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VISSZATEKINTÉSKÖSZÖNTŐ

EGY CSÓNAKBAN 
EVEZÜNK

A Kendel Kft. 30. születésnapja óta már el is röp-
pent több mint fél esztendő. Gyorsan telt az 
idő, de nem eseménytelenül. November hó-

napban tartottunk egy céges kirándulást. Tekintettel 
az évszakra, ez elég kockázatos vállalkozás volt időjá-
rási szempontból. Szerencsénk volt, mert verőfényes 
napsütésben teljesíthettük a 12-15 km-es távot. Sok 
kolléga részt tudott venni a túrán, amit egy közös 
ebéddel zártunk. Annyira jól sikerült ez a program, 
hogy gyorsan el is határoztuk, tavasszal megismétel-
jük, immár új útvonalon.

Céges Mikulásunk, Szalay Péter kolléga, komolyan 
vette a felkérést és profin beöltözve teljesítette a de-
cember 6.-i műszakot. Az árajánlatok mellett szalon-
cukrot is osztogatott a betérő ügyfeleknek.

A karácsonyi ünnepek és a téli szünetre vonulás 
előtt pár nappal megtartottuk a Kendel Kft. évzáró par-
tiját. Ezen alkalomból átküzdöttük magunkat három 
veszprémi szabadulószobán, majd Nagyvázsonyig utaz-
tunk, hogy elfoglaljuk a szállásunkat és elfogyasszuk az 

Áldott István
marketing-koordinátor
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A tavasz megérkezése mindig örömteli 
esemény a hosszú, szürke és hideg te-
let követően. Vágyunk már a termé-

szet megújulására, az abban megjelenő friss 
színekre, illatokra és arra, hogy naftalinba 
tehessük végre a vastag kabátokat. Ugyan-
akkor a tavasz nem csupán az enyhébb, 
barátságosabb időjárásról vagy a rügyfaka-
dásról szól. Az építőipar is ilyenkor rugózik 
a legnagyobbat, mintha ez az iparág is most 
rázná le lábáról a dermesztő jégszilánkokat. 
Tervrajzokat számolunk, árajánlatokat ké-
szítünk, üzleteket kötünk nagy lendülettel. 
Ezzel együtt továbbra sem látjuk világosan, 
hogy miként alakul ez az év számunkra, az 
építőanyag-kereskedelem számára. Ami bi-
zonyos és ezt bátran ígérhetem, hogy mi, a 
Kendel csapat mindent megteszünk a siker 
érdekében. A Kendel Közösség magazin is 
igyekszik kitenni magáért. Ahogy tavaly no-
vember óta már megszokhattátok, érdekes 
emberek, különleges témák jelennek meg a 
cikkekben. Megvillantjuk a világot a Kiliman-
dzsárótól a Velencei-tó vadvilágán keresztül 
a korai, történelmi Japánig. Elkalauzoljuk az 
olvasót a gasztronómia világába. Két írás-
ban megismerkedhetünk a BBQ és a whiskey 
alapjaival. A sport is kiemelt témánk ebben a 
lapszámban. Ezen kívül figyelmetekbe aján-
lom a számos szakmai, építőipari, építésze-
ti cikket. Természetesen visszatér Vendel 
mackó is az aktuális történetével. Nagy sze-
retettel készítettük a tavaszi magazint, ami 
a minőségi tartalom mellett, garancia lehet 
a sikerre. Hiszen, ha szívvel kertészkedünk, 
abból csak szép virág fakadhat.
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ünnepi vacsorát. Természetesen volt 
évértékelés, egymás karácsonyi meg-
ajándékozása és éjszakába nyúló be-
szélgetések, kártyapartik. 

A 2022-es esztendőt is szeret-
nénk – a munka mellett – vidáman 
tölteni, összetartó, egymást támo-
gató közösségként. Elindítottunk egy 
dolgozói kihívás programot. Ennek 
keretében, azok a kollégák, akik erre 
vállalkoztak, tettek egy fogadalmat 
vagy inkább vállaltak egy kihívást. 
A kihívásnak arról kellett szólnia, 
hogy ki, mit tesz azért, hogy idén 
egészségesebben éljen. Szerencsére 
sok vállalás született. Ezeket a cég 
támogatja, hisz a dolgozók jobbléte 
nem csak egyénnek fontos, hanem a 
munkáltató, a Kendel Kft. érdeke is. 
Több egyéni vállalás mellett létrehív-
tunk egy dolgozói sport csoportot, 
ahol közösen edzünk hetente egy-
szer, munkaidőben! Bízunk benne, 
hogy akik vállalást tettek, minél to-
vább kitartanak amellett. Mi nagyon 
szurkolunk mindenkinek!
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Egyszer voltam a Kilimanjaro-n
 2007. március 11-én 5 óra 45 perckor értem 
fel a Kilimanjaro csúcsára. Éppen 15 éve.

Igyekszem az emlékeimet megosztani a Kedves 
Olvasóval, nem bányászok régi iratok és levele-
zések között, így csak az események felidézésével 
mondom el a történetet.

Azért óhatatlan a fényképek böngészése, 
eközben érzelmek zúdulnak rám.

Nagyszerű dolog volt! 
2006-ban sok változás történt az életem-

ben, akkor határoztam el, hogy csinálok valami 

újat és érdekeset, amit előtte még nem. Vala-
hogy bevillant az a film, amiben Gregory Peck 
és Audrey Hepburn szerepelt és a Kilimanjaro-
nál játszódott. Gyerekkori filmélményem volt, és 
emlékszem, akkor megfogadtam, hogy egyszer 
felmegyek én is a csúcsra.

Gondoltam itt az idő, remek kihívás, ez tény-
leg valami új.

 Akkoriban aktívan bicikliztem országúton, 
ősztől tavaszig, ha rossz idő volt teremben edzet-
tem. Egyik srác mesélt róla, hogy előző évben 
jártak fenn, és egyébként is hegymászás a hobbi-
ja. Ha van kedvem csatlakozzam hozzájuk: Lenin 
csúcs, Aconcagua, Mont Blanc…

Hamar kiderült, hogy az igazi hegymászás 
nem az én sportom, az adottságaim nem túl ide-
álisak hozzá.

Tehát köteles mászás helyett maradt a trek-
king, erre pedig kiválóan alkalmas a Kili. Csak az 
oxigénhiánnyal kell megküzdeni, egyébként egy 
kellemes séta.

Az előkészületekkel jól haladtam, volt kinti 
kapcsolat, akinél „megrendeltem” a túrát. Még 
2006 őszén edzésként felsétáltam a Rysy-re (Ma-
gas Tátra).

Közeledett az indulás. Folyamatosan edzet-
tem (spinning, gyaloglás, torna), jó erőben érez-
tem magam. Mi gond lehet. Ha már lúd, legyen 
kövér alapon, a legnehezebb útvonalat választot-
tam: Machame route, a turisták szlengjében csak 
„Whisky route”-nak nevezik. Egyúttal ez a leg-
hosszabb, ami 5 napig tart, mert van benne egy 
különleges aklimatizációs nap. Később kiderült, 
nagy szükség volt erre a napra.

 2007. március 4-én érkeztem Arusha-ba 
(Tanzánia). Persze a csomagom Amsterdam-
ban maradt, így rögtön szerveztem egy szafarit. 
Olyan túravezetőm volt, hogy végig mulattuk a 
kirándulást. Jól esett lazítani, persze az izgalom 
egyre nőtt bennem.

Két nappal később rendben megjöttek a cso-
magjaim, már csak a közvetlen készülődés volt 
hátra. Engedélyek beszerzése, élelmiszerek bevá-
sárlása, és séta a városban.

 Hetedikén korán reggel indultunk busszal a 
Nemzeti Park bejáratához, ahonnan indulnunk 
kellett a túrára, persze onnan már gyalogszerrel. 
Négy fős csapat kisért, egy túravezető, két teher-
hordó, egy szakács. Minden eszközt és élelmet ők 
vittek, nekem csak a személyes dolgaimat kellett 
a hátizsákomban cipelnem, így is volt közel 10 kg.

A bejárat 1800 méteren van, innen az első 
nap csak 3000 méterre kell feljutni. Talán mond-
hatom, ez volt a legnehezebb szakasz. Nem volt 
fárasztó, de ömlött rólam a víz és a tábor előtt „el 
is éheztem”. Persze fent büfé, 3 Coca cola rögtön 
helyre tette a vércukorszintem.

Kora délután érkeztünk a táborba, a segítőim 
mindent elkészítettek, nagy meglepetésemre há-
romfogásos meleg ételt szolgáltak fel, amit a mi 
„konyhasátrunkban” dobtak össze.

Pihenés olvasás, séta a tábor körül, hamar el-
alvás. Hőmérséklet 20 fok.

 Második nap a következő táborhely 3800 
méteren várt minket. Itt már kevésbé trópusi a 
táj, de még mindig enyhe az idő. Könnyű nap volt. 
A délutáni napirend ugyanaz.

Túravezetőn folyamatosan felügyeli az étke-
zésemet, beszélget velem, nagyon kedvesek a 
srácok. Beszélni csak a vezetővel tudok, angolul.

Villanyszerelő a szakmája, de abból nem tud 
megélni, ezért vállal túravezetést.

 A harmadik nap az a bizonyos, aklimatizáci-
ós. 3800-ról felmegyünk 4400-ra és vissza. Ez a 
leghosszabb nap, hazafelé végig zuhogó esőben, 
csúszkálva. Baj nem történt.

A táj már zordabb, sziklásabb, a hőmérséklet 
is csökken. Reggel már fagyra ébredünk.

Ezen az estén mondta a túravezetőm, hogy 
meg fogom csinálni.

A KILIMANDZSÁRÓ 
TETEJÉN

5895 m, a csúcs: Uhuru Peak.

Látkép a szállodai szobám ablakából.

A „kényszerű” szafarin.

A Nemzeti Park 
bejárata 1800 
méteren.

A tábor 3800-on.

A fantasztikus vacsora fő fogása.

Tovább felfelé.
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 Negyedik nap. Irány az alaptábor. Nagyon jól 
érzem magam. Hosszú nap után hamar lefekvés. 
Éjfélkor indulunk – mondja a vezetőm. Kérdezem: 
miért megyünk éjszaka? Válasz: - hogy ne lássam 
mások szenvedését, mert elég romboló hatású. 
Gondoltam jó válasz, elrettenteni vagy biztatni 
akart? Miért jöttök most csak ketten velem? Ha 
baj van, le tudjunk hozni. Miért nem hozol hátizsá-
kot? Hogy át tudjam venni a tiédet, ha szükséges. 
Egyre jobban bíztam benne, hogy sikerülni fog. 
Egy szemhunyást sem aludtam, az ébresztőre nem 
volt szükség. Indulunk. Mindössze 1300 m szint-
különbség, alig 4 kilométer. Egyre lassabban hala-
dunk, pedig nem tűnik nehéznek. Nincs légszomj, 
mégis csigalassúsággal lépegetünk. Vagy csak be-
lülről tűnik így? Egy meredek részen tovább lassu-
lunk. Egyre jobban fázom, pedig nincs hideg.

Érzem, hogy már nem magam megyek. Valaki 
cipel, valaki ölbe vesz. Odafentről.

Ma is megborzongok…
Felérünk a fennsíkra, egy fiatal pár „suhan el” 

mellettünk. Nem értem, hogy csinálják.
Már csak pár lépés és megérkezünk a csúcs-

hoz. Kicsit émelygek, de nem vagyok rosszul. 
Nagyon fázom, pedig csak mínusz 8 fok van. 
Megvárjuk a napfelkeltét. Leírhatatlan látvány és 
élmény. Még időzünk egy kicsit a csúcs vonzásá-
ban, közben sorra érkeznek fel a csapatok.

Sikerült!
 Az ereszkedés könnyű volt, de nagyon meg-

terhelő. Még aznap lementünk 3200 méterre. Ez 
összesen 4000 m szintkülönbség volt egy napon 
belül.

 Érkezés haza, élménybeszámolók. Indul az 
új szerelem! Azóta két csodálatos gyümölcse is 
van az új kezdetnek. Így legközelebb már az öt 
gyerekemmel: Mátéval, Gizellával, Johannával, 
Benedekkel és Dorottyával együtt mehetünk fel 
újra a csúcsra.

Köszönöm Mindenkinek!
Kaszti Tamás

Az aklimatizáció 
4400-on.

Azért ez nem semmi!

Csapatom is túlélte!

Az emberek eleinte egyszerű, kicsi hajlé-
kokban laktak. A magyar családi ház őstí-
pusánál, a háromosztatú hosszú háznál 

nem volt kérdés, hogy hány szintes legyen. Idő-
vel, ahogy nőttek az emberek igényei, elkezdtek 
nőni a házak is. Az egyre nagyobb házak egy 
idő után már függőlegesen is terjeszkedtek. 
Egyre több tetőtér-beépítéses ház épült, sőt, 
nem volt ritka a több szintből álló tetőtér, így 
a pincét is beleszámolva akár 4-5 szintes csa-
ládi házak is születtek. Az utóbbi tizenöt-húsz 
évben azonban ez a trend megfordulni látszik, 
a legújabb családi házak ma Magyarországon 
túlnyomórészt földszintesek. Mi lehet ennek az 
oka? Vajon ez már így marad, vagy eljön még 
újra a tetőteres házak aranykora?

Nagyon sok ember tölti az életének lega-
lább egy szakaszát családi házban élve. Mégis 
csak kevesek számára adatik meg, hogy egy új 
családi ház építésébe fogjanak. Ha valaki mégis 
ebbe a helyzetbe kerül, milyen házat érdemes 
építtetnie? Földszinteset vagy tetőtereset? Már 
most jelzem, hogy a cikk erre a kérdésre nem 
fog egyértelmű választ adni. A téma ugyanis 
erősen szubjektív: attól függ, ki mit szeret, ki-
nek mi a fontos. Ezért igyekszem felvetni azokat 
a szempontokat, amiket ilyenkor érdemes meg-
vizsgálni. A jó összehasonlításhoz képzeljünk el 
két hasonló alapterületű és hasonló alapanya-
gokból épülő házat: az egyik földszintes, a má-
sik tetőteres.

A mai rohanó világunkban egyre fontosabb 
a kivitelezés időtartama. Manapság sokan ret-
tegve várják a kivitelezőt az építkezésre, előre 
találgatva, hogy vajon hány hónapot fog csúsz-
ni, vagy megjelenik-e egyáltalán. Sokat számít, 
hogy meddig tart ez az állapot. A földszintes 
háznál az alapozást követően jön a falazás, 
majd a födémépítés, amennyiben van külön 
födém, utána a tetőszerkezet és a tetőfedés. 

Az összes egyéb külső és belső munka rendsze-
rint csak ezután kezdődik. A tetőteres háznál az 
alapozást, a földszinti falak és a földszint feletti 
födém megépítését követően el kell készíteni a 
tetőtéri külső falakat, majd a tetőtér feletti fö-
démet is - ha van - és csak ezután jöhet a tető, 
majd a többi. A földszintes háznál tehát egy, 
vagy két komplett ütem kimarad, így várhatóan 
gyorsabban elkészül majd.

Talán még lényegesebb pont, hogy meny-
nyibe fog nekünk ez az egész kerülni. Fontos, 
hogy a kivitelezés egészét kell néznünk. Mint 
fent leírtam, a tetőteres házban egy közbenső 
födémmel mindenképpen több épül, ez plusz 
költséget jelent, ráadásul a ma divatos mono-
lit vasbeton födém aránylag drága szerkezet. 
Ezenkívül a tetőteres háznál több olyan speciá-
lis épületszerkezetet is kell építeni, amire föld-
szintes ház esetén nincs szükség: ilyen például 

FÖLDSZINTES KONTRA  
TETŐTERES - Melyik a jobb?

Tolvaj Botond
építészmérnök



a térdfal, a ferde síkú térelhatároló szerkeze-
tek  - általában lambériával vagy gipszkartonnal 
burkolva - vagy a lépcső. Ezek mind bonyolítják 
és drágítják a kivitelezést. A földszintes házak 
egyszerűbben megépíthetők, viszont az alapte-
rületük jóval nagyobb, mint tetőteres változat-
ban. Ezáltal több a földmunka, hiszen nagyobb 
területet kell kivitelezésre előkészíteni, és sok-
kal több sávalapot kell készíteni. Jellemzően lé-
nyegesen nagyobb a külső falak összes hossza 
és felülete is. És hasonló nettó alapterület ese-
tén a tetőfelület is nagyobb, akár kétszerannyi 
faanyagra és tetőfedő elemre is szükség lehet. 
További lényeges tétel egy kivitelezésnél a telek 
ára. Amennyiben ki kívánjuk használni a telek-
re megengedett maximális beépíthetőséget, a 
nagyobb alapterület miatt a földszintes házhoz 
sokkal nagyobb telekre lesz szükségünk. Ez a 

mostani telekárak mellett többmillió forintos 
pluszköltséget is jelenthet. Mindent összevetve 
nehéz megmondani, hogy a két változat közül 
melyik a drágább.

