
férfias karaktert jelenített meg a műso-

rokban. Én nem sokkal a Survovor műsor után 
találkoztam vele, mivel kollégák lettünk egy cég-
nél. A médiában megosztó személyiséggé vált 
a kimondott, kendőzetlen véleménye miatt. Né-
hányan egyszerű embernek titulálták. Feri olyan 
értelemben valóban egyszerű, hogy nem visel 
maszkokat az emberi kapcsolatai során. De a ka-
tonás egyenesség és beszéd, egy gyors észjárá-
sú, összetett embert gondolatait fejezi ki.

- Mesélj egy kicsit magadról, azokból az idők-
ből, amikor még nem ismerhetett a fél ország a 
tévéből. Már nem voltál 20 éves mikor reflek-
torfénybe kerültél. Mivel foglalkoztál előtte? 

- Varga Ferenc vagyok, 52 éves, jelenlegi ál-
lapotom: rokkantnyugdíjas. Sajnos azt hiszem, 
ez már mindörökké így is marad, de nem voltam 
mindig egy kiszuperált kommandós. Én is úgy 
kezdtem, mint más normális ember, 18 évesen 
leérettségiztem és elkezdtem életem nagy hiva-
tását a Rendőrség Különleges Szolgálatánál. Saj-
nos 1995-ben egy súlyos szolgálatai balesetben 
eltörtem a jobb karom. Innen kezdődött a nagy 
kálváriám. 3 évig szinte béna jobb karral éltem az 
életem, aztán minden orvosi utasítással szembe 
menve újra elkezdtem durván terhelni a testem. 
Bár a karom fogyatékossága megmaradt, mégis 
szívvel és lélekkel újra majdnem egészséges em-
bernek mondhattam magam. Azonban fegyveres 
szolgálatra alkalmatlannak nyilvánítottak. 

-Hogyan kerültél a Survivorba? A Survivor 
után változott az életed? Tehát a forgatás köz-
vetlen élményén kívül adott neked a szereplés 
valamit?

- Rengeteg mindent kipróbáltam a sport te-
rén, de folyamatosan újabb és újabb sérülések 
értek, ennek ellenére soha nem adtam fel és a le-

A TULELO
VARGA FERENC

hetőségeimhez képest mindig újabb kihívásokat 
kerestem. Ekkor jött az életben velem szemben 
a Survivor. Gondoltam kipróbálom magam, hisz 
ez a közeg idegen volt számomra. A Survivor-be 
történő bekerülésem egy baráti viccelődéssel 
kezdődött. Az egyik cimborám a tudtomon kí-
vül benevezett engem a produkció castingjára. 
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utóbbi 10 évben kiképzéssel és különböző túlélő 
táborok vezetésével foglalkozom. Ebben a mű-
sorban pedig egy csapat instruktorának szerepét 
bízták rám. Én ezt örömmel vállaltam, hiszen így 
még több emberhez tudom eljuttatni azt az életfi-
lozófiámat, hogy egészségesen, sportosan, őszin-
tén és bátran kell szembe mennünk mindig az élet 
kihívásaival. 

- A két tévéműsorból sokan megismerhették 
a személyedet. Hogy érzed, mennyire mutatnak 
valós képet rólad ezek a műsorok? Akit látunk a 
tévében, az az igazi Varga Feri?

- Úgy érzem mindkét tv műsor reálisan tük-
rözte, hogy ki vagyok én valójában. Azt hiszem 
a Survivor inkább a túlélő vadember oldalamat 
mutatta meg, a Totem című műsorban viszont az 
érzékenyebb emberibb oldalam domborodik ki. 

- A magánéletben hogyan élsz, mivel foglal-
kozol?

- Magánéletemben egy kis boltot üzemeltetek 
Szolnokon, ami szintén a túléléshez és a katonás 
oldalamhoz passzol. A hétvégéket és a szabadidő-
met próbálom minél aktívabban tölteni a csalá-
dommal, barátaimmal és természetesen a kutyá-
immal. Rengeteg tennivalómban segítségemre 
van a barátnőm, akivel közel 9 éve alkotunk egy 
párt. Nagy szerencsém, hogy hasonlóan gondol-
kodunk az élet sarkalatos pontjairól. Úgy gondo-
lom, hogy az élet által támasztott akadályokat 
eddig egész jól sikerült megugrani. Remélem ez 
további életem során is így marad és még sokat 
találkozhatok emberekkel, barátokkal, akár a való 
életben, akár a képernyőn keresztül.

- A Totem után láthatunk még a médiában, 
van valami terv?

- Remélem, hogy a médiában még meg tudom 
mutatni a későbbiek során egy-két tudásomat, 
ami esetleg hasznára lehet a fiatalabb nemze-
déknek is. Ez viszont még a jövő zenéje, várom az 
újabb kihívásokat és sohasem adom fel! 

