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Kedves Olvasó!

T

öbb, mint egy éve írtam köszöntőt a
Kendel Közösség magazinban.
Repül az idő!
Érdekes volt kezembe venni az előző lapszámokat, látni az elképesztő fejlődését a tartalomnak. Köszönet Istvánnak, aki lankadatlanul
gyűjti, írja, szerkeszti az érdekesebbnél érdekesebb témákat, hogy ezeken keresztül különleges embereket ismerhessünk meg.
Ahogy a mostani kiadványt átlapoztam, mondhatom, most sem lesz ez másképp.
Több írás kapcsán is furcsa átfedést érzékeltem
gondolkodásomban, az elmúlt években egyre
erőteljesebben foglakoztató nagy kérdésekben. Gyakran beszélgetünk Benedek fiammal az idő fogalmáról, létezéséről.
Közösen jutottunk arra az álláspontra, hogy valójában az idő nem létezik, még
ha a mindennapokban mégsem tudunk ettől elvonatkoztatni.
Érdekes, hogy egy 14 éves gyerek ugyanazokra a kérdésekre keresi a választ,
mint én, és persze sok minden másra is. Hova tűnik a köztes 40 évben ez a
nyitottság, ez a válaszkeresés?
Jó szórakozást kívánok az olvasáshoz!
Kívánom, hogy Mindenki találja meg a maga lényegét, ne csak az írások között.
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TÖRTÉNELMI
IDŐKET ÉLÜNK

T

örténelmi időket élünk. Szó szerint és gazdasági,
építőipari értelemben is. Olyan dolgok szemtanúi voltunk az elmúlt hónapokban, amire senki
nem számított tavaly ilyenkor. Az események alakulására nincs hatásunk. Csak annyit tehetünk, hogy
fogjuk keményen a kormánylapátot, és igyekszünk
egyenesben tartani a hajót. Ezzel együtt az élet nem
áll, nem állhat meg. A tavaszi lapszámunkban kezdeményezésként jelzett dolgozói kihívás program azóta
lezárult. Sikeres aktivitás volt. Megmozgattuk a kollégákat, és erősen bízunk abban, hogy a többségük a
magánéletben is tovább viszi a sportos szellemet, amit
kiengedtünk a palackból.
Március végén lezárult Giro d’Italia kampányunk.
A játék nyertese és az értékes tárgynyeremény boldog
tulajdonosa Krékity Tamás lett. Ezúton is gratulálunk
neki! Mire ez a lap az olvasókhoz kerül, már túl leszünk
magán a Giro D’Italia versenyen is. Bízunk benne, hogy
sok embernek szerzett a verseny három magyarországi szakasza kellemes élményeket. Hiszünk abban, hogy
az élmény a legnagyobb érték a mai világban. Ezért

www.kendel.hu

vállaltuk fel, hogy az első negyedéves vásárlói akciónkat erre a hazai és
nemzetközi viszonylatban is jelentős eseményre fűzzük fel.
Áprilisban jelentettük be az első negyedéves kivitelezői ösztönző
program nyertesét is. A Kendelnél a legnagyobb forgalmat bonyolító
cég a Roll-North Trade Kft. lett. A cég nevében a tulajdonos, Hornyák
Roland vette át a nyereményt. Gratulálunk!
A kedvezőtlen időjárás és sorozatos megbetegedések miatt néhány betervezett céges rendezvényt el kellett halasztanunk. Ilyen volt
egy kirándulás és a családi nap is. Ezeket az értékes, csapatösszekovácsoló eseményeket igyekszünk később megtartani. Ugyanakkor dolgozói kezdeményezésre gyűjtést szerveztünk a háborús menekültek
támogatására. Az akció sikeres volt.
A negatív események ellenére hiszünk a jövőben. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a tény, hogy nemrég elültettünk három új fát a telep környezetének parkosítása során. Ha valami igazán kiválóan jelképezi a jövőbetekintést, az a faültetés. Hisz ezek a növények a következő
generációknak adnak majd árnyékot.
A nyár nálunk is a pihenésről,
feltöltődésről szól. A kollégák sorban szabadságra mennek. Természetesen ügyelünk rá, hogy vevőink
ebből ne vegyenek észre semmit.
Szeptemberben reményekkel telve
vágunk neki az év utolsó harmadának. Kívánjuk, hogy addigra béke
legyen és megnyugvás mind a világban, mind a piacokon is.
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A

RIO
NEGRO

z expedíció három résztvevője közül a
legfiatalabb, a 11 éves Simon-Pörgye Iván
emlékeit idézem fel.

2019-20-as kenuexpedíciónk Amazóniába, a Rio Negro középső szakaszára vitt el minket. A Rio Negro az Amazonas legnagyobb baloldali mellékfolyója. Vize a sok kilúgozott humusz és tőzeg miatt
fekete, a sekélyebb részeken vöröses színű. Indulási pontunk Santa
Isabel do Rio Negrótól kb. 60 km-re, nyugatra helyezkedett el, érkezési célunk pedig Barcelos városa volt.

Írta: Simon György

www.velenceitohajozas.hu
www.expediciovelenceito.hu

Első éjszakám a vadonban
„Manausban szálltunk hajóra, majd több napon
keresztül haladtunk felfelé a folyón. Már beesteledett, amikor elértük azt a pontot, ahonnan
a túránkat szerettük volna indítani. A kapitán�nyal előre megbeszéltük, hogy a hajót kisegítő
motorcsónakkal dobjanak ki minket egy szigetre.
Máig előttem van a kép, ahogy a zsúfolt hajón
lévő emberek nézik, amint eltűnünk az éjszakában. Hamar találtunk egy szigetet, aminek sziklás partjánál ki tudtunk szállni. A távozó motoros
zaját felváltotta az éjszakai dzsungel hangja. Táborveréssel kezdtünk, ami igazából a függőágyak
felkötését jelentette. Apám fáradt volt, szeretett
volna minél előbb elnyugodni, de én annyira izgatott voltam, hogy nem hagytam. „Keressünk
valamit az erdőben!” - noszogattam. Lámpa fel.
Néhány növény átvizsgálása után találtunk egy
skorpiót, amit kivittünk a sziklás partra, ahol alaposan szemügyre vehettem.
Találkozás az óriás vidrával
Apám beszélt róluk, hogy ismer néhány tanyát,
ahol kis szerencsével rájuk akadhatunk. Amikor
először találkoztam velük, nagyon megleptek.
Nem a vízben, hanem a parti erdőben voltak. Hirtelenjében azt hittem, valamilyen kis medvék
mozognak a bozótban. Futottak a folyópartig, ahol egy szép fejessel eltűntek a vízben, de aztán gyorsan kidugták fejüket
a víz alól és kíváncsian szemügyre vettek minket.
Kevés az élelem
Az iskolám miatt kissé később indultunk az ideális időszaknál, így a folyón
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lámpát. Rövid pásztázás után meg is állapodtam
két izzó fényponton. Óvatosan közeledtünk a kajmánhoz. Mellé érve érzékeltem igazán a méretét.
Egy méteres fej lebegett előttem a vízen. Apám
nem is látta igazán jól a kenu hátuljából, hogy mekkora. Ekkor történ az, amit felidézve még mindig
megdobban a szívem. A koromsötét éjszakában az
„ősállat” lemerült a vászonkenunk alá. Néhány pillanatig a frász kerülgetett.

körülöttünk ívóhelyeik felé. Megoldódott élelmezési problémánk, mondhatni minden dobásra
sikerült halat fognom. Volt, hogy egy műcsalival
két trairát is akasztottam.
már elég nagy víz fogadott minket. Alig-alig láttunk valamit a nagy fehér homokzátonyokból,
amikről apám mesélt. Az áradó folyó elárasztotta
az erdőket. Élelmezésünk sarkalatos pontját jelentette a halfogás. A halak köszönték szépen, eltűntek. Hosszú napokon keresztül csak a „kincstári” tartalékot fogyasztottuk. Apám két hétig
napi néhány marék maniókán élt, hogy spóroljon
nekünk az élelemmel. Szentül hitte, hogy változni
fog a helyzet, és rátalálunk a halakra. Már eléggé lógattuk az orrunkat, amikor apám rávezetett
minket egy kicsiny mellékfolyóra, amit Kajmán
folyónak nevezett el a környék, a feltűnően sok
kajmánja miatt. Az áradás miatt eleinte pangó vízen haladtunk fölfelé, igazából úgy éreztük, hogy
az erdőben evezünk, mert a folyó mindenhol ott
volt a fák között. Amikor elkezdünk szembeáramlást érzékelni, akkor a folyó színe is kezdett megváltozni, feketéről barnásra, és egyre áttetszőbbé vált. Varázsütésre értük el azt a pontot, ahol
teljesen átlátszóvá vált a letisztuló víz. A látvány
még most is előttem van, pompás halrajok úsztak
6 • KENDEL KÖZÖSSÉG • 2022 JÚNIUS

OTTHON ÁLMODÓ

Apró kellemetlenségek
A hangyák, darazsak új fejezetet nyitottak az
életemben. Éjszakai lámpázásaink során mindig
berepült egy-egy darázs a fényünkbe. Titokban
mindenki annak drukkolt, hogy ne az övét válas�sza, mert előbb-utóbb valahol betalált, és megcsípett. Éjszakába hasító üvöltéseink jelezték a
találatokat. Utólag a „legmókásabb” eset az volt,
amikor apám cifra káromkodással tudatta, hogy
nyakon csípte egy darázs, mert óvatlanul rányúlt
a nyakára, amikor észlelte, hogy mászik rajta valami. Lenéztünk a lába elé, hogy mit sodort le a
nyakáról, kiderült, hogy nem is darázs, hanem
egy skorpió volt. Egy ideig aggódva néztük félszemmel, hogy nem dagad-e a feje.
Kajmán les
Szerettem volna közelebbről is látni egy nagy kajmánt. Egy éjszaka apám azt mondta, hogy most
jött el az ideje. A nappal kifigyelt, termetes fekete kajmánt terveztük meglátogatni. Kisiklottunk a
folyóra, majd a sötét éjszakában felkapcsoltam a
www.kendel.hu

Karácsony éjszaka
Úgy terveztük, hogy kevés evezés után az első
olyan helyen kikötünk, ahol több napot is eltölthetünk, felcsapva néhány féltve őrzött konzervet.
Természetesen nem így alakult. Eveztünk egész
nap. Alkonyatkor, hulla fáradtan már éreztük,
hogy gáz van, elárasztott erdők mindenfelé. Tanácstalanul sodródtunk lefelé a folyón. Lesz, ami
lesz, találomra kiválasztottunk egy szigetet utolsó lehetőségként. Közelébe érve egy öbölszerűség sejlett előttünk. Besiklottunk. A fehér homokos part, jónak tűnt. Kikötés után körbejártunk,
de alkalmatlan tüskés pálmabozóton kívül függőágykötő helyet nem találtunk. András nem adta
fel, azt mondta, látott két olyan fát, ahol megalszik. Apámmal beletörődve ágyaztunk meg a
homokban. Halkan beszélgettünk, amikor hangos

üvöltés hasított az éjszakába. Ez nem bőgőmajom
volt. Nem sokkal később András már mellettünk
ágyazott a folyóparton. Mint kiderült, egy hatalmas tüske fúródott a lábába. Éjszaka lámpáztam
egyet, a kicsiny öböl tele volt világító szemekkel.
Úgy tűnt, egy kajmán bölcsőde mellett ágyaztunk
meg. Hosszan próbálkoztam, hogy fogjak egyet,
de nem sikerült. Kissé csalódottan hajtottam
álomra fejemet. Hajnalban enyhe esőre keltünk,
de szerencsére hamar elállt, így nem áztunk el
túlzottan. Amikor kibújtam a szúnyogháló alól,
egy bekötözött szájú zsákot pillantottam meg
magam mellett. „Boldog karácsonyt!” - mondta
apám, majd arrébb sétált. Ásítozva nyitottam ki
a zsákot, de mielőtt óvatlanul belenyúlta volna,
apám megköszörülte a torkát. „Khm. Először nézz
bele”. Úgy tettem. A zsák alján egy fiatal kajmán
nézett velem farkasszemet.”
OTTHON ÁLMODÓ
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Alakíts ki egy „kényelemsarkot” vagy „kényelemszobát” az otthonodban!
Neked is szükséged van egy olyan helyre a
lakásban, ahová kényelmesen bekuckózol egy
kedvenc könyvvel, ahol lecsillapítod az elmédet
és kikapcsolsz. A dán tervezők kifejezetten szeretik a tetőteret, hiszen így további csodálatos, természetes fénnyel teli helyiségeket álmodhatnak
meg lehetőséget adva a maximális térkihasználásra. A kényelmen kívül a tetőtérben a tetőablakokon keresztül beérkező több természetes fény
hozzájárul a jobb minőségű alváshoz, és szembeszáll az elhízással és a depresszióval is.
Engedd be a természetes fényt otthonodba!
Töltsd fel otthonod kellemes fénnyel! A hygge
a természetes és meleg fényeket részesíti előnyben. Ha tetőtérben laksz, sokkal több természetes fénnyel töltődik fel az otthonod a VELUX
tetőtéri ablakok különleges hajlászöge és beépítési lehetőségei miatt. A tetőtéri ablakokon
keresztül kétszer több fény jut be a lakótérbe,
egy homlokzati ablakhoz képest. A VELUX árnyékolók és hővédelmi termékek kínálatával pedig