Egy házat nemcsak megépíteni kell, hanem 
üzemeltetni is, jó esetben hosszú évtizedekig. 
Az üzemeltetési díj jelentős hányadát adó fűté-
si és hűtési költségek mértéke nagyon sok té-
nyezőtől függ, de talán kevésbé közismert tény, 
hogy a fűtési-hűtési költség összefügg az épület 
alakjával is. Az épületenergetika egyik alapve-
tése, hogy minél kisebb egy épület lehűlő felü-
let / fűtött térfogat aránya - tehát adott belső 
légtérfogathoz képest minél kevesebb a külső 
falak, a talajon fekvő padló és a tető összes fe-
lülete -, annál jobb lesz az épület hőháztartása. 
Emiatt hőtechnikai szempontból a gömb formá-
jú ház lenne a legjobb. Gömb alakú lakóházakat 

persze nem építünk – legalábbis itt Magyaror-
szágon –, de elmondható, hogy minél közelebb 
van egy ház alakja a gömbhöz vagy mondjuk a 
kockához, annál jobb lesz ez az arány. Egy át-
lagos méretű földszintes családi háznak a hosz-
szúsági és szélességi méretei jóval nagyobbak, 
mint a magassága, így lehűlő felülete is arány-
lag több lesz. Ebben a témában ugyan megosz-
lanak a vélemények, de szerintem összességé-
ben a tetőteres ház üzemeltetése olcsóbbra jön 
ki, mint a földszintes változaté.

Még a költségeknél is fontosabb, hogy az 
elkészült házban milyen érzés lakni. Végtére is 
leginkább azért költünk el sok millió forintot az 
új házunkra, hogy az elképzeléseink szerint, mi-
nél boldogabban élhessünk ott. Ez is összefügg 
azzal, hogy mik az egyedi igények, illetve a helyi 
adottságok. Például lejtős terepre célszerűbb 
tetőteres házat építeni, így a kisebb alapterület 
miatt kisebb szintkülönbséget kell áthidalni. Sőt, 
nagyon meredek terepen érdemes meggondol-
ni, hogy szinteltolásos házat építsünk. Panorá-
más telek esetén is jó megoldás a tetőteres ház, 
hiszen így a tetőtéri szint erkélyéről, ablakaiból 
szebb a kilátás. Ellenben, ha egy olyan terüle-
ten áll a telkünk, ahol a helyi előírások szigorú-
an korlátozzák az épület magasságát, célszerű 
földszintes házat építtetni. Nagyon fontos kü-
lönbség, hogy a tetőteres házban lesz lépcső is. 
Sőt, a lépcső lesz a ház mindenkori súlypontja. 
A lépcső által lakáson belül két különálló szint 
jön létre, ami jól jöhet, ha szeretnénk több belső 
egységre választani a házunkat. A jól megterve-
zett tetőteres ház a későbbiekben egy új külső 
bejárat (pl. erkélyre vezető lépcső) beépítésével 
könnyedén két külön bejáratú lakássá alakítha-
tó. A lépcső viszont sok kötöttséget is jelent. 
Mozgássérült lakók esetén eleve kizáró ok, de 
sokan egyszerűen kényelmi okokból nem szeret-
nek lépcsőt mászni. Ha jelenleg nem is probléma 

a lépcsőzés, nem árt számításba venni, hogy ké-
sőbb, egy másik életszakaszban sok bosszúságot 
okozhat. Idősek, betegek számára nehézkes, míg 
kisgyerekes családoknak balesetveszélyes lehet. 
De a lusták és a feledékenyek is hamar megbán-
hatják, ha a tetőteres változat mellett döntenek. 
A földszintes háznál megkönnyíti a dolgunkat, 
hogy nincs lépcső, de ez bizonyos esetben hát-
rányt is jelent. Nagy alapterületű háznál nagyon 
távol kerülhetnek egymástól a helyiségek, így 
vízszintesen kell sokat gyalogolni, és sok a köz-
lekedő is. Ráadásul, mivel általában csak a föld-
szinti falakon nyitunk ablakokat, így fajlagosan 
kevesebb a bevilágítási lehetőség, és a lakásunk 
sötétebb lehet, ami hatással van a hangulatunk-
ra is. Nincsenek galériák, többszintes terek, a 
belmagasság pedig a mai trendekhez igazodva 
rendszerint nem több 2,7 méternél, ami a nagy 
alapterületű helyiségeket - mint a divatos ame-
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rikai konyhás nappali-étkező - nyomottá teheti. 
Ez különösen az átlagnál magasabbak számára 
lehet kellemetlen. A tetőteres házban sokféle 
lehetőség van a bevilágításra, viszont itt a térd-
fal okozhat további gondokat. Ha túl magas, és 
ragaszkodunk az egyszerűbb, a tetőből nem ki-
álló tetősíkablakokhoz, akkor ezeken át csak az 
eget fogjuk látni, ami kevésbé kellemes érzetet 
ad, mintha az utcára és a fákra is rálátnánk. Ha 
alacsony a térdfal, akkor jól ki lehet látni az abla-
kon, cserébe viszont sok lesz a nagyon alacsony 
mennyezetű, nehezen kihasználható térrész a 
tetőtérben. A tetőteres ház hátrányaként szok-
ták emlegetni, hogy a tetőtér nyáron jóval me-
legebb – ez így, ebben a formában nem igaz. Egy 
megfelelő anyagokkal és csomópontokkal kiala-
kított, jól hőszigetelt tetőtérben, átszellőztetett 

tető alatt semmivel sem rosz-
szabb egy forró nyári napon 
a komfortérzet, mint például 
egy fafödémes földszintes 
házban. Persze egy monolit 
vasbeton födémes földszintes 
házban jobb a helyzet, de nem 
a földszintesség, hanem a vas-
beton födém hőtároló tömege 
miatt. A tetőteres ház tetőtéri 
szintje fölé is építhetünk vas-
beton födémet, amivel lénye-
gében azonos belső komfortot 
tudunk elérni.

Melyik a szebb a kettő kö-
zül? Formájukat tekintve, né-
hány évtizeddel ezelőtt mind 
a földszintes, mind a tetőteres 
családi házak viszonylag egy-
szerűek voltak. Ezt követően 
a házak méretének növekedé-
sével a formájuk is egyre bo-
nyolultabb lett. A földszintes 

házaknál egyre inkább a zegzugos alaprajzok 
váltak általánossá, az alaprajzot lekövető, erő-
sen tagolt tetőkkel. A tetőteres változatoknál 
pedig a térbeli formai játékok, az összemetsző-
dő fal- és tetőfelületek, túlformált tetőfelépít-
mények jelentek meg, időnként már-már barok-
kos túlzásokkal. Az utóbbi tíz-tizenöt évben ez 
a trend visszafordulni látszik, és újra a letisztult 
formák jöttek divatba mindkét háztípusnál. A 
földszintes házak visszatértek az L- vagy T-alap-
rajzhoz, a tető legtöbbször egységesen körbe-
kontyolt, hosszan túlnyúló ereszes, a homlokzati 
színek és anyagok visszafogottak. Ez az úgyne-
vezett amerikai stílusú ház a legnépszerűbb je-
lenleg a földszintesek körében. A tetőtereseknél 
az egyik legkedveltebb irányzat fő stílusjegye 
az eresztúllógás nélküli tetővel, egyszerű alap-

rajzzal és teljes oromfalakkal kialakuló kompakt, 
szoborszerű tömeg. Mindkettő megfelel a most 
hódító modern és minimál stílusirányzatnak. 
Míg a tetőteres ház belül akár többszintes, ga-
lériás tereivel izgalmasabb térélményt tud adni, 
a földszintes az egységesen körbefutó markáns 
ereszvonalával és a teljesen homogén homlok-
zatával még inkább igazodik a minimalista irány-
zat esztétikájához. Hogy kinek melyik a szebb, 
azt mindenki döntse el maga.

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a 
szabályok korlátozhatják az elképzeléseinket. 
Ha már megvan az építési telek, vagy ideális 
esetben még előtte, érdemes mindjárt az elején 
tájékozódni, hogy az adott területre mit enge-
délyeznek a helyi építésügyi előírások, például 
milyen magas, vagy épp milyen széles épületet 
lehet építeni.

A ház mérete, a tervezési program is be-
folyásolhatja a szintek számát. Ha a ház nettó 
alapterülete kevesebb, mint nyolcvan négyzet-
méter, akkor a tetőteres ház esetén a lépcsőtér 
túl sok hasznos teret venne el mindkét szint-
től, így ekkora méretben szerintem maradjunk 
inkább a földszintesnél. Kétszáz négyzetméter 
felett viszont a földszintes megoldás túl terjen-
gős, labirintusszerű alaprajzot eredményezhet, 
amit nem ajánlok. A kettő között bármelyik jó 
lehet.

Most már elárulhatom, hogy nekem jobban 
tetszenek a tetőteres házak. Részben azért, mert 
a két szint, és az összekötő lépcsőtér izgalma-
sabb belső térélményt eredményezhet, részben 
pedig azért, mert tetőteres családi házban nőt-
tem fel, és sok jó emlék köt hozzá. Ezzel együtt 
tisztában vagyok vele, hogy sokan pont fordítva 
vannak ezzel. Összességében mindenkinek azt 
kell végiggondolnia, hogy neki mi a fontos, és ez 
alapján biztosan jól dönt majd.

Kiadó és szerkesztőség:  
Kendel Kft. 8000, Székesfehérvár, Palánkai u.2. Tel.:+36-22-200-360  
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Felelős szerkesztő: Szolnoki Tamás kereskedelmi vezető
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Tördelés, grafikai munka: Varga Gábor Farkas grafikus
Nyomdai munka: Ronin nyomda - Kiss Zoltán
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A Velencei-tó megközelítőleg 10 ezer év ta-
pasztalatát hordozza/viseli. Nagy vízing-
adozású tóként többször kiszáradáshoz 

közeli állapotba került, majd megáradt. Szabályo-
zások előtti területe jóval jelentősebb volt a mai 
állapotánál. Legnagyobb vízállásainak kialakulá-
sában gyakran a dunai ár felnyomulása játszott 
szerepet. 

Sekély vizének köszönhetően jelentős nád-
szigetek alakultak ki a tó belső területein is. A 
sűrű növényzet gyakran rejt magában belső 
„tisztákat”, melyek megközelítése nehézkes, 
vagy éppen teljesen elzárt. Ezek feltárására kes-
keny csapásokat hoztak létre az egykor itt élő 
halászemberek. Különösen a pákozdi és dinnyési 
részeken maradtak fenn ilyen „sikátorok”.

Ezeknek a labirintusoknak a felderítése legköny-
nyebben kenuval vagy kajakkal valósítható meg.

A tó délnyugati vége felé érhetjük el az 
„úszó-szigetek” paradicsomát. A növényvilág válto-
zása, gazdagodása egyértelműen jelzi, hogy meg-
érkeztünk az úszólápos zónához. A szigetek jelen-
tős része inkább egyhelyben lebeg, mert 
mederfenékhez rögzült nádasok 
közé ékelődött. Nyílt víz felé eső 
részei látható módon követik 
a vízállás változását, mert 
a vízzel találkozó részén 
nem láthatók kiszáradt 
részek. Természetesen 
van olyan alacsony 
vízállás, amikor ezek 
a szigetek is felülnek 
az aljzatra. Ha szeren-
csénk van, szélfordultá-
val találkozhatunk olyan 

szigettel, amelyik ellebeg a szemünk előtt, sőt, tré-
fásan be is zárhatja csapásunkat (ebben az esetben 
nincs szerencsénk). Ilyen a Velencei-tó, néha kitá-
rulkozik, néha pedig bezárul, elrejtve titkait.

Sok élménnyel gazdagodhatunk, ha evezés 
közben nem csak a nádat nézzük. A letisztult vízű 
csatornák csillárkamoszatokat rejtenek. Narancs-
sárga mezőik különös látványt nyújtanak a sötét 
színű vizekben. A víz alatt elsuhanó árnyak vörösz-
szárnyú keszeget sejtetnek. A vízfelszínen úszó 
gyepeket alkot a tó csapdázó, húsevő növénye: a 
közönséges rence. Sárga virágait nézegetve nem 
árt tudni, hogy vízalatti levélzetén rejtegeti a nö-
vényvilág leggyorsabban záruló csapdáit.

A sikátorok árnyékos részében felfedezhetjük 
a tőzegpáfrányt, az úszószigetek szélében megje-
lenik a téli sás. De ez a terület az élőhelye a ritka 
lápi szitakötőnek, melyet május végétől június 
közepéig láthatunk repülni.

Csatornánkat keresztező vadcsapásokat 
az úszószigetek között közlekedő vaddisz-

nók tapossák ki. A titokzatos életmódú 
vidrák jelenlétét inkább az avatottabb 

szem veszi észre. Vad vidéken eve-
zünk.

Költési időszakban madarak jelző 
énekétől hangos a nádas. Nádirigó, 
cserregő nádiposzáta, nádi tücsök-
madár az elmaradhatatlan hármas. 

Alacsonyan a nád fölött köröz a bar-
na rétihéja, hazánk egyetlen nádasban 

A szerzőről:

Simon György

Gyermekkorom meg-
határozó élményeinek 
jelentős része a Velen-
cei-tóhoz kötődik. Halak, 
madarak, pákászcsapá-
sok bűvöletében teltek az 
évek, nem véletlen, hogy 
mindig visszatértem sze-
retett tavamhoz. Jelenleg 
vízitúrákat, hajókirán-
dulásokat, csapatépítő 
tréningeket szervezek a 
Velencei-tavon. Minden 
egyes túra más és más 
arcát mutatja a tónak, 
ezeket az élményeket 
szeretném megosztani 
Vendégeimmel.

12 • KENDEL KÖZÖSSÉG • 2022 ÁPRILIS www.kendel.hu www.kendel.huOTTHON ÁLMODÓ

Halászösvényen, avagy 
a Velencei-tó rejtett világa

költő ragadozó madara. Gémfélék közül a nagy 
kócsag és a vörös gém mutatja leggyakrabban ma-
gát. A nagy termetű gémekre igazán jellemző mon-
dás, hogy „ijedtében bekakilt”. Az itt élő halászok 
találóan „fosgémnek” nevezték a vörös gémet. A 
jelenlegi alacsony vízállás kedvezővé vált a parti 
madarak számára, gyakori madár lett a gólyatöcs. 
A mini gólyának ható madár többfelé feltűnhet ka-
landozásunk során. 

A Dinnyés-Kajtori-csatorna felé közeledve 
a vastagabb lápokon rekettye füzesek lombjai 
emelkednek a nádasok fölé, jelezve, hogy a tó 
életében előre haladva erdők fogják borítani a 
területet. Ezzel a csatornával szabályozható bizo-
nyos határokig a Velencei-tó vízállása.

A túra során találkozhatunk még jellegzetes 
helyi élőlényekkel, a horgászokkal. Ne zavarjuk 
időtöltésüket, próbáljuk minél nagyobb ívben ke-
rülni a bevetett szereléseiket. 

A sűrű, magas nádasok gyakran elzárják a 
kilátást, elrejtve a tó körüli viharjelző berende-
zéseket. A nyári viharok meglephetnek minket. 
Mielőtt útra kelünk érdemes előre tájékozódni az 
időjárásról. 
Programjaim a következő oldalakon érhetőek el:
www.expediciovelenceito.hu
www.velenceitohajozas.hu
www.akvariumhaz.hu
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Kis padlásból élhető tetőtér megfelelő páraház-
tartással és hőhídmentességgel 

A tetőtéri helyiségek sajátos hangulattal 
rendelkeznek. A különleges terek, me-
lyek a tetőtér ferdesíkjainak köszönhe-

tők, érdekes belsőépítészeti megoldásokhoz 
vezetnek. Amennyiben az eddig nem hasz-
nálatos padlást lakótérré szeretné alakítani, 
vagy magastetős házat szándékozik építeni, 
a Rigips rendszere ideális választás lehet. A 
Rigips rendszer, minőségi szigetelőanyagok és 
tetőablakok segítségével rendkívül hangula-
tos és praktikus belső terek alakíthatók ki.

A tetőtér beépítésével meglévő lakóterünket 
bővíthetjük ki, mellyel egy kényelmesebb, egész-
ségesebb és élhetőbb életteret kaphatunk. Mik 
a legfőbb jellemzői a szakszerűen beépített tető-
térnek?
•  Jó hőszigetelés, ami véd a nyári felmelegedés 

ellen, télen pedig energiatakarékosan fűthető.
•  Hangulatos kialakítású terek, ahol a család 

minden tagja jól érzi magát.
•  Tűz elleni védelem. Életet és vagyontárgyat 

menthet a tűzgátló rendszerekkel épített tető-
tér.

•  Jó fényviszonyok megteremtése megfelelő te-
tőablakok és energiatakarékos világítótestek 
alkalmazásával.

•  Kellemes, nyugodt környezet, ami véd a beszű-
rődő zajok ellen.