Mikor megkaptam az értesítést az RTL-től, hogy 
elfogadták a jelentkezésemet nagyon csodálkoz-
tam, fogalmam sem volt mi ez. A kíváncsiságtól 
vezérelve azonban elmentem az első meghallga-
tásra, ezzel elindult az őrület. Több fordulón ke-
resztül jutottam és egyszer csak a forgatáson, a 
Fülöp-szigeteken találtam magam. Harcoltam az 
elemekkel, a játékostársakkal, önmagammal és 
egészen a döntőig jutottam. Rengeteg élménnyel 
és tapasztalattal lettem gazdagabb. Minden per-
cét élveztem a forgatásnak, bár az 50 nap alatt 18 
kg-tól szabadított meg az RTL Klub. Sajnos meg-
nyernem nem sikerült ezt a kaland reality-t, de 
rengeteg új embert ismertem meg és sok hasz-
nos tapasztalatot gyűjtöttem általa. 

- Az új műsorban (Totem) egyértelműen köz-
ponti figura vagy, de amolyan moderátor. Ez a 
testhezállóbb szerep neked, vagy játékosnak 
lenni?

- A Survivor óta eltelt 4 év és egy újabb pro-
dukcióval keresett meg a TV2. A Totem című mű-
sor egy másfajta kihívással szembesített engem. 
Nagyon örültem ennek a felkérésnek, hiszen az 
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fejlesztésével foglakoztam, és egyszercsak jött 
egy ötlet, hogy ha kamerastabilizátort tudunk 
gyártani, akkor talán órát is. Ettől a pillanattól 
kezdve kezdtem el beleásni magam az órák vilá-
gába. Első körben igazából csak magamnak sze-
rettem volna építeni egyet, aztán ahogy halad-
tam a munkával, a fejlesztésekkel, egyre inkább 
körvonalazódott, hogy akár lehetne belőle ter-
méket is csinálni.

Az ötlet körülbelül 2011 környékén született 
meg, és azóta tart az órák iránti szerelem.

- Sokan nem engedhetjük meg magunknak, 
hogy márkás karórát vegyünk. Mégse állunk 
neki sajátot gyártani. Ehhez nyilván kell vala-
miféle mechanikai, vagy gépész szerű előélet. 
Neked mi a tisztességes szakmád, miről van pa-
pírod? Honnét keveredtél az óragyártáshoz?

Az Evolvens 
sztori

M ezei István a magyar fejlesztésű és 
gyártású Evolvens óramárka alapító 
tulajdonosa. Úgy gondoltam, hogy az ő 

példája megfelelő inspiráció lehet a magyar mini 
start upok számára, ezért érdekes lehet vele egy 
interjú. Egyébiránt magam is óra rajongó vagyok, 
másrészt érdekelt, hogy mi visz rá valakit, hogy 
óragyártásba kezdjen hazánkban.

- István, úgy tudom, hogy te vagy az egyet-
len magyar óragyártó manufaktúra vezetője, 
tulajdonosa. Honnan jöt ez az ötlet?

- Ez nem teljesen igaz, hogy én vagyok az 
egyetlen, mert vannak azért más olyan magyar 
kezdeményezések, amelyek órák gyártását tűz-
ték ki célul. Többek között például vannak nagyon 
drága kategóriában készülő, de nagyon kis darab-
számban gyártott órák. 

Az ötlet nagyon egyszerű volt, szerettem vol-
na egy órát vásárolni magamnak. Arra tisztán 
emlékszem, hogy nagyon drága volt és kicsit el is 
szomorított a dolog, hogy nem tudom megvenni. 
Akkoriban kamerastabilizátorok gyártásával és 
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- Én hivatalosan intermédia művész vagyok. 
Képzőművészeti diplomám van. Ugyanakkor 
Lego Technic-en nevelkedtem, mindig is vonzot-
tak a mechanikai dolgok. Kiskoromban rengeteg 

időt töltöttem apám és nagyapám műhelyé-
ben.

- Mi volt az az óra típus, márka, aminek 
az elérhetetlensége váltotta ki tulajdon-
képpen az Evolvens megszületését?

- Egy Fortis óra volt, amit kinéztem.
- Egy üzleti ötlet megvalósítása a nul-

láról elég nehéz. Te hogy tudtál elindulni?
- Először is nagyon fontos az elhivatott-

ság, hiszen ha egy teljesen új termék fejlesz-
tésébe kezdünk bele, akkor az ember kényte-

len azokat az információkat magába szívni, amik 
szükségesek a megvalósításhoz.

Az elindulás ereje talán a kíváncsiság volt, 
hogy meg tudom-e csinálni, képes vagyok-e arra, 
hogy egy ilyen jellegű terméket előállítsak.

- Miért nincs Magyarországon óra gyártás? 
Nincs nálunk ennek hagyománya, vagy üzletileg 
nehéz, mert nem mondhatjuk, hogy svájci óra?

- Azt gondolom, annak tudható be, hogy 
nincs Magyarországon sok ilyen jellegű kezde-
ményezés, mert nagyon kicsi piac vagyunk. Ami-
kor elkezdtem ezt a projektet sokan megmoso-
lyogták, hogy ilyesmire adom a fejem, hiszen, 
hogy tudnánk mi versenyezni bármilyen nagy né-
met, svájci vagy japán gyártóval? De talán igazol 
minket az eddig értékesített órák mennyisége, 
illetve az ügyfelek pozitív hozzáállása. Hagyo-
mánya szerintem azért nincs, mert az ezzel járó 
technológia, illetve fejlesztési út nagyon sokrétű, 
és úgy látom most, hogy kevesen hajlandóak azt 
az utat végigjátni, ami ennek a megvalósításához 
szükséges.