HYGGE – FÉNYRE ÉHEZŐ OTTHONOK

A

skandináv országok a legboldogabbak az
ENSZ Fenntartható Fejlődési Megoldások Hálózatának (SDSN) megbízásából a
világ országainak boldogsági szintjéről készített
világjelentés (WHR) szerint. A toplista 2. helyén
Dánia mosolyog, így méltán lett az utóbbi időszakban trendi a Hygge. A lélek otthonossága, a
meghittség művészete. Mi a titka a boldogságnak? Csupa egyszerű dolog.
Nem is vesszük észre talán, de tulajdonképpen fényre éhezünk. Fényre, melegségre,
meghittségre. Dániában a Hygge a skandináv
élet minden részére kiterjed, erre az életérzés-
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re pedig mindannyiunknak szüksége van: vis�szahozzuk a természethez közeli kapcsolatot a
technológia és szellemi kapacitás vezérelt társadalmainkba.
A dán eredetű VELUX vállalat a világ minden részén az otthonteremtés egyik legnagyobb
szakértője. Minden nap azon dolgozunk, hogy
élhető, egészséges és napfényes otthonokat
hozzunk létre számtalan módon inspirálva a tetőtér egyre nagyobb számú rajongói közösségét
a dán életérzéssel összhangban.
Íme néhány tipp, a Hygge életstílusnak megfelelően.
www.kendel.hu

igényeid szerint alakíthatod és szabályozhatod a
fényviszonyokat és klímát tetőteredben.
Értékeld az életedben a legegyszerűbb dolgokat is!
Légy hálás, amiért otthon egy meleg szoba
vár, hogy édes álomra hajthatod a fejed vasárnap délután, vagy, hogy megihatod kedvenc kávédat reggel ébredés után, amikor még csendesen kel fel a nap.
Öltöztesd fel otthonod meleg, puha textilekkel!
Lakásunk melegségét, otthonosságát egyszerűen emelhetjük szép, minőségi textilekkel,
vagy egy nagyon puha, belebújós takaróval.
Teremts tökéletes klímát és pihentető félhomályt a nap bármelyik szakaszában!
A megfelelő beltéri levegő a jó közérzet egyik
legfontosabb eleme. Szellőztess rendszeresen!
Teremts tökéletes félhomályt vagy sötétséget a
megfelelő árnyékolókkal és redőnyökkel, hogy
otthon lenni pihentető és egészséges legyen.
Velux Magyarország Kft.

www.kendel.hu
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K

apucnis pulcsi, feliratos póló, farmer, sötét
színek, hátizsák, egyedül egy pincében a
számítógép előtt. A legtöbbször így ábrázolják a filmekben a hackereket, gondoljunk akár a
Mr. Robot programozójára, A tetovált lány címszereplőjére, vagy a Hacktion című magyar sorozatra.
Számtalan filmben találkozhatunk hackerekkel (black hat hacker). De vajon mitől lesz valaki
etikus (fehér kalapos, azaz white hat) hacker?
Kezdjük az elején: mi a hackelés?
A hackelés nem más, mint törekvés arra, hogy
hozzáférj olyan számítógépekhez vagy más IT
eszközökhöz, azokon tárolt adatokhoz, amelyekhez jogosultsággal nem rendelkezel. Továbbá a
hackelésbe beletartozik az eszközök jogszerűtlen
manipulálása is.
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A legtöbben azt gondolják, hogy
a hackeléshez óriási tudás szükséges. Valójában azonban léteznek felhasználó szintű hackerek, és olyanok
is, akik tényleges, valódi és mély tudással rendelkeznek.
Nézzünk egy egyszerű példát:
felhasználói szinten bárki (őket hívjuk script kiddie-nek) képes lehet
futtatni olyan scripteket vagy programokat, amelyek pl. wifi hálózatokba tudnak authentikálni, így képesek
lehetünk jelszóval védett, nem saját
wifi hálózatot használni, illetve bejutni egy olyan hálózatba, amelynek
nem vagyunk legális felhasználói.
Ha viszont mi írjuk a programot,
ami képes feltörni egy idegen wifi
jelszót, akkor egész más tudásszintről beszélünk. Aki pedig tud
annyira programozni, hogy írjon egy
wifi kódot feltörő programot (amit
még mindig nem nevezhetünk bonyolult programnak), az valószínűleg nem fog idegen kódot
futtatni, mert tudja, bármi lehet benne (például
telepíthetünk egy jó kis jelszólopó programot
önszántunkból).
Mikor lehet és nem lehet hacker tevékenységet végezni? Ez különbözteti meg az etikus
hackert a többi hackertől. Ha felhatalmazással
futtatjuk a fenti programot, akkor nevezhetjük
magunkat etikus hackernek. (A további szükséges
feltételeket kifejtjük az alábbiakban.) Ha viszont
anélkül futtatjuk, akkor egyértelműen bűncselekményt követünk el. Kérünk minden kedves olvasót, maradjon az etikus oldalon!

● Felhatalmazással rendelkezik
● Tevékenységét szerződések szabályozzák
● Célja a biztonsági rések felfedése a javítás érdekében
● Munkaszerűen végzi tevékenységét
● Tevékenysége szabályozott
Nem etikus hacker (black hat hacker)
● Nincs felhatalmazása
● Tevékenysége illegális
● Célja a biztonsági rések kijátszása, haszonszerzés
● Hobbiként vagy anyagi érdek alapján végzi tevékenységét
● Tevékenysége szabályozatlan
Egyéb hacker „típusok”
● Grey hat hackernek azokat a hackereket nevezzük, akik hackerként felhatalmazás nélkül
biztonsági réseket keresnek, majd találat esetén
értesítik a megtámadott rendszer üzemeltetőit.
Az értesítést követően felajánlják segítségüket,
persze többnyire pénzért cserébe.

Mik a legfőbb különbségek az etikus és nem etikus hackerek között?
Etikus hacker (white hat hacker)
www.kendel.hu

www.kendel.hu

További hacker típusok:
● Blue hat hacker: Főbb feladatuk az új rendszerek megjelenés előtti tesztelése, támadása.
● Green hat hacker: Zöldfülű, kezdő hacker.
● Script kiddie: Mások által megírt programokat
használnak hackelés céljára.
Magyarországon az elmúlt években számos grey
hat hacking történt, melynek következménye
rendszerint büntetőeljárás indítása volt a „megtámadott” vállalat részéről.
Az etikus hacker
Egyre jobban tisztul a kép a hackerekkel kapcsolatban, amióta bekerült a köztudatba az etikus
hacker kifejezés. Ők azok a szakemberek, akik
hivatalosan dolgoznak cégeknek, és a biztonságos rendszerek kialakításában segítenek. Pontosabban olyan hackerek, akik a biztonsági réseket
nem kihasználni, hanem megszüntetni szeretnék.
Céljuk, hogy az adott rendszer minél inkább védettebb legyen a támadásokkal szemben. Megpróbálnak betörni az adott vállalat rendszereibe, azaz megnézik a rendszer sebezhetőségeit,
és probléma esetén megoldási javaslattal állnak
elő. Így a biztonsági rések javítása ideális esetben még azelőtt megtörténik, mielőtt – hackerek
vagy crackerek által – valódi támadás éri a céget.
Folyamatos tanulással bárki lehet etikus hacker. Valószínűleg abból válik ilyen szakember,
akit érdekel, hogyan lehet rendszerekbe bejutni,
biztonsági réseket megtalálni, emellett nincs ártó
szándéka. Inkább a kihívás az, ami érdekes neki
a hackelési munkában. A 2018-as Hacker Reportból kiderül, hogy 58%-uk nem iskolában sajátította el a hackelést, jóllehet legtöbbjük informatikai
képzésben részesült.
Az egyik legkeresettebb és legnépszerűbb
minősítés világszerte a CEH (Certified Ethical Hacker). Általánosságban elmondhatjuk a legkeresettebb etikus hackernek betörési tesztelésben,
OTTHON ÁLMODÓ

A szerzőről:
Réfi Balázs
CEO, Bluebird
A magyar és az osztrák
Bluebird alapítója.
Informatikai karrierjét 12 évesen kezdte
assembler programozással, azóta informatikával foglalkozik,
mint rendszerszervező,
projektvezető.
Jelenleg a Bluebird Zrt.
vezetője.
Három fiúgyerek és egy
lánygyerek lelkes
apukája, szabadidejében
szenvedélyes kertész.
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sérülékenységelemzésben, mobil applikációk
fejlesztésében, kódfejtésben, reverse engineeringben kell tapasztalatot szerezniük. Ezek mellett incidensreagálási folyamatokban kell részt
venniük, és mindig nyitottnak kell lenniük az új
megoldásokra is.
Az etikus hacker egy átfogó kifejezés, többféle pozíciót is takar: közéjük tartozhatnak többek között a penetrációs tesztelők, biztonsági
elemzők, információbiztonsági tanácsadók és a
hálózatbiztonsági szakemberek is. Számos olyan
cég van, amely kétféle biztonsági csapatot is
toboroz. A „kék csapat” (blue team) feladata az
üzleti rendszerek biztonságának biztosítása, míg
a „piros csapat” (red team) támadja meg a belső
hálózati rendszert.
Etikus hackerek alkalmazásának okai
● Megelőző intézkedések a biztonsági szabálysértések elkerülése érdekében.
12 • KENDEL KÖZÖSSÉG • 2022 JÚNIUS
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● Ügyfél információk védelme.
● Biztonsági tudatosság létrehozása a vállalkozás
minden szintjén.
● A hálózatok rendszeres időközönként történő
tesztelése.
● A tanúsított etikus hackereknek kötelezettségük
jelenteni a felmerült (biztonsági) problémákat.
● Képben vannak a legújabb technológiákkal és
módszerekkel.
● A veszteségek csökkentése.
Állások IT biztonság területén
IT biztonság területén belül az etikus hacker szerepkör mellett számos egyéb munkakör található.
Fontos tisztázni, hogy az "etikus hacker" is
gyűjtőfogalomként használatos. Bár a legtöbb
embernek azonnal egy deviáns fejlesztő képe formálódik az etikus hacker kifejezés kapcsán, valójában sokféle állás és feladat létezik ezen a besoroláson belül is.
www.kendel.hu

www.kendel.hu

OTTHON ÁLMODÓ
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Randevú a
Szent Borbála téren

A Szent Borbála tér évről-évre találkahelyet biztosít Tatabánya
szívében a természetjárás szerelmeseinek. Mi együtt 3. alkalommal
vágtunk neki a hosszú hétvégének, ahol a szombati nap
középpontjában a Gerecse teljesítménytúra 50 km-es szakasza állt.

H

ogyan kapcsolódik a tavaszi élménybeszámolóm a Kendelhez?
Ahogy a magazin közösséget épít, úgy egy
teljesítménytúra is. Ráadásul Tatabánya, ahonnan a túra indul és érkezik, Székesfehérvártól és
a Kendel Építő Központtól alig 1 órányi autóútra
található.
A Gerecse teljesítménytúra számokban
A Gerecse teljesítménytúrát 1982 óta rendezik
meg, az elmúlt évtizedekben egy aktív közösséggé, sportbaráti mozgalommá nőtte ki magát.
2022-ben több, mint 4000 túrázó indult útnak, és
ért célba a tatabányai Szent Borbála téren felállított rendezvénysátornál. Mi az „all in” távon in-
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www.kendel.hu

www.kendel.hu

dultunk, de a Gerecse-túra többféle változatban
teljesíthető: az 50 km mellett 10, 20, 30 km-es
táv is választható. Emellett csak idén, a 40. évforduló alkalmából, a szervezők egy 40 km-es távot
is indítottak, ahol a túrázók egyedi, St. Hubertus
ajándékcsomaggal is gazdagodtak.
Az 50 km-es túránk során 6 ellenőrző- és 2 frissítőpont várt minket, utóbbi a sokak által emlegetett Vértestolna előtti zsíroskenyeres pont. Az
ilyen extra energia szükséges, hiszen az egész napos menetelésben 3000+ kalóriát is elégettünk.
A teljesítménytúrák varázsa
Hosszasan tudnám sorolni a saját emlékeket, élményeket, de mindezt jobb személyesen átélni.
OTTHON ÁLMODÓ

Gorontay Andrea
MORGENS
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Nem ritka, hogy kicsik és nagyok együtt túráznak, mert a legelszántabb 10 év körüli gyerkőcök
is vígan teljesíthetik a kitűzött célt. Mindez egy
emlékezetes családi program is lehet, azonban jó
tudni, hogy a túrára négylábú kedvencünket nem
vihetjük. A biztonságos közlekedés érdekében a
kutyákat nem hozhatjuk.
Dagonyaparti, avagy mit tartogatott számunkra
a jubileumi Gerecse 50?
Az éj leple alatt érkező esőzésnek köszönhetően
rengeteg sár várt ránk, ezért közel sem a legjobb
időeredménnyel zártuk a távot. Hosszú és fárasztó napot tudhattunk magunk mögött. A szokásosnál picit több türelemre volt szükségünk a 11 és
fél órán keresztül tartó 51 km-es kalandon.

A kihívás és a társaság ad egyfajta jóleső adrenalinlöketet, ami úgy visz fel a legmeredekebb
dombon is, mintha fentről húznának.
Fantasztikus emberekkel találkozhatunk: máig
emlékszem, hogy legelső alkalommal a térdem a
40. km után megadta magát, ezért makacsan-dacosan vonszoltam magam lefelé egy lejtőn, miközben egy közel 80 éves hölgy könnyedén, mosolyogva rótta a métereket.
Az is emlékezetes pillanat volt, amikor szájtátva
néztem, ahogy egy srác tangapapucsban teljesítette a komplett távot, én pedig örültem, hogy
bakancsban sem törtem ki a nyakam.
Az is jóleső érzés, amikor több tucat túratárssal együtt pillantjuk meg végre a Turul madár
sziluettjét, és tudjuk, onnan már szinte végigszökelljük az utolsó 1,6 km-t.
16 • KENDEL KÖZÖSSÉG • 2022 JÚNIUS
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Nem vagyunk profi túrázók, de minden alkalomból tanulunk valamit, amit a következő lehetőségnél a javunkra fordítunk. Most már nem
indulunk neki telipakolt hátizsákkal, ismerjük a
távokhoz tartozó szükségleteinket. Ehhez mindig
figyelemmel kísérjük az időjárást, hogy tudjuk,
mennyi folyadékkal készüljünk, hány réteg ruhát
vegyünk fel reggel, szükség lesz-e esőálló ruhára.

bár a jelölések egyértelműek, nincs szükség térképre, ami lemeríthetné a telefont.
+ 4 ok, ami a Gerecse 50 mellett szól
● Jó, ha tudod, hogy kéktúrázni is lehet, hiszen
az 50 km-es túra útvonala több pecsételőhelyet
is érint.
● Ha előre tervezel, érdemes regisztrálni a Kendel Kihívásra, hiszen az minimum 20 km túrázással teljesíthető. A Gerecse teljesítménytúra 3
távja is megfelel ennek a feltételnek!
● Gyorsabb tempóra vágysz? A távok nem csak
gyalog teljesíthetők, így nem probléma, ha Te a
futást részesíted előnyben.
● Már most írd be a naptárba: 2023. április 15.!
Aznap Te is útnak indulhatsz Tatabányáról a 41.
teljesítménytúrára a 10, 20, 30 vagy 50 km-es távon. Egy nap, amikor több ezer ember ér célba
elcsigázva, de feledhetetlen mosollyal az arcán.
Próbáld ki legalább egyszer Te is e közösségi élmény magával ragadó varázsát!
A háttéradatok forrása: www.gerecse50.hu

Az vagy, amit megeszel. Abból lesz energiád,
amivel táplálod a tested. Ezt a Gerecse 50 támogatói is tudják, így már a rajtnál gazdag energiaforrások vártak minden indulót: sós mogyoró,
aszalványok, energiaszeletek. Útközben vízvételi lehetőség is van, de azért érdemes hűvösebb
időben is megfelelő mennyiségű folyadékot vinni
magunkkal.