Annak érdekében, hogy a beépített tetőtér mind-
ezekkel a jó tulajdonságokkal rendelkezzen és, 
hogy télen-nyáron jól érezzük magunkat a tető-
térben, biztosítani kell, hogy a tetőszerkezet jól 
működjön, amihez, szakszerű tervezésre, minő-
ségi anyagokra, magas szaktudású kivitelezőre 
és gondos építtetőre van szükség. Elsősorban 
biztosítani kell a megfelelő hőszigetelést. Hőszi-
getelő anyagként ásványgyapot szálakból készült 
anyagokat használhatunk (pl. Isover üveggyapot 
hőszigetelő paplant) a tetőterekben. A tetőtér 
jó működéséhez a másik elengedhetetlen szem-
pont a páravédelem megfelelő kialakítása. Ez 
igen nagy gondosságot és komplex hozzáállást 
igényel. A tetőszerkezet kialakítása során érde-
mes szakemberhez fordulni.

A használatban lévő, fűtött tetőtérben télen 
nagy mennyiségű pára keletkezik, amely többek 
között a tetőszerkezet rétegein keresztül igyek-
szik távozni. Hogy a tetőszerkezet anyagai ne ká-
rosodjanak, és feladatukat megfelelően ellássák, 
meg kell akadályozni a párának a szerkezetbe 

való bejutását. Mivel azonban a pára útját nem 
lehet tökéletesen elzárni, a tetőtér rétegeit úgy 
kell megválasztani, hogy belülről kifelé haladva 
az egyes rétegek páraáteresztő képessége egyre 
nagyobb legyen. Így a szerkezetbe bejutó pára 
egyre könnyebben halad át a rétegeken, kiszellő-
zik, és nem jön létre páralecsapódás.

A szükséges hőszigetelés-vastagság és a belső 
tér minél hatékonyabb kihasználása miatt érde-
mes a szarufák közötti teret hőszigeteléssel teljes 
vastagságban kitölteni. Ez azonban csak akkor en-
gedhető meg, ha a külső oldalon elhelyezett fólia 
átereszti a párát, és fölötte megfelelő vastagságú 
légrés marad, amelyben szabadon áramlik a leve-
gő, és elszállítja a hőszigetelésen és páraáteresztő 
fólián átjutott párát.

Amennyiben a külső oldalon párafékező vagy 
párazáró fóliát helyeztek el, úgy a szarufák között 
kell kiszellőztetni a párát. Ebben az esetben a sza-
rufák közötti tér nem tölthető ki teljesen hőszige-
telő anyaggal, biztosítani kell a megfelelő nagysá-
gú légrést, és abban a folyamatos légáramlást.

Érdemes megfontolni azonban, hogy az átszel-
lőztetett hőszigetelés hőszigetelő képessége mint-
egy egyharmadával kisebb, mint a nem átszellőz-
tetett szigetelésé.

Honnan kerül nedvesség a levegőbe?
A pára nem más, mint a levegőben megtalálható 
nedvesség, mely alapvetően egy természetes jelen-
ség. Optimális esetben a beltérben a levegő rela-
tív páratartalom 50-60 % között mozog. Akkor van 
gond, ha ez a páratartalom valamilyen okból növe-
kedni kezd. Az otthonunk levegőjének páratartal-
mát fokozhatják a különféle páratermelő tevékeny-
ségek, például a főzés és a sütés, a vízforralás, a 
fürdőszobánkban a fürdés és a zuhanyzás, a mosás 
vagy éppen a szárítás. A téli időszakban a belső te-
rekből kifelé áramló vízgőz a tetőtéri környezetben, 
főleg a vizes helyiségekben dúsul fel leginkább.  

Milyen károkat okozhat a páralecsapódás? 
Sajnos a magas páratartalom, ha állandósul ottho-
nunkban, a falak átnedvesedhetnek, ami igen csak 
kedvez a penészgomba kialakulásának, amely akár 
komoly megbetegedéseket is okozhat, valamint 
hosszú távon szerkezeti károk is keletkezhetnek a 
nedvesség hatására. A penészgomba kialakulásá-
ra elsődlegesen a konyhában illetve fürdőszobák-
ban számíthatunk, de a jellemzően minden olyan 
felületen megjelenhet ahol a belső felületi hőmér-
séklet hatására a pára kicsapódhat. Ilyen helyek 
például egy rosszul szigetelt épület belső sarkai. 
Többek közt ezért is érdemes gondoskodnunk a 
megfelelő külső hőszigetelésről az épületeinken.

Tippek a páralecsapódás elkerülésére
A megfelelő kivitelezéssel (pl. gipszkarton rend-
szerek beépítésével) szinte tökéletes páraház-
tartású életteret alakíthatunk ki otthonunkban 
és a tetőtérben, de a kivitelezés tökéletessége 
mellett számos eszközt vethetünk be, hogy meg-
előzzük a páralecsapódás kialakulását, ezek közül 
a legfontosabb a rendszeres és alapos átszel-

KIS PADLÁSBÓL 
ÉLHETŐ TETŐTÉR
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lőztetése a lakásnak. Az épületben keletkezett 
pára túlnyomó többsége ugyanis szellőzte-

téssel távolítható el legpraktikusabban. 
Ezen kívül a bútorainkat érdemes úgy 

elhelyezni, hogy azokat a faltól kis-
sé elhúzva biztosítjuk a friss levegő 
áramlását amivel csökkenthetjük a 
páralecsapódás kockázatát. 

Mire figyeljünk, hogy a tetőtér pá-
raháztartása megfelelő legyen?

A megfelelő páraháztartású tetőtér-
ben minden évszakban szárazak a fe-

lületek, így nem alakul ki páralecsapó-
dás vagy nedvesedés. Ezt úgy tudjuk 

biztosítani, hogy a szigetelés belső oldalán 
párazáró réteget helyezünk el. Az ISOVER erre a 

célra fejlesztette ki a Vario® KM DUPLEX UV meg-
erősített, laminált belső oldali párazáró-légzáró 
fóliát, melynek működését leginkább az emberi 
bőrhöz hasonlíthatjuk. Magas páratartalom ese-
tén a Vario® diffúziós ellenállása lecsökken és 
beindul a “szárító hatás” az épület belseje felé. 

Alacsony páratartalom hatására a fólia molekulá-
ris szerkezete megváltozik, a diffúziós ellenállása 
megnő, és nem engedi a párát a belső térből a 
szerkezetbe jutni. A Vario® effektus nem csak té-
len és nyáron játszódik le, hanem egész évben, az 
időjárástól függően. Az ISOVER Vario® KM Dup-
lex fólia egész éveben gondoskodik a tetőszerke-
zetünk páravédelméről és a lakók komfortérze-
téről.      

Az Isover Vario® KM Duplex UV párazáró fó-
liát teljes felületen egyenletesen, kihagyásoktól, 
hézagoktól mentesen kell elhelyezni úgy, hogy ne 
feszüljön. Az átlapolásokat, toldásokat, a párazáró 
réteget gyártó által javasolt ragasztószalagok (pl. 
Isover Vario KB1, Vario® MultiTape) segítségével 
ragaszthatjuk le. A párazáró réteg felszerelését az 
alapszerkezetre (pl. tetőszerkezet elemeire és az 
oromzatra) ragasztó (pl. Isover Vario® DoubleFit 
és Vario® DoubleFit) segítségével végezhetjük el. 
A párazáró réteget az oldalsó falhoz léccel vagy 
UD-profillal kell leszorítani.

SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT.

SPORT
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KENDEL KIHÍVÁS FRISSÍTVE - 2022
Csaknem egy esztendeje már, hogy elindítottuk – társadalmi felelősségvállalás keretében - sport 
kezdeményezésünket. Ez eredetileg csak futás lett volna. Kendel Futás. De a tulajdonos felve-
tette, hogy miért nem bővítjük ki az ötletet több sportágra? Az alapkoncepció ezen kiegészítése 
logikusnak tűnt, ezért módosítottuk az elképzelést és ezáltal az elnevezést is. Így lett belőle Ken-
del Kihívás. Ez alá már bátran be lehet pakolni, akár később is, új sportágakat, amiben az adott 
kihívás teljesíthető. Így nyilvánvalóan több embert elérünk, mint ha csak futás lenne a program. 
A kezdeményezéssel kapcsolatban az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján már eszközöltünk ki-
sebb módosításokat, csiszoltuk a dolgot az igények és a realitás alapján. Az eredeti futás, mint 
sport mellé hamar becsatlakozott a kerékpározás, majd a túrázás. Idén pedig szeretnénk a kaja-
kozást is felvenni a programba. Bízunk benne, hogy ez összejön és ennek is jó lesz a fogadtatása. 
Eddig 35 érmet osztottunk ki. Idén szeretnénk megduplázni az érem birtokosok számát.

A Kendel Kihívás idén is folytatódik! Ne légy rest és teljesítsd valamelyik erőpróbát!
Regisztrálj még ma az egyedi, sorszámozott érmedért: www.kendel.hu/kendel-kihivas
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Már jó néhány hónapja dolgozol itt. Mi-
vel foglalkoztál a Kendeles idő előtt?
- Lassan egy éve erősítem a Kendel Kft. 

csapatát. Raktáros, anyagmozgató vagyok.
Előtte több területen szereztem tapaszta-

latot különböző munkakörben, Többek között 
nem idegen számomra a targonca használata 
sem. Volt építőanyag ismeretem is, illetve hiva-
tásos gépkocsivezetőként 14 évet kamionosként 
töltöttem el. Ebből tíz esztendőt nemzetközi vi-
szonylatban. 

- Történeteidből nekem úgy tűnik, hogy sze-
retted a kamionozást. Miért érezted úgy, hogy 
eljött az idő a váltásra, a nyugalmasabb élet-
stílusra?
- Nagyon sok helyen jártam, többnyire Euró-
pában, de ennyi elég volt az állandó stresszből, 
bizonytalanságból, kényelmetlenségből, spártai 
életkörülményekből! Jól érzem magam a Kendel-
nél. Először nagyon szokatlan volt a sok egyedül 
töltött idő után, hogy segítőkész, barátságos kol-
légák, egy csapat vesz körül.

- Mondj néhány szót a családod-
ról, illetve arról, hogy mivel töltöd 
a szabadidődet? A család jelenti 
a kikapcsolódást számodra, vagy 
van valami hobbid?
- Szabadidőmben szívesen bar-
kácsolok. Ha az időjárás engedi, 
hétvégi kertemben tevékenyke-
dek nagy örömmel. Szeretek jókat 
enni, ezért építettem oda kemen-
cét. A grill-bogrács hely éppen 
fejlesztés alatt áll. Remélhetőleg a 
nyáron már élvezhetjük a kertben a 
kulináris örömöket a családommal. 
Feleségemmel az idén ünnepeljük 
35. házassági évfordulónkat. Két 
felnőtt gyermekünk van. Mindket-
ten régóta önállóak, a saját életü-
ket élik. Szép hivatásuk van. Ikerfiú 
unokáink lassan 3 hónaposak, ami 
egy újabb, kedves elfoglaltsági le-
hetőség a számunkra.

Ez az első munkahelyed. Hova jártál isko-
lába és az mennyire készített fel az itteni 
munkára? Hogyan került nálad képbe a 

Klaszbau Kft.?
- Kamaszkoromban nem tudatosult bennem 
teljesen, hogy milyen pályán is fogom megkez-
deni felnőtt éveim. Valahova viszont mégis be 
kellett adnom a jelentkezésem és mindenképp 
szerettem volna, ha az iskola elvégzésével kapok 
egy szakmát is. Jelentkeztem hát a székesfehér-
vári Jáky József Szakgimnáziumba, magasépítő 
technikusi szakra. Úgy hiszem, az érettségit kö-
vető technikusi év sokban bővítette építőipari 
tudásom, tekintve, hogy csak szakmai órákon 
voltunk foglalkoztatva. De visszatérve az iskola 
elejére, az első gimnáziumi évben nem tudtam, 
miért ezt a sulit választottam, hisz engem nem 
is érdekel az építőipar. Ezen a véleményen vol-
tam egészen addig, míg meg nem kezdtem nyári 

gyakorlatom egy nagyobb cégnél, ahol junior 
művezetőként belátást kaptam az építőipar iga-
zi világába. Azonban két nyári gyakorlat után 
ugyanannál a cégnél, ugyanabban a pozícióban, 
megváltozott a véleményem. Úgy éreztem, nem 
én leszek az, aki megmondja a segédmunkás-
nak, miért ne oda tegye a zsalukövet. Úgy gon-
doltam, inkább háttérmunkásként tevékeny-
kednék, de az építőipar körein belül maradva. 
Ezeknek a követelményeknek tökéletesen meg-
felelt a műszaki előkészítő pozíció. Édesapám 
még születésem előtt ismerkedett meg Kaszti 
Tamással, a Klaszbau Kft. ügyvezetőjével, és 
bár nem építőipar téren, de azóta is folyamatos 
az együttműködésük. Így jött az ötlet, a Klasz-
baunál pont üresedés volt ebben a pozícióban, 
gondoltam hát próbára teszem magam, és be-
adom jelentkezésem.

- Mivel foglalkozol jelenleg a Klaszbaunál?
- Műszaki előkészítő pozícióban vagyok a cég-
nél. Kivitelezőktől, cégektől kérek árajánlatokat, 
fuvarokat szervezek, tervdokumentációkat ér-
telmezek, elemzek.

- Most már itt vagy hét hónapja és részt vettél 
több céges rendezvényen is. Milyen benyomá-
sod alakult ki a cégről és a kollégákról?
- Mielőtt jelentkeztem volna a Klaszbauhoz, utá-
na olvastam ennek a kapcsolt vállalkozásnak 
a korábbi Kendel Közösség cikkekben, ahol új 
kollégák mutatkoznak be. Hihetetlennek tűnt, 
hogy mindenki olyan áhítattal beszél az itte-
ni társaságról, légkörről, mintha ezer meg egy 
éve a cégnél dolgozna. Pedig tényleg, ponto-
san ugyanezt éreztem első Klaszbaus napomtól 
kezdve. Szeretek itt dolgozni, úgy érzem bárkire 
számíthatok, ha szakmai tanácsra, vagy éppen 
árajánlatra van szükségem. Kedvelem minden 
munkatársamat, és szerintem ez kölcsönös.

- Mivel foglalkozol szabadidődben? Van valami 
hobbid?
- Eddig - amíg suliba jártam - minden nyár alkal-
mával lehetőségem nyílt nagynéném által szer-
vezett sárkányhajótúrákban való besegítésre, 
azok vezetésére a Velencei-tavon. Imádok ezen 
részt venni minden szezon alkalmával. Próbálok 
minél többet a vízen lenni, egész nap kint a friss 
levegőn, napsütésben, amíg a jó idő engedi. Így, 
hogy ősz végén befejeződik a szezon a tavon, 
idegen nyelvű ismeretterjesztő és szórakoztató 
sorozatokat nézek.

- Mindenkinek feltűnt itt, hogy állandóan mo-
solygós és jókedvű vagy. Honnét ered ez a 
szimpatikus tulajdonságod, életszemléleted? 
Szóval mi a titkod?
- Titkom biztos nincs, legalábbis én nem tudok 
róla. Hogy honnan eredhet ez a tulajdonsá-
gom? Talán csak egyszerűen szeretem az élete-
met, és örülök ennek. Ahogy annak is, hogy ezt 
a tulajdonságomat kedvelik a körülöttem lévő 
emberek.
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Interjúnk alanya 0036MARK művésznéven szignál-
ja alkotásait. Ki ő? ,,Zéró null, az ő száma zéró null. 
Titkát tartja síron túl…”  A street art egy kicsit par-

tizán munka. Ebből adódóan, ha nagyon sarkosak 
és képmutatóan jogkövetők vagyunk, jogszabályok-
ba ütközik. 0036MARK nem fedi fel személyazonos-
ságát, mert kerüli a bonyodalmakat. Tehát fogadjuk 
el, hogy ebből a cikkből bár megismerünk egy em-
bert, de a nevét nem fogjuk tudni. 

Ahogy a művészeknél nem ritkaság, ő is elég 
kacifántos életutat tudhat maga mögött, ami a pá-
lyaválasztást illeti. Testnevelés szakos általános is-
kola után magasépítő technikumba járt. Így itt van 
egy parányi, közvetett és kissé erőltetett kapcsolat 
a művész és a Kendel Kft. között. Hamar rájött, 
hogy az építőipar nem az ő világa. Az alkotási vágy 
nem a semmiből jött, így a technikumi kitérő után 
megpróbálkozott a művészettörténeti tanulmá-
nyokkal. Ez, elmondása szerint szerencsére, nem 

jött össze neki. Maradt a testnevelés vonal és az 
ebben való felsőfokú tanulmányok. S bár elvégez-
te, időközben rájött, hogy ez sem az, amit szeretne 
csinálni. Ekkor jött az elektronikai bumm a világ-
ban. Kellettek az a szakemberek. Hát általa gazda-
gabb lett a bolygó egy IT szakemberrel. Jelenleg is 
ez biztosítja a megélhetését.