- Most már többen dolgoztok a cégnél, de 
az elején is volt segítséged, vagy akkor a magad 
uram, ha szolgád nincs volt a jelszó? 

- A fejlesztés első szakaszait természetesen 
egyedül kezdem el csinálni, de ez nem feltétle-
nül abból adódott, hogy ez volt az egyetlen út, 
hanem, hogy nem volt szükség másra. Egy egy al-
katrész fejlesztése volt, hogy hónapokig tartott, és 
egyszerűen itt még nem volt szükség segítségre.

Amikor elkezdtem gyártani az órákat, akkor 
valóban magam csináltam mindent, a webol-
daltól kezdve a videókon át az összeszerelésig, 
logisztikáig, gyártásig. De azt gondolom, ez bár-
milyen kis „garázs projektnél” úgy indul, hogy 
valaki elindítja a kezdeményezést, és akkor már, 
amikor nem tud bizonyos feladatköröket egyedül 
megcsinálni, be kell vonni másokat is. Nálam se 
volt ez másképp. Amikor érezni kezdtem, hogy a 
kommunikációt és a gyártást együtt már nem tu-
dom vinni, akkor szükséges volt segítségre, akár 
asszisztens, akár értékesítő formájában. Most 
már egyébként a gyártás és az összeszerelés te-
rén is van segítségem.

- Megélsz már ebből, bejött az üzleti modell?
- A cég teljesen önfenntartó, tehát abszolút, 

a tevékenységéhez köthető órakészítés kitermeli 
ezeket a költségeket. Szóval ilyen szempontból 
mondhatjuk, hogy az üzleti modell bevált, de na-
gyon nehéz megújulni és új piacokat felkutatni. 
Szerintem ez egy soha véget nem érő folyamat, 
de úgy néz ki, hogy az irány jó.

- Külföldi piacon megy jobban a termék 
vagy a hazai vásárlók vannak többen? 
Nekem úgy tűnik, hogy az árakat a 
magyar viszonyokhoz lőtted be. 

- Igen, ez egy nagyon nehéz 
kérdés, hiszen Magyarország 
nagyon speciális szerintem a 
Nyugat Európai országokhoz 
képest. Nagyon árérzékeny 
piac vagyunk, relatív kevés 
vásárlóval. Viszont minden-
nek ellenére 95%-ban magyar 

30 ÉVES A KENDEL



KENDEL KÖZÖSSÉG • 2021 NOVEMBER • 27

TECH

www.kendel.hu

vásárlóknak értékesítünk, ami számunkra egy 
nagyon jó visszajelzés. Az ár szempontjait -  figye-
lembe véve a piaci lehetőségeket - igy határoztuk 
meg. Ez az órák alkatrészeinek a gyártásából is 
adódik. Igyekszünk a legalacsonyabban tartani az 
árakat ahhoz a szolgáltatáshoz képest, amit nyúj-
tunk. Természetesen itt még van hová fejlődni. 
A közeljövőben szeretnénk magasabb árkategó-
riában is, akár svájci szerkezetű órákat készíteni.

- Vannak olyan ismert emberek, celebek, 
akik Evolvens órát hordanak, és elmondhatod 
a nevüket?

- Több ilyen is van. Talán a leghíresebb Evol-
vens óratulajdonos Arnold Schwarzenegger, aki-
vel még a Terminátor forgatásán volt szerencsénk 
találkozni. Neki egy Tactical katonai órája van.

Többek között a dzsúdó olimpiai bronzérmes 
Tóth Krisztián, akivel szoktunk együttműködni. 
Döbrösi Laura színésznővel van most még egy 
közös kezdeményezésünk. De nagy cégek veze-
tőinek is, - akik nevét nem feltétlen mondhatom 
el - van Evolvens órája. 

- Az óragyártók mindig új kollekciókkal 
jönnek ki. Nálad bekerülnek a közeljövőben új 
technológiák, fejlesztések a portfólióba? Vagy 
elegendő a design lehetőségek bővítése, hisz 
egyfajta kellékről, kiegészítőről van szó. 

- Ez egy folymatos dolog. Gyakorlatilag min-
dig keressük-kutatjuk az új technológiákat, lehe-

tőségeket. Minden egyes újabb lehetőség-
gel, újabb ötletek születnek, legyen ez 

egy adott anyagnak a megmunkálá-
sa, szín vagy formai lehetőség. 

Szóval itt nem csak a dizájn-
ról van szó, szerves része a tec-
nológiai oldal is. Ezt is igyek-
szünk folyamtosan és minél 
színesebben fejleszteni.

- A digitális technológiák 
megjelenésével az órák már 

inkább életstílust, egyfajta 
filozófiát fejeznek ki. Lá-
tod hosszútávon a karórák 
jövőjét? Az idő neked dol-
gozik?