Bárhol, bármikor teljesítheted!
Regisztrálj még ma az egyedi, sorszámozott érmedért:
www.kendel.hu/kendel-kihivas

Kiadó és szerkesztőség:
Kendel Kft. 8000, Székesfehérvár, Palánkai u.2. Tel.:+36-22-200-360
E-mail: kendel@kendel.hu
Felelős vezető: Kaszti Tamás ügyvezető
Felelős szerkesztő: Szolnoki Tamás kereskedelmi vezető
Szerkesztő: Áldott István marketing-koordinátor
Lektorálás: Milla-Mudri Anna

Mi lapult még a hátizsákunkban? Mivel készültünk fel a megmérettetésre? Szőlőcukor és magnézium, fertőtlenítő spray és sebtapasz, természetesen kávé, és nem utolsó sorban powerbank,
www.kendel.hu

MEGÚJULT A KENDEL KIHÍVÁS!

Tördelés, grafikai munka: Varga Gábor Farkas grafikus
Nyomdai munka: Ronin nyomda - Kiss Zoltán
Címlap fotó: Sörös Mária - Fridali
www.kendel.hu

OTTHON ÁLMODÓ
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Néhány szó a
funkcionális edzésről
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mennyiben az ember elér egy bizonyos
életkort, ez általában a 30-as 40-es évei
határán van, meg kell barátkoznia azzal
a tudattal, hogy a biológia törvényei alapján a
csúcsra érkezett és a csúcsról csak lefelé vezet az
út. Elkeseredésre azonban nincs okunk. Ahogy
ezt mondani szoktam, át kell kapcsolnunk földi
űrhajós üzemmódba és ahogy az űrhajósoknak
is folyamatos küzdelmet kell vívni a súlytalanságban az izom és csonttömeg, az ízületi mobilitás,
valamint állóképesség fenntartásáért, nekünk is
állandó munkát kell végeznünk az egyébként elkerülhetetlen testi hanyatlás lassítására. A gyorserő és robbanékonyság az ifjúság kiváltsága. Nem
véletlen, hogy az élsportolók pályafutása 30-as
éveikben véget ér, azonban a fizikai állóképesség,
az izomerő és ízületi mobilitás továbbra is fenntartható megfelelő zsírmentes testtömeg mellett.
Az orvosi nyelvben a középkorúakban elkezdődő
izomvesztést szarkopéniának nevezik. Ennek ellenszere az ellenállásos edzés megfelelő fehérjebevitellel kombinálva. A csontvesztés orvosi
nyelven oszteopenia megelőzhető a csontok tengelyirányú ismétlődő terhelésével vagyis súlyzós
edzéssel és elegendő D vitamin bevitellel. Az állóképesség fenntartásához a pulzus hosszabb ideig
tartó felpörgetésével járó tartós terhelés, más
néven kardióedzés kell. A kombinált edzésprogram megfelelő táplálkozással, alvással és a káros
szenvedélyek (dohányzás, alkohol) mellőzésével
évtizedekig biztosíthatja a krónikus betegségek
(elhízás, magas vérnyomás, cukorbetegség) elkerülését és a jó életminőséget.
Az edzésnek két fő típusa áll rendelkezésünkre, az ellenállásos edzés és a kardió edzés.
Az ellenállásos edzésnél az izmokat terhelésnek tesszük ki. A rostokban kis sérülések jönnek
létre, majd a regenerációs szakban az izom megfelelő fehérjebevitel mellett növekedéssel reagál. Az
ellenállás lehet súlyzó, gumikötél, vagy saját testwww.kendel.hu

súly. Az izomnak tulajdonképpen mindegy, mivel
terheljük, ugyanúgy reagál. A különbség inkább
technikai. Az edzés lényege a terhelés fokozatos
növelése és a megfelelő, nem túl hosszú, nem túl
rövid pihenőidő beiktatása. Ha az ember edző nélkül edz hajlamos az alul vagy túledzésre. Az irányító mester, aki tapasztalt és kívülről nézi az embert
nagyon fontos. Kizárólagos ellenállásos edzés mellett a testtömeg nem kívánatos túlzott növekedése
előfordulhat (kivétel a saját testsúlyos edzés), valamint az állóképesség sem lesz megfelelő.
A másik alapvető edzéstípus a kardió edzés. Itt
két módszert alkalmazunk. Az egyik a hosszú időtartamú egyenletes intenzitással járó a maximális
pulzus 60-70%-án ketyegő terhelés. Ez lehet gyaloglás, futás, kerékpározás stb. Nagy súlyú ember
már gyaloglással elérheti a kívánt pulzust. Alapszabály: Nem azért futunk, hogy fittek legyünk,
hanem akkor futhatunk, ha fittek vagyunk. Elhízott embernek futással próbálkozni nagy hiba. SLD
(slow long distance) időtartama 45 perc-1 óra.
A kardió edzés másik módszere a nagy intenzitású a max. pulzus 90-100%-án működő HIT. (High
Intensity Training). Ennek időtartama kb. 20 perc.
Ilyenkor rövid intenzív edzésszakaszok rövid pihenőkkel váltakoznak. A pihenő rövid legyen ne
térjen vissza a nyugalmi pulzus. Alaptípusa a Tabata (japán edző volt) 20 másodperc munka teljes
erőből, 10 másodperc pihenés 8x ismételve. A HIT
előnye, hogy rövidebb idő alatt lehet az edzéscélokat elérni, és az utólagos zsírégető hatás is jobb.
Hátrány, hogy edzettség szükséges hozzá. Jó, ha
legalább fél órát tudunk folyamatosan futni mielőtt belevágunk.
Összefoglalva, ha csak ellenállásos edzést
végzünk, az nemkívánatos súlynövekedéshez vezethet rossz állóképesség mellett, ha csak kardió
edzést végzünk, az izomtömeg vesztéshez vezet,
bár állóképességünk jó lesz.
A kettőt kombinálni kell, az ideális heti 3 el-

lenállásos és heti 3 kardió edzés lenne. Ha nem
vagyunk sportállásban ez a legtöbb elfoglalt embernek nem lehetséges. Itt jön a képbe a heti háromszori funkcionális edzés.
A funkcionális edzés lényege, hogy nem izmokat edz, hanem sokízületes komplex mozgásmintákat gyakorol. Az izomnövekedés és állóképesség növekedés „mellékhatás”.
Az edzés egy dinamikus ízületi és kardió bemelegítéssel kezdődik. Ezután az edzés érdemi
része két blokkra oszlik. Az első az erősítő blokk.
Itt kettlebellel és/vagy saját testsúllyal komplex
erősítő gyakorlatokat végzünk, majd rövid pihenő
után a második blokkban nagy intenzitású kardió
edzésen veszünk részt Tabata-szerű módszerrel.
Végén kiadós statikus nyújtás. Így az ellenállásos
és kardió edzés előnyei egyesíthetőek és az edzés
időigénye is kisebb. Lényegesek az egészségügyi
hatások is. A vérnyomás, testsúly, vércukorkontroll kiváló lesz. Hátránya az edzéstípusnak hogy
alap állóképesség szükséges hozzá, melyet előzetesen fokozatosan meg kell szerezni. 40 éves kor,
vagy gyógyszerszedés esetén természetesen az
edzés megkezdése előtt ajánlatos a sportorvosi
konzultáció.
Remélem, ezzel a rövid összefoglalóval segítettem kedvet csinálni a testmozgáshoz. A táplálkozásról talán egy következő cikkben írok.

www.kendel.hu
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A szerzőről:
dr. Óvári Attila
mozgásszervi
rehabilitációs szakorvos

KENDEL KÖZÖSSÉG • 2022 JÚNIUS • 19

KENDEL CSAPAT

KENDEL CSAPAT

M

18 • KENDEL KÖZÖSSÉG • 2022 JÚNIUS

OTTHON ÁLMODÓ

www.kendel.hu

ivel foglalkozol a cégnél?
- 2020 óta dolgozok a Kendel
Kft-nél kontroller pozícióban.
A vezetőség felé kontrolling feladatokat látok el, kimutatásokat, összesítéseket készítek, döntéselőkészítésben
segítek.
Én végzem az informatikai háttér folyamatszabályozását, fejlesztését és
karbantartását, valamint az árképzést.
Az értékesítés munkáját támogatom a
letisztult folyamatok és átlátható informatikai háttér biztosításával. Jelen gazdasági helyzetben percről-percre változnak a a piaci körülmények, amikhez
folyamatosan igazodni kell. Naprakész
adatok és rendszer nélkül elképzelhetetlen ütemet tartani a változásokkal.
- A tevékenységed nagy odafigyelést,
nyugalmat igényel. Egyúttal teljesen
számítógéphez kötött. Ezért a hét
négy napján távmunkában látod el
feladataidat. Mik ennek a munkaformának az előnyei és hátrányai?
- Igen, ez így van. Veszprémben élek, és
idén március óta heti 1 napot járok be
Székesfehérvárra, 4 napon pedig itthonról dolgozom. Ezzel a cég és én is megtakarítjuk az utazásra
fordított időt, ami napi 2 órát vett igénybe, és az
utazással járó üzemanyag költséget is minimalizáltuk.
Az informatikai háttér biztosított, tehát az otthoni
munka nem ütközik semmilyen akadályba. Nagy
előnye, hogy nem kell utazni, sok pénzt és időt
megtakarítunk így, és a környezetet sem szen�nyezzük az autóhasználattal. A Kendel Kft. és én is
nagy figyelmet fordítok a környezettudatosságra,
így az ökológiai lábnyomom is jelentősen kisebb
lett az elmúlt 2 évhez képest. A távmunka előnye
még, hogy csend van, minimális a zavaró tényező,

amely az én munkámban elég fontos, hiszen szinte egész nap számolok.
Természetesen van hátránya is. Sajnos kevesebbet
találkozok a kollégákkal, kevés a személyes kontaktus, melyet azért ellensúlyoz, hogy telefonon
és e-mailben folyamatosan kapcsolatban vagyunk.
Ugyanakkor nyilván hiányzik a közös együttlét,
kávézás, ebéd, beszélgetés. Ebből adódóan kicsit
elszigetelődöttnek érzem magam, és mivel személyesen nem vagyok jelen, néha előfordul, hogy pár
információ csak utólag jut el hozzám.
- A céges jóga edzéseken rendszeresen részt veszel. Mennyire van jelen az életedben a mozgás,
a sport?

www.kendel.hu
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Általában olajfestményeket készítek, de sokszor
akril festéket is használok. Ez a kép stílusától,
technikai sajátosságától függ. Előfordul, hogy
egy-egy képben mindkét típusú festéket használom, mindegyik előnyének kihasználása végett.
Rajzaim jellemzően fekete-fehérek, mivel szénnel
rajzolok. Időnként előfordul, hogy színeket is viszek a papírra, akkor pasztellkrétát is használok.
Sok portrét készítek felkérésre is, fényképről.
- Rendszeresen részt veszel kiállításokon. Mikor és hol lesz a következő alkalom?
A következő kiállításom 2022.06.30-07.02-ig lesz
Felsőörsön a Pocca Piknik Fesztiválon, ahol a 3
napos rendezvényen nem csak a képeim lesznek
kiállítva, hanem képzőművész barátaimmal élőben is festünk, alkotunk. Ősszel pedig a Veszprémben található Hangvilla Rendezvényközpontban lesz kollektív kiállításunk. Igyekszem
minden évben megmutatni az alkotásaimat a
közönségnek, amik a közösségi portálokon is
megtekinthetőek.

Lefolyt a sok víz a Dunán

- A sport mindig is nagyon fontos szerepet töltött be az életemben. Sporttagozatos általános
iskolába jártam. 4 évig úsztam versenyszerűen.
18 évesen a Balatont is átúsztam. Később kézilabdáztam, majd kosárlabdáztam. Huszonéves
korom óta kisebb megszakításokkal callaneticsezem, ami nagyon hasonlít a jógára. Ezért is
örülök nagyon a céges jóga edzéseknek. Nagyon
jó kezdeményezésnek tartom. Nyaranta sokat
biciklizek, de futni is szoktam, mikor az időmbe
nem fér bele a kerékpározás. Amikor az időjárás
nem engedi a szabadtéri sportot, akkor otthon
tornázok, mivel az ülő munka mellett ezt elengedhetetlennek tartom.
- A családodról is ejts néhány szót.
- Van két szép és okos gyermekem, márpedig az
ötből kettő nem is rossz arány. Csak viccelek. Két
gyermekem van, lányom 21 éves, ő is közgazdász22 • KENDEL KÖZÖSSÉG • 2022 JÚNIUS
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nak tanult, mint én. Már sikerült is a szakmájában
elhelyezkednie. Fiam 17 éves, építész technikumban tanul. Mindketten örökölték a sport szeretetét, aktívan sportoltak, lányom röplabdázott, fiam
pedig kosárlabdázott.
- Tudom rólad, hogy grafikus művész is vagy, és
többféle technikával is alkotsz. Mi a kedvenc stílusod, mely technikát szereted a legjobban?
Több, mint 10 éve rajzolok és festek különböző
technikákat használva, egyedi stílusban. Autodidakta festő vagyok. Eleinte hobbinak indult, de
mára már az életem részévé vált a képzőművészet.
Képeim jelentős része szürrealista irányzatot követ. Ebben a stílusban tudom kifejezni leginkább
önmagam és a látásmódom. Képeimmel átélt
érzéseket és történeteket mesélek el, igyekszem
megmutatni az élet kettősségét, kontrasztját.
www.kendel.hu

Alkotói album
a Facebookon:

Fegyverszünet
www.kendel.hu

Rohan az idő
OTTHON ÁLMODÓ

KENDEL KÖZÖSSÉG • 2022 JÚNIUS • 23

KENDEL CSAPAT

KENDEL CSAPAT

MarketINGER –

I

Áldott István kollégánk bemutatkozik

stván, két éve dolgozol a Kendelnél. Hogy kerültél ide? Mesélj egy
kicsit a szakmai hátteredről!
- Korábban már tíz évet dolgoztam az
építőanyag-kereskedelemben, egy
másik székesfehérvári kereskedőnél.
Így nem a semmiből érkeztem ide. Ez
a gyakorlati háttér győzte meg a cég
felvételiztető képviselőit, hogy tegyenek velem egy próbát. Értékesítő
munkára jelentkeztem, és azt is csináltam egy évig. Mivel korábbi munkahelyeimről volt marketing gyakorlatom is, ezért résztevékenységként
abba is besegítettem a Kendelnél. A
cégnek komoly tervei vannak a jövőre nézve, ezért a menedzsment
kiemelten kezdte el kezelni a marketing kérdését. Így miután egy éven át
párhuzamosan vittem az értékesítői
és reklámozási/kommunikációs munkát, főállású
marketinges lettem. Ez, ahogy lenni szokott, számos lehetőséget biztosító, de sok felelősséget és
munkát is igénylő megbízás. Ennek ellenére, mivel
nagyon támogató és konstruktív légkörben dolgozom, nem érzem úgy, hogy nagy szikla nehezedne
rám.
- Hogy látod, mennyire elégedettek az eddigi
munkáddal?
- Eddig nem kaptam nagy pofonokat. A marketing tevékenység konkrét eredményei nehezen
mérhetőek, mert számos tényező lehet hatással a
forgalomra, a cég ismertségére és elismertségére.
A legjobb reklám, természetesen, a jó értékesítői
munkából adódó szájhagyomány. Ugyanakkor a
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modern kor technológiai váltásai extra erőfeszítéseket is igényelnek, mert bizonyos generációk
már jobban rá vannak utalva a bennünket körülvevő és életünket kicsit eluraló médiumokra. Ezt
lehet szeretni vagy nem szeretni, de nem tudomásul venni, az hiba. Ezekre az új kihívásokra igyekszem a megfelelő válaszokat adni a kommunikációnkban. Természetesen az értékesítéssel együtt,
azzal összedolgozva. Hiszek abban, amit csinálok.
Hosszútávon pedig mindenképpen kiderül, hogy
hozzá tudott-e tenni a marketing a cég fejlődéséhez, konkrét eredményeihez. Persze vannak látványos dolgok. A cégnek lett kabalafigurája, Vendel
mackó. Készült egy jelmondat is, melyet szándékosan úgy fogalmaztunk meg, hogy több értelme
legyen. A kabalafigurát és a jelmondatot én javasoltam, de ezek végső formára csiszolásában más
kollégák is részt vettek. Támogatjuk a sportokat,
vannak társadalmi kezdeményezéseink. Mindezek
alapvetően hatással vannak a Kendel arculatára.
Ezek részint teljesen új dolgok, részint a bevált
eszközök átemelése jelenidőbe, vagyis facelift. A
klasszikus értékeket képviseljük, de modern köntösben. A cég méretéhez képest sok új dolgot
próbálunk ki és alkalmazunk. Úgy gondolom, hogy
marketingben sikerült lépéselőnybe kerülnünk
azokkal szemben, akik beleragadtak a rég lejárt
lemezekbe. Az újítás óhatatlanul kockázattal jár.
Benne van a dologban, hogy megreccsen alattunk
a jég. Ez egy küzdelmes út, mert időnként nem
csak a versenytársak reklámtevékenységével megyünk szembe, hanem a háttértámogatásunkat
végző marketingügynökség sem ért egyet minden
elképzelésünkkel. Ilyenkor persze a menedzsment
is elbizonytalanodik. Szóval nehéz harc ez, nem
www.kendel.hu

csak fáklyás menet. Ugyanakkor a cég tulajdonosa, vezetése támogató, és végső soron eddig kiálltak a kezdeményezéseim mellett.
- Mennyiben más az építőipari marketing, mint
más területek marketingje?
- Minden területnek megvannak a specialitásai.
Fehérváron és vonzáskörzetében bonyolítja a
helyzetet, hogy nagyon sok kereskedés próbál talpon maradni. Komoly kihívás, hogy úgy vetessük
észre magunkat a potenciális ügyfelekkel, hogy ne
az egymás alá ígérés végtelen negatív spirálja legyen a fegyverünk. Ez valóban kreativitást kíván.
Azt persze tudni kell, hogy a marketing csak behozza az ügyfelet, de nem ad el. Ezért is fontos, hogy
a marketing és az értékesítés együtt lélegezzen,
együtt mozogjon. Ez talán még nehezebb kihívás,
mint egy zseniális reklámkampány tető alá hozása.
- Mi az, amire kimondottan büszke vagy, ha vis�szatekintesz az elmúlt két esztendős tevékenységedre?
- Talán a Kendel Közösség. A céges magazinunk
feltámasztása és azóta töretlen fejlődése örömmel tölt el. A Kendel Közösséget, mint céges kiadványt, Kaszti Tamás tulajdonos indította el
több éve már. Szeretett volna egy kézzelfogható,
minőségi lapot, amely megmutatja kifelé a Kendel munkáját, eredményeit. Megmutatja, hogy
egyéniségek vagyunk, kicsit mások, mint a többiek. S bár a lap éveken át viszonylagos rendszerességgel jelent meg, valahogy mindig gyermekcipőben maradt, nem tudta igazán kifutni magát.
Aztán egy kicsit el is sorvadt a kezdeményezés.
Hosszabb szünet után, 2020 decemberében már
alapvetően az én bábáskodásom mellett jelent
meg újra a magazin. A lap feltámasztásának szándéka - munkába állásomat követően - alapvetően
a tulajdonos elhatározása volt. Szép kihívásként
tekintettem rá. Ugyanakkor tudtam, hogy nem a
korábbi módon vinném tovább, hanem szerettem
volna, ha komoly tartalommal töltjük meg ezt

az értékes formátumot. Elég éles váltást kellett
lezongorázni, és nekem is tanulni kellett még a
lapszerkesztést. Ezért a nevemhez köthető első
három szám inkább egy kísérletezés volt, több-kevesebb sikerrel. Aki részt vett már termékfejlesztésben, az tudja, hogy hihetetlenül sok dologra
kell odafigyelni. Számtalan, időnként ellentétes
igényt kell szinkronba hozni. Egy esztendővel az
első, általam jegyzett magazin után, a cég 30 éves
jubileumi ünnepségét követően kiadott magazin
már látványos volt. Kezdett beérni a türelem, a
befektetés és a munka gyümölcse. Aztán 2022
tavaszán megjelent az a magazin, ami az elejétől
kezdve a fejemben volt. Egy friss, ha úgy tetszik
trendi újság. Korszerű design és főleg minőségi
tartalom. Nem egy céges újságba szerettem volna becsempészni néhány érdekes, külsős cikket.
Éppen fordítva. Egy minőségi, bátran felvállalható általános magazinba
szőttem bele magunkat, a
Kendelt. Ezt a megközelítést
azért éreztem fontosnak,
mert nem csak a szakmát
szerettem volna megszólítani. Ez a projekt akkor lehet
életképes, ha bárki – kortól,
nemtől és munkától függetlenül - tud benne találni
legalább egy cikket, amire
azt mondja, ez bizony érdekes volt, nem bántam meg,
hogy elolvastam. Igen, azt
hiszem, hogy erre vagyok a
legbüszkébb az elmúlt két
esztendőből.
- Család?
- A párommal és két kislányommal éljük az átlagos
családok
mindennapjait.
Persze nekem nem átlagos,

www.kendel.hu
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de egy kívülállónak az lenne. Nem történik velünk
extra dolog. A gyerekek vannak a középpontban.
Viszonylag későn jöttek az életembe, így fiatalon
tartanak. Iskolába be, ki, edzés, tanulás, játék,
gondok, örömök. Szerencsések vagyunk, teljes
életet élünk. Nagyon szeretem a gyermeknevelést,
de mondjuk inkább úgy, hogy a foglalkozást velük.
Szeretem, hogy tudok nekik segíteni a tanulásban,
át tudom adni az életben szerzett tapasztalataimat. Öröm nézni, ahogy egyre önállóbbak, egyre
okosabbak. Kezd kialakulni a személyiségük, lassan
körvonalazódik a jövőjük, az életútjuk. Ezt a folyamatot öröm megélni. Mindezekhez jön a ragaszkodásuk, feltétlen szeretetük. Szülőnek lenni jó.
- Úgy tudom, hogy ötvenéves vagy. A marketing az
online technológia sebes fejlődése miatt egy elég
gyorsan változó terület. Mennyire jelent neked kihívást, hogy naprakész legyél az aktuális szakmai
trendekből?
- A cégnél viszonylag magas az átlagéletkor. Az építőanyag kereskedelmet is érinti az a világszinten
jelentkező társadalmi probléma, hogy nehéz a mai
fiatalokat rávenni, hogy egy folyamatos fejlődést,
állandó figyelmet kívánó munkát végezzenek, ráadásul lelkesen. Mindezt úgy, hogy nem kapnak
érte lájkokat. Az építőipari szakma óhatatlanul
öregszik. Természetesen a Kendelnél igyekszünk
erőfeszítéseket tenni, hogy az utánpótlásunk megoldott legyen. De addig is, nekünk, ittlévőknek kell
tartani a frontot. Az én esetemben valóban egy fiatalosabb lelkületet kívánó munkakört kell ellátnom.
Egyelőre nem érzem úgy, hogy küzdenem kellene
ezzel. Nálam a gyerekek elég későn jöttek, ezért a
velük való foglalkozás, ahogy már említettem, fiatalon tart. Természetesen valótlant sem akarok
állítani. Időnként érzem, hogy mögöttem van már
ötven esztendő. Ugyanakkor teszek azért, hogy
pályán és lendületben maradjak. Ez elsősorban na-
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gyon sok mozgást, sportot jelent. Negyvenéves koromban kezdtem el sportolni, mert éreztem, hogy
kezdenek egészségügyi problémáim lenni. Hét évig
aikidóztam, amit nagyon szerettem, mert egyrészt
rendbe tette a gerincproblémáimat, másrészt egy
inspiráló közösség része lettem. Amikor a második
kislányom nagyobb lett, már nem tudtam megoldani a fix edzésidőpontokon való részvételt, ezért
fájó szívvel ugyan, de új, szabadabb időbeosztású
mozgásforma után kellett néznem. Ekkor kezdtem
el a középtávfutást, illetve a kettlebellt és a saját
testsúlyos edzéseket. Hetente öt-hat napon edzek.
Ez elég intenzív dolog. Nem tudom, hogy meddig lehet fenntartani ezt, de egyelőre nincs vele gondom,
élvezem a mozgást. Ugyanakkor a sportoláson kívül
más is kell a formában tartáshoz. Nem elhanyagolandók a pszichés tényezők. A lelkünket is egyensúlyban kell tartanunk. Ez sokkal nehezebb kihívás,
mint a testünket mozgásra bírni. Az edzéshez önmagunkat kell legyőzni. A lelki békéhez viszont másokat kell befogadnunk, beillesztenünk a saját kis világunkba. Na, ez nagyon sok buktatóval jár még akkor
is, ha kellő ön- és emberismerettel vérteztük fel magunkat az évtizedek során. Fontosnak tartom, hogy
olyan dolgokat tegyen az ember, amik lelki oldalról
is kiteljesítik és fiatalon tartják. Ezen nem csak egy
hobbi gyakorlását értem, hanem hogy a munkánk is
olyan legyen, amit szívesen végzünk. A munkánk által megjelenő produktivitással kifejezzük a lényünket és nem csupán a megélhetésünket szolgálja.
- Ha már a hobbit szóba hoztad. Úgy tudom, hogy
van egy viszonylag szokatlan időtöltésed: időnként
szerepelsz filmekben. Honnan jött ez?
- Igen, foglalkozom ilyennel szabadidőmben. Tíz éve
csöppentem a dologba, véletlenül. Nagyon megtetszett a forgatások hangulata, ezért később már tudatosan kerestem a lehetőségeket. Sok jó élménnyel,
szép emlékkel gazdagodtam ennek köszönhetően.

www.kendel.hu
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Dűne, USA
sci-fi 2021

Olyanokkal, amiket nem lehet megvásárolni.
Időnként megkérdezik tőlem, hogy milyen sztárokkal forgattam. Én inkább úgy fogalmazok, hogy
sok érdekes embert ismerhettem meg a filmezések során. A sztárok segítenek eladni a filmet,
de maga a filmkészítés egy hihetetlenül összetett
munkafolyamat, amit csak komoly kvalitásokkal
rendelkező csapat tud összehozni. Megismerni
ezeket az embereket, látni ahogy dolgoznak egy
életre elegendő feldolgozni valót ad. Ma is szeretem ezt a tevékenységet, de már jóval ritkábban
vállalok szerepeket. Az élet egyéb feladatai eltereltek más irányokba.
- Melyek a kedvenc filmjeid, aminek a forgatásán
részt vettél?
- Hű, erre nehéz válaszolni, mert mindegyiket
élveztem. Azért néhányat kiemelnék. Az első a
Veszettek. Magyar film. Bár a nézettsége alapján
bukás volt, nekem ez volt az első forgatási élményem. A második a Blade Runner 2049, mert
olyan fantasztikus díszletekben és jelmezben
dolgozhattam, hogy örök élmény marad. A harmadik a Dune című sci-fi. Az ebben való szerepléssel egy gyermekkori vágyam vált valóra. Nagyon intenzív, egy életre meghatározó élmény
volt. A negyedik, amit megemlítenék, egy magyar sorozat. A Hotel Margaretben volt egy kis
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szerepem, viszonylag sok szöveggel. Szerettem.
- Miként lehet összeegyeztetni a forgatásokat
és a civil munkádat?
- Ebben szerencsés vagyok. Az eddigi munkahelyeimen hol hallgatólagosan, hol tudatosan
támogattak ebben a tevékenységben. Jelenleg marketingesként dolgozom a Kendelnél. Ez
nagyfokú kreatív szabadságot ad és igényel is.
Világéletemben foglalkoztam valamilyen művészi kifejezésmóddal. Rajzoltam, írtam, filmeztem. Itt, ebben a munkakörben szükség van rá,
hogy alkossak. Valaki egyszer azt mondta, hogy
akkor választottál jól munkát, ha az a hobbid,
mert akkor tudsz igazán kiteljesedni, könnyed
lenni. A forgatások feltöltenek, új látásmódot
biztosítanak, ami visszahat a marketinges munkámra is. Ez így együtt egy jó szinergiarendszer.
Úgy érzem, hogy jó helyen vagyok.
- Hogy látod a jövőt, mondjuk hol lesz a Kendel
tíz esztendő múlva? Hol látod magad?
- A Kendel tíz év múlva is létezni fog. Elhivatott,
lojális emberek építik nap mint nap. Ez a dolog
nagyobb annál, hogy túl érzékeny legyen az átmeneti változásokra. Velem mi lesz? Az élet egy
utazás. Időnként átszállunk másik vonatra, ami
más irányba megy, mint a korábbi. De igazából
soha nem tudjuk, pontosan merre tartunk. Sok
a változó, amitől kiszámíthatatlan lesz az egyenlet. Azt kell megérteni, hogy nem kell görcsösen
ragaszkodni egy-egy elképzelésünkhöz. Ha ezt
elfogadjuk, akkor nem lesznek bennünk félelmek
akkor sem, ha a vonat ismeretlen irányba robog
velünk. Ha valahol jót teszünk, ha sikerül itt-ott
viszonylag maradandót alkotnunk, akkor nem
utaztunk, nem éltünk hiába. Ugyanakkor én sem
vagyok Buddha. Mint minden embernek, nekem
is állandó küzdelmet kell folytatnom a mindennapok nehézségeivel. Mégis, éltem már eleget
ahhoz, hogy kimondhassam, ha végső szummát
kell számolni, a lelkemben mosoly van.
www.kendel.hu
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M
URI MARTINS
interjú

Kaland és életre szóló élmény. Mind erre vágyunk, ha
feltöltődést szolgáló utazásról van szó. Aki nem rajong a
kerékpársportért, az is szívesen nézi a csodálatos tájakat,
melyeken a grand tour versenyek zajlanak. Uri Martins
a profi országúti kerékpáros karrierjét követően is a
sportágánál maradt. Olyan cég vezetője, amely célul tűzte a
kerékpár, mint sport népszerűsítését. De nem is akárhogyan!
A nagy kerékpár versenyek legszebb helyszíneire szerveznek
kerékpáros túrákat a világ minden részén.
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ivel foglalkozik a cég, ahol dolgozol?
- A Grand Tour Project céget Keith
Tuffley hozta létre 2014-ben. 2013-ban
- versenyen kívül, a saját szórakoztatására - mind
a 3 Grand Tourt teljesítette (Tour de France, Giro
d’Italia és Vuelta), és barátai csatlakoztak hozzá a túrák különböző részein. De rajtuk kívül is
nagyszámú követőre talált ezzel az ötletével és
teljesítményével. Sokan szerettek volna hasonló túrákon részt venni, ezért úgy döntött, hogy
létrehozza a Grand Tours Projectet, amely ehhez
hasonló kerékpáros lehetőségeket, túrákat kínál.
További információ honlapunk ezen az oldalán
található: https://grandtoursproject.com/about/
Saját szavaimmal úgy tudnám kifejezni, hogy a
GTP egy kerékpáros utazási társaság, amely élménydús, egyedi és kihívásokkal teli kerékpáros
kalandokat kínál. Olyanokat, amelyek a kerékpározás kultúráját népszerűsítik. Ügyfeleink Európa, Amerika és Ázsia legszebb útjain tekerve
- tervezett útvonalakon, személyre szabott túrákon vehetnek részt. Ezen kívül vannak céges rendezvénytúráink is. A GTP küldetése, hogy lehetővé tegye bárki számára, hogy megélje az álmát és
teljesítse a saját kerékpáros kalandját, szórakoztató és emlékezetes módon.
- Láttam, hogy a korábbi titulusod az volt,
hogy kalandvezető. Ez mit jelent?
- Mivel nem egy hierarchikus cég vagyunk,
ezért mindannyian segítünk egymásnak. Még
az olyan ,,alantas” munkákban is részt veszünk,
mint a szemétválogatás, a járművek és kerékpárok takarítása. Ezért úgy döntöttünk, hogy
nem használunk hivatalos címeket. A címeink
szórakozásból készültek, de ez nem jelenti azt,
hogy nem vesszük komolyan a szerepünket. Az
elmúlt 3 évben kalandigazgató és műveleti vezető voltam. Az egyik fő feladatom az volt, hogy
nagyszerű élményeket tervezzek, hozzak létre.
Továbbá feladataim közé tartozott gondoskodni

arról, hogy csapataink és vendégeink remekül és
biztonságosan érezzék magukat túráink során. A
közelmúltban vezérigazgatói posztot kaptam. Így
most minden feladatra kiterjedően én vezetem
a Grand Tours Projectet. Tehát túrákat tervezek,
közösségi médiát és a marketinget menedzselem, számlákkal foglalkozom, kapcsolatot tartok
olyan partnerekkel, mint például a Bianchi, Santini és az RCS (ezek kerékpárokat és kerékpáros
ruházatot, felszerelést gyártó cégek), csak hogy
néhányat említsek a sok közül. Ezzel együtt néha
én vezetem az egyes túrákat. Felderítő is vagyok,
aki végigjárja az útvonalakat, felméri a lehetséges szállodákat, felfedezek új helyeket, és persze
tesztelem is ezeket! Mondanom sem kell, ez a
kedvenc részem a munkából!
- Ez nagyon jól hangzik! Mint egy álommunka. Te profi kerékpáros voltál. Amikor ezeket az
útvonalakat bejárod, akár felfedezőként, akár
túravezetőként, nem hiányoznak a profi versenyek?
- Valóban, ez egy álommunka! Soha nem
gondoltam volna, hogy a versenyzéstől visszavonulva így térek vissza a kerékpáros világba,
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és belülről, mégis más szempontból újra részese lehetek a kerékpározásnak. Kétségtelenül
gyönyörű módja annak, hogy közel maradjak a
bringázáshoz, amely már több mint 20 éve az én
világom. Jó és jogos a kérdés a versenyzői múlttal kapcsolatban. Az első néhány évben melankolikusnak éreztem magam. Volt, hogy fel akartam pattanni a biciklire és azonnal visszatérni a
versenyzésbe. Ugyanakkor értékelni tudtam a
versenyek jó oldalát anélkül, hogy nyomás nehezedne rám. Kétségtelenül nagy nyomás a folyamatos edzés, hogy 100%-os teljesítményt kell
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nyújtanom és minden versenynapon győzelmet
vagy jó eredményt kell hoznom. És ami a legfontosabb, hogy így, ezen a munkán keresztül,
megoszthatom a kerékpározás iránti szenvedélyemet. Elmagyarázhatom a barátaimnak és vendégeimnek azokat a taktikákat és történeteket,
amelyek a versenyt kívülről követve észrevétlenek maradnak. Egyúttal kitágultak a lehetőségeim is. A kerékpárversenyek utáni új életemben
örömömet leltem más szenvedélyekben. Olyan
dolgokban, mint például a rajzolás, útvonal tervezés, a sakk és a zongorázás, valamint az üzleti
tanulmányok folytatása. Emiatt
örülök, hogy most több időm van
ahelyett, hogy napi 7 órát edzek
vagy versenyzek, mint ahogy korábban volt.
- Melyik a kedvenc útvonalad? Vagy mindegyikben van egy
sajátos, egyedi szépség, amitől
nem összevethetőek? Lehet egyáltalán rangsorolni őket?
- Hiszem, hogy minden útvonalon, pályán és minden versenyen van valami, ami megragadja
a kerékpárosok figyelmét, és felkelti a vágyat, hogy tekerje ott a
pedált, felfedezze a vidéket. Személy szerint én az olaszországi,
különösen a Toszkán vidéket kedvelem. Kellemes emlékeket idéz
fel bennem abból az időszakból,
amikor még profi kerékpáros voltam, és még a nagy versenyekre
készültem. De általánosságban
úgy gondolom, hogy sok gyönyörű és különleges hely van, amit
érdemes felfedezni és meglátogatni. Ezért össze sem lehet őket
hasonlítani.
www.kendel.hu

- Ha valaki Magyarországról szeretne részt
venni egy ilyen túrán, de nem szeretne túl
messzire utazni, milyen útvonalat javasolna,
ami szemlélteti a Grand Tour versenyek kihívását és szépségét?
- Úgy gondolom, hogy ebben az esetben
érdemes felfedeznie az Alpokat. Ez lehet Franciaországban, Svájcban, Ausztriában vagy Olaszországban is. Kerékpárral felkapaszkodva a leghíresebb hágókra képet kaphatunk arról, milyen
lenyűgöző és kihívásokkal teliek a hegyi szakaszok az egyes versenyeken. A csúcsra feltekerni
nagy sikerélmény. Májustól októberig elérhető
túrák sorozatát kínáljuk, amelyek számos országot, valamint változatos terepet és hegyeket járnak be. Olyanokat, amelyeket a Grand
Tour versenyek mezőnye és a nagy bajnokok
bejártak. Hogy csak egyet említsek, ott az Alpe
d´Huez Stelvióban, amely minden idők egyik
legnagyobb kerékpárosának, Fausto Coppinak
a pályafutását dicsőíti. Olyan legendás országokon halad át, ahol Fausto hihetetlen győzelmeket ért el a Giro és a Tour de France versenyeken
egyaránt.
- Idén magyar szakaszokkal indul a Giro
d’Italia. Magyarországi túrát terveztek, vagy
Magyarország nem annyira ismert, népszerű a
kerékpáros körökben, hogy érdemes legyen ide
útvonalat tervezni?
- Határozottan gondolkozunk ezen! Miután Magyarország is otthont adott a Giro d'Italia-nak, nagyszerű ötlet, hogy később visszatérjünk ide, és részletesen felfedezzük az egész
országot. Magyarország lehet a következő ország, amelyet bemutathatunk és népszerűsíthetünk. Úgy a kultúrát, a sportolási lehetőségeket, köztük a kerékpározási célpontokat. Mi is
lehetne jobb módja ennek felfedezésének, mint
maga az ötlet, hogy kerékpárra pattanjunk és
elinduljunk?
www.kendel.hu
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ENERGIAHATÉKONY LAKÓÉPÜLETEK HŐSZIGETELÉSSEL

A

hőszigetelésről való gondolkodás régen
és ma
Alig két-három emberöltő alatt sokat változott a hőszigetelésről való gondolkodás. Eleinte a hőszigetelés legfontosabb funkciójának az
épület állagmegóvását tekintették. A hetvenes
évek olajválsága, s a vele emelkedő energiaárak fordították először a figyelmet a költséghatékonyság felé. A kétezres évek elején szembesültek sokan azzal, hogy az energiaellátás nem
magától értetődő, főleg, ha a felhasznált energia

70-80%-a importból, akár politikailag labilis területekről érkezik. Ma pedig a klímaváltozás évről-évre saját bőrünkön érezhető hatásai hozták
be a hőszigetelési szempontok közé a környezettudatosságot.
Miért hőszigeteljünk?
Az otthonok fűtése a magyar háztartások energiafelhasználásának 50-70%-át teszi ki. Így magától
értetődik, hogy az egyre növekvő energiaárak miatt többen fordulnak olyan megoldások felé, ami

az épületek energiahatékonyságát növeli. Az egyik
ilyen, megtérülést eredményező energiahatékonysági fejlesztés az épületek szigetelése. A hőszigetelésre fordított költségek megtérülnek, értékesebb
lesz otthonunk, és a fűtésre, vagy épp hűtésre fordított költségek is jelentősen csökkennek.
Energiahatékonyság hőszigeteléssel –
mutatjuk, miért és hogyan
Közel Nulla – Austrotherm VLOG
Az Európai Unió közel nulla energiaigényű épületekkel veszi fel a harcot a klímaváltozás ellen.
Az üvegházhatást növelő széndioxid-kibocsátás
csökkentése érdekében 2016. és 2021. között öt
fokozatban szigorították, szigorítják az új és a jelentősen felújított épületekre vonatkozó energetikai követelményeket. Így 2022. július 1-től már
Magyarországon is csak az az épület kaphat használatba vételi engedélyt, mely megfelel a közel
nulla szintnek.
A változásokra időben kellett felkészülni. Ezt
segítette elő az Austrotherm Kft. két éve indult
rövid, a végfelhasználók számára is könnyen érthető kis videós bejegyzéseivel a hőszigetelés témakörében. A „Közel Nulla Vlog" sorozat nulladik
része a követelmények változását vázolta, majd
az első rész a hőszigetelés megtérülését tárgyalta. Az újabb vlog-bejegyzések pedig nem csak az
egyes termékek tulajdonságait, hanem alkalmazásuk részleteit is bemutatták.
Most jött el az ideje, hogy az eddig alkalmazott
formát megújítsák, és a korábbi „beszélő fejek"
stílusú vlogokat mini előadásokra bővítsék. A rövid, 3-5 perces prezentációk továbbra is közérthető nyelven szólnak a hőszigetelési kérdésekről,
de most már vetített, képes előadások formájában jelennek meg. A videók megtekinthetők az
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Austrotherm honlapján, ahol rendszeresen új
előadásokat tesznek közzé. A legfrissebb, 25. bejegyzés a különböző hőszigetelő anyagok egészségre kifejtett hatásáról beszél.
https://www.austrotherm.hu/tudastar/vlog

Nézzék meg a Közel
Nulla vlog részeit az
alábbi QR-kód beolvasásával:
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Kultúránk eltűnő értékei -

A CITERA

A

citera a régi népi élet hangszerei közé tartozott. Minden ügyes kezű parasztember
el tudta készíteni, így széles körben elterjedt Magyarország egész területén. A legtöbb tájegységnek megvolt a maga apró elkészítési módja, de az alap koncepciót senki nem bolygatta. A
citerát egyszemélyes zenekarnak is nevezték, mivel a dallamhúr, amin népdalokat játszottak, és a
kísérő húrok, amik állandó összecsengő hangzást
biztosítottak, együtt találhatóak meg a hangszeren. Legtöbbször az esti beszélgetések mellett
került elő, de előfordult, hogy szegényebb lakodalmakon zenekar helyett citerás húzta a talpalávalót. Jelenleg egyedül vagy csoportban autentikus módon szólaltatják meg, zenekarban, ahol
harmóniával kísérik az alapdallamot.
Első találkozásom a hangszerrel a helyi népdalkör fellépésén volt. Ekkor még nem érdekelt
a népzene világa. Öntudatos alsós gyerek lévén a
felkínált hangszerek közül a furulyát választottam,
később pedig jó pár évig a fuvola varázsolt el. A
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zene szeretete és a makacsságom, azonban nem
fért meg egymás mellett a zeneiskola szigorú keretein belül. Kerestem az utam, hogy zenélhessek,
de úgy, ahogy én szeretném, azt, amit én szeretnék. Népies hangomra ekkor Juhász Zsófia népzenetanáron kívül felfigyelt Bakos Ilona, a helyi népdalkör vezetője, aki később a mentorom, második
anyám lett. Ilona meginvitált a népdalkörbe. Ott
kezdődött el a népzenei iránti szerelem.
A próbákon sóvárogva néztem kamasz társaim, akik kísérték a csoportot, majd próba végeztével örömzenélésbe kezdtek. Majd egy évnek
kellett eltelnie, mire hangszert kaptam a kezembe. Prigyeni-féle tenorcitera volt, s imádtam a
hangját. Kaptam hozzá egy pengetőt és némi
instrukciót, hogy kell fogni, hogy kell pengetni,
de különösebb okításban nem részesültem. A
többiek közé állva eleinte csak tá-kat, meg titiket játszottam, ezzel erősítve a csapatot, nem
csak próbán, hanem fellépések alkalmával is.
Ilona szerint a régi embereket sem tanították a
citerázás művészetére, hanem ellesték a fortélyokat zenélés közben, s mindenki otthon gyakorolt, amíg megfelelő tudással nem rendelkezett.
Szerencsére jó hallással áldott meg az élet, így a
próbán hallott népdalokat otthon is el tudtam
játszani. Sok-sok gyakorlás után a sok-sok dal-

www.kendel.hu

lam egyre jobban ment. Lelkesedésemet látva
édesanyám vásárolt nekem egy használt Gáts
Tibor-féle hangszert, mely újabb lendületet
adott szárnypróbálgatásomnak. A citera beépült
az életembe. Rengeteg helyre eljuttatott, nagyon
sok emberrel ismertetett meg. Óriási szerepet
játszott kamasz éveimben, és később is.
Bakos Ilona tisztában volt korlátaival, így népzenei oktatásomat későbbiek folyamán táborokkal és továbbképzési napokkal egészítette ki, hol
neves népzenészek, népzenekutatók, a citerával
együtt született oktatók segítették fejlődésemet.
Olsai Imre, Gerzanics Magdolna, Bodor Anikó,
Kóka Rozália, Budai Ilona, Bodza Klára ifj., Horváth Károly, Juhász Erika népzenészek, népzenegyűjtők adták át tapasztalataikat, tudásukat a
magyar népdalkincsről. Borsi Ferenc, Széles András, Husi Gyula citeraoktatók pedig az évek alatt
finomították, javították technikámat. A citera
iránti elkötelezettségem mai napig megmaradt, a
többi társam szép lassan elkopott mellőlem. Jelenleg két népdalkör művészeti vezetője vagyok,
ahol az évek alatt összegyűjtött tudást és tapasz-

talatot próbálom kamatoztatni, a csoportoknál
és a kezem alatt megforduló gyerekeknél.
Bartók Béla, Kodály Zoltán, Vikár Béla, Békefi
Antal és még sokan igyekeztek megőrizni és ös�szegyűjteni a fennmaradt dallamkincseket. Hittek benne, hogy az a haza marad fenn, akinek a
múltja és értékei is megmaradnak. A népi kultúra megőrzésére irányuló népzenei és néptáncos
mozgalmak, amik az 1900-as évek közepén jöttek
létre rengeteg népdalkört, népzenei együttest,
néptáncos csoportot adtak az országnak. Fiatalok és idősek is szívesen mentek próbákra különféle rendezvényekre, hogy az összetartozás
erejét megérezzék. Ez a hatalmas fellángolás az
idő folyamán szépen csitult, a fiatalok kikoptak,
az idősek kiöregedtek. A népzenei szövetségek,
népi zeneiskolák törekednek az értékek megőrzésére, de lelkes fiatalok hiányában egyre nehezebb munkájuk van. Az elkötelezettség, a kitartás, a népi kultúra iránt megint lanyhulni kezdett.
Maréknyi csoport próbálja megőrizni, fenntartani, továbbadni mindezt lelkes, kitartó munkával,
erőt, energiát nem kímélve.
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A szerzőről:
Patonainé
Fábián Renáta –
pedagógus, népi
hagyományőrző
citeraművész
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TÁROL JUK AZ ESŐVIZET

a természet és az emberek védelmében

E

gyre összetettebb vízelvezetési koncepcióra
és megoldásokra van szükség a mind inkább
szélsőséges időjárási körülmények miatt. Az
esővíz átmeneti tárolása és ellenőrzött módon
történő elvezetése olyan kihívást jelent, amelyhez
megbízható partnerre van szükség. Az ACO pontosan az ilyen feladatokhoz fejlesztette ki a Stormbrixx rendszert, amely az igényeknek megfelelően
rugalmas és nagy teljesítményű is egyszerre. Több
év fejlesztési munka eredményeként a Stormbrixx
HD, illetve SD változata minden alkalmazást lefed.
Összegyűjtés, tisztítás, tározás és visszajuttatás
– az ACO így foglalja össze a felszíni vizek kezelésének folyamatát. Ezen állomások mindegyikének
fontos szerepe van a vízelvezetés sikeres megvalósításában. Amikor váratlanul nagy mennyiségű
csapadékvíz jelentkezik, akkor jut feladathoz a
rendszerlánc harmadik, illetve negyedik lépcsőfoka. Ekkor mutatja meg tudását az ACO Stormbrixx. A szikkasztórendszer visszatartja a vizet, amit
fokozatosan enged vissza a talajba, elősegítve így
a talajvíz töltődését. A Stormbrixx nemcsak funk-
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Mindig egy lépéssel
előrébb: A Stormbrixx
ellenőrzés alatt tartja
az esővizet

cionális feladatot lát el, környezetvédelmi szempontból is fontos szerephez jut azáltal, hogy a vizet visszajuttatja a természetbe. „Ez a technológia
már 2012-ben is forradalminak számított az esővíz
kezelésében. Most viszont a bevált rendszert egy
újabb szintre emeljük” – mondta Dobos István, az
ACO Kereskedelmi Kft. SWM menedzsere.
Bevált technológia megújítva
A Stormbrixx tározó- és szikkasztórendszerrel az
ACO egy moduláris megoldást kínál, egy olyan
rendszert, amely képes a víz tározására és vis�szajuttatására. Az ACO Stormbrixx építőelemes
csapadékvíztározó rendszer innovatív és optimális megoldás szikkasztó- és/vagy tározótartályok
kialakítására. Szikkasztás esetén az összegyűjtött
és megtisztított esővíz a geotextíliával burkolt
tartályba jut, majd a talaj szikkasztóképességétől függően elszivárog a talajvízbe. Ezen a módon hozzájárul a talajvíz újratermelődéséhez. A
rendszer három alapelemből áll: a tartályalapelemből, oldalfalakból és az oszlopfedőkből. A
rendszer elemei kötőanyag nélkül csatlakoznak
www.kendel.hu

egymáshoz, és ún. téglakötésben történő szerelés esetén az egész
rendszer egy egységes,
masszív tartályt képez.
Összehasonlítva a hagyományos kavics-cső szikkasztórendszerekkel, a teljes rendszer
telepítéséhez töredéknyi idő szükséges. A Stormbrixx immár két különböző változatban kapható. A korábban megjelent, főleg nehéz
teherforgalomhoz ajánlott HD mellett elérhető a
személygépkocsi és eseti nehézterhelésre kifejlesztett SD verzió is.
Termékelőnyök
A Stormbrixx SD újrahasznosítható polipropilén
anyagból készül, amely robusztus és korróziómentes alapot biztosít a tartós vízelvezető rendszer számára. A rendszer alapelemeit egyszerűen
csak egymásba kell kattintani. Jelentősen kevesebb a szerelési idő a hagyományos rendszerhez
hasonlítva. A funkcionális kialakítás és az intelligens csatlakozórendszer kombinációja könnyű
kezelhetőséget és gyors telepítést tesz lehetővé.
Egyszerű kezeléshez és szállításhoz optimalizált
kivitelezés jellemzi a Stormbrixx rendszer elemeit. „Az alapelemek tökéletesen egymásba illeszthetők, ezért szállításnál jelentősen csökkenthető
a térfogat. A hagyományos rendszerekhez hasonlítva nagyjából negyedakkora helyet foglal el
az ACO terméke, amely egyben a szállítási költségek optimalizálását és a széndioxid-kibocsátás
csökkentését is lehetővé teszi” – tette hozzá Dobos István a rendszer előnyeit bemutatva. A téglakötésbe szerelt blokkok adják a rendszer stabilitását és erejét. A rendszer felhasználóbarát és
könnyen átjárható, azaz akár ellenőrző kamerát,
akár nagynyomású tisztítóegységet kell bevezetni, ez egyszerűen megoldható.
www.kendel.hu

ACO Q-Brake Vortex
áramlásszabályozó
Előfordul, hogy a csapadékvizet a közműhálózatba
szeretnénk juttatni. Ekkor
jut fontos szerephez az ACO
Q-Brake Vortex áramlásszabályozó. A rozsdamentes acélból gyártott
egység mindig az adott projekt egyedi
specifikációja szerint készül. Az ACO Q-Brake Vortex az aknában kialakuló vízoszlopnyomás hatására
spirálpörgést hoz létre a szerkezeten belül. A csapadékvizet ezután előre meghatározott, szabályozott sebességgel engedi csak a közműhálózatba.
Ellentétben több hagyományos módszerrel, az ACO
Q-Brake Vortex kevésbé hajlamos az eltömődésre,
és lehetővé teszi a nagyobb áramlást alacsonyabb
vízoszlopnyomás esetén is.
Weboldal: Az ACO SWM filozófiájáról és a
kapcsolódó termékekről részletes információ itt
érhető el: https://www.aco.hu/aco-csapadekvizgazdalkodas
ACO Kereskedelmi Kft.
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Az időről, ami
igazából nincs is

N

incs múlt, ami fájhat, és nincs jövő, csak
félelmek és vágyak jövő időbeni ragozása. Az idő - nyelvi bravúr. Minél fejlettebb
egy társadalom, annál bonyolultabb igeidőket
használ. Valószínűleg az időt azért találta ki az
ember, hogy lehessen rá panaszkodni.
Aki az óráját vagy a naptárt nézegeti, netán
emlékeiben kutat, vagy a nyaralását tervezi, az
rendíthetetlenül hisz abban, hogy az idő létezik.
Hiszen valamikor megszülettünk, öregszünk, és
majd valamikor meghalunk. Fényképeket nézegetünk, régi leveleket olvasgatunk, visszaemlékezéseket hallgatunk, nézzük, ahogy felnőnek a gyerekeink, és szomorúan konstatáljuk, ahogy elröppen
az élet. Gyermekként oly hosszú volt az idő a nyaralásig vagy a karácsonyig, fiatal szerelmesként alig
vártuk, hogy újra találkozhassunk, deres fejjel meg
csak rémülten nézzük, milyen gyorsan rohannak a
hónapok, az évek. Az idő cáfolhatatlan létezik, legalábbis makacsul hiszünk benne.
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Clive Wearing zenetudós, karnagy, tenor és
billentyűs 1985-ben herpesz vírus enkelafilitiszben betegedett meg, amely szétroncsolta a bal
oldali hippokampuszát, és károsította a jobb
oldalit is. Wearing retrográd és anterográd amnéziában szenved, azaz sem múltbeli emlékei,
sem új emlékei nincsenek. Wearing maximum
pár másodpercet tud átfogni az életéből, de szemantikus memóriája van, azaz, ami tudást betegségéig elsajátított, azt fel tudja idézni. Ha megkérdezik egy zongoradarabról, ismeri-e, el tud
róla és szerzőjéről mondani mindent. Ha megkérdezik, le tudná-e játszani, azt feleli, sosem
játszotta még. Ha leültetik a zongorához, az első
taktusok után fejből lejátssza tökéletesen. De 20
másodperccel később azt állítja, sosem játszotta.
Feleségébe ugyanúgy szerelmes, mint amikor
megbetegedett. Számára megszűnt az idő, érzelmeit nem tudja eltompítani a megszokás és az
unalom. Ha fél percnél tovább nem látja feleségét, olyan kitörő örömmel üdvözli ismét, mintha
hetek óta nem látta volna. (Wearing intézetben
él, felesége gyakran látogatja.) Wearing számára
megszűnt az idő létezni. Teste öregszik, de az idő
megállt. Vagyis nem is létezik. Hisz az idő természete, hogy múlik.
Wearing története azt bizonyítja, hogy az idő
nem létezik. Az idő emberi találmány. Az állatok
számára ugyanúgy nem létezik idő. Wearinghez
hasonlóan az állatok is a jelenbe vannak
bezárva. Persze megtanulják, mi jó és
mi rossz nekik, mitől kell félniük és
mit szeressenek. De nincs énjük
és autobiografikus memóriájuk, ahogy Wearing sem tudja
tudását egy képzeletbeli időtengelyen elhelyezni.
Vajon az erdőbe kitett,
állatokkal
felnevelkedett
farkasgyerekeknek
van-e

időélményük? Valószínűleg ugyanúgy nincs, mint
ahogy az állatoknak sincs. Csak jó és rossz van.
Az időélmény a nyelvhez kötött. Kultúránkban a gyerekeknek kezdetben nincs időfogalmuk,
s emlékeiket nem tudják idősorrendbe rendezni.
Nem is csoda, hiszen sokáig énélményük sincs,
magukról egyes szám második személyben beszélnek. Ha nincs az énnek létezéstudata, nem
lehet létezéstörténete sem. Amíg nincs beszéd,
nincsenek emlékek sem. A mentális utazás képessége az emlékek időbeliségének élménye. A
gyerekek lassan a felnőttektől lesik el az énről
való beszéd képességét és az emlékek időben
való elhelyezését. A múlt, a jelen és a jövő nyelvi
lelemények csupán. Az emlékezés az időélmény
alapja. Minél fejlettebb egy kultúra, a nyelv annál
bonyolultabb igeidőket képes kifejezni: a múltban kezdődik és a jelenben is tart; folyamatos
jövő; befejezett múlt; régmúlt, stb. Szenvedünk
is ezzel eleget, amikor nyelveket tanulunk. A világ
nyelveinek atlaszában azonban 88 olyan nyelvet
írtak le, amelyekben nem létezik a múlt idő, s kb.
80 nem ismeri a jövő időt. Micsoda nehézség volna, ha többé nem használhatnánk igeidőket, nem
tudnánk arról beszélni, hogy valami már megtörtént, éppen történik, vagy történni fog.
Kitaláltuk az időt, mert ahogy bonyolódott
az emberi világ, rendkívüli előnnyel járt, ha
egyéni életünk, kapcsolataink vagy a törzs
történetének eseményeit időrendbe
tudtuk rendezni. A világ szabatos
leírásához hozzátartozik, mi mikor történt, mi történt előbb és
mi később. Mi az ok és mi az
okozat. Kitaláltuk az időt, de
most szenvedünk tőle.
Amikor agykutatók az
agyat vizsgálták, vajon mi
történik múltbeli, jelenbeli
vagy jövőbeni események

felidézésénél, ill. elképzelésénél, meglepődve
tapasztalták, hogy mindhárom időben nagyjából
ugyanazok az agyi területek aktiválódtak. Vagyis
az agyban csak egy idő létezik, a jelen. Ha felidézünk egy múltbeli eseményt, agyunk itt és most
éli át a „múltat”. Nem is annyira felidézi, mint
inkább csak az eltárolt adatokból rekonstruálja jelenbeli élményként. Ha jövőbeni eseményt
képzelünk el, agyunk a memóriánkban tárolt adatokból kreál egy eseményt, de a jövőt itt és most
éljük át. Az érzelmek, a vegetatív reakciók mindig
jelen idejűek.
Ha csak jelen idő létezik, s minden más csak
nyelvi bravúr, ebből messzemenő következtetéseket vonhatunk le például a pszichoterápiára,
vagy általában az ember működésére nézve.
Bevett dogma, hogy a múltbeli események
határoznak meg minket. Terapeuták sok-sok idő
töltenek el a múltbeli „okok" feltárásával, s az
emberek maguktól is sokat vizsgálják múltjukat.
A múltban keresik a magyarázatokat arra, hogyan és miért is alakult úgy az életük, hogy végülis boldogtalanok tőle. Sokan csalódnak vizsgálódásaik eredményében, mert a terapeuták vagy
a pszichológiai tárgyú könyvek magyarázatait
követve hiába fejtik fel sorsuk alakulásának vélt
okait - ettől semmi nem javul meg. Mondjuk, valaki ma bizonyos helyzetekben szorong vagy pánikrohama alakul ki. A múltban kutató elme talál
valami eseményt, amivel magyarázni véli a jelen
szorongásait, s készen áll a tétel: ez és ez okozza a szorongást. Csakhogy mindez ellenőrizhetetlen teória, mert más emberekkel ugyanilyen
„traumák” estek meg, s mégsem szoronganak
felnőttként, másrészt az emlékezet véges, s önkényes dolog csak a felidézhető emlékek közül
kiválasztani a szorongáshoz leginkább „illőt”. Mi
van, ha a szorongást olyan félelmetes esemény
okozta, amire az illető már emlékezni sem tud?
Jól ismert jelenség, hogy sok trauma -egyfajta
OTTHON ÁLMODÓ

A szerzőről:
Szendi Gábor
programozó matematikus, forgatókönyvíró, dramaturg, író,
publicista, pszichológus,
a Semmelweis Egyetem
Magatartás-tudományi
Intézetének egykori tudományos munkatársa.
Főként az egészséghez,
egészségügyhöz kapcsolódó témák, pszichológia,
társadalmi sajátosságok
kritikája, konyhaművészet
témában jelentek meg
könyvei, írásai.
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önvédelemből- örökre kitörlődik az emlékezetből. Azt is tudjuk, hogy sok felnőttkori problémát nem az okoz, ami történt, hanem ami nem
történt meg. Amiről nem is lehet emlék. Például,
hogy valaki gyermekkorában sosem érezte, hogy
szeretik. A „nem szeretésnek” nincs története.
De térjünk vissza oda, hogy az agy mindig jelen időben dolgozik. Ha a „múlt” fáj, és szorongást kelt, akkor a múlt valójában egy itt és most
jelenlévő gondolat, amely itt és most okoz fájdalmat és szorongást. Sőt, talán nincs is emlék, csak
a depresszió és az értéktelenség érzés. Minek hát
múlt időben beszélni, ingatag elméleteket gyártani, mikor a dolgok a jelenben történnek? Az
időfogalmunk becsap minket. Az ok-okozat elve
alapján mindig azt hisszük, hogyha most fáj, akkor
azt valami korábban történt esemény okozza. De,
ha - tudomásul véve az agyműködés jelen idejűségét -, kikapcsoljuk az „időt”, akkor azt mondhatjuk:
ha most fáj, akkor most van valami a lelkünkben
(agyunkban), ami a fájdalmat okozza. És akkor azzal kell foglalkoznunk. Tegyünk valamit, amitől az
itt és most szorongása oldódik. X például retteg
a nyilvános beszédtől, mert látni fogják, hogy remeg és csorog homlokáról a víz. Hosszasan tudja
mesélni, gyermekkorától mennyi megaláztatás
érte őt már ezért. Rávesszük, hogy beszéde előtt
jelentse be: remegni és verejtékezni fog. A probléma megszűnik, mert többé nem retteg a lelep-
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lezéstől. Érdekelt minket a sok múltbeli sérelem?
Nem. Mert az mind csak magyarázat volt.
De ugyanez a helyzet a jövővel is. A jövő nem
létezik, csak „jövő időben” elképzelt a jelenbeli
események vannak. A jövőfantáziák és az általuk
gerjesztett félelmek is jelen idejűek. Ha megtanulunk csak jelen időben gondolkodni, szertefoszlik
a félelmetes jövő. Ha át kell mennünk egy szakadék fölött, rémisztgethetjük magunkat azzal, hogy
elképzeljük lezuhanásunkat. De koncentrálhatunk
mindig a következő lépésre - és egyszer csak már
odaát is vagyunk. A jövőbe vezető út jelen idejű
percekből áll. Georges Blind francia ellenálló mosolygott, amikor 1944-ben kivégezték. A jelen adott
neki erőt, hogy ne foglalkozzon a jövővel. Mosolyával legyőzte kivégzőit. Életveszélyes helyzeteket
túlélőktől tudjuk, hogy azért menekültek meg,
mert kizárták tudatukból a bénító jövőt, és csak a
jelen menekülési lehetőségeire koncentráltak.
Aki megszabadul a múlt árnyaitól és a jövőbe
vetített félelmeitől, az hirtelen szabaddá válik.
A múlt persze nyomot hagy bennünk, agyunk,
személyiségünk, szokásaink lenyomatként őrzik
a velünk történteket. De nekünk nincs dolgunk
már nem létező eseményekkel, csak a jelenben is
bennünk élő hatással. A múlt nem írható át, de a
jelen igen. Bármikor dönthetünk úgy, hogy mostantól mások leszünk. És ez meg fogja változtatni
a jövőt - már ha egyáltalán van ilyen.

www.kendel.hu

A PESTO GUSEO SZTORI
Hazánkban is kedvelt az olasz konyha. Ennek egy szelete a pesztók világa. Egészséges, minden hozzávalója superfoodnak számít, nincs benne adalékanyag és tartósítószer, és percek
alatt pompás főételt készíthetünk belőle: mindezt elmondhatjuk a világ második leggyakrabban fogyasztott mártásáról, a pesto genovese-ről, ami most prémium minőségben, és
többek közt szarvasgombás ízesítéssel kerülhet a magyarok asztalára.

P

esztóból sokfélét lehet kapni itthon. De mit is
jelent maga a fogalom? A pesztó nem más,
mint növényekből készült, hagyományosan mozsárban préselt keverék, amibe különböző magvakat, olajat és sajtot is tehetnek. Helyet
kaphat benne petrezselyem, rukkola, szárított
paradicsom, gomba vagy épp cukkini. Csakhogy a
nagyáruházak polcain elérhető termék általában
teljesen más színvonalat képvisel, mint az eredeti
nagy klasszikus, a „pesto genovese”.
- Még huszonévesen, egy Olaszországban
töltött év során ismerkedtem meg a pesztóval
- meséli Guseo Zsuzsa, a Pesto Guseo alapítója,
aki több szálon is kötődik az országhoz, hiszen üknagypapája is olasz volt.

- Akkoriban még friss bazsalikomot és parmezánsajtot sem lehetett nálunk kapni. Nem csoda,
hogy az itthoni gulyásos-fánkos kultúrából kizökkenve lenyűgözött ez az ízvilág – mesélte.
Zsuzsa igyekezett sok mindent hazahozni, és
most már több mint 20 éve mindig tele van nála a
hűtő a saját ültetésű bazsalikomból készült pesztóval. Erre alapul a 2021-ben indult családi vállalkozása is, aminek ötlete még 2020 augusztusában fogalmazódott meg benne – miután eredeti
szakmájában, rendezvényszervezőként megszűntek a lehetőségei a koronavírus miatt.
- A házi készítésű pesztó egészen más minőséget képvisel, mint a bolti választék: friss,
kézműves, nem hőkezelt és nem tartalmaz ada-

www.kendel.hu
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Ha üres a hűtő, pesztóval akkor is 5 perc alatt
teljes tápértékű ebédet vagy vacsorát készíthetünk. Csupa élő anyag van benne: a bazsalikom,
a fokhagyma, a sajt, a magvak és olíva olaj. Ehetjük pirítóshoz, tehetjük caprese salátába, de
egészséges, gluténmentes barna rizsből készült
tésztával a non plus ultra.

Guseo Zsuzsa

lékanyagokat. A bolti pestók nem tiszta hozzávalókból készülnek. Tartalmaznak például napraforgóolajat és olcsóbb magvakat is, így tud
kijönni az üzletláncokban kapható pesztó ára.
Ha egymás mellé tesszük, látható a különbség:
a bolti pesztó ráadásul a pasztörizálástól elveszti a tápanyagok nagyját, és színe haragoszöldre
válik, míg a házi készítésű pesto friss, élénkzöld
színű, és ami a legfontosabb élnek benne a tápanyagok, más a textúrája is, és fantasztikus illata van – tudtuk meg Zsuzsától.
Ezekhez képest a Pesto Guseo jellemzője az
egyszerű összetevők, prémium minőség.
A klasszikus változat mellett a Pesto Guseo
egy fokhagymamentes verzióval is előállt, hiszen
a nyers termékben ez az íz is dominál - így viszont
tárgyalásra vagy épp randira is bátran mehetünk
a fokhagymamentes változat elfogyasztása után,
valamint a fokhagymára érzékenyek is bátran fogyaszthatják.
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Mivel a családjában többen ételintoleranciával küzdenek, rájuk és a vegánokra is gondoltak
a tej-, tojás- és gluténmentes vegán pesztó megalkotásakor, amiben mandulát találunk a sajt helyett. Negyedikként, az igazi gurmék részére, egy
szarvasgombás pesztó is helyet kap a palettán,
ami teljesen egyedülálló termék a magyar piacon.
- Ez valójában Galgóczi Gábor, a Kert Bisztró séfjének ötlete volt, aki részt vett a termékfejlesztésben, de a többi receptúra az enyém. A
szarvasgomba remekül harmonizál a többi ízzel
- mondta Zsuzsa, hozzátéve, hogy a séf a cég
honlapján is jó pár receptet közzétett a pesztó
felhasználásához.
A pesztó tökéletes választás, ha valami különlegeset, tartalmasat, ám mégis pofonegyszerűt szeretnénk otthon elkészíteni. Így akár kamaszok, dolgozó anyukák, főzni nem szerető apukák
vagy elfoglalt üzletemberek kedvence lehet.
www.kendel.hu

● Ha lefekvés előtt valamiért megéheznél, akkor pár szál répát, zellerszárat, paprikát vékony
csíkokra vágva mártogass a pesztóba. Húsimádóknak megengedett a virsli is.
www.pestoguseo.com

Adunk pár tippet, hogy hogyan illeszthető bele a
pesztó a nap bármelyik szakaszában a menübe:
● Indítsd a napot tele energiával. A reggeli tojásrántottádat mielőtt a serpenyőbe öntenéd,
adj 1-2 teáskanál pesztót a tojáshoz, és így süssed ki a rántottádat. Egy új ízélmény lesz. Friss
zöldségekkel ideális napindító.
● Tízóraira készíts a gyermekednek egy finom
sonkás-sajtos szendvicset, amibe a sonka és
a sajt mellé belecsempészel egy vékony réteg
pesztós majonézt is (1-1 arányban vegyítsd a
majonézt és a pesztót). Meglátod, hogy nem hoz
haza a gyermeked többet maradékot.
● Ebédre főzd meg a kedvenc tésztádat (nekem
a pesztóhoz a szélesmetélt az egyik kedvencem,
de munkahelyen praktikusabb a penne vagy a
fusilli), és tegyél rá a kedvenc pesztódból 3-4
teáskanállal. Ha túl sűrűnek találod a mártást,
akkor lazítsd 1-2 evőkanál főzőlével. Itt – főleg
munkahelyen - a fokhagymamentes változatot
részesíteném előnyben.
● Uzsonnára vegyél elő egy mozzarellát és 5
szem koktélparadicsomot, vágd őket falatnyi
darabokra és csöpögtess rá pár csepp pesztót.
Egy szelet pirítóst is fogyaszthatsz mellé, ha
nem diétázol.
● Vacsorára készíts pesztóval töltött csirkemellet a szeretteidnek, imádni fognak érte, és nem
is kell, hogy tudják, hogy milyen egyszerű volt.
Érdemes belőle mindjárt dupla adagot készíteni,
hogy másnap be tudd csomagolni a maradékot a
párodnak – imádni fog érte.
www.kendel.hu
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RECEPT

VENDEL MESE

B

Grillezett vagy BBQ technikával készült

V ELOSCSON T
Grill partik egyszerű, de nagyszerű fogása lehet a grillezett vagy BBQ technikával
készült velőscsont. Ha szépen mosolygunk a hentesünkre, akkor a lábszárcsontot
keresztbe és hosszába is szívesen elvágja. Már ha van csontfűrésze :)
A hűtőhideg velőscsontokat sóval, borssal, friss rozmaringgal fűszerezem, majd az
előmelegített sütő rácsaira helyezem. BBQ esetében ez 110 fokot jelent, faszenes
grillen pedig minél moderáltabb hővel készüljön. Ha elkezd kocsonyásodni a velő,
akkor jó úton haladunk. Arra kell figyelni, hogy ne süljön túl, tehát ne száradjon
össze a velő. Ha kocsonyás az egész, akkor kész vagyunk. Kenyeret pirítunk, megkenjük friss fokhagymával, majd rakunk rá velőt, és friss lime-ot csepegtetünk rá,
mert nagyon kellemes savasságot ad neki. Passzol hozzá még a marinált hagyma is.
Ennek a receptje: 2 fej lilahagyma szeletekre vágva, 300 g almaecet, 150 g víz, 4 g
só, 150 g cukor. Összekeveritek, és hagyjátok egy éjszakát a hűtőben állni.
www.patentgasztrobar.hu • www.tekergoetterem.hu • www.felutonpekseg.hu

A receptet ajánlotta:
Turanitz Gergely
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www.kendel.hu

efejeződött az iskola, és elkezdődött a vakáció, melyet minden gyerek hatalmas örömmel várt. Egy napon néhány középiskolás fiatal érkezett a Kendel telepre. Vendel nyújtogatta
a nyakát és kíváncsian figyelte az érkezőket.
Magában morfondírozott, vajon vásárlók? Túl fiatalok lennének vállalkozónak, de akkor mi a csodát
kereshetnek itt. Kérdéseire hamar választ kapott.
Tamás lépett ki az épületből éppen őt keresve.
- Vendel! Gyere légy szíves. Neked való feladatot találtunk ki – azzal bementek az irodába.
A három fiatal fiút és egy lányt sorra bemutatták
Vendelnek. Orsi, Peti, Beni és Zalán kezet fogtak
Vendellel, bár elég meghökkent kifejezés ült az
arcukon. De a mackó olyan kedvesen mosolygott
rájuk, hogy hamarosan elszállt minden tartózkodásuk.
- Istvánnal és Péterrel megbeszéltük, hogy a
srácokat, akik nyári gyakorlatra érkeztek hozzánk,
mivel építésznek tanulnak, te fogod körül vezetni
a telepen. Bemutatod nekik az általunk fogalmazott építőanyagokat, melyekről elméletben már
mindent tudnak, de egy kis gyakorlati ismertető
nem fog ártani. Mit szólsz hozzá Vendel? Vállalod?
– kérdezte Tamás.
Vendelnek fülig szaladt a szája örömében. – Persze, hogy vállalom. Szíves-örömest! Kacsintott a
gyerekekre.
A fiúk és az egyszem lány hamar átöltöztek. Nekik
is szép kantáros nadrágjuk volt, és sárga munkavédelmi sisakot is kaptak. A kitűzőjükön pedig a
Kendel felirat alatt a „gyakornok” szó állt. Ezen elgondolkodott Vendel, hogy akkor most ő a tanító?!
Tetszett neki a feladat.
Körbe vezette a fiatalokat a telepen. Megmutatta a különböző építőanyagokat: a szép rendben,
raklapokon tárolt falazóelemeket, zsaluköveket; a
Bramac tetőrendszereket, cserepeket, idomcserepeket; a kerámia falazóelemeket, téglákat; a vakoló- és falazóhabarcsokat és csemperagasztókat; va-

kolat és hőszigetelő rendszereket; gipszkartonokat,
áthidaló és födémelemeket; betonvasakat és hegesztett acélhálókat. A srácok alaposan szemügyre
vették a készletet, Vendel pedig elmondta, hogy
minden termékből csakis a legjobb minőségű anyagokat szerzik be és ajánlják a vásárlóknak. Ezért is
szeretnek az építkezők itt vásárolni. Mert ugye házat nem minden évben épít az ember, nagyon sok
múlik az alapanyagokon.
- És tudjátok mi az, ami itt a Kendelnél az építőanyagok mellé ajándékként jár?
A fiatalok fejüket rázva, de érdeklődve néztek rá.
- Az bizony a szeretet, a pontosság, a figyelmesség és a szakértelem. Mert egy jól felépített
háznak bizony ez is nélkülözhetetlen alapja, hogy
ne „csak” egy ház legyen, hanem valódi otthon,
már az épülése során.
Hamar elrepült a két hét gyakorlat. Vendel nagyon élvezte a munkát, és a fiatalok nemcsak az
építőanyagok széles skáláját ismerhették meg a
gyakorlatban, de gazdagodtak elhivatottságban,
szakmaszeretetben is. Nem utolsó sorban szert
tettek egy jó barátra Vendel személyében.

www.kendel.hu
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A NYÁRI
GYAKORLAT
Írta: Németi-Vas Katalin
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OTTHONTEREMTÉS
LAKBERENDEZŐVEL
Ismerkedjünk meg a lakberendezéssel,
mint szakmával! Hogyan is dolgozunk?

A

z igény, hogy környezetünket saját ízlésünkre formáljuk, otthonossá tegyük, díszítsük, úgy, hogy saját egyéniségünket
tükrözze vissza, valószínűleg velünk született,
hiszen már a történelem legősibb időszakára is
jellemző volt.
Elmondhatjuk, hogy a lakberendezés egyidős
az emberiség „fedett hajlékba” költözésével.
A civilizáció fejlődésével pedig az egyszerű
díszítési igény párosult a funkcionális kialakítással, amely egyre inkább az ember lakókörnyezeti
tevékenységéhez idomult.
Az építészet fejlődésével pedig ez a kettő, a
funkció és a dekoráció, egyre szebb, igényesebb
és élhetőbb otthonokat alkotott.
A mai kor lakberendezői tevékenységének
kezdete mégis a XX. század első felére tehető.
A belsőépítészet, mint önálló tervezési ág akkor

kezdte pályafutását, mikor az ipari - technikai fejlettség, formatervezés minden téren sokoldalúvá
kezdett válni.
Elég megnézni egy részt a televíziós Poirot
sorozatból és rögtön látják az olvasók, mire is
utaltam.
A századforduló belsőépítészete már önálló
életet élt szakmaként az építészet mellett, azzal
karöltve.
Ezután már egyenes út vezetett ahhoz, hogy
a ma embere már természetesnek vegye, hogy
otthonának tervezésekor ne csak az építész, hanem a terek harmóniájának, a berendezés összhangjának megteremtéséhez a lakberendező
segítségét, tanácsait is kikérje.
A televízióban rengeteg, a témába vágó műsort
láthatunk. A szélsőséges divat szerint öltözött tervezőhölgy vagy úr sok–sok színes anyagmintával,

www.kendel.hu
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BELSŐÉPÍTÉSZET

A szerzőről:
Kegye Kriszti
Kri – Design
Belsőépítészet,
lakberendezés,
bútortervezés, styling
Székesfehérvár,
Budapest
Tel: +36 20 483 4884
• info@kri-design.hu
• www.kri-design.hu

BELSŐÉPÍTÉSZET

kiegészítővel felszerelkezve néhány pillanat alatt
fantasztikus enteriőröket hoz létre. A valóságban
azonban a mi munkánk ennél összetettebb.
Sokan teszik fel a kérdést, miért is kell szakemberhez fordulni, hiszen mindenki lakik valahol, így nyilvánvalóan jobban meg tudja ítélni
saját lakásában a felmerülő igényeket! Több,
mint húsz éves tapasztalatom azt mutatja, hogy
sokféle szempont vezet ahhoz, hogy egy otthon
berendezéséhez, kialakításához ki, miért kér segítséget a lakberendezőtől.
Az életvitelünk sokat változott, felgyorsult körülöttünk a világ, ennek következtében a legtöbb
embernek nincs ideje a munkája mellett egy bonyolult „lakásprojektre”, azaz nem tud naponta
több órát tölteni azzal, hogy milyen berendezés
kerüljön az épülő házába, lakásába. Az építészeti tervek foglalkoznak magával a szerkezettel, az
épület megvalósíthatóságával, tömegével. De az
már nem az építész tervek feladata, hogy a kiválasztott burkolatot milyen mintázati kiosztásban
rakják fel, melyik a legjobb szaniter, mekkora
hely kell egy gardróbszekrénynek, milyen lámpák
és egyéb szerelvények kerüljenek felszerelésre,
jó–e a falszín, melyik a legmegfelelőbb karnis, és
egyébként is mindezt hol és mikor fogja
megvásárolni a megrendelő? Na, ez már
maga sokszor a legnagyobb stresszforrás!
Az én dolgom mindezt a kreatív halmazt
összefogni.
Ha felkérnek egy
lakberendezőt,
az
nem azt jelenti, hogy a
tulajdonosnak semmilyen elképzelése sincs,
mert mindenkinek él a
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képzeletében valamilyen kép arról, hogy milyennek szeretné látni azt a helyet, ahová minden nap
hazatér. Azt, ahol pihenhet, tevékenyen kikapcsolódhat, vagy akár otthonról dolgozhat egyedül,
vagy a családja körében tölthet el minőségi időt.
A munkám ezért sok beszélgetésről, közös
ötletelésről, a lakótérben zajló élet minden terét
érintő kérdésekkel kezdődik. Sokszor nehezíti,
hogy az interneten sok szép berendezés található, viszont nem mindegyiket lehet egy az egyben
átültetni az éppen tervezés alatt álló ingatlanra.
Ilyenkor próbáljuk látványtervekkel terelgetni a
képzeletet, hogy azt a stílust, amit a megbízó kiválasztott, beleillesszük az adott térbe.
Legelső mozzanat a beszélgetések után a
funkciók értelmezése és kialakítása a lakóterekben. A berendezési tervek feladata, hogy egyes
helyiségek kialakítása a használatának megfeleljen, mind ergonómiai, azaz az otthoni munkavégzés (főzés, mosás, otthoni irodai munka, tanulás
stb.), illetve műszaki szempontoknak (pl. hová lehet tenni a kádat, van – e a mosógépnek vízvételi
lehetősége, kémény stb.).
Közben pedig a tervező fejében kezd összeállni a választott stílusnak megfelelő formavilág is.
A legszebb része a tervező munkának, mikor a
látványtervek készülnek. Ekkor a megrendelő számára a valósághoz hasonló fotókon megjelenik a
lakberendező által megálmodott világ. Ha jó volt
az egymásra hangolódás és elég idő volt a kreatív
gondolkodásra, lehet, hogy már az első színes kép
a „WOW” – érzést váltja ki az ügyfelekből. Ez a legtökéletesebb helyzet, erre törekszem!
Ezek után kezdődik a legizgalmasabb fázis, a
megvalósítás.
Ilyenkor még mindig alakul a terv, a látvány.
Kötünk kompromisszumokat is, hiszen a valójában ekkor lesz személyre szabott a végeredmény.
A tényleges megvalósíthatóság érdekében sokféle egyéb szempontot is figyelembe kell venni.
www.kendel.hu

Ilyen például a költségvetés. A számítógépes
programok nagyon szép terveket varázsolnak,
hiszen csak a fantáziánk szab határt. „A papír
mindent elbír” - szól a mondás! Azonban nem
árt először egyeztetni egy nagyságrendet, amiben gondolkozhatunk. Hiszen nem csak korlátlan
nagyságú költségekből lehet ízléses, megkapó,
különleges enteriőröket létrehozni!
A lakberendező szolgáltatása nemcsak a tervek elkészítésében merülhet ki. Az igény szerint
választható teljeskörű tervezésben én „járom le a
lábamat” az ügyfeleim helyett, hogy a megfelelő
anyagok, termékek hol vásárolhatók meg a legköltséghatékonyabban, a legjobb minőségben és
a legjobb beszerzési idő alatt. Kikérem az egyes
szakágak véleményét, megkeresem azt a technológiát, ami a legjobb a tervezés és megvalósítás,
valamint a hatékonyság szempontjából. Kapcsolatot tartok a megfelelő szakipari cégekkel és
vállalkozókkal. Igyekszem kipróbált partnereket
ajánlani, minimalizálni a kellemetlen meglepetéseket a kivitelezések során is. Az építési fázisban
ugyanúgy bakancsot húzok és védősisakot kapok,
a helyszíni konzultációk pedig nem a csodaszép
www.kendel.hu

dizájnbútorok között, hanem cementeszsákokon
zajlik gipszkartonra skiccelt változtatásokkal, a
kivitelezést végzők szakértelmének bekapcsolásával, hogy mindaz, ami olyan szépen mutatott a
terveken, a valóságban is megépüljön!
A kiviteli tervek mérnöki kifejezésmódot is
követelnek, hiszen olyan dokumentumokat kell
készítenem, amelyek az egyes szakiparok nyelvén íródnak, hiszen fontos, hogy közös nyelvet
beszéljünk. Ezeknek a terveknek némelyike lehet, hogy inkább a „Burda szabásmintára” hasonlít, és az ügyfeleim számára kibogozhatatlannak tűnik, de a lényeg az, hogy aki dolgozik vele,
pontosan azt értse róla, amit mi szeretnénk!
Sokkal kellemesebbek a közös vásárlások,
anyagminta válogatások, nézegetések. Nem
egy ügyfelem mondta sok óra után, ha még egy
anyagmintát meg kell néznie, vagy egy széket kipróbálnia, biztosan összeesik. Ezt én hogy bírom?!
Igyekeznem kell az információ dömpinget viszonylag szűkre szabni! Amit már meg is mutatok, azt
akár sok napos előválogatás előzi meg. Az a cél,
hogy az ügyfeleim ne vesszenek el a választékban.
Hiszen lassan nincs olyan anyag, vagy termék,
OTTHON ÁLMODÓ
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amiből nem lenne még sokkal több, és több, még
sok helyen. De ezek a napok mindig megérik a fáradságot, sikeresek, még ha kimerítők is.
Amikor végre leülepszik a por az építkezésen,
az utolsó szemeteszsák is kikerül, akkor kerül sor a
bútorok beépítésére, összeszerelésére, amik lehetnek egyedi tervezésűek, vagy készen vásárolhatók.
Ekkor már jöhet a „fűszerezés”, ami a lakásdíszítés,
kiegészítők keresése, a textilek, kisbútorok, vagy
tárgyak elhelyezése.
Az elején kitértem arra, hogy sokféle szempont
viszi a megrendelőimet abba az irányba, hogy segítséget kérjenek és persze ez nem is mindig jelenti
azt, hogy komplett tervezést kell végig vinni.
Van, aki tanácsért fordul hozzám, ami például lehet egy már régebben szépen kivitelezett lakás modernizálása egy festéssel, más színekkel, néhány divatos bútorral, lámpákkal, textilekkel, kiegészítőkkel.
Az is előfordul, hogy a konyhát szeretnék kicserélni, korszerű gépekkel, új bútorral az elavult, vagy
már az idő folyamán elhasználódottak helyett.
Lehet, hogy a fürdőszobát kell az évek folyamán
a megváltozott élethelyzethez átalakítani, de akkor
már a burkolatot is kicserélnék.
A megrendelők közül sokan pontosan tudják,
mit szeretnének látni, sokan pedig nem igazán tudják kifejezni, mi is az, amiben jól éreznék magukat.
Az előbbiek megerősítést, a részletek kidolgozását
várják, az utóbbiaknak pedig a tervező lesz az, aki a
technikai eszközei segítségével kivetíti a belső képet, amit nehéz megfogalmazniuk.
Munkám során törekszem arra is, hogy vizuálisan is műveljem a közös munka kapcsán a velem
együtt dolgozó lakástulajdonosokat. Ne csak lehetőségeket mutassak be, hanem tágítsam is a látókört, finomítsam az ízlésvilágot.
Mindegy, hogy milyen léptékű alkotómunkáról
van szó, számomra az a fontos, hogy az elkészült
otthon a megrendelő számára komfortos és tetszetős legyen! Ha kinyitja az ajtaját, belépve azt érezze, hogy hazaérkezett.
www.kendel.hu