- A nick neved oka kapcsán adódik bennem a kér-
dés, hogy volt már problémád a kihelyezésekből 
vagy eddig megértették a művészetedben rejlő 
értéket és nem zaklatott senki?
- Le is kopogom, mert eddig megúsztam komo-
lyabb vegzatúra nélkül. De előfordult már, hogy 
civil rendőrök éppen akció közben szúrtak ki, és 
olyan is, hogy egy túlbuzgó polgártárs kérdőre 
vont, hogy mégis mit művelek. Viszont különvá-
lasztanám a kérdést, mert hiába látják néhányan 
úgy, hogy van művészeti értéke ezeknek az alko-
tásoknak, és akár Sixtus-kápolna szintű freskót 
is varázsolhatnék egy bérház homlokzatára, de a 
művészi színvonal még nem teszi legálissá. Amit 
én csinálok, az szerencsére kicsit szürke zóna, mert 
az én technikám semmiben nem különbözik attól, 
ahogy a jóga órákat reklámozó plakátokat vagy az 
ingatlan eladó cetliket ragasztják ki – papír alapú 
és fel van ragasztva. Továbbra sem legális, viszont 
talán egy ejnye-bejnyével megúsznám. De nem is 
szeretném megtudni mi lenne a pontos kimenetel 
és szerencsére eddig mindig kidumáltam magam. 
Sőt, hogy a kérdést pozitív gondolattal zárjam, volt, 

aki meg is dicsért, mikor látta a végeredményt, de 
hallottam már házmesterről is, aki óvja a házuk fa-
lára került alkotásom, illetve láttam budapesti ka-
pualjat, ahol gondosan körbefestették a művem, 
amikor az állagmegőrző festésre került sor.
  
- Rajzaid a hazai és a nemzetközi popkultúra 
elemeit vegyítik és ez ad a dolognak egy belső, 
emelt tartalmat, ami igényel egyfajta elvonatkoz-
tatott gondolkodást. Honnan tudod, hogy meg-
értik az emberek, amit ábrázoltál? Vagy ezek a 
képek annyira zsigeri és tudatalatti folyamatokat 
indítanak be, hogy senkinek nincs gondja az ér-
telmezésükkel?
- Inkább azt mondanám, hogy az értelmezés kü-
lönböző szintjeire lehet eljutni, illetve az érzel-
mekre is több szinten tudnak hatni a műveim. A 
popkultúra egy hálás alap, amire könnyű építeni, 
mivel az általam feldolgozott figurákkal jó eséllyel 
találkozott már a többség. Az első lépcső a karak-
terek és alkotóelemek beazonosítása, ami, ha si-
kerül, az eleve egy pozitív élmény. Ehhez általában 
rögtön társul egy erős nosztalgiafaktor is. Így a 
sikerélmény és a nosztalgia kipipálva az érzelmek 
skáláján. Amikor két különböző univerzum karak-
tereit vagy elemeit vegyítem össze egy képben, 
az már önmagában humorforrás, de egyébként is 
igyekszem humort vagy játékosságot csempészni 
az alkotásokba. Ha leesik a poén, akkor az AHA-él-
mény is kipipálva. És mindezeken felül egy újabb 
szint a rejtett üzenetek, a tetoválások, a visszatérő 
ikongráfia felismerése és megértése.

- Nem feltétele a megértésnek, hogy egy bizonyos 
generációhoz kell tartozni a pontos kódoláshoz? Mi 
van a mai tizenévesekkel, akik esetleg látták már a 
Die Hardot, de ez sem biztos, ugyanakkor a Macska-
fogót biztosan nem? Nem záródnak ki a teljes meg-
értésből az újonnan felnövekvő emberek?
- De, de ez nem is baj szerintem. Némileg paradox, 

hogy ezek a művek az utcára készülnek, ahol bárki 
láthatja őket, ennek ellenére az első számú közön-
ség én magam vagyok. A folyamatból csak a kész 
mű az, amit mindenki lát, de az ötlet megszületése, 
az alkotási procedúra, a kiragasztás izgalma, mind 
olyan élmény, ami általában csak nekem szól, így az 
elsődleges cél az, hogy én jól szórakozzam és nekem 
tetsszen. Persze ha eközben véghez viszek valami-
féle értékmentést, vagy kultúrmissziót azáltal, hogy 
a mára kultikus rajzfilmeket és filmeket egy olyan 
korosztállyal is megismertetem, aki egyébként más-
hogy nem találkozna velük, az már csak hab a tor-
tán, ellenben egy mű létrejöttének szempontjából 
ez kevéssé szempont. Szerencsére azért több ilyen 
példa is visszajutott hozzám, hogy szülők a rajza-
im hatására kezdték el a magyar meséket közösen 
megnézni a gyermekeikkel, így tulajdonképpen, ha 
a fiatalabb korosztály nem is feltétlen érti a műve-
im, de lehet, hogy rajtam keresztül jutnak el oda, 
hogy megismerjék azok alapjait.

STREET ART 

A MULTIDIMENZIÓ
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- Ami a technológiát illeti, talán butuska a kérdés, 
de rajzaid számítógépen készülnek vagy egy pa-
pírlapon?
- Szinte kizárólag gépen rajzolok. A kézirajz nem 
az erősségem, így a végtelen visszalépés és javítás 
lehetősége nagy kincs a számomra, és a kiragasz-
tott paste upokon kívül amúgy is igyekszem ke-
rülni a papír pazarlását. Ami nem kerül a falra azt 
újrahasznosítom és saját merített papírt készítek 
belőle. 

- Most már elég szép számú munkád készült el. 
Nem tervezel valami képes antológiát kiadni 
ezekből? Látszódna a nyers rajz, meg az is, hogy 
milyen környezetbe, kontextusba lett kihelyezve. 
Ez kapcsolódna a művészettörténeti vonaladhoz. 
Nyilván nem ugyan az a hatás, mintha az utcán 
szembesülünk egy műveddel, de nagyon sok mű-
vész alkotásait kiadták már összegyűjtve. Így, akik 
nem jutnak el a Louvreba, azok is meg tudják nézni 

valamilyen szinten az ott elhelyezett alkotásokat.
- Az interneten már számtalan olyan platform lé-
tezik, ahol megoszthatom a műveim, így nem fel-
tétlen kell a várost járni, hogy megnézzék őket, de 
az igazi élmény mégiscsak az, amikor belebotlik az 
ember. Ha kivesszük az egyenletből az utcát, ak-
kor ezek csak egyszerű grafikák, amik sok esetben 
önmagukban nem működnek. Éppen ezért a nyers 
rajzokat nem is szoktam megosztani szinte sehol, 
mert azokból pont ez a hitelesség hiányzik, amit 
a környezet ad hozzá. Viszont a már kihelyezett 
művek lefotózása és dokumentálása szinte kötele-
ző lépése az alkotási folyamatnak nálam, mivel a 
street art egy efemer művészeti ág, és lehet, hogy 
amit ma kiragasztok, az egy hét múlva már el is 
tűnik a falakról. Az képes antológiára visszatérve 
pedig, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem 
esik jól, amikor nyomtatásban látom a kreálmá-
nyaimat, ugyanakkor még annyi megvalósítandó 
ötletem van, hogy ha valaki megkeresne egy ilyen 
album tervével, akkor azt mondanám, hogy az 
még korai. 

Magyarként a párlatok terén teljesen más 
elképzeléseink vannak, mint a világ zor-
dabb vidékein élőknek, vagy ahogy egy 

kedves ismerősöm mondta, - miközben a skót 
whiskey-k témakörét boncolgattuk - szerencsét-
leneknek gabonafélékből kell valamit alkotni, hi-
szen nincs felesleges gyümölcsfájuk. Ugyanakkor 
a skótok nem tudják, hogy hazánkban a pálinka 
születéséhez szükséges természeti adottságok 
ugyan kedvezőek, de ezen túlmenően évről-évre 
komoly csatákat kell megvívnia a készítőknek a 
lekvár vagy pálinka kérdéskörében, hiszen feles-
leges gyümölcsfa nem létezik. Szögezzük le az ele-
jén, nem vagyok nagy lekvárfogyasztó… 

Ebből a szemszögből nézve, vagy ha úgy tet-
szik, ezzel az örökséggel a tarisznyámban talál-
koztam fiatal csikó koromban életem első Joh-
nnie Walker whiskeyjével, amit csak azért ittam 
meg fintorgások kíséretében, mert nem volt más. 
Hirtelen felindulásomban meg is fogadtam, hogy 
soha többé ilyen szörnyű ital nem érintheti az 
én gyümölcspálinkán szocializálódott ajkaimat. 
Mindemellett valahol csak nem hagyott nyugodni 
a kérdés; mégis miért isszák annyian? 

A whiskey készülhet árpából, rozsból, rizsből, 
búzából, kukoricából, zabból, stb., vagy ezek ke-
verékéből, az elkészítés bizonyos elemeit a helyi 
előírások, törvények, hagyományok, babonák, 
szokásjog és még az angyalok is befolyásolják. A 
hagyományos skót folyamat leegyszerűsítve úgy 
fest, hogy az árpát áztatják, majd forgatják, szárít-
ják, pihentetik, őrlik, majd egyre melegebb vízbe 
áztatják háromszor. A cukros folyadékot átszűrik 
(vagy épp nem szűrik át), visszahűtik, élesztővel 
erjesztik, majd az így kapott levet lepárolják, majd 
még egyszer lepárolják, aztán – többnyire az írek – 
harmadszor is. Minden lepárlás után csak a middle 
cut jut tovább, a lepárlás elején és végén keletke-
ző folyadékot nem használják. 

Ami a teljes eljárás végén kikerül a rendszer-

ISMERKEDÉS  
AZ ÉLET VIZÉVEL, 
avagy az én Whiskey-sztorim

ből, az a new spirit, ami ebben a formában még 
ihatatlan, durván 68% alkoholtartalmú átlátszó 
folyadék. Ezt kicsit visszahigítva teszik különfé-
le fahordókba, amelyekben eltérő ideig, de skót 
whiskey esetén minimum 3 évig érlelődik. A whis-
key a végleges aromáit és színét tehát a hordóból 
nyeri az érlelés során, melyek lehetnek korábban 
bourbon, sherry, rum, bor, stb. tárolására hasz-
náltak is, sőt, van, amikor ezeket kombinálják. 
Érdekesség, hogy bourbon csak új, amerikai fehér 
tölgyből készült, frissen kiégetett hordóban érhet, 
ezek a hordók utána többnyire Európába kerülnek 
itteni whiskey-k érlelésére. Szintén fontos, hogy 
skót whiskey csak és kizárólag tölgyből készült 
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hordóban érhet, más fajtáknál megengedettek 
egyéb típusok is.

Az érlelés szempontjából nem feltétlenül az 
idősebb whiskey a jobb, ez számos tényezőtől 
függ, akárcsak a komplett folyamat, amit minden 
pontján el lehet rontani; hogy szárítjuk a gabonát, 
mekkora szemcsékre őröljük, milyen arányban 
áztatjuk, meddig szárítjuk, hány fokos a víz, szűr-
jük-e vagy sem, hogy hűtjük vissza, milyen élesz-
tő, milyen üst, hány fokos, milyen hordó, mekkora 
hordó, mennyi időre, hogy tárolják…

Makacsságomnak köszönhetően az évek alatt 
megtaláltam a szépséget a kommersz vonalon, így 
a Jameson, a Chivas Regal vagy a Ballantine's a ba-
ráti összejövetelek részévé tudott válni… ha épp 
nem volt rendes pálinka. 

Lehet, hogy csapongásnak tűnik, de itt emlí-
tést kell tennem a borral kialakult kapcsolatom-
ról, a boron keresztül kezdtem el ugyanis értékel-
ni az alkoholos italok rejtett titkait. Mindenkinek 
van egy olyan emlékezetes pillanata az életében, 
amikor egy új kaput nyitnak ki. A bor esetében ne-
kem ezt egy gyümölcsös muskotályos hozta meg, 
aztán kóstoltam, kóstoltam és kóstoltam. Eleinte, 
amikor a szakma nagyjai azt mondták, hogy a vi-
rágos jegyekkel jól harmonizál a passiógyümölcs 
és a citrusfélék, amelyekre ráhajlik a tejszín, a friss 
vágott fű és a kesernyés utóíz én csak morogtam, 
hogy ez ordas hülyeség, hiszen, hogy a fenébe is 
lehetne a szőlőnek passiógyümölcs vagy tejszín 
íze? A szőlő az szőlő. Pont. Aztán a korábban em-
lített makacsságomnak köszönhetően beleástam 
magam a témába és megtanultam megérteni a 
bort; megtaláltam azokat az elsődleges és má-
sodlagos ízeket, aromákat, amiket egyes fajták 
kapcsán bizonyos régiók vagy eljárások esetében 
keresni érdemes. 

Kezdtek kinyílni a lehetőségek, az ízlelés kap-
csán új értelmet nyert minden. Bizonyos bor-
szőlő-fajták elemzésére akár egy évet is rászán-

tam, így például számos tengerentúli, európai, 
új-zélandi és egyéb Sauvignon Blanc kóstolása 
kapcsán rájöttem, mennyit számít a talaj, a nap-
sütötte órák száma, az átlaghőmérséklet, és hogy 
ez milyen hatással lesz az elkészült borra, hogy 
a számos eltérő tényező milyen irányba alakítja 
ugyanazt a szőlőfajtát.

És vágás. Egy sikereres üzleti találkozót köve-
tően a kézfogás után új partnerünk kínált whis-
key-vel, amolyan „előre a medve bőrére” jelleg-
gel. Mivel ilyen ajánlatot nem illik visszautasítani, 
természetesen koccintásra került sor, és itt jött az 
elképesztő meglepetés. Az első illatolást követő-
en érezhető volt, hogy itt elhagytuk a kispályát. 
Az első korty után ez már bizonyossá vált, a po-
harakba ugyanis egy 28 éves Glen Deveron került. 
Na, ezt tekinthetjük egy olyan, az előzőekben em-
lített pillanatnak, amikor egy „új kaput nyitnak ki” 
előttünk. Mondjuk ezt nem kinyitották, hanem 
berúgták tokostól.

Ez whiskey? Ha igen, akkor én eddig mit it-
tam? Megfogalmazhatatlan ízorgia töltötte meg a 
szám, folyékony napfény, egyfajta mágia, amely-
től az alvó ízlelőbimbók először sikoltva ébrednek, 
majd ujjongva továbbítják az agy felé a hírt, hogy 
végre történik valami! Ezen a ponton kezdett ha-
tározottan foglalkoztatni az a világ, amelynek a 
felfedezésére valószínűleg egy élet is kevés. 

Mivel a Glen Deveron 28 szinte 
fellelhetetlen manapság, ráadá-
sul egy palack hatszámjegyű 
összegre rúgó árával – bár-
mennyire is ízlett - nehe-
zen tudnék önostorozás 
nélkül azonosulni, rá-
adásul válni sem szeret-
nék, egyéb minőségi, 
de megfizethető alter-
natívák közt kezdtem 
keresgélni. Alapvetően 

Végezetül, hogy visszakanyarodjunk a saját 
gyökereinkhez; miben más az Aqua Vitae, avagy 
az élet vize, mint a mi gyümölcspálinkánk? Amíg 
a pálinka egyetlen összetevő ízének esszenciáját 
próbálja a lehető legnemesebb formában párlat-
ként visszaadni, addig a whiskey az eredeti alap-
anyag ízeire többnyire nem reflektál, viszont az 
azokban és a hordókban rejtőző megannyi aro-
mából a legjobbakat igyekszik kiemelni. Ez az ital 
az összetettségről, a komplexitásról szól, amelyet 
meg kell érteni, ki kell elemezni, szó szerint ízekre 
szedni és fel kell nőni hozzá. Illatolás és kóstolás 
útján egy rejtvény tárul elénk, egy játék, amely-
ben mindenki megtalálhatja élete whiskeyjét. Ha 
már van nagy kedvencünk, érdemes megízlelni 
azon belül is a különböző érlelési időkkel készült 
variációkat, vagy épp a hordóerősségű szörnye-
tegeket, mert mind más és más csodát tartogat 
számunkra.

A cikk szerzője  
Uram János rendező-
operatőr, jazz-zongorista, 
webfejlesztő, marketing- 
és reklámszövegíró… aki 
maga se tudja, pontosan 
mivel foglalkozik. Egy 
biztos; hedonista. 
Nagykanállal, néha 
merőkanállal falja a 
mindennapokat (a 
testtömegindexe is 
ezt mutatja, de azzal 
érvel, hogy csak a 
kollagéntől tűnik 22%-kal 
dúsabbnak), nagyevő, 
hobbisszakács és ennek 
kapcsán az alkoholos 
italok terén is mindenre 
nyitott, műkedvelő 
rajongó. 

az ír és a skót nedűk kerültek érdeklődésem köz-
pontjába, mégiscsak „a kályhától kéne elindulni” 
alapon, ráadásul a tengerentúli bourbon sosem 
volt az én világom, de lehet, hogy csak keveset 
kóstoltam…

Szerencsére kiváló anyagok olvashatók már 
hazai portálokon is, remek könyveket lehet kap-
ni a témában, ráadásul egy régi ismerősömről 
kiderült, hogy olyannyira whiskey-őrült, hogy 
saját bevallása szerint ezer kóstolt whiskey után 
hagyta abba a tételes jegyzetelést Excel táblába, 
valamint saját palackozású skót blended maltot 
is tart a gyűjteményében, rengeteg más különle-
gesség mellett. Mivel fejest ugrani egy új világba 
idegenvezető nélkül nem szerencsés, mentorként 
szegődött mellém és apró tanácsokkal, nomeg 
fantasztikus whiskeymintákkal látott el.