- Egyre inkább azt lá-
tom, hogy a karórák szere-
pe változik, és ma már nem 
arról szól egy óra, mint év-
tizedekkel ezelőtt. Sokkal 
inkább a hozzá kapcsolható 
üzenet az, ami fontos.

A viselője elmond ma-
gáról valamit, mutat ma-
gáról valamit. Szeretnek az 
emberek olyan kiegészítőt 
választani, amivel azono-
sulni tudnak, aminek büsz-
kén viselik a történetét. El 
tudják mondani, hogy ez 
nekik készült, és látják azt 
az energiát és erőfeszítést, 
ami egy ilyen termék meg-
születésével jár. Azt gon-
dolom, hogy a jövőben ez 
egyre inkább felerősödik, 
de egyre inkább tolódik el a prémium kategória 
felé, és szeretnénk folyamatosan része lenni en-
nek a történetnek. 

Nehéz megjósolni, hogy 5-10 év múlva mi lesz 
az Evolvens órák sorsa. Sokan már úgy vesznek 
tőlünk órát, hogy remélik, a jövőben többet fog 
érni, mint amennyiért most megvették.

Hamarosan merész ötletet valósítunk meg, 
kicsit kikacsintva a cryptovalura piacára...

- Te melyik Evolvens típust viseled?
- Én mindig olyat hordok, amit éppen találok. 

Nincs konkrét típus vagy modell.

Áldott István
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Zala megyéből származom. E környékről 
sokaknak a dödölle, a babos káposzta, a 
gímszarvasok vagy a Kis-Balaton jut eszé-

be. Szuper környezetben élünk, hiszen nem 
kell sokat jönni-menni, hogy egy hamisítatlan 
zalai erdőre bukkanjunk, ez hazánk erdőben 
talán leggazdagabb megyéje. Jellegzetes fajta 
a gyertyán, tölgy, bükk és gesztenye, emellett 
jelentős számban található fenyőerdő. A fe-
nyő egy másik gyakori és keresett formája is 
Zalához köthető, hiszen Nagykanizsától nem 
messze termelik az ország karácsonyfáinak 
kimagasló részét: több százezer termelői Nor-
dmann-, ezüst és lucfenyő talán évről-évre új 
otthonra.

E tipikus karácsonyi szimbólum Magyaror-
szágon mindössze 2 évszázados múltat tudhat 

maga mögött, a legelső feldíszített karácsony-
fa eredete pedig a 16. századi Németországba 
vezethető vissza. Ekkor jellemzően a protes-
táns és evangélikus közösségek állítottak kará-
csonyfát, azonban még nem fenyőből, hanem 
örökzöldek más típusaiból: magyal, tiszafa és 
fagyöngy is terítékre került. A díszítéshez tarka 
papírokat, gyertyákat használtak, az ünneplés-
ből a tréfázás és nótázás sem maradhatott ki. A 
formavilág sem a mai stílust jelentette, sokszor 
örökzöldekből álló piramist készítettek.

Több internetes forrásból is megtudtam, 
hogy az első magyarországi karácsonyfát Brun-
szvik Teréz grófnő állította a Fejér megyei 
Martonvásáron lévő birtokán 1824-ben. Ma 
már szinte minden otthonban állítanak kará-
csonyfát, de az év végi ünnepekkor, egészen 

Gorontay Andrea
MORGENS

Örökzöld 
       Karácsony
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vízkeresztig számos közterületen, munkahe-
lyen vagy közösségi térben is találkozhatunk 
feldíszített fenyőfával, adventi koszorúval vagy 
különböző színekben pompázó fagyönggyel.

A 19. században csak a nagyvárosokban és 
pazar kúriákban vált az ünnepek részéve a ka-
rácsonyfa, az egész országban majd egy évszá-
zaddal később, az 1920-as években nyert teret 
és vált az otthonok és családok díszes részévé 
egy másik karácsonyi kedvenccel, a szaloncu-
korral együtt.

Ahogy a fára aggatott mázas finomságok, úgy 
maga a karácsonyfa díszítőelemei is számos tren-
den, változáson és újításon estek át. A 21. század-
ra szinte elképzelhetetlen olyan karácsonyfadíszt 
vagy szaloncukorízt mondani, amit ne használtak 
volna még fel. Ahogy évről-évre megjelennek 
az ajánlott színvilágok, úgy a szaloncukorban is 
újabbnál-újabb ízek kerülnek terítékre.

30 ÉVES A KENDEL

Egy közösségi szavazáson a 2020-as év nagy 
kedvencei a sós-karamellás, kókuszkrémes és 
pisztáciás szaloncukrok lettek. Díszítésben a 
tavalyi évben az elegáns színek, meleg texti-
lek, játékos kiegészítők voltak a középpontban. 
Nagyon sokan viszont akár évek, sőt akár év-
tizedek óta ugyanazokra a díszekre, színekre, 
ízekre esküsznek. Egy biztos: a karácsonyi elő-
készületek, a felhasznált díszek és családi-ba-
ráti beszélgetések fontos pillanatok egy ünnep 
alkalmával. A karácsonyfának jelentőségteljes 
szerep jut minden otthonban, legyen szó a sa-
ját kertben nevelgetett fenyőfáról, egy távo-
labbi településen termelt örökzöldről vagy egy 
cserépben dédelgetett fenyőről. A fenyőfa csak 
pár hétig lesz otthonunk dísze, de a mellette 
eltöltött vidám órák és közös emlékek hosszú 
évekre meghatározó momentumokká válnak.