Az instrukcióknak megfelelően beszereztem 
ír whiskey fronton az ismerkedéshez ideális pa-
lettát, amely a Redbreast 12, Teeling Single Grain, 
Green Spot és a Bushmills Black Bush tételekből 
állt. Mindegyiket másért lehet nagyon szeretni, 
más titkokat rejtenek a cseppek. 

Már csak a több mint 100 single malt lepárló 
miatt is óriási falat – vagy korty – a skót whiskeyk 
univerzuma, itt ugyanis azon túl, hogy régiónként 
más-más egyéniséget sejtet a környezet, néhány 
esetben egy sajátos technikát is előszeretettel 
használnak, amely a világ más tájain nem jellem-

ző, ez pedig a tőzegelés. A tőzegfüsttel szárí-
tott maláta egyedi, füstös ízt kölcsönöz a 

scotch-nak. A képzeletbeli skót túrám 
folyékony mérföldköveit a Glenfiddi-

ch 12, Glenlivet Illect Stills, Tamdhu 
12, Highland-Islay blended malt és 
egy Ardbeg 10 alkotta, ebben vol-
tak egyáltalán nem füstös, köny-
nyed gyümölcsös tételek és dur-
ván füstös, jódos, nehéz kortyok 
egyaránt. 
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2020 márciusában ezerrel terveztük vállalko-
zásunk első nagyszabású szakmai rendez-
vényét, amikor egyre gyakrabban jöttek a 

Covid-hírek. Szinte egyik napról a másikra kellett 
döntenünk: bár jómagam akkor még nem hittem 
el, hogy tényleg ekkora a baj, de társaimmal kö-
zösen elhatároztuk, hogy elhalasztjuk az áprilisi 
rendezvényt és áttesszük őszre. Akkor nem sejt-
hettük, hogy 2022 februárjában sem jutunk el 
oda, hogy felelősségteljesen meg merjük szer-
vezni a legalább 200 fős eseményt.

Azok táborát erősítem, akik a pandémia idő-
szakát a munkahelyén vészelték át, vagyis nem 
kellett home office-ra váltaniuk, megmaradt a 
napi rutin ezen része. De rengeteg mindent kellett 
változtatnunk az életünkön, sokan körülöttünk 
akarva-akaratlanul is bezárkóztak, más prioritáso-
kat kerestek életükben.

Mi a párommal szeretünk túrázni, a Kék túrát 
2015 óta kisebb-nagyobb szünetekkel teljesítjük. 
Az Írottkőtől Úrkútig, illetve déli irányban Kistol-

mácstól Simonfáig már eljutottunk, de neki volt 
egy másik terve, amihez 2020-ban kapóra jött a 
vírus miatt felborult élethelyzet. Úgy döntöttünk, 
hogy ezt a tervet, ha törik, ha szakad, teljesítjük, 
és kipipáljuk a bakancslistáján.

Így vágtunk bele 2020. július 17-én a Dél-Du-
nántúli Piros Túrába, a kalandunk pedig 2020. de-
cember 6-án zárult.

Összesen 14 nap alatt teljesítettük a teljes tá-
vot, ami a hivatalosnál egy picit több lett: tényle-
gesen 340 km.

A piros túra a szekszárdi vasútállomásról, egy 
indulás előtti, megunhatatlan ízű nyári turistás 
szendvics elfogyasztásával kezdődött és a siófoki 
Víztorony lábánál álló információs tábla tövében 
zárult. A bélyegzőt nagyon furmányosan a tábla 
hátuljára szerelték.

A piros teljesítménytúrához ugyanúgy vásárol-
ható pecsételőfüzet, mint ahogyan a kéktúrázás-
hoz is, a kisokos tartalmazza az útvonal melletti 
látnivalókat, a túra ajánlott menetidejét, szintkü-
lönbségeit.

2020-ra már nem számítottunk kezdő túrázók-
nak, fel voltunk készülve az esős és tűző napsüté-
ses napszakokra is, de bevallom, ez a túra itt-ott 
volt, hogy szó szerint is letérdeltetett. Emlékszem, 
amikor a Mecsekben meneteltünk felfelé, utólag 
belegondolva rendkívül naiv voltam és nem mér-
tem fel azt a tényt, hogy az azt követő 9 kilométert 
végig felfelé tesszük meg, kilométerenként 100 
méter szintemelkedéssel. Féltávon túl megrogy-
tak a lábaim, de a dac, elkeseredés és makacsság 
talpra állított és - ha végig nem is vidáman, de - 
segített aznap célba érni.

Ez a 14 túranap évszakokon átívelő volt, 3 
hosszú hétvégét és 5 önálló napot foglalt magá-
ban, az egyik legforróbb júliusi reggelen indult és 
egy hűvöskés Mikulás-napi délutánon zárult.

Számtalan élményt gyűjtöttünk: sok túratárs-
sal találkoztunk, lopva szedtük fel az erdőszéli mé-

zédes vackorkörtét, a gyerekkorunkat idéző éde-
sen fanyar parasztbarackot, vagy jókat vihogtunk 
az aktuális szállásunkon tapasztalt furcsaságokon. 
Percekig néztük a porban hempergő szamarakat, 
mosolyogva néztük a pocsolyában lazuló békát, 
feltöltődtünk az energiát adó hegyeken és dom-
bokon, átsétálhattunk a végtelennek tűnő Deseda 
Arborétumon.

Miért is írom le mindezt? Nem biztos, hogy 
Te is túrázol, de lehet, hogy épp valami új, vala-
mi szokatlan kalandra vágysz. Erre a túrázás, vagy 
csak egy környékbeli séta tökéletes lehet, hiszen 
sétálni bárhol és bármilyen időben lehet, térkép-
pel vagy anélkül, telefonos applikációval, vagy 
csak az orrod után (na jó, ennél azért legyél fel-
készültebb!). Ha több napra le tudsz lépni, akkor 
a kaland már ott elkezdődik, amikor megpróbálsz 

Gorontay Andrea
MORGENS

KÉK ÉS PIROS

szállást foglalni, sőt a legnagyobb kihívást szin-
te mindig a közlekedés megszervezése jelenti. 
A piros túra 14 napján igyekeztünk a tömegköz-
lekedést igénybe venni, de ez több órányi elő-
tervezést, fejvakarást, alternatívák gyártását és 
útközbeni újratervezést igényelt. De 200%-ban 
megérte. Jó azóta is visszagondolni a pécsi célba 
érkezéskor jutalomként tett állatkerti sétára, vagy 
rádöbbenni, mennyire pazar látványt nyújt a Zse-
lic, esetleg felidézni a Szálka település közepén 
meglátott hatalmas szarvas látványát, nem utolsó 
sorban ma is jókat mosolyogni azokon az esztelen 
rohanásokon, amikkel épphogy elértük az aznapi 
utolsó buszt.

A piros túra élménye már a miénk. Az emlé-
keket majd újra feleleveníthetjük, amikor a kék 
túrán eljutunk a Mecsekig, hiszen a kék és piros 
túra többször is keresztezi egymás útját.
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Február 2. volt, egy zord téli nap estéje. A 
mindig szorgos mackó épp aznap reggel éb-
redt téli álmából, de szinte azonnal elkezdte 

szőni 2022-es terveit. Telis-tele volt álmokkal és 
kitűzött célokkal, tudta, hogy a Kendelnél és a 
Bakonyban is csuda jó dolgok várnak rá. Úgy gon-
dolta, hogy már egészen jól beilleszkedett a csa-
patba, töviről-hegyire ismeri munkahelyét, ideje 
terepmunkát is vállalnia.

– Úgy döntöttem, hogy segítséget kérek Tőled. - 
bátran és ragyogó szemekkel kezdett bele mon-
dandójába Vendel. Tamás hallotta a hangján, 
hogy ez nem csak egy kósza fellángolás, Vendel 

valamit nagyon komolyan a fejébe vett, el-
szántnak és optimistának tűnt.

Idén szeretném többféleképpen 
kipróbálni magam, úgy érzem, hogy 

még jobban a Kendel hasznára vál-
hatok. Ehhez szeretném pár hét-

re kölcsönkérni a bringádat, de 
ígérem, mire megjön az igazi 
tavasz, már vissza is adom! 
Holnap már szükségem is 
lenne rá. Elhoznád nekem? 
Tudunk már munka előtt ta-
lálkozni? Mutatok valamit.

Ezt szinte egy medveszusszal 
hadarta el, de olyan lendület 
sugárzott a hangjából, hogy 

Tamás azonnal válaszolt: 
– Oké, akkor találkozzunk reggel 

7 órakor a főbejáratnál.

Elköszöntek egymástól, letették a te-
lefont, és mindketten némán ültek pár 

percig a készülék mellett. Vendel örült, 
hogy hallhatóan sikerrel járt és új kalandok 

elébe nézhet, Tamás pedig tűkön ült a kíváncsi-

ságtól, pörögtek a gondolatai, nem tudta elkép-
zelni, mire készül szürke bundás barátja.
Leszállt az éj, mindenki nyugovóra tért, a regge-
li ébresztő pedig mindkettőjüknél a szokásosnál 
korábban csörgött. Vendel az ébresztőóra első 
hangjára felpattant az ágyból, sietve megmosa-
kodott, belekortyolt frissen főzött macikávéjába 
és felöltötte előző este gondosan kivasalt piros 
munkaruháját. Eközben Tamás már a kerékpárját 
rögzítette az autója rakterébe, elköszönt Nórától 
és sietve távozott.

Pontban 7 órakor mindketten a megbeszélt hely-
színen voltak, Vendel kérésére pedig autóval 
mentek tovább. A Csúcsos-hegy volt az úticél, de 
Vendel ennél többet nem mondott, csak csend-
ben nézett ki az ablakon és idegesen dobolt man-
csával a lábán, míg oda nem értek. Leparkoltak, 
kiszálltak az autóból. Vendel egy hátizsákot vitt 
magával. A parkolótól egy pár perces sétával a 
város egyik legmagasabb pontján voltak, és Ven-
del belekezdett mondandójába.

– Tamás, tudod jól, hogy mi medvék egy életre 
tervezünk. A barlangunk nem csak egy alvóhely, 
hanem hosszú medveöltőkre az otthonunk. Eddig 
nem jöttem rá, hogy ez egy nagyon fontos közös 
pont kettőnkben. Az otthon gondos teremtése. 
A szakmádnak köszönhetően házakat tervezel, 
amelyekből otthonok válnak. Én pedig most már 
tudom, mi a küldetésünk.

Vendel előhúzott a hátizsákjából egy távcsövet és 
közben folytatta a beszédét. Tamáson látta, hogy 
egyre izgatottabb, még mindig nem tudta össze-
rakni, miről van szó.

– Azért kértem kölcsön a bringád, mert a követ-
kező hetekben szeretnék többször feltekerni ide 
és a Köves-dombra is. Az interneten olvastam, 

hogy ezek egész Székes-
fehérvár és Fejér megye 
legmagasabb pontjai. Ez 
azért fontos nekem, mert 
innen egy távcsővel na-
gyon messzire elláthatok. 
Észrevehetem az üres tel-
keket, ahova az emberek 
építkezhetnek, ahol új éle-
tet kezdhetnek. Láthatom, 
hogyan élik a környékbeli-
ek az életüket, picit beles-
hetek a mindennapjaikba, 
és abba is, mi szükséges 
egy kényelmes családi kuc-
kóhoz. Kiszúrhatom azokat 
az elhagyatott és pusztu-
lásnak indult épületeket, 
amelyek helyén otthont 
varázsolhatunk. Te és én. 
Mert egyszerűen érzem, 
hogy együtt kell házakat 
terveznünk, otthonokat alkotnunk. Ehhez én 
felkutatom a környéket, megtalálom a módját, 
hogy a legjobban végezzük az új küldetésünk. 
Jegyzetfüzetet és tollat is hoztam magammal, 
leírok és rajzolok minden ötletet, hogy Te majd 
szakmailag is megfelelővé alakítsd… Tudom, 
hogy ez most nagyon hirtelen jött és talán túl 
sok is, de mit gondolsz, belevágunk?

Vendel titkon végig fürkészte Tamás arcának 
rezdüléseit, miközben beszélt. Miután befejezte 
mondandóját, hagyta Tamást is szóhoz jutni, aki 
először megköszörülte a torkát, vett pár mély le-
vegőt, majd röviden így folytatta:
– Vendel, az elmúlt hetekben, amíg Te téli álmot 
aludtál, én elkezdtem újra rajzolni. Házterveket, 
különféle ötleteket. Akkor még kicsit céltalan-
nak tűnt, de azt hiszem, összeállt a kép, miköz-

ben hallgattalak. Mi együtt fogunk otthonokat 
teremteni! Ez szenzációs lesz! Még nem tudom, 
hogyan álljunk neki, de mindenképp vágjunk 
bele. Te most pár hétig csak bringázz és fedezd 
fel a környéket, addig én is átgondolom, hogyan 
tovább a közös úton. Most viszont menjünk 
vissza dolgozni, nehogy a többiek hiányoljanak 
minket.

Vendel visszapakolt a hátizsákjába, majd egyene-
sen Tamás szemébe nézett és kézfogásra nyújtot-
ta mancsát.

– Tudtam, hogy megértjük majd egymást és még 
szorosabbá fűzhetjük munkánkat. Nagyon várom 
a folytatást! – mondta.

Gorontay Andrea meséje
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higgyünk neki, fogadjuk meg tanácsát. Egy lelkiis-
meretes, jó szakember az ajánlatában részletesen 
kitér arra, hogy hogyan készíti el a tetőt és milyen 
anyagokat épít be. Garanciát vállal a munkájára és 
megtekinthető referenciái vannak. Nem úgy akar 
spórolni az ügyfelének, hogy „ezt sem meg azt sem 
kell beépíteni” vagy „van ebből olcsóbb is majd én 
beszerzem”, hanem rendszerben gondolkodik és 
minden szükséges elemet jó minőségű anyagokból 
épít be. Tudja, hogy kulcsfontosságú a jó tetőfó-
lia, és azt szakszerűen, a legnagyobb gondossággal 
fogja beépíteni. Figyel a hófogásra és viharbiztossá 
teszi a tetőt. Fontos pillér lehet a szakkereskedés 
is. Nem csak a mintaállványokon lehet megtekin-
teni a tetőfedőanyagokat, de szaktanácsot is ad. 
Anyagkigyűjtést végez és tetőrendszerre ad aján-
latot. A legtöbb gyári tartozék ott van a polcon és 
azonnal vihető, ha esetleg kevesebbet rendeltünk. 
Visszaveszi a raklapokat és végig fordulhatunk hoz-
zá segítségért az építkezés alatt. 

Van tehát segítség, csak vegyük ezeket igénybe. 
Persze valahol mégiscsak maga a tetőfedőanyag 
az első amire gondolunk a tetővel kapcsolatban. 
Lehet, hogy nem az anyaga, és szinte biztos, hogy 
nem az ára alapján döntünk. Szín és forma, meg-
jelenés és esztétika, tartósság és garancia, ezek 
azok, amik igazán fontosak a számunkra. Tájéko-
zódhatunk a gyártói weboldalakon, ahol részletes 
leírást kapunk a felületképzésekről, innovációkról, 
számos referenciaépület fotója megtalálható. Ve-
gyük fel a kapcsolatot a gyártó képviselőjével, akár 
egy tervszámolás az igény, ha szakmai tanácsra 
van szükségünk, vagy a megrendeléssel kapcsolat-
ban kérünk segítséget. Megtaláljuk a gyártó által 
ajánlott kivitelezők listáját is, elérhetőséggel. 

Önmagában a tetőfedő anyagokkal kapcsolat-
ban viszont tudnunk kell, hogy mindegyiknek van 
egy legalacsonyabb hajlásszög határa, ahol biz-
tonságosan alkalmazható. Ez azért egy lényeges 
kérdés, mert manapság nagy divat a kis, vagy ala-

csony hajlásszögű tetők betervezése.
Ez részben összefüggésben van az 

anyaggal és a profil kialakítással is. Telje-
sen laposnak tűnő tetőt - ami azért csak 
optika, hiszen az attika fal mögött a tető-
nek 2-5%-ban lejtenie kell, hogy elvezesse 
a vizet a tetőösszefolyókhoz – csak bitu-
menes lemezzel, vagy PVC lemezzel lehet 
lefedni, valójában szigetelni. Itt is van szá-
mos lehetőség, terasztetőt, zöldtetőt ki 
lehet alakítani. 

5-7 fokos tetőt például korcolt lemez-
fedéssel lehet megoldani. Egy állókorcos 
lemezfedés modern megjelenést biztosít, 
azt azért jó tudni, hogy lemezfedést jól 
megcsinálni nagy szakértelmet igényel és 
minőségi anyagokból beépítve magasabb 
költséggel jár. Minden építőipari terület 
komoly szakemberhiánnyal küzd, a bádo-
gos szakma ebben élen jár. Trapézlemezt, 
ipari épületekre való táblás lemezeket ta-
lán nem tervezünk családi házunkra, ezek-
kel a 10-12 fokos hajlásszögű tetők fedése 
megoldható.

Cserépfedésekben korábban 25-30 fok 
alatt nem igazán gondolkodhattunk. Ha 
megnézzük a hazai népi építészeti hagyo-
mányokat, a tetők 40-45 fokosak vagy akár 
meredekebbek voltak. Nem véletlenül, a 
korabeli tetőfedő anyagok ilyen esetben 
tudták biztonsággal elvezetni az éghajla-
tunkra jellemző számos formában és külön-
böző intenzitással megjelenő csapadékot. A 
hullámos profilú betoncserepek megjelené-
sével már a 20 fok alatti határ is alkalmazha-
tó lett, de szigorúan csak az alátéthéjazatok, 
a tetőfólia megjelenésével és alkalmazásá-
val együtt. A sík profilú cserepek viszont 
nem használhatóak ugyanazon hajlásszö-
geknél, mivel a vízelvezetésük másképpen 

A tető minden épület esetében egy hangsú-
lyos pont. Ha új házat építünk, akkor azért, 
mert mégiscsak ez lesz új otthonunk koro-

nája, meghatározó az épület megjelenése szem-
pontjából, a ház ötödik homlokzata. Ha felújításban 
gondolkodunk, akkor az esztétikán túl hangsúlyo-
sabb, hogy megbízható, hosszú távon védelmet 
nyújtó, minden igényt kielégítő tetőnk legyen, 
hiszen nem szeretnénk a felújítási procedúrát az 
életünkben még egyszer végigcsinálni. Egyszer egy 
riportban megkérdezték tőlem, hogy milyen a jó 
tető? És bár nem előre leegyeztetett kérdés volt, 
nagyon lényegre törő, ha jól belegondolunk. Mert 
mi is igazán fontos, ha a tetőre gondolunk? Hogy 
ne kelljen rá sokat gondolni a hétköznapokban, 
ne bosszúságot, hanem örömet okozzon. Ne javít-
gatni kelljen, esetleg csak időnként karbantartani. 

Biztonságban legyünk alatta, ha jön az orkán erejű 
szél, ömlik az eső, tombol a hóvihar. Akkor is, ha 
beépített tetőterünk van és gyakorlatilag 40-50 
cm-re a fejünk felett már tombol az időjárás. Ha 
már tetőtér, akkor az legyen élhető. Télen és nyá-
ron is. Ne szökjön a meleg, ne párásodjon, ne pe-
nészedjen a szerkezet, nyáron ne legyen forróság 
és ne az áramzabáló klímán múljon csak, hogy el 
tudjunk aludni egy forró nyári estén. Mindez arra 
az eredményre kell vezessen minket, hogy ne csak 
tetőfedő anyagban gondolkodjunk, hanem tető-
ben, tetőrendszerben, tető megoldásban. Nem 
biztos, hogy az építtető dolga, hogy részleteiben 
tisztában legyen az egyes alkotóelemekkel. Ha jó 
szakembert találunk, akár olyat, aki a gyártók kép-
zésein részt vesz, gyártó ajánlott listáján megta-
lálható, esetleg szakmai szervezetnek tagja, akkor 

Viniczai Róbert 
termékmenedzser,  
BMI Magyarország Kft.

A HÁZ KORONÁJA, 
avagy a tetőfedésről a szakértő szemével



működik. Teljes felületükön folyhat a víz, könnyeb-
ben bejut a síkban elhelyezkedő illesztési hornyok-
hoz, és megnő a vízbejutás veszélye a cserép mögé. 
Hullámos profilú cserepeknél a vízfolyás irányítot-
tan folyik a cserepek hullámvölgyeiben, a hornyos 
illesztések pedig magas ponton találhatóak. Az, 
hogy víz jut be a cserepek mögé, elkerülhetetlen. a 
cserépfedések vízzáróak és nem vízhatlanok. A nap-
jainkra jellemző időjárási körülmények között a por-
hó, a csapóeső nagy szél esetén vizet juttathat be 
a fedés illesztésein keresztül. Ezért van szükség ma 
már minden tetőnél jó minőségű tetőfóliára, szak-
szerűen beépítve. Szükség van rá, mert máshogy 
építkezünk, mint régen. Régen maximum élelmiszer 
vagy gabona tárolására használták a padlásteret és 
ezek aljzata agyagtapasztás volt, vagy például salak-
feltöltés. Ezeknek meg sem kottyant, ha víz került 
rájuk vagy kis kupac havat hordott be a szél. Ezt a 
mennyiségű vizet fel tudták venni és el tudták pá-
rologtatni anélkül, hogy a lakótérben nyoma lett 
volna beázásnak. Ma már beépítjük, vagy később 
szeretnénk beépíteni a tetőteret, alapkövetelmény, 
hogy páraáteresztő tetőfólia kerüljön a szarufákra. 
Alacsonyabb hajlásszögű a tetőnk, emiatt magas 
vízzáróképességű tetőfóliát kell használunk, például 
sík profilú tetőcserépnél 20-25 fokos tetőhajlásszög 

között deszkázatra elhelyezve, szegtömítéssel ellát-
va. Vagy 30 fok körüli a tetőnk, de tagolt, esetleg 
hosszú esésvonalú tetőszakaszaink vannak, kötele-
ző tetőfóliát beépíteni. Vagy nem építjük be ugyan 
a tetőteret, de fafödémünk van, a gerendák közé 
és a tetejére elhelyezett szálas szigetelőanyaggal. 
Itt sem engedhető meg, hogy a nedvességre érzé-
keny szerkezet bármi vizet kapjon, és tetőfóliára van 
szükség. Ha nem beépített a tetőterünk, akkor gon-
doskodni kell a padlástér átszellőztetéséről, ugyanis 
téli hideg időben előfordulhat, hogy az ide feljutó 
pára kicsapódik a tetőfólia belső hideg oldalán, még 
akkor is ha páraáteresztő, és visszacsepeghet a szi-
getelésre. A vizes hőszigetelés teljesen el tudja ve-
szíteni a hőszigetelő képességét. Kulcsfontosságú, 
hogy szakszerűen kivitelezett lég és párazáró réteg 
épüljön be a fűtött terek oldala felől. 

Beépített tetőtereknél korszerű szigetelőanya-
gok, tökéletes párazáró belső oldali fóliák és akár 
hőreflektáló külső páraáteresztő tetőfóliák állnak 
rendelkezésre, hogy egy korszerű és energiahaté-
kony rétegrendet állítsunk össze. Ezek együttesen, 
egy gyártó rendszerét alkalmazva, akár rendszer-
garancia háttérrel biztosítják a jó klímát a nyári me-
legben is és a téli időszakban is alacsonyan marad 
a fűtési számla. Egy szarufa feletti PIR szigeteléssel 
a jelenkor legjobb szigetelő képességű anyagával 
dolgozhatunk, ráadásul hőhídmentesen, 
mivel a szigetelő réteg azonos vas-
tagságban egybefüggően kerül 
a tetőszerkezetre, elkerülve 
a szarufáknál keletkező 
hőveszteséget. Már 14 
cm vastagságban tel-
jesíteni tudjuk a jelen 
hatályos hőtechnikai 
követelményeket, 22 
cm vastagságban al-
kalmazva pedig már 
passzív ház szintű lesz 

a tetőnk hőszigetelése. Ha nem túl összetett a te-
tőnk, akkor tetőfóliával ellátott PIR szigetelőtáblá-
kat is használhatunk, így egy lépésben a tetőfólia 
is felkerül a tetőre. Létezik tetőfólia nélküli válto-
zat is az összetett tetőknél leeső hulladék csökken-
tésére, vagy ha például egy hőreflektáló páraáte-
resztő tetőfóliával szeretnénk fokozni a szigetelés 
hatékonyságát.  Bár ritka, hogy egy így felépített 
szerkezet alacsony hajlásszögű tetősíkon épül ki, 
de ha így van, a fólia nélküli PIR szigetelés a foko-
zottan vízzáró vagy vízhatlan alátéthéjazatnak is 
biztosítja a megtámasztó szerkezetet. Nem lehet 
elégszer hangsúlyozni, hogy különösen, amikor 
nagy értékű, speciális termékek beépítése mellett 
döntünk, akkor a kivitelező megválasztása kulcs-
fontosságú, mindenképpen olyan szakemberre 
bízzuk magunkat, akinek már van tapasztalata 
ilyen termékek beépítésében.

Végezetül csak-csak visszatérve a tetőfe-
dőanyagokra, az már tényleg a hölgyek dolga, 
hogy kiválasszák, milyen színű, esetleg milyen fe-
lületű legyen pl. az a cserép, ami a gondosan ösz-
szeállított tetőrendszerünk záróeleme lesz. Forma 
szempontjából el kell fogadnunk azt a műszaki 
korlátot, hogy sík tetőcserepet akármennyire is 
az tetszik ne akarjunk 15-20 fokos tetőre felten-
ni, sőt, inkább csak 25 fokos tetőhajlásszög felett 
gondolkodjunk benne. Hullámos tetőcseréppel a 
17-20° is megcélozható, van lehetőség egy speci-
ális tetőrendszerrel 7-12° között is megoldani a 

tetőfedést, ez hullámos profilú, vízgátas, na-
gyobb mérető tetőcseréppel lehetséges, 

de itt számolni kell az anyag és kivitelezői 
költségek megugrására.

Színek szempontjából a harmónia, 
a környezetbe illeszkedés, esetleg a 
települési előírások a mértékadók. Lát-
juk, hogy a sötét színeknek van nagy 
divatja, az antracit, a szürke különböző 

árnyalatai, fekete, esetleg a sötétbarna 

színek dominálnak. Klasszikus téglavörös, piros 
színek kicsit háttérbe szorulnak. Azt jó tudni, hogy 
a sötét színek képesek magasabb hőmérsékletre 
felmelegedni a nyári napsütésben, ha beépített te-
tőterünk van, akkor megfontolandó a hőreflektív 
felületű sötét színű betoncserepek alkalmazása, 
mert kevésbé melegszenek fel, mint a hagyomá-
nyos felületű társai. Közelről megnézve találunk 
olyan sima felületű betoncserepet is már a piacon, 
melyek simasága szinte a kerámiacserepekével ve-
tekszik. A szendvicsszerkezetű gyártástechnológiá-
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val lehet elérni, hogy a cseréptest a nagyobb szem-
csenagyságú összetevőknek köszönhetően kellően 
szilárd maradjon, de a felső felület egy extra finom 
szemcséjű réteg alkalmazásával szép sima felüle-
tet biztosítson, ami esztétikailag is kedvező, de a 
szennyeződések is kevésbé tudnak megtapadni a 
felületen. 

Tetőnk a kiválasztott alapcseréphez passzoló 
idomcserepek és egyéb kiegészítők beépítésével 
lesz teljes értékű, jól átszellőztetett, viharbiztos, 
lecsúszó hóval szemben biztonságos, kéménynél 
és egyéb áttöréseknél kellően zárt, és rendszertar-
tozékként kínált ereszcsatornával felszerelt. Ezek-
re a fontos elemekre egy következő cikkben még 
visszatérünk.
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jelenlétet helyben, ezen túl pedig minden alkal-
mas férfi kapott valamennyi katonai kiképzést is. 
Ezt a hadszervezetet a belső lázadásoktól, külső 
támadástól való félelem hozta létre, ám ahogy 
múltak az évtizedek, sem lázadás nem tört ki, 
sem invázió nem érkezett, viszont a tartományi 
alakulatok fenntartása elvitte a helyi adóbevéte-
lek egy részét, s abban a néhány esetben, amikor 
tényleg szükség lett volna a helyi katonákra, az is 
kiderült, hogy kiképzésük bizony hagy kívánniva-
lót maga után.

A japán császári kormányzat a 8. század végé-
re elégelte megelégelte ezt, s döntött úgy, hogy 
nem tartja fenn tovább ezeket az alakulatokat. 
792-ben egy rendelettel eltörölték a teljes tarto-
mányi katonai hálózatot, a helyükbe lényegében 
semmit sem állítva, de jogot adva a tartományi 
kormányzóknak arra, hogy afféle milíciákat, ma 
úgy mondanánk, polgárőrséget szervezzenek a 
helyi erőkből s az ő segítségükkel tartsák fenn 
a közrendet szükség esetén. Ezeknek az ala-
kulatoknak a fenntartására, felfegyverzésére 
azonban már nem kaptak forrást, mondhatni, a 
központi kormányzat megszabadult a teljes vidé-
ki hadszervezet fenntartásának a költségeitől, a 
helyiekre hárítva azt. A dolog pedig működött, 
az államilag finanszírozott hadszervezet megszű-
nése nem tűnt fel senkinek (hiszen nagyszabású 
zendülés, külső támadás továbbra sem volt), el 
lehet képzelni, ahogy Kiotóban, a császári fővá-
rosban veregették egymás vállát az állami veze-
tők, hogy milyen jól megoldották ezt a problé-
mát.

Azonban a világ változott, a rendszernek, 
mint minden rendszernek, a korabeli Japánban 
is voltak vesztesei: az adót fizetni nem tudó, a 
földjükről ezért menekülni kényszerülő földmű-
vesek; az öröklésből kieső fiatalabb testvérek, 
akik közül sokan törvényen kívülivé válva rablás-
ból, fosztogatásból próbáltak megélni. A közbiz-

tonság ezért fokozatosan romlott. Ennek okán 
ezeknek a milíciáknak a tagjai egyre kevésbé te-
hették meg, hogy műveljék a földet, dolgozzanak 
egyszerű földművesként s csak akkor szálljanak 
fegyverbe, ha arra szükség volt – már állandó-
an fegyverben kellett állniuk, azaz egyre inkább 
katonák lettek, elszakadva eredeti munkájuktól. 
Ezek az emberek már nem gondoltak – nem gon-
dolhattak – magukra gazdaként, földművesként, 
identitásuk a katonáskodáshoz, a harchoz kötöt-
te őket: ők lettek a szamurájok első képviselői.

Újabb lökést adott a változásoknak az, ami-
kor a távoli tartományok közbiztonságának a 
romlása elért odáig, hogy az egyre szemtele-
nebb és egyre nagyobb létszámú rablóbandák 
a fővárosba igyekvő adószállítmányokat fosz-
tottak ki – ez bizony már érzékenyen érintette 
a vidék problémáira amúgy kevésbé fogékony 
császári kormányzatot is, de mivel saját, az adó-
szállítmányok védelmére kirendelhető haderő-
vel már nem rendelkeztek, nem tehettek mást, 

A szerzőről:

Dr. Szabó Balázs
2012-től adjunktus és 
tanszékvezető-helyettes 
az ELTE BTK Japán tan-
székén. Fő szakterülete a 
Muromachi- és Edo-kori 
japán történelem, ko-
ra-újkori japán eszme-
történet, azon belül is 
a harcművészeti iskolák 
dokumentumkincse és 
filozófiája. A japán sza-
kon japán történelmet, 
klasszikus japán nyelvet 
tanít alapképzésben, 
klasszikus japán szöve-
gek olvasását, kanbunt 
és történelmi szeminá-
riumot tart a mester-
képzésben. A doktori 
képzésben témavezető 
oktató.

KIK VOLTAK A 
SZAMURÁJOK?
Egy kis társadalmi- 
történeti háttér.

A szamurájokról mindenki hallott, akár ér-
dekli Japán történelme, akár nem, az egyik 
legismertebb japán kifejezésről van szó, 

elterjedtsége a szusival vagy a gésával vetekszik. 
Egy sor képzet társul a szóhoz, hősiesség, bátor-
ság, önfeláldozás, hűség, csupa pozitív tulajdon-
ság, ami miatt a szamuráj szó egy sor brand által 
használt, marketingértékkel bíró kifejezés lett. Ám 
a legtöbben elbizonytalanodnak, ha feltesszük a 
kérdést, kik voltak tulajdonképpen a szamurájok, 
hogy alakult ki ez a sajátos csoport Japánban és 
egyáltalán minek tekinthetjük őket, professzio-
nális katonáknak, lovagoknak, társadalmi osztály-
nak? Ebben a kis írásban a régi Japánba vissza-
menve megjelenésük körülményeiről, öntudatuk 
formálódásának folyamatáról szeretnék mesélni.