Békés, fenyőillatban és emlékekben gazdag 
karácsonyi ünnepeket kívánok!
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A TORONTOI 
RENDŐRSÉG JÁRŐRE

E ngedjék meg, hogy bemutatkozzam. Zanati 
Balázs vagyok, 44 éves, háromgyermekes 
édesapa és a Torontoi Rendőrség járőre. 

Ebben a cikkben hadd kalauzoljam el Önöket 
Kanada legnagyobb városába, a 3 milliós lakosú 
Torontóba. S ha már ott járunk, akkor hadd me-
séljek egy picit a munkámról is.

Torontót mindenki ismeri. Ez az a város, amely 
menedéket, illetve lehetőséget adott oly sok em-
bernek, akik valamilyen oknál fogva elhagyták 
szülőhazájukat, köztük több ezer magyarnak is, 
akik hozzám hasonlóan itt találta meg a számítá-
sát. Ennek a vendégszeretetnek és nyitottságnak 
köszönhető, hogy Toronto kulturálisan és etnika-
ilag is a világ legösszetettebb és legváltozatosabb 
városa lett. Talán nincs is a világon olyan nyelv, 
amelyet valaki Torontóban ne beszélne, vagy 
olyan étel specialitás, amelyet valamelyik nem-
zeti étteremben ne készítenének el. Mindez - és 
még sok minden más - teszi Torontót egy egzoti-
kus és izgalmas metropolisszá.

Ezt a kulturális változatosságot természetesen 
a rendőrség állománya is tükrözi, és tükröznie is 
kell! Az itt elő embereknek érezniük kell, hogy ők is 
képviseltetve vannak ha segítségre van szükségük, 
és olyan ember fog rajtuk segíteni, aki ismeri a ha-
gyományaikat, szokásaikat és beszéli a nyelvüket.

Büszkén jelenthetem ki, hogy rendőrként 
már több mint 12 éve szolgálom ezt a várost és 
lakóit. Megtiszteltetés, hogy ennek a patinás és 
nagymúltú rendőri szervezetnek viselhetem az 
egyenruháját. A 12 évem alatt lehetőségem volt 
többféle területen is dolgozni, úgymint rendőr 
járőrként, bűnügyi helyszínelőként, civil ruhás 
nyomozóként és jelenleg közösségi rendőrként. 
Ez utóbbi számomra a legizgalmasabb és leghá-
lásabb beosztás, ezért szeretném ezt Önökkel is 
megismertetni.

A közösségi rendészet (Community Policing) 
egy viszonylag új fogalom, de mindenképpen régi 
hagyományokon nyugszik. Azokat az időket idézi, 
amikor a rendőrök gyalogosan, kerékpárral vagy 
esetleg lóháton járták a várost. A rendőrök sze-
mélyesen ismerték a közösségükben élőket és 
őket is mindenki névről ismerte. A Torontoi Ren-
dőrség ezt a fajta, hagyományos alapokon nyug-
vó rendőri szolgálatot hozta vissza - a modern kor 
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A szerzőről:
Zanati Balázs

 - 1977-ben születtem, 
Keszthelyen 
- 1995 Érettségi, Béri 
Balogh Ádám Honvéd 
Gimnázium, Győr 
- 1999 tisztavatás, had-
nagyi rendfokozat, Bolyai 
János Katonai Műszaki 
Főiskola, Pénzügyi Szak
- 1999 Honvédelmi Mi-
nisztérium, Pénzügyi Tiszt, 
Székesfehérvár
- 2003 Okleveles közgaz-
dász, Pécsi Egyetem, Köz-
gazdaság-tudományi Kar
- 2004 Pénzügyi Tiszt, 
Kabul, Afganisztán, béke-
fenntartó misszió 
- 2005 Letelepedés Kana-
dában
- 2009 Torontói Rendőrség

elvárásainak megfelelve - a közösségi rendőrök 
(Neighbourhood Officer) állományba vételével. 
A programot a város mind a 16 kerületére kiter-
jesztették, és a lakosság visszajelzései mindenhol 
rendkívül kedvezőek voltak.

Jómagam már négy éve dolgozom közösségi 
rendőrként. A legfontosabb feladatunk a lakosság-
gal való kapcsolatteremtés, a kerületünkben élő 
emberekkel, üzlettulajdonosokkal, politikusokkal, 
szociális munkásokkal, pedagógusokkal együttmű-
ködve végezni el a rendőri feladatainkat.

A munkánkhoz a rendőrség vezetése szá-
munkra minden támogatást megad. Szolgálati 
mobiltelefonjaikon a közösség tagjai bármikor 
közvetlenül is elérhetik a közösségi rendőröket. 
A közvetlen kapcsolatból barátságok születnek, 
a rendőrök pedig már régi ismerősként érkeznek 
a helyszínre és válaszolják meg a bejelentése-
ket. Gyakran fordul elő, hogy egyes rendőröket 
személyesen kérnek a bejelentők: “Titeket sze-

retnénk, mert ti már ismeritek a helyzetet és 
bennetek megbízunk, mert a múltkor is kiválóan 
oldottátok meg a problémát.” - hangzik a kérés. 
És itt a hangsúly a bizalmon van! Ennek megszer-
zése és megtartása a legfontosabb feladat! Egy 
olyan társadalomban, amely megbízik a rendőre-
iben és tiszteli őket, sokkal könnyebb elvégezni 
a rendőri feladatokat, mint egy olyan közösség-
ben, ahol az emberek bizalmatlanok a rendőrök-
kel szemben és nem tisztelik őket. Éppen ezért a 
közösségi rendőrök kapcsolat- és bizalomépítő 
tevékenysége az egész szervezet számára rend-
kívül hasznos.

Aki rendőrként dolgozik az tudja, hogy ren-
dőri feladatokat a lakosság együttműködése 
nélkül lehetetlen elvégezni. A lakosságtól érkező 
információk elengedhetetlenül fontosak. Ahhoz, 
hogy valaki információt szolgáltasson, komoly bi-
zalomra van szükség.

Teljesen szabad kezet kapunk abban, hogy 
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talanok és a szegény anyagi körülmények között 
élők kedvencei is megkaphassák a számukra 
szükséges egészségügyi ellátást. Szeptembertől 
iskoláskorú gyerekeket tervezünk bevonni egy 
foci, illetve kosárlabda programba. Az ehhez 
szükséges felszerelést és a létesítményeket a 
közösségi partnereink már a rendelkezésünkre 
is bocsájtották.

Természetesen hagyományos értelemben 
vett rendőri feladatokat is végzünk. Felelősség-
re vonjuk azokat, akik a törvényeket megszegik. 
Ezt ugyanúgy elvárja tőlünk a közösség, mint azt, 
hogy a rászorulókon és elesetteken segítsünk.

Talán ebből az írásból is kitűnik, hogy meny-
nyire összetett munka a miénk. Egy dolgot ha-
tározottan állíthatok, a “Szolgálunk és Védünk” 
szlogen (To Serve and Protect) Torontóban nem 
üres frázis. Komolyan vesszük a munkánkat és 
a célunk az, hogy bárki, aki igénybe veszi azt a 
szolgáltatást, melyet a rendőrség nyújt elége-
dett legyen a munkánkkal. Legyen az bármilyen 
jellegű feladat.

"Aki rendőrként dolgozik 
az tudja, hogy rendőri 
feladatokat a lakosság 
együttműködése nélkül 
lehetetlen elvégezni."
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hogyan milyen módon építünk kapcsolatokat. 
Minden közösségi rendőr más ötletekkel áll elő, 
illetve az emberek igényei és problémái is eltérő-
ek a város különböző kerületeiben. A kerületben, 
ahol én dolgozom, a kábítószerek és a fegyveres 
bandák jelentenek komoly problémát és veszélyt. 
Sok a hajléktalan és a mentális betegségekben 
szenvedő ember. A kollégámmal élelmiszer ado-
mányokat gyűjtöttünk bevonva helyi üzleteket 
és vállalkozásokat. A hajléktalan szállókon női 
tisztasági termékeket osztottunk szét. A gyere-
keknek előadásokat tartottunk az iskolákban a 
kábítószerhasználat és a közösségi médiában sze-
replés veszélyeiről. Egy közösségi kertben saját 
parcellánk van, melyet mi művelünk a közösség 
tagjaival. A gyerekeknek fociedzéseket tartot-
tunk egy stadionban, melynek használatát szin-
tén a kapcsolataink révén sikerült elintézni. Bűn-
megelőzési technikákról tartunk előadásokat, 
kerékpárokat regisztrálunk, hogy csökkentsük a 
biciklilopások számát.

Rengeteg tervünk is van a jövőre nézve. Ál-
latorvosokat szeretnénk bevonni, hogy a hajlék-
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A 2021-es esztendő egy nagyon rendhagyó évként vonul be a Kendel Kft. történetébe. Az első félévet végig kísérték 
a koronavírus elleni intézkedések, amelyek egyfajta nyomasztó, de lassanként a hétköznapok szerves részévé 
váló rutint képeztek. Ami az építőanyag forgalmat illeti, ahogy a világ nagy részén, úgy az nálunk is emelkedésnek 

indult. Ezzel párhuzamosan az árak is felfelé mozdultak. Majd idővel a szállítási határidők kezdtek kitolódni, egyes termék-
típusoknál a végtelen felé. Az ezzel kapcsolatos magyarázatok és jóslatok a legváltozatosabbak voltak, a nyilvánvalótól az 
összeesküvés elméletekig. Az elszálló árak ellenére a kereslet nem csökkent, sőt. Még vizsgáljuk, hogy közép vagy hosszú-
távon milyen hatásai lehetnek ennek a forgalmi bummnak.