Történetünk a 7. századi Japánban kezdődik, 
amikor az ország akkori urai (a császár és környe-

zete) olyan hadszervezetet képzeltek el, amelyik 
az egész országra kiterjed, decentralizált, így le-
hetővé teszi, hogy bárhol robbanjon ki zavargás, 
bárhonnan érje az országot támadás, gyorsan fel 
tudjanak lépni ellene. Ennek a törekvésnek egy-
részt az volt az oka, hogy jelentős változások zaj-
lottak Japánban akkor, s a vezetők nem tartották 
kizártnak, hogy a változások ellenzői lázadásokat 
fognak kirobbantani, másrészt pedig az, hogy 
nem sokkal korábban a japánok háborúba keve-
redtek Kínával (Korea miatt), s a császár igencsak 
félt attól, hogy a hatalmas birodalom büntető-
hadjáratot indít Japán ellen. Ennek megfelelően 
az országot hatvanhat tartományra osztották 
fel s minden tartományban a helyi lakosság so-
raiból (a munkaadó terhére) katonai alakulatot 
állítottak fel. Az ezekben rotációban szolgáló 
földművesek így biztosították az állandó katonai 
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mint utasították a helyi milíciák vezetőit, hogy 
lépjenek kapcsolatba egymással, szerveződjenek 
nagyobb létszámú egységekké és védjék meg az 
állami adót. A főváros, Kiotó utasításának enge-
delmeskedve pedig ezek az addig széttagoltan, 
egymástól elszigetelten működő kis félkatonai 
csoportok elkezdték felvenni egymással a kap-
csolatot. Nagyobb alakulatokká szerveződtek és 
ennek megfelelően tiszteket, parancsnokokat 
választottak maguk közül. A japán vidék külön-
böző részein egyre nagyobb, egyre jobban szer-
vezett, a kormányzattól teljesen független kato-
nai erő kezdett kialakulni.

Egy idő után ezek az egyre nagyobb csopor-
tok vezéreket találtak maguknak, főleg olyan 
emberek személyében, akik neves fővárosi 
arisztokrata családok vidékre szakadt rokonai 
voltak, hiszen a korai szamurájok minden ön-
állóságuk ellenére a japán állam tagjai voltak s 

nagy tisztelettel tekintettek a császárhoz közel 
álló főnemesekre. Ezekre a posztokra számos, 
a császári családból származó, de már vidéken 
élő és gazdálkodó személy került, így lett ismert 
köreikben a Minamoto vagy a Taira családnév 
(ezek a császári család mellékágai voltak). A 
kulcsmozzanat itt az volt, hogy ők nem császári 
kinevezés, állami megbízás útján kerültek veze-
tői pozícióba, hanem a szerveződő szamurájcso-
portok maguk választották ki őket, fogadták el 
őket parancsnokként, viszonyuk hozzájuk emiatt 
nem hivatalos, az állami hierarchián alapuló, ha-
nem személyes, önkéntes volt. Ez magyarázza a 
szamuráj urához-parancsnokához való feltétlen, 
néha már vak hűségét, amiről oly híresek lettek 
a történelem későbbi századaiban.

A korabeli japán császári kormányzat tehát 
részben spórolásból, részben nemtörődömség-
ből a vidékre bízta a közbiztonság fenntartását, a 
katonai feladatok ellátását, s amikor főleg a kele-
ti országrészekben a helyzet romlani kezdett, az 
eredetileg ideiglenesnek szánt katonai csopor-
tok tagjai már nem térhettek vissza „civil” mun-
kájukhoz, állandóan fegyverben kellett állniuk. 
Ez megváltoztatta azt, ahogy magukra tekintet-
tek: egyre kevésbé földműves-gazdálkodónak, 
egyre inkább harcosnak látták magukat – meg-
született a szamurájság. Annak köszönhetően 
pedig, hogy ezek az emberek helyzetükből adó-
dóan csak közvetlen parancsnokaikat „látták”, 
hiába tudták, hogy fölötte is van a tartomány 
kormányzója, a császári főhivatalnokok s a rang-
létra tetején maga a császár, ez afféle „nem az én 
dolgom” jellegű ismeret volt, ami oda vezetett, 
hogy ha vezetőjük a császár által kinevezett erők 
ellen küldte csatába őket, nem sokat gondolkod-
tak. Mivel pedig a 12. század közepére ezek a 
csoportok jelentették az ország teljes fegyveres 
erejének a túlnyomó részét, a császári hatalom 
napjai meg voltak számlálva.

Turanitz Gergely vagyok 1986-ban szület-
tem Székesfehérváron. Vendéglátós csa-
ládba nőttem fel, szüleim és testvéreik 

régóta vendéglősök. Így nem volt kérdés szá-
momra és húgom számára sem a pályaválasztás. 
A Budapesti Gazdasági Egyetem turizmus-ven-
déglátás szakára jártam, majd a családi vállalko-
zásban kezdtem el tevékenykedni 2009-től, ami 
a Tekergő Étterem és Motelt jelenti. Mondani 
szokás, hogy minden kezdet nehéz, ez nálunk is 
így volt. Édesapámmal kezdetben voltak üzleti 
nézeteltéréseink a tapasztalt vén róka és a fiatal 
meggondolatlanság néha szembement egymás-
sal, de az évek alatt összecsiszolódtunk. Szeren-
csésnek tartom magamat, hogy elmondhatom, 
a példaképem a saját édesapám. Azóta szüleim 
nyugdíjba vonultak és húgommal visszük a Ve-
lencén található Tekergő Étterem és Motelt. 
Katkával nem ültünk a babérokon, 2015-ben 
felújítottuk éttermünket, melyet egy fatüzelé-
ses pizzakemencével bővítettünk és elterjedt a 
hír, hogy a vidék egyik legjobb hamburgerét és 

pizzáját áruljuk. Nagy fellendülést tapasztaltunk 
és sokan jelezték, hogy miért kell Székesfehér-
várról Velencére kijárniuk, ha egy jó hambur-
gert szeretnének enni. Innen jött az ötlet, hogy 
nyissunk egy egységet szülővárosunkban is. A 
megfelelő üzlethelység megtalálása után, nagy 
felújításba kezdtünk és 2017-ben megnyitottuk 
a Patent Gasztrobárt a Kossuth udvarban, Fe-
hérvár belvárosában. Fő kínálatunkat itt a ham-
burgerek, thai tészták, wrappok, levesek teszik 
ki. Jelenlegi projektünk – melynek megvalósítá-
sában a Kendel Közösség is sokat segített - egy 
Velencén nyíló kézműves kovászos pékség mely-
nek neve „Félúton Pékség és Még”. 

2016-ban megismerkedtünk egy Amerikából 
származó sütési technikával a BBQ kultúrájával. 
Egy Spartan Race-t teljesítettem Visegrádon, ha-
zafele pedig a legelső magyar BBQ étteremben 
álltunk meg ebédelni, az Őrházban, Tahitótfalun. 
Itt kóstoltam először igazi amerikai technikával 
készült füstös húsokat. Ez a gasztro-élmény ak-
kora hatással volt rám, hogy elkezdtem bújni az 

TURANITZ 
GERGELY
portré
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internetet, videókat nézegettem és teljesen bele-
ástam magam. Megrendeltük első sütőnket egy 
magyar gyártmányú szmókert, a BBQ Pit-Boxot 
melyet Gyöngyösön gyártanak, és a világ külön-

böző pontjain már megtalálhatóak. Innen in-
dult a szerelem, mely fogásokat éttermünk 

kínálatába is beleillesztettük.
Mit jelent a BBQ? A BBQ az amerikai 

hentesek találmánya, akik nem tudtak 
mit kezdeni a megmaradt zsíros húsok-
kal, ezért találták ki a BBQ technikát, 
amely füstön sütés lassú tűzön-t jelent, 
vagyis 110-130 Celsius fokos meleg füst-

tel találkozik a hús és hosszú ideig, lassan, 
több órán át sül. A nagyobb húsokat, mint 

a marhaszegy, sertéslapocka, sertéstarja 
akár 8-14 óráig is éri a meleg füst. A kisebbe-

ket, mint a kacsamell, csirkecomb vagy sertés 
oldalas pedig rövidebb ideig. A lényege, hogy 
direkt tűzzel nem találkozik a hús, csak meleg 
füsttel. Ez ad különleges ízkaraktert a húsnak. 
A barbecue-zásnak egyik alapvető kritériuma, 
hogy a hús egy tisztán fa tüzeléses vagy faszenes 
sütőben készüljön, melynek szmóker a neve. A 
szmóker lényege hogy a tűztér és a sütőtér kü-
lön van úgy kialakítva, hogy a füst megfelelően 
áramoljon. Füstös karakte-
res íze mellett nem szárad ki 
a hús, hanem omlós, szaftos 
marad mindamellett, hogy ke-
ményebb kérget és lágy belsőt 
eredményez.

Időközben kipróbáltuk ma-
gunkat a Barbecue versenyzés 
világában is. A KCBS –Kansas 
City Barbecue Society- ver-
senyszövetségnek 50 évre 
visszanyúló hagyománya van, 
mely Európában az utóbbi év-
tizedben kezdett csak teret 

hódítani. Erre a hullámra ültünk fel mi is és 2017-
ben az első Magyarországon rendezett nemzet-
közi barbecue versenyt csapatunk a Katka Gergő 
BBQ (KGB) megnyerte. Ez a siker egy óriási lendü-
letet adott a továbbiakban és a verseny által kva-
lifikáltuk magunkat a meghívásos Jack Daniel’s vi-
lágbajnokságra. Versenycsapatunk tagjai Loncsár 
András, Lencsés Zoltán, kishúgom Turanitz Katka 
és jómagam voltunk. A 2018-as évet a világbaj-
nokságra készülve töltöttük, tréningeken és ver-
senyeken vettünk részt, megragadtuk mindig az 
alkalmat a sütő beüzemelésére. Ez egy izgalmas 
év volt, mert eljutottunk versenyekre Ausztriába, 
Szlovéniába, Angliába és Olaszországba is. A fő 
megmérettetés pedig októberben A Jack Daniel’s 
gyár területén Tennesse-ben várt ránk, ahol 120 
csapatból a középmezőnyben végeztünk. Nagyon 
sok élménnyel gazdagodtunk odakint, és nagyon 
sokat tanultunk a BBQ világáról. 

Az utóbbi pár évben fontosabb lett számunk-
ra a családalapítás és a munka, így a versenyzést 
pihentetjük, bár az utóbbi két évben nem is volt 
nagyon verseny a világjárvány miatt. Azért étter-
münkben rendszeresen tartunk BBQ vacsorákat 
és főzőiskolánkban BBQ oktatásokat is, így sütő-
ink sosem pihennek.

Az építőiparban az igények, a lehe-
tőségek és a technológiák folyama-
tosan változnak. Egy dolog örök, az 

emberek vágya a saját otthonra.
 A Föld népességének robbanásszerű 

gyarapodása és a felpörgetett gazdasági fo-
lyamatok hatására az építőanyagok az egész 
bolygón hiánycikknek minősülnek. Ez jelen-
tős árfelhajtó tényező a kivitelezés során. 
Továbbá ökológiai lábnyomunk már nem 
mögöttünk van, hanem utolért, sőt kicsit 
le is hagyott bennünket. Ennek következ-
ményeként egy felelősen gondolkodó faj 
környezettudatossá kell, hogy váljon. Tehát 
ősi, szinte genetikai szinten belénk kódolt 
igényünkkel szemben, miszerint otthonra 
vágyunk, ott van a serpenyő másik oldalán 
a két tény, hogy józan költségvetéssel kel-
lene házat építenünk, ráadásul a természeti 
erőforrásokat szükségtelenül nem fogyaszt-
va, azokat pazarlóan nem károsítva. Akik 

felismerik és elfogadják a vágy, lehetőség, 
józanság szent háromságát, biztosan okosan 
fognak építkezni. Ez egy komoly kihívás, nem 
csak az építtető szemszögéből, hanem a ter-
vezés és kivitelezés részéről is. A Vendel Há-
zak erre az összetett kihívásra ad racionális 
választ. Ráadásul úgy, hogy az építtető szá-
mára - a Klaszbau Kft. által - már átgondolt és 
kidolgozott folyamatok révén, egyszerűbb, 
kedvezőbb árú és gyorsabb is lesz a projekt.

 Legyél hát Te is az időd, a pénztárcád 
és a Föld barátja! Válaszd a Vendel Házakat! 
Okosan!

KONCEPCIÓ:

AA++, minőségi készházak, téglából,  
5 hónap alatt, kulcsrakészen. 

VENDEL HÁZAK –   
CSAK OKOSAN!

Szerzők:
Kaszti Tamás 
Tolvaj Botond
Áldott István



ÉPÍTÉSZETÉPÍTÉSZET

KENDEL KÖZÖSSÉG • 2022 ÁPRILIS • 4140 • KENDEL KÖZÖSSÉG • 2022 ÁPRILIS www.kendel.hu www.kendel.huOTTHON ÁLMODÓ OTTHON ÁLMODÓ

BEMUTATKOZÁS:

 1993 óta foglalkozunk épületek tervezésével és 
generálkivitelezésével, emellett partnercégünk 
a Kendel Építőanyag 1991-ben kezdte meg épí-
tőanyag-kereskedelmi tevékenységét.

 Ennek a szoros együttműködésnek köszön-
hetően naprakészek vagyunk az építőanyag 
kínálat és az árak tekintetében is. Az épí-
tőanyag-gyártók folyamatos termékfejlesztése-
it első kézből kapjuk, így a felhasznált anyagok 
és technológiák tekintetében a legfrissebb tu-
dást tudjuk felhasználni épületeink tervezésénél 
és megvalósításánál.

 A csapatunk fő gerincét építészmérnökök 
alkotják, akik a tervezést és a projektvezetést 
végzik, a műszaki előkészítési- és építésvezetési 
feladatokat építésztechnikusok látják el.
 A szakági tervezések (statika, épületgépészet, 
elektromos rendszer, földmérés, útépítés) külső 
partnerekkel történő szoros és állandó együtt-
működés keretében valósulnak meg.
 Épületeink teljes kivitelezését állandó Alvállalko-
zó partnereink végzik, akikkel együttműködésünk 
szinte a kezdetek óta tart.

FILOZÓFIA:

 Már a kétezres évek elején felmerült a gondolat, 
hogy készházakat építsünk.
Mivel a téglát tarjuk hagyományosan jó épí-
tőanyagnak, ezért soha nem gondolkodtunk 
könnyűszerkezetes megoldásban.

 Akkor, kidolgoztuk a komplett programot, 

alaprajzi variációkkal, a különböző családszerke-
zet igényeinek kiszolgálására.

Ezt végül nem indítottuk el, mert annyi mun-
kánk volt, hogy ezt már nem volt energia működ-
tetni, bármennyire is hittünk benne.

 Időközben a világ megváltozott körülöttünk. 
Új igények, új szempontok nyertek teret az épí-
tőiparban, ami kedvez akkori elképzeléseinknek, 
ezért a Vendel készházprogramot nem halogat-
juk tovább.

 Tesszük ezt azért, mert hiszünk benne, hogy 
olyan egyedi értéket hozhatunk létre, amivel sok 
család életminőségét tudjuk jelentősen emelni. 
Lakóházaink korszerű, energiatakarékos, modern 
megoldást nyújtanak, hogy a benne élők igazi ott-
honra találjanak.

 Meghatározónak gondoljuk a magas mi-
nőségű műszaki tartalmat, a „szinte nulla” 
energiaigényt, a mindössze öt hónapos komp-
lett építési időt, és az ezzel arányos, rendkívül 
kedvező árat. A Vendel Házak program folya-
matos fejlesztés alatt áll. Ezzel garantálható, 
hogy a műszaki tartalomba mindig integrál-

hatók lesznek a frissen megjelenő, korszerűbb 
anyagok, fejlettebb gépészet. Jelenleg is több 
opcionálisan kiválasztható változat közül lehet 
csemegézni, mind alapterület, mind gépészeti 
megoldások tekintetében. De az opcionális le-
hetőségekhez tartozik a kerítés, a különálló ga-
rázs és a kertrendezés is. 

ÉRVEK:

Miért jobb egy Vendel ház, mint az egyedi ter-
vezésű, új családi ház?

Ár: 
- Kb. 25% megtakarítás, a mai építőanyag és kivi-
telezési árak mellett - ez szenzációs!
Idő: 
- 6-12 hónapos tervezési idő helyett 2-3 hetes ter-
vadaptációs fázis, a helyszíni adottságok és a listá-
ból választható opcionális építtetői igények miatt. 
- 1-1,5 év kivitelezési idő helyett 5 hónap alatt el-
készül.
Hatósági engedélyeztetés:
- A kompakt, egyszerű épületforma miatt szinte 
bármilyen építési telekre elhelyezhető a helyi elő-
írások szerint.
- Alapterv számos TAK-kal (Település Arculati Kézi-
könyv) összeegyeztetve, azokhoz igazítva. Ezáltal 
nincs kellemetlen meglepetés az engedélyezési 
eljárás végén.
Építési folyamat végig egy kézben:
- A tervező és kivitelező azonos, így nincs egy-
másra mutogatás a szereplők között az építtető 
kárára.
Biztos alapokon:
- Kipróbált, bejáratott terv, ahol a csomópontok, 
részletek is pontosan megtervezve. Kiállták az idő 
próbáját.
- Nem kell a helyszínen rögtönözni, nincsenek B 

tervek és ,,majd valamit kitalálunk” - vészmegol-
dások.

Miért jobb egy Vendel ház, mint egy használt 
családi ház?

Kalkulálható ár: 
- A mi díjunkon felül csak a telket kell kifizetnie 
és költözhet.
- Nem kell semmit átalakítani, felújítani, nincse-
nek ,,megszaladó” járulékos költségek.
Nyugalom hosszútávra: 
- Garanciát vállalunk az elkészült épületre. 
- Minden új, ezért egy jó ideig nem kell semmire 
sem költeni.
- Nincsenek csontvázak a szekrényben (eltakart 
beázások, repedések, stb.).
Rugalmasság:
- Arra a telekre építjük fel, amelyikre Ön szeretné.
- Nem kell kompromisszumot kötnie a ház és a 
helyszín között.
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Korszerű, használható élettér:
- A 21.századi, hazai igényekhez igazított alap-

rajz.
- Az új energetikai szabályoknak is meg-

felelő hőtechnikai paraméterek. Vas-
tag, hőszigetelő burok a legkorszerűbb 
anyagokból. Napelemekkel működ-
tetett, felületi hűátadással üzemelő 
fűtési rendszer, ami nem csak gazdasá-
gos, de környezetbarát is.

Nincsenek felesleges terek:
- Kényelmes, élhető otthon. A ház pont 

akkora, amelyre szüksége van.
- Nem kell 200-300m2 területet kifűteni, 

berendezni, takarítani.

Miért jobb egy Vendel ház, mint egy új építésű 
társasházi lakás?

Idő:
- 2 éves kivitelezési idő helyett, 5 hónap alatt 
elkészülünk.
Zsúfoltság nélkül, nyugalomban: 
- Ugyanazért a pénzért nem kell a lépcsőházból 
50-100 emberrel közösködni.
- Nem látnak rá a teraszára, nyugodtan kiülhet 
pihenni.
- Autója nem egy tömött, szűkös mélygarázsban 
áll vagy az utcán, közterületen áll, hanem az ott-
hona mellett, tető alatt, Önhöz közel.
Saját kert: 
- Nem közös zöldfelület vagy játszótér, csak a 
családja és Ön léphet be. 
- Szabadon helyezhet el tárolót, kerti bútorokat, 
medencét.
- Olyan növényeket ültet, amilyeneket csak szeret-
ne. Senki nem szól bele a kert kialakításába.
Rugalmasság:
- Arra a telekre építjük fel, amelyikre Ön sze-

retné, tehát nem kell kompromisszumot kötnie 
a helyszínt illetően. Társasházak esetén erről a 
projekt gazda dönt.
Kevesebb költség:
- Nincs közös költség, társasházi ,,Házirend” és 
zajos falszomszéd.
- Senki nem szól bele, hogy a későbbiekben mi-
ként újítja fel vagy akár bővíti a tulajdonát.
Átlátható pénzügyek:
- Nem függ a projekt attól, hogy mások fizet-
nek-e.
- Ön egyedül köt szerződést a tervező-kivitelező 
céggel, ezért nincsenek közbenső szereplők, be-
fektetők, mint a nagy lakásépítési projekteknél

A RÉSZLETEKÉRT KERESD KOLLÉGÁINKAT:
Kaszti Tamás, kaszti.tamas@klaszbau.hu

Tolvaj Botond, +36-30-313-6349
tolvaj.botond@klaszbau.hu

Pörgye Dániel, +36-30-334-5982
porgye.daniel@klaszbau.hu

„Te mivel 
foglalkozol? 
ÉN INFLUENSZER 
VAGYOK!  
Mi?”

Igen, igen, eljutottunk idáig is. Igen lehet azzal 
is pénzt keresni, hogy felveszed ahogy játszol, 
majd kirakod Youtube-ra, pucsítasz a képe-

ken, magadba tömsz mindent, amit eléd raknak, 
csúnyán beszélsz, megprankelsz másokat, vagy 
épp kifigurázod az internet népét; a kommente-
lők legalját, és még sorolhatnám.

De miért követjük, miért nézzük, miért kom-
mentelünk, bosszankodunk, irigykedünk???

A reklámipar sokat fejlődött a cipőt a cipő-
boltból óta. Akkor még egész más volt a tar-
talomfogyasztás és internet híján a csatornák 
száma is korlátozott volt. Ahogy az internettel 
gyorsult az információ-áramlás, úgy borította 
fel a tartalomfogyasztási szokásokat, növelte az 
ingerküszöböt, és hozott létre olyan generáció-
kat, akik szinte már TV-t sem néznek, rádiót sem 
hallgatnak, és az életükben nem volt még újság 
a kezükben. A telefonból fel sem néznek miköz-
ben közlekednek és az óriásplakátok nekik csak 
valami színes háttér.

Régen nem számoltak a gyerekekkel, fia-
talokkal, mint fogyasztókkal. Manapság egy-

re jobban fókuszálnak erre a rétegre, akik bár 
nem rendelkeznek önálló keresettel, mégis vé-
leményvezérek a családban. Gondoljunk csak 
bele, amikor elmegyünk vásárolni és megkér-
dezzük mit hozzunk. Az esetek többségében 
konkrét márkát fognak megjelölni, ha például 
egy túró rudiról van szó.

A ’70-es ’80-as években a reklámok mellett 
azért meghallgattuk saját influenszerjeink véle-
ményét is, ami azt jelentette, hogy megkérdeztük 
a szomszédasszonyt, hogy tényleg olyan jó-e az 
a mosópor. Ez volt az úgynevezett girl/boy next 
door jelenség. Az internet és főleg a közösségi há-
lók térhódításával, adózhattunk annak a szenve-
délyünknek, amit a valóságshow-k tettek teljes-
sé. Mert szeretünk kukkolni. Mit evett, mit vett 
fel, hol volt, épp mivel mossa a ruhákat. 

Celeb? Influenszer? Celebinfluenszer? Miért 
fontos ez?

Amikor elhatározzuk, hogy influenszert vá-
lasztunk a kampányunkhoz, voltaképpen arcot 
keresünk a termékhez, szolgáltatáshoz, külde-
téshez. Egyszerűnek tűnik, de valójában, ha 
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nem választunk körültekintően, az olyan káro-
kat okozhat, amiket nagyon nehéz helyreállíta-
ni. Nagy cégek követtek el hibákat, amelyeket 
nagy erőfeszítésekkel tudtak csak orvosolni. 
Gondolok itt Kendall Jenner Pepsi reklámjára, 
amelynek az lett a következménye, hogy még 
Madonna is posztolt egy képet, amelyben egy 
Coca Cola van a kezében. 

Kire bízzuk akkor a népszerűsítést? 
Olyan emberre, aki hitelesen tudja képvisel-

ni a márkámat és hasonló értéket képvisel. 
Az influenszereket fontos megkülönböztet-

ni, aszerint, hogy honnan van az ismertségük, 
esetleg raktak le mást is az asztalra mielőtt re-
gisztráltak valamelyik social media felületre.  

Sportolók, színészek, művészek mind azok, 
akiknek már ismert a neve, már social media nél-

kül is véleményvezérekké váltak, hiszen anélkül is 
követtük őket. Eljártunk sporteseményekre, meg-
néztük őket egy-egy színdarabban, ott voltunk a 
koncerteken, a kiállításon, olvastuk a műveiket. 
Ők azok, akik már ismertek voltak mielőtt been-
gedtek volna minket a privát szférájukba. Felirat-
koztunk, mert kíváncsiak voltunk a mindennapja-
ikra, szinte családtagokká válhattunk. 

Az előző halmazon túl vannak azok, akiket a 
social media tett híressé. 

Ennek a körnek is több csoportja létezik, 
hiszen van, akit azért követünk, mert olyan té-
mákat dolgoz fel, ami hasznos tanácsokkal lát el 
minket, legyen az egy lakásfelújítás, egy jó ebéd 
elkészítése. 

A fiatalok által követett influenszerek nép-
szerűsége az igazán megfejthetetlen a negyven 

A cikk szerzője 
Geri Katalin, aki jelentős 
tapasztalatokat szerzett 
már marketing területen 
és jelenleg a Follow Me! 
Premium Influencer 
Marketing Ügynökségnél 
projekt menedzser.

felettiek számára. Miért nézik, ahogy játszik? 
Miért jó, ha tátog egy dalra? Hogy lehet, egy 
tiktokos ma Amerika egyik legnépszerűbb éne-
kesnője? Nincs rá sem recept, sem módszer. A 
TikTok a maga 689 millió felhasználójával az ön-
kifejezés új lehetőségét hozta magával. 

Így lett egy szenegáli olasz CNC gépkezelőből 
az egyik legnépszerűbb arc a világon. Pedig Kha-
by Lame csak egyszerű megoldást mutatott be 
a bonyolult és haszontalan lifeheckek helyett. 
Persze ehhez kellett az arc, valamint a kézmoz-
dulat is, ami a védjegyévé vált. 

A humor segített sok magyar fiatalnak is 
influenszerré válni. Radics Peti, Dancsó Péter, 
Zsozé Atya, hogy csak néhányukat említsek, 
tett szert humoros videóival elképesztően sok 
követőre. A titok csak annyi, hogy hitelesek, 
természetesek, csak srácok a szomszédból, akik 
úgy kommunikálnak ahogy a fiatalok teszik. 

Népszerűek továbbá, azon személyek a so-
cial médiában, akiket azért követünk, mert rém 
kínos, amit csinálnak. Kinevetjük, de megnézzük 
és feliratkozunk a tartalmaikra. 

Beszéljünk a trendekről.
Tapasztalatom szerint az influenszer-marke-

ting egyre nagyobb szeletet kap a marketing költ-
ségvetésből. Sok vállalat egyre inkább a kisebb 
(5-10000) követővel rendelkező véleményvezé-
reket keresi a kampányához, mert sokat számít, 
hogy egy-egy poszttal, hány embert ér el, és hány 
emberből vált ki valamilyen reakciót az adott 
téma. Nem mindegy, hogy egy 300.000 követő-
vel rendelkező celeb influenszert választunk, aki-
nek a posztját lehet, hogy látja 200.000 ember, 
de ebből csak 3 fő az, aki esetleg betér a boltba 
a termékért. Sokkal hatékonyabb, hogy olyan vé-
leményvezért választunk, aki tényleg hitelesen 
tudja az üzenetet közvetíteni. Lehet, hogy csak 
5000 fő látja, de ebből 50 fog bemenni a boltba a 
hirdetett termékért vagy szolgáltatásért. 

A követők gyűjtése sokak számára létfontos-
ságú lett. Annyira, hogy amíg csak a követőszám 
volt a lényeg, nem voltak restek követőket vá-
sárolni és like-okat gyűjteni Mongóliából. A 
marketing szakemberek meg hoppon maradtak, 
mert a kampányok nem voltak hatékonyak. Per-
sze, hiszen a vett követők a kitett posztokra már 
nem reagáltak. Az ilyen influenszereket hamar 
kivettette magából a piac, mert elégetett pénz 
volt a rájuk bízott kampány. 

Időnként elgondolkodom, hogy vajon a már 
nem élő, régi, nagy sztárok hány követővel ren-
delkeznének a Facebookon vagy az Instagra-
mon? 
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Hogy egy kicsit rendhagyók legyünk 
a végén kezdem. Mi a célod ebben a 
sportágban, hová szeretnél eljutni profi 

kerékpáros éveid alatt? Van benned ilyen hosz-
szútávra felépített terv, vagy inkább csak egy-
egy szezonban gondolkozol, aztán az élet úgy 
is hozza?

- Egy-egy szezonra lebontva gondolkodom. 
Célom, hogy évről-évre fejlődjek és jobb ered-
ményeket érjek el.

- Akkor úgy kérdezem, hogy van hosszútá-
vú célod vagy inkább álmod? Dobogó valame-
lyik nagy versenyen?

- Nagyon nagy távlatokban nem gondolko-
dom. Szeretnék nagy versenyeket nyerni, de tu-
dom, hogy ehhez először ,,kis” versenyeket kell 
nyerni, azelőtt pedig kis versenyeken kell do-
bogóra állni és így tovább… Persze távlati célok 
vannak az álom horizonton. Például szeretnék 
indulni a Tour de France-on.

- A tavalyi év végén szerződtetett az In-
termarché Wanty Gobert. Mi motivált anno a 
váltásra? Nyilván ez előrelépés, de ez gyakor-
latban miben nyilvánul meg? Komolyan szá-
molnak veled? Jobbak a feltételek?

- Sokkal jobb bánásmódban részesülök itt. 
Komolyan számolnak velem és úgy kezelnek, 
mint egy komoly versenyzőt.

- Amikor létrejön egy ilyen szerződés, nyíl-
tan megmondják neked, hogy mit várnak tő-
led és te mit kaphatsz tőlük? Tehát elmondják 
előre, hogy te leszel a csapat sztárja, akit tá-
mogatnak a többiek, vagy éppen ellenkezőleg, 
csak hatodik ember lehetsz, vízhordó? Vagy 
azt mondják, hogy dolgozz keményen és majd 
meglátjuk?

- Mielőtt leszerződtem a csapattal, nagyjá-
ból felvázolták, hogy mik az elvárásaik velem 
szemben.

- Elmondhatod, hogy mit várnak tőled?

- Persze. Felvezető ember leszek a sprintekben.
- Hú, az kemény próbatétel! Kit kell felve-

zetni, ki a kiemelt sprinter nálatok?
- Több kiemelt sprinterünk is van. Thijssen, 

Kristoff és Biniam Grmay is mind nagyszerű 
sprinterek. 

- Egy csapatnál miként kerül eldöntésre, 
hogy ki, milyen versenyen indul? Kérheted ma-
gad egy versenyre vagy ez ezt teljesen a csapat 
vezetése határozza meg?

- A csapat az alapján dönti el, hogy kit hol in-
dít, hogy az adott emberek miként tudnak részt 
venni a csapat elképzeléseinek megvalósításá-
ban. Mindig adott egy terv, amely alapján a csa-
pat a lehető legjobb eredményt próbálja elérni. 

PEÁK BARNABÁS

Peák Barnabás, 23 éves, 
országúti kerékpáros. 
Hat esztendőnyi evezés 
után váltott át kerékpár-
ra. 2018-ban megnyerte 
az országos bajnokságot 
és az időfutam bajnok-
ságot is. Ez utóbbi ered-
ményt 2020-ban meg is 
ismételte. Néhány éve 
már nemzetközi csapa-
toknál építi sportolói 
karrierjét. 2022-től az 
Intermarche Wanty 
Gobert csapat tagja.

interjú

Ebben az egyes versenyzők különböző módon 
tudnak szerepet vállalni.

- Hogy jellemeznéd a csapatodat azok szá-
mára, akik nem annyira vannak elmélyülve a 
kerékpár sportban?

- Egy vidám hangulatú, ám mégis nagyon ko-
moly, professzionális együttesről van szó. Nagyon 
szuperül érzem magam az Intermarche Wanty 
Gobertnél. Az egész csapatot átjárja a családias 
hangulat. Ezt persze minden csapat elmondja ma-
gáról, de itt valóban igaz is, hiszen a családiasság 
mélyről gyökeredzik. A Wanty és Gobert testvér-
pár cégjei – amelyek hozzátok hasonlóan érintet-
tek az építőiparban - hosszú évek óta támogatják  
a csapatot és ők maguk is úgy tekintenek rá, 
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mintha egy nagy család lennénk.
- Azt lehet tudni, hogy miként kerültél kép-

be ennél a csapatnál?
- A csapatnak szüksége volt egy olyan ver-

senyzőre, aki képes ellátni a sprinterek felveze-
tését, az ezzel járó feladatokat. Az ügynöksége-
men keresztül vették fel velem a kapcsolatot. A 
kezdeti tapogatózások után a kereslet és kínálat 
könnyen egymásra talált.

- Ilyenkor, kora tavasszal, hogyan zajlanak 
az edzések? Mi a napirend? Egyáltalán együtt 
edz ez a sok nemzetiségű csapat, vagy minden-
ki máshol dolgozik a jobb formán?

- Mindenki máshol edz. Emellett viszont so-
kat versenyzünk együtt, ami ugyanúgy része a 
forma építésének.

- Te például hol és miért pont ott?
- Én Gironában élek. Ez egy spanyol kisváros 

a francia határ közelében. Azért választottam 
ezt a helyet, mert sok kerékpáros él itt és társa-
ságban jobban telik a felkészülés. 

- Nagy, nemzetközi csapatversenyeken ke-
vés a magyar résztvevő. Szerinted mi ennek az 
oka?

- Egyelőre. De ez változni fog. Sok, új tehet-
ség bontakozik ki mostanában hazánkban, úgy-
hogy bízhatunk benne, hogy hamarosan töb-
bünket lehet követni majd a tévében.

- Azoknak a gyerekeknek, akik mostanában 
választanak sportágat, miért javasolnád az or-
szágúti kerékpározást? Mivel motiválnád őket 
erre?

- Ebben a sportban az a legjobb, hogy akkor 
is élvezhetjük, ha nincs több éves tapasztalatunk, 
több millió Forintunk. Semmihez sem vagyunk 
kötve. Az ember csak felül a biciklire és elmehet 
tekerni bárhová. Szép helyekre juthat el, gyönyö-
rű tájakat nézhet meg élőben, miközben nem 
szorul rá senkire és semmire. Az élményeknek 
csak a saját elszántsága szab határt.