A másik ok, amiért rendhagyó a 2021-es év, hogy a Kendel Kft. október elején ünnepelte fennállásának 30. évforduló-
ját. Ez a teljesítmény általában is, de hazai viszonylatban különösen jelentős, ismerve a magyar vállalkozások megszűnési 
mutatóit. Nyilván nem mindig volt egyszerű az út, de a cég egyértelmű és markáns fejlődést mutatott be az évtizedek alatt. 
Azért dolgozunk, hogy magabiztosan megtarthassuk az 50.-ik jubileumot is, mely már generációkon átívelő vállalkozássá 
teszi majd a Kendel Kft.-t.

A külvilág felé mutatott aktivitásaink alapvetően a társadalmi felelőségvállalás jegyében fogalmazódnak meg. Az év 
elején kezdtük el érzékelni, hogy valami változás közeleg. Egyre-másra jöttek a gyártók árváltozás értesítői, logisztikai meg-
szorításai. De mi a jövőbe tekintve meghirdettük gyermekrajz pályázatunkat. 150 pályamű érkezett. Kicsi kezek szorgos és 
kedves munkái. A gyermeknapra lezártuk ezt az eseményt. A díjazottak megkapták jutalmukat, és az összes pályamunka 
egész esztendőben kiállításra került a Kendel Építő Központban.

Nyáron elején elindítottuk a Kendel Kihívás nevű kezdeményezésünket. Sportolásra próbáljuk ösztönözni az embereket. 
Ez egy nehéz vállalás, mert a kényelmes életmódból sportosra váltani, nagyon komoly erőfeszítést igényel. De szeretjük a 
kihívásokat. Végig visszük, amit elkezdtünk. Az első kihívás a futás volt. Ez mellé hoztuk be fokozatosan a többit. Jelenleg 
már lehet kerékpározni és túrázni is. Mi magunk is jó példával kívánunk elől járni, ha mozgásról van szó. Csapatunkat, a Ke-
del váltót beneveztük a Fehérvár félmaratonra. A három fős csapat és a háromszor annyi Kendeles szurkoló jó hangulatban 
vett részt az eseményen. Futóink becsülettel helyt álltak. A jövőben szeretnénk minél több kollégát bevonni tevőlegesen is 
az ilyen eseményekbe.

Októberben megtartottuk a cég 30. éves jubileumi ünnepségét. Sok szervezést követően sikerült egy komoly rendez-
vényt tartanunk, ahol sok résztvevő érezhette jól magát, ünnepelhetett velünk együtt. Kaszti Tamás jubileumi beszédét 
idéző cikkben a rendezvényen készült képekből láthattok egy szűk válogatást.

Ha sportról van szó, soha nem állunk le! Még októberben megajándékoztuk a Honvéd Szondi SE újonnan létrejött Triat-
lon Szakosztályát 70db, kiváló minőségű, technikai pólóval.

Az egész évet pedig végig kísérte újságunk, a Kendel Közösség folyamatos minőségi és tartalmi fejlesztése, melynek 
csúcsa jelenleg ez a magazin, amit az olvasó most a kezében tart. Egy igazi magazinná szeretnénk fejleszteni, amit szívesen 
olvas bárki. Különleges témák, érdekes emberek történeteivel akarjuk megtölteni, természetesen a szakmai cikkek mellett. 
Úgy érzem jó úton haladunk. 2022-re is vannak rendhagyó terveink, de ezt hagyjuk meg a holnapnak!

Áldott István
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VENDEL MESE

H ideg, fagyos decemberi reggel volt. 
Az út mentén a fákon és a háztetőkön 
csak a dér csillámlott, hónak nyoma 

sem volt, de mégis a havas táj csalóka érzé-
sét keltette.

Vendel elmélyülve a reggeli táj látványában, 
utazott a Kendelhez és közben arra gondolt, mi-
lyen szép lenne, ha ezen a napon, az év utolsó 
munkanapján esne a hó. Elképzelte ahogy kint 
a telepen minden fehérbe öltözik, a cserepek, 
a raklap tornyok, a szigetelések és a színes tér-
kövek. Norbi és Imre nyomot hagynak a targon-
cákkal a hóban ahogy pakolják az árut, a parkoló 
sarkában a lányok hóembert építenek….

Ahogy Vendel közeledett a Kendelhez, gondo-
latai is újabb irányt vettek. Mennyi mindent kell 
még ma megtenni, hogy mindenki nyugodtan 
mehessen év végén pihenni. Pörögtek a szemei 
előtt a feladatok sora, ahogy mindenki lázasan, 
kapkodva az utolsó pillanatokat kihasználva pró-
bálja megtenni, amit még csak lehet. 

Leszállva a buszról elgondolkodva ballagott 
be a cég első bejáratán. Az ajtó mögött Gabi már 
mosolyogva köszönt előre.

- Jó reggelt Vendel!
Marcsi is kiköszönt az irodából nagy vidám-

sággal és Edina is széles mosollyal üdvözölte. 
Vendel nem értette, hogy miért ilyen nyugodt 
mindenki, és hogy-hogy nem idegeskednek azon, 
hogy minden kész legyen az utolsó napon? 

Miközben ezen elmélkedett szembe jött vele 
Szolnoki Tomi. 

- Mi a baj Tesó? Miért lógatod az orrod? Tes-
sék mosolyogni! Itt a karácsony, csak pár nap és 
mindenki pihenhet a családja körében.

Karácsony! Hát ez az! Ez csal mindenki arcára 
mosolyt, eszmélt fel Vendel a tudatra. De hogy 

tehetném én szebbé az ő karácsonyukat itt a cég-
nél? Valamit ki kell találnom. Valami meglepe-
tést. Igen, és ez lesz az én ajándékom nekik! Már 
mosolygott is medve barátunk.

Tovább lépdelve a konyhába, hallgatta ahogy 
Nóra beszélget Mártival, hogy ki miképpen ké-
szül a karácsonyra, milyen finomságok kerülnek 
az ünnepi asztalra. Kilépve a raktárba Norbi és 
Imre is arról diskuráltak, hogy milyen mozgalmas 
év vége lesz. A családi otthon melegében töltött 
napok mellett munkával is telnek a napok, mert a 
két fiú otthon sem áll meg sosem.

Kellemes volt Vendelnek ezeket a beszélge-
téseket hallgatni. Akármerre ment, mindenhol a 
karácsony szelleme járt a levegőben. Az embe-
rekben lázas készülődés, izgalommal teli várako-
zás és öröm érzés volt.

Vendel azon töprengett, vajon mi lenne a leg-
megfelelőbb ajándék mindenkinek. 

István éppen tanácsot kért Adrienntől, hogy mit 
vegyen két kislányának ajándékba. Adrienn sorol-
ja, milyen ajándékokkal készülnek a gyerekeiknek. 
Nóra is bizonytalan az ajándékokat illetően, mert 
már nagyok a gyerekek. Péter nyugodtan hallgatja 
végig a párbeszédeket, mert ő már régen beszer-
zett mindent, amit szerettek volna. Szalay Peti is fel-
készülten várja már a karácsonyt, nyugodtan, hátra 
dőlve. Botond gondosan hetekkel előre megvette 
már kicsi fiának és párjának a meglepetéseket.

Mindenféle ajándék-ötletek repkedtek a le-
vegőben, egyik jobbnak tűnt, mint a másik, de 
valahogy mégsem az igazi, nem ilyenekre gondolt 
Vendel.

Vendel  Karácsonyi Ajándéka
Anonymus
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Kaszti  Tamás jelent meg egyszer csak.
- Szervusz Vendel! Min töröd ennyire a fejed?
- Ajándékon. Hallgatom a többieket, de nem 

tudok dönteni. - mondta Vendel.
-Nem az a lényeg mit adsz, hanem hogy tőled 

van. - válaszolta erre Tamás.
Vendel elgondolkodott : -Na jó, de mégis mi 

legyen az?
Vendel úgy döntött  tesz még egy kört a tele-

pen, hátha eszébe jut valami, és talán hall vala-
mit. Nyugodt nap volt, a vásárlók hada is alább 
hagyott . Ők is már készültek az ünnepekre.

Az épületben egész nap karácsonyi zene szólt. 
Péter gondoskodott  a hangulatról. Az eladótérben 
ott  állt a karácsonyfa melyet pár napja a lányok dí-
szített ek fel nagy gondossággal, piros díszekkel. Az 
ablakokban karácsonyi világítás csillogott . A kör-
nyéken minden épületen ünnepi hangulat tükrö-
ződött . Vendel ahogy körbenézett , lelkében érezte 
a nyugalmat. Milyen békés és meghitt , nyugtázta.

„Békés Boldog Karácsonyt 
Mindenkinek!”

Mindeközben teltek a percek és órák, köze-
ledett  a záróra. Lassan mindenki készülődött  az 
esti  közös vacsorára. Szép ruhákba öltöztek, illat-
felhőkbe burkolóztak, köztük Vendel barátunk is.

A készülődés közepett e egyszer csak Vendel 
meglátt a, hogy elkezdett  hullani a hó. Először 
egy-egy kisebb pehely, aztán egyre sűrűbben 
hullott . Vendel lelkében és szívében most telje-
sedett  ki a nyugalom és a szeretet érzése. És úgy 
szeretett  volna valakit megölelni, csakúgy, hogy 
átadhassa az érzést, mert az olyan jó és adni jó!

Ekkor döbbent rá, hogy mit adhat ajándékba. 
Egy ölelés, pár jó szó, szeretetet. Hisz a szeretet a 
legnagyobb ajándék mindenkinek.

- Gyere Vendel! Ünnepeljünk együtt ! – invitál-
ták a többiek.

A vacsoraasztalnál mindenki mosolygott , 
duruzsolt, nevetett . Vendel körbenézett , édes 
mackós mosollyal köszöntött  mindenkit:


