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Köszöntő
Nagy örömmel köszöntöm Önt az immár húsz éve megjelenő gazdasági magazin jubileumi szá-
mában. Két évtized hosszú idő, számos jelentős technológiai, gazdasági, társadalmi illetve kultu-
rális változásnak lehettünk szemtanúi. Az eddig 3 Dimenzió címmel megjelenő újságot több év óta 
kísérem figyelemmel. Olyan személyiségek, cégek, szervezetek tevékenységéről, eredményeiről, hit-
vallásáról olvashatunk benne, melyek példaértékűek lehetnek mindannyiunk számára. Egy olyan 
kiadványt lapozhatunk évről évre, amely hűen rögzíti az adott kor jellemzőit, és arra ösztönzi a sze-
replőit, hogy megmutassák tenni akarásukat, létrehozott értékeiket. 

Az Image magazinban szereplők között jó lenni. Az Image magazin sokkal több, mint egy cikk- 
gyűjtemény. Az Image magazin üzeneteket hordoz, az innovátorok, a fejlődésért munkálkodók 
randevúja, barátságot közvetít és kapcsolatokat épít.

Egy korábbi lapszámban Dr. Farkas Gábor Ybl-díjas építész sorain akadt meg a szemem:  
„...kellemes tapintású minőségi papír, az igényes grafikai munkát igazoló címlapok, a remek, he-
lyenként lírai fotók, a visszafogott eleganciájú, hivalkodástól mentes szerkesztés és tipográfia meg-
teremtik az alapot arra, hogy a szép küllem után keressük a belbecs értékeit.” 

Osztozom én is e véleménnyel. Ma, több évvel később is elmondható, hogy tetszetős megjelené-
sű, pontosan megszerkesztett magazint tarthatunk a kezünkben, mely tenni akarást ébreszt, előre 
mutató változást sugall.

Úgy gondolom, és ebben a magazin léte is megerősít, ilyen formában érdemes dokumentálni alkotó 
kedvünket és a létrehozott értékeinket önmagunk és az utókor számára egyaránt.

A szerkesztőknek, akik évről évre szívvel-lélekkel formálják, alakítják „gyermeküket”, sok sikert kívá-
nok a további lapszámok kiadásához és gratulálok a két évtizedes jubileumhoz.

„Noha ahhoz, hogy sikeresek legyünk, leginkább korábbi sikerekre van szükség, 
de a legsikeresebb pályafutások is egyetlen apró sikerrel kezdődnek. A kis boltok-
ban gyakran lehet látni egy bekeretezett egydolláros bankjegyet a falon. Nos, ez 
nem csak egyszerű szimbólum. Egy kisvállalkozás életében valóban az a legfon-
tosabb pillanat, amikor először sikerül eladni valamit. Az első kuncsaft vállalja a 

kockázatot, és a bolt jövőjébe fekteti a pénzét. És ezzel elindítja a siker útján.”

Barabási Albert-László fizikus és hálózatkutató

Kedves Olvasó!

Jó szórakozást és hasznos időtöltést kívánok az Image magazin olvasásához!

Kovács Ernő
Bács-Kiskun megyei kormánymegbízott

3dimenzió jubileumi száma
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Kedves Olvasóink!
Nagy örömmel írom e sorokat a gazdasági magazinunk 20 éves jubileuma ap-

ropóján. Két évtized alatt egy gyermek is felnőtté válik, és a mi újságunk is elérte 
nagykorúságát. Ez azt jelenti, még tovább erősödött felelősségtudatunk partne-

reink és olvasóink iránt.  Folyamatosan keressük, kutatjuk azokat a lehetőségeket, 
amelyekkel meg tudjuk őrizni egyediségünket. Évről évre tartalmi és formai csinosítá-

sokat végzünk, hogy még inkább elnyerjük az Önök tetszését.

Jubilálunk
I M A G E  G A Z D A S Á G I  M A G A Z I N

Már régóta dédelgetett vágyunk, hogy megjelentetjük a ma-
gazin online változatát is. Az életben mindig adódnak olyan 
helyzetek, amik megadják az utolsó lökést ahhoz, hogy a 
gondolat tetté formálódjon. Most eljött az ideje, megtettük. 
Elégedetten konstatáltuk, hogy az imagemagazin.hu oldal 
több ezres látogatottságot ért el, ami meggyőzött bennünket 
arról, hogy a jövőben is folytassuk a szerkesztését, rendszere-
sen publikáljunk cikkeket online módon is. 

Kedves Olvasóink! A jubileumot a múlt iránti tisztelet jegyében 
ünnepeljük meg. Úgy gondoljuk, ennek egyik legméltóbb mód-
ja, hogy kiadjuk magazinunk ünnepi számát Image címmel.

Most itt tarthatjuk a kezünkben a sok-sok tartalmas írással 
megjelent újságot, és kívánom, hogy olyan örömmel lapoz-
gassák és olvassák, amilyen örömmel mi készítettük. Biztos 
vagyok abban, hogy sok érdekes és hasznos információhoz 
jutnak cikkeink nyomán. 

Gondolataimat legstílusosabban a 20 évvel ezelőtt választott 
mottónkkal, Ady Endre versrészletével zárom: „Csak akkor 
születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek”. 
Önök is legyenek bátrak és álljanak ki az akár merésznek is 
tűnő elképzeléseik mellett.

L. Horváth Csilla felelős szerkesztő
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Innovatív 
Kecskemét

  A város közgyűlése decemberben fo-
gadta el az idei költségvetést. Milyen 
változásokat hozott a veszélyhelyzet?
– Jelentős bevételkieséssel kell számol-
nunk, amire még rájön a védekezésre 
fordított összeg. Ez együttesen mintegy 
3,3 milliárd forint. Kecskeméten ez egye-
lőre azért kezelhető, mert a város idei 
költségvetése 3 milliárd forint általános 
tartalékkal számolt. Ugyanakkor látni kell, 
hogy ez azt jelenti: nem várt kiadásokra 
az év hátralévő részében nem lesz miből 
átcsoportosítani. 

   Azért megnyugtató volt látni a város-
ban, hogy folytatódnak a beruházások.
– Nem állt meg az élet.  Jelenleg 42 fejlesz-
tésünk van folyamatban. Elkezdhettük a 
volt Centrum áruház környékének a felújí-
tását is. Pont ebben az időszakban ért lát-
ványos szakaszához a városháza rekonst-
rukciója is, ugyanis felkerült az új cserepek 
egy része. Ez az a mintázat, amely a levél-
tári adatok alapján eredetileg volt az épü-
leten. A volt Rudolf laktanya fejlesztése 
is folyamatos. Az önkormányzat kezdi az 
új Család és Gyermekjóléti Központ be-
ruházást. Mellette magánberuházásban 
elkészült az Ápoló nevű szórakozóhely, 
amely egy egyetemi városhoz méltó szó-
rakozási lehetőséget nyújt a fiataloknak. 
Homokbánya is fejlődik, és közben nem 
feledkezünk meg a közúti infrastruktu-

rális fejlesztésekről sem. A jövőt illetően 
voltak még igen pozitív történések, ilyen 
a Flisom Kecskemétre településének be-
jelentése. A cég világszerte egyedülálló 
technológiája több szempontból is új 
perspektívát nyit városunk előtt. Egyrészt 
egy újabb ágazat erősíti majd a helyi gaz-
dasági palettát, hiszen Kecskemét nagy fi-
gyelmet fordít arra, hogy megmaradjon a 
gazdasági egyensúly, a járműipar mellett 
tovább erősödjön az élelmiszeripar, az ag-
rárszektor is. A Flisom csúcstechnológiá-
val készült hajlékony napelemeinek gyár-
tása minden egyéb ágazattól független, 
tehát egy újabb, önálló pillére lesz ennek 
az egyensúlynak. Azért az látszik, hogy 
Kecskeméten töretlen a gazdaság fejlődé-
se. A befektetők szeretik ezt az otthonos, 
élhető, befogadó és támogató légkört.

  Megjelentek az új autóbuszok a tö-
megközlekedésben.
– Valóban, ezzel pedig végre sikerült új 
korszakot kezdeni a város közösségi köz-
lekedésében. Ha visszaemlékeznek rá, az  
egész egy rendkívül negatív, és egyre rom-
ló folyamattal kezdődött, amelynek az lett 
a vége, hogy az önkormányzat vállalhatat-
lannak érezte a korábbi szolgáltatatóval 
a helyi közösségi közlekedést. Pontot tet-
tünk hát az együttműködés végére. Volt 
egy évünk arra, hogy rendet tegyünk, le-
rakjuk egy megfelelő színvonalú közössé-

gi közlekedés alapjait. Utólag bevallom: az 
elején mi magunk sem tudtuk, hogy mire 
lesz elegendő egyetlen év. De voltak szak-
embereink, összeállt a csapat, haladtunk 
lépésről lépésre. Létrehoztuk a Kecskeméti 
Közlekedési Központot, kristálytisztán fel-
építettük a feladat és hatásköröket, majd 
lebonyolítottunk egy sikeres versenyezte-
tést. Ennek eredményeképpen találtunk 
új partnerre, az Inter Tan-Ker-re. Új szö-
vetségesünk biztosítja számunkra a gép-
kocsivezetőket és a buszokat. Az elmúlt 
hónapokban sok kihívással kellett együtt 
megküzdeni. Visszavenni a Cytaro busza-
inkat, megfelelő állapotba hozni őket, biz-
tosítani a szükséges létszámot, gépkocsi-
vezetőket, telephelyi munkatársakat. Most 
folyamatosan érkeznek az új autóbuszok, 
összesen 45 darab. 

   A polgármesteri feladatok mellett ott 
az anyaság, a kisebbik lánya 18 hóna-
pos. Hogyan szervezi a mindennapjait?
– Nagy és összetartó családunk van, otthon 
pedig számíthatok a férjemre és a nagylá-
nyunkra. Ettől még a napi logisztika néha 
felér egy bűvészmutatvánnyal.  Most azt a 
korszakot éljük, amikor a pici szalad, min-
den érdekli, alaposan megmozgat ben- 
nünket is, hogy követni tudjuk. Mindent 
összevetve nagyon szép korszaka ez az 
életünknek, a családi közösség pedig erőt 
ad a mindennapokban.

Kecskemét önkormányzata, intézményei és cégei helyt álltak az 
elmúlt hónapok megpróbáltatásaiban. a veszélyhelyzet gazda-
sági következményeit azonban Kecskemét is megérezte, a le-
hetőségek kétségtelenül szűkültek. a költségvetésnek vannak, 
lesznek megfontolandó és jelentős módosításra szoruló tételei.  
az élet viszont nem állt meg, a város anyagi stabilitása nem bo-
rult fel. az elmúlt hónapokban minden beruházás folytatódott, 
újak is elkezdődtek. a jelenlegi legfontosabb történésekről be-
szélgettünk szemereyné Pataki Klaudia polgármesterrel.

interjú szemereyné pataki klaudiáVal, kecskemét megyei jogú Város polgármesteréVel
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„Minden pillanat, ami veled múlik, átalakul. Életté. 
Mert a múló idő helyét múlhatatlan tartalommal 
töltöd meg, a tűnő pillanatokból maradandó 
értékeket varázsolsz.”        Csitáry-Hock Tamás író

Mitől lesz az általad tervezett 
háznak lelke?

– Egy élettelen, mesterségesen létrehozott építmény lelkéről elmélked-
ni nagyon nehéz, ugyanúgy, mint definiálni a sokszor emlegetett „hely 
szellemét” (genius locit) is. E két „megfoghatatlan szellemi tartalmat” én 
összekötöm, s egyben kezelem a könnyebben értelmezhető kifejezés-
sel, a kisugárzással.  A hely szelleme a helyi ihlet, ami egy adott helyen 
uralkodó kisugárzó szellem (jó szellem!). Ha ez igaz, márpedig szerin-
tem igen, akkor milyen legyen egy tervezett, épített ház kisugárzása? 
Szerintem olyan, amely az építtető fejében jelenik meg először, akkor, 
amikor elhatározza, hogy létrehoz egy olyan építményt, amelyben a 
ház kisugárzása révén nap mint nap otthon érzi magát a megálmodott 
miliőben.  Ezen kisugárzást nevezzük léleknek. A kérdés az, hogy az 
építész ezen kisugárzást hogyan hozza létre. A saját gyakorlatom, hogy 
„lélekbúvárként” tüzetesen megismerem és elemzem a megbízó (aki 
megbízik bennem) elképzeléseit, ábrándjait, vágyait, majd lefordítom 
műszaki és esztétikai nyelvre. Úgy gondolom, e módszerrel a háznak 
olyan lelke-kisugárzása lesz, amely a megbízó fejében fogant meg! dR. FaRKas gáboR YBL-DíJAS éPíTéSz

5Válaszok    Ké
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Milyen érzéssel tölt el egy Nemzeti 
Színház élén állni? 

– Egy nemzeti címet elnyert színházat igazgatni 2020-ban büszke-
ség és egyben felelősség. Esetemben a büszkeség azonban feledteti 
a ránk váró kihívások nehézségét, hiszen egy óriási álom vált valóra, 
amit hosszú évek óta dédelgettem a kollégáimmal közösen. Ez nem 
egy kizárólag kultúrpolitikai „kitüntetés” és nem is egy olyan elisme-
rés, amit valahány „képzeletbeli kilométer” teljesítése után automa-
tikusan megkap egy színház. Ez ennek a kettőnek egy különleges 
elegye. Dolgozni kell sokat, jól és kiszolgálni a közönségünket, mi-
közben olyan módon kell jelen lennünk, hogy a szakma és a vezetők 
meggyőződjenek róla, hogy jó helyen lesz nálunk a cím. A Kecske-
méti Nemzeti társulatának ez sikerült és bízom az alkotótársaimban. 

TáRsasjáTéK. együTT hozzuK léTRe a csodáT!
cseKe PéTeR, A KECSKEMéTI KAToNA JózSEF 
NEMzETI SzíNHÁz IGAzGATóJA

a szÍnIdIReKToR...

a „léleKbúváR” éPÍTész...
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Honnan gyűjtöd az erőt, hogy nap 
mint nap reményt adj?

– A kulcs a szeretet. A szeretet, ami hatalmas erő, a legnemesebb ér-
zelem. Nagyon sok minden benne van ami az életfilozófiám része: csa-
lád, kötődés, együttérzés, önzetlen törődés. A közvetítő erő, ami nélkül 
szinte lehetetlen élni, létezni, gyógyítani, segíteni. Biztos támasz a ne-
hézségek megoldásában. Mert vannak nehézségek. 

Hivatásom gyakran állít megoldhatatlannak tűnő kihívások elé. Nem 
lehet véletlen, hogy emberi kapcsolataim alakulása hasonló érzelmű 
és gondolkodású emberekkel ajándékozott meg. Segítséget, erőt 
nyerhetünk egymástól, ami az embert próbáló szituációkban biztos 
támaszt jelent. Az idő múlásával egyre több mosolygós szemű láto-
gatónk idézi fel bennünk a nehéz percek gyötrelmeit, az ekkor meg- 
szépülő emlékekre bátran támaszkodhatunk mindannyian. 

dR. Kelemen edIT, A HíRöS KoRASzüLöTTEKéRT 
KözHASzNÚ ALAPíTVÁNY KURATóRIUMÁNAK ELNöKE

Mit adsz át magadból az 
ecsetvonásaiddal?

– Munkámban örömöm lelem. Ha festek, dolgozok, akkor telje-
sen benne vagyok, nem engedem, hogy más befolyásoljon. Nem 
akarok megfelelni semminek, csak annak, hogy az legyen, amire 
képes vagyok és az jó legyen. Mindenki azt tegye bele saját hiva-
tásába, amit kapott. Szeretettel végzem tanári, festői munkámat. 
Sokat hibázok, tévedek. Akár festek, akár tanítok: valakinek szól. 
Egymásért vagyunk.

Tehát: növendékeimnek, felebarátaimnak is azt mondom, munká-
jukat szeretettel végezzék, leljék benne örömüket, ne engedjenek 
bármiféle befolyásnak, legyenek teljesen benne, azt tegyék, amire 
képesek, amit kaptak és az jó legyen. Fogadják el hibáikat, de épül-
jenek általuk. Ne feledjék, egymásért vagyunk. Ez ilyen egyszerű! bRuncsáK andRás FESTőMűVéSz, TANÁR

az aRanyanyu...

a  „FesTŐ”...

Mi vezérel egy táncművészeti 
előadás megalkotásában?

– Mindig a téma kapcsán a rám legerősebben ható intuíció alapján kez-
dem meg a kreatív gondolkodást. Ez lehet zene, erős vizuális elképzelés, 
irodalmi textúra, lehetnek egyedi sorsok, történetek, vagy egy korsze-
rű mozgásjelleg, innováció, megfogalmazandó üzenet, fontosnak vélt 
gondolat, akár életérzés is. érzékenységemnek, beleélő képességemnek 
nyitok ilyenkor leginkább teret.  Az elején szeretem, ha a képzelőerőm 
irányít, örülök a lehetetlennek tűnő alapötleteimnek, melyek valójában 
bárhol érhetnek, bármikor érkezhetnek.  A „lehetetlen” megvalósítása 
lesz valójában a munkafolyamat legnehezebb része, s egyben az válik 
legszebbé is, ha végül sikerül. Visszatérően jellemző rám az eredetiségre 
törekvés igénye. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy megkeresem azt a 
forrást, amiben a legkevesebb a kötöttség, s így szárnyra kelhet a saját 
elképzelésem. A kezdeti kreatív szabadság viszont hamar szisztematikus, 
precíz megvalósítási folyamattá alakul át az elérni vélt cél érdekében. 
Magas energiaszinten szeretek alkotni, és ilyenné válik a közvetlen mun-
kakörnyezetem is a közös munkánk során. 

baRTa dÓRa  HARANGozó GYULA-DíJAS,  
BÁCS-KISKUN MEGYEI PRIMA-DíJAS éRDEMES MűVéSz

a soKoldalú mŰvész...
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Image
LOBODA VIVIEN, EmployEr BrANDING TANÁCSADÓ ÍrÁSA

„Az univerzális valóság keresése helyett törekedjünk fel-
fedezni a saját nézőpontunkat, kerüljünk harmóniába 
vele, miközben maradjunk nyitottak másoké felé.” 

Mielőtt tudományosabb vizekre evezünk, 
vegyünk néhány egyszerű példát, hol is 
találkozhatunk imagekkel: a felébredés 
pillanata, mikor kinyitjuk szemünket; 
mikor a fürdőszobai tükörben szembesü-
lünk reggeli önmagunkkal; amikor olvas-
suk az aktuális híreket, mikor (akár online 
vagy offline) találkozunk és beszélgetünk 
valakivel; mikor böngészünk az inter-
neten vagy a közösségi médián. Ennek 
a felsorolásnak köszönhetően igencsak 
szembetűnő, hogy mennyi vizuális inger 
ér bennünket nap mint nap. Mindezen 
inger- és információhalmaz agyunkban 
képek formájában raktározódik el hosz-
szabb vagy rövidebb időre.

Az image definíciója szerint kép, kép-
mást jelent. A képmás kifejezést azért 
találom megfelelőbbnek, mivel az image 
valójában egy objektív tartalom szub-
jektív értelmezését jelenti. Az image az 
a belső kép (benyomás), amit az adott 
információ tudatában alakítunk ki ön-
magunkban; egy gondolatbeli szűrő, 
amelyen keresztül nézzük a világot. Ezek 
kialakulhatnak spontán vagy tudatosan 
is. Nagyban befolyásolják azt, hogyan 
látjuk és értjük meg a körülöttünk lévő 
„valóságot”, ezáltal formálják személyi-
ségünket illetve azt, hogy mások hogyan 
látnak bennünket. 

Az előző mondatban a valóságot idéző-
jelbe helyeztem, nem véletlenül. Létezik 
ugyanis egy olyan mondás, miszerint: 
„Minden, amit hallunk, vélemény, nem 
tény; és minden, amit látunk, nézőpont, 
nem a valóság.” Talán olykor-olykor ne-
hezünkre eshet ezt igazán átérezni és 
megérteni, hiszen megannyi objektív-
nek tűnő tartalommal, véleményekbe 
bújtatott ténnyel találkozunk, melyek 
könnyen ébreszthetik fel bennünk saját 
nézőpontunk identitászavarát. Az infor-
máció ilyen fajta beengedése nem feltét-
len ártalmas, sőt, kifejezetten hasznunk-
ra válhat más-más látószögből figyelni az 
eseményeket, amennyiben azokat annak 
értelmezzük amik: egy másik szemszög-
nek. Ezután elindulhat a feldolgozás fo-
lyamata, melyben a szűrőink beállítása 
alapján értékelünk. Ne felejtsük el azon-
ban, hogy mindez a miénk – mivel ben-
nünk zajlik le –, tehát ugyancsak egy vé-
lemény/nézőpont. Míg kiterjesztésének 
felelősségét mi vállaljuk, addig az értel-
mezése már rajtunk kívül történik. 

Az univerzális valóság keresése helyett tö-
rekedjünk felfedezni a saját nézőpontun-
kat, kerüljünk harmóniába vele, miközben 
maradjunk nyitottak másoké felé. Tűnőd-
jünk el ezen a gondolatmeneten, és ha 
szükséges, vegyük elő újra és újra.

amikor édesanyám, az újság felelős szerkesztője felkért e cikk megírására, a megtiszteltetésen kívül – őszin-
tén szólva – kavargó érzések törtek bennem felszínre. Image – mondtam ki magamban, majd hangosan is, 
miközben elképesztett, milyen összetett tartalommal bír ez az egyetlen szó. hogyan lehetséges, hogy a 
hétköznapi életben is oly gyakran használatos kifejezés ennyire megfoghatatlan?

Látlak, amint nézel,
Tétova szempár
Enyéimben vész el.
Ki vagy te?
 
Látlak, ahogy mutatod
Magad e világnak,
Éles körvonaladon
Hamvas fátyollal.
 
Látlak, ahogy közelít
Aurád egyre felém,
Egy-egy részlet elmerít
Láthatatlan mezsgyén.

Látom a látszatod,
Szemeiddel figyelem
Végtelen tárlatod,
Hova vezet?
 
Látom a „valóságot”,
Belső tükröd fényében
Csillan meg igazságod,
Minduntalan enyémben.
 
Látom, amit látok,
Határtalan részletek…
Képkockák, óriásplakátok,
Mi van mögöttetek?

A téma e versre ihletett:



      

HINTENBERGER MÁTÉ

A maximalista

hintenberger máté kecskeméti mesterfodrász 
1992-ben született székesfehérváron. az ottani 
aranykéz szakközépiskolában végzett fodrászként 
és szerzett érettségit. alig 28 éves és már többszö-
rös magyar bajnok, európa-bajnoki 3., 4. illetve 
világbajnoki kétszeres 5. helyezéssel büszkélked-
het. máté kitartó és alázatos, próbálja a legtöbbet 
megtenni céljai elérése érdekében. legjobban az 
elismerés motiválja. de ismerjük meg közelebbről!
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  Mikor vágtad le az első hajtincset?
– Körülbelül 10-11 éves lehettem, amikor 
az unokahúgom késztetésére megigazí-
tottam a frufruját egy szabászollóval. Az 
eredményről nem szeretnék beszélni. 

 2012-ben nyitottad meg az első 
szalonodat Kecskeméten. 
– Igen, ez volt az első nagy lépés az életemben 
és csakis pozitívan tudok rá visszagondolni.

 2016-ban álmaid üzletébe költöz-
tél. Mit jelentett ez számodra?
– Ezzel a döntésemmel egy hatalmas el-
képzelésem valósult meg, viszont az első 
egy év rengeteg munkával és tapaszta-
latszerzéssel telt el, amit akkor nagyon 
nehezen éltem meg, de szerencsére már 
mosolyogva tekintek vissza rá.

     

   Mely sikereidre vagy a legbüszkébb?
– A 2012-es belga EuroSkills versenyen 
elért 3. helyezésemre, ahol a fodrász szak-
mát és az országot képviselhettem, illetve 
a tavalyi párizsi világbajnokságon szerzett 
5. helyezéseimre.

 Milyen tulajdonságaidnak kö-
szönheted az eredményeidet?
– Leginkább a szakma szeretetének, ami 
vitt előre, de rengeteg energiára és erőfe-
szítésre is szükségem volt.

   Miért tanultál meg sminkelni?
– Szerettem volna betekintést nyerni a 
sminkes világba, hogy azzal is fejlesszem 
a látásmódomat és a kreativitásomat. így 
egy régi tervemet váltottam valóra, amikor 
2019-ben beiratkoztam Dudás Barbara vi-
lágbajnok sminkes képzésére. 

  Időnként festőecsetet is fogsz a 
kezedbe. Mi inspirál erre?
– A festés szintén nagyon sokat ad a látás-
módom és a kreativitásom fejlesztéséhez, 
ugyanakkor segít igazán kikapcsolni.

   Ha szabadkezet kapsz a vendégtől?
– Szeretem a kihívásokat, szeretek alkot-
ni és új dolgokat kitalálni, viszont ehhez 
tényleg szükséges, hogy teljes szabadsá-
got adjon az, aki éppen a székemben ül.

   Mi a Hintenberger csapat erőssége?
– Amikor megálmodtam a szalonomat, úgy 
képzeltem el, hogy ne csak mint Hintenber-
ger Máté legyek jelen, hanem egy lendületes, 
fiatalos csapat jöjjön létre, amely tökéletes 
összhangban tud együttműködni és alkotni.

    Mi a hitvallásotok?
– A fiatalos lendület mellett családias lég-
kört varázsoljunk vendégeink köré, hogy 
tökéletesen ki tudjanak kapcsolódni és tá-
vozáskor elégedett mosollyal, jókedvűen 
lépjenek ki szalonunkból.

    Mihez ragaszkodsz a legjobban?
– Az elképzeléseimhez és az eltervezett 
gondolataimhoz. Szeretem, ha azok 100  
százalékban úgy valósulnak meg, aho-
gyan elképzeltem. Viszont, ha nem úgy 
alakulnak, akkor azt nehezen viselem.

   Szeretsz-e álmodozni?
– Igen, hatalmas álmodozó vagyok. Fontos 
számomra, hogy legyen mindig egy kitűzött 
célom, amiért küzdenem kell nap mint nap.

   Hogy állsz a bátor lépésekkel?
– Szeretek belevágni új dolgokba, amik 
építő jellegűek számomra vagy üzleti szem-
pontból. Viszont ezeket a nagy lépéseket 
mindig több soron átbeszélem a nálam ta-
pasztaltabb barátaimmal és csak ez után ho-
zom meg a nekem legmegfelelőbb döntést.

   Miben szeretnél még fejlődni?
– Természetesen a szakmámban, ezért 
folyamatosan képzem magam, de szeret-
ném fejleszteni a sminkes és a festői vona-
lamat is.

   Milyen terveket fogalmaztál meg a 
jövőt illetően?
– Továbbra is szeretném folytatni a ver-
senyzést, saját frizuraötleteket, kollekció-
kat megvalósítani. Van egy nagy ötletem 
is, de erről még nem beszélhetek.
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– én egy életvidám ember vagyok, de a szín-
házban sokkal jobban szeretem a komolyabb 
előadásokat, olyan drámákat, amelyeknek 
mély mondanivalójuk van, amik az emberi 
kapcsolatok sokszínűségét és bonyolultsá-
gát dolgozzák fel. A baráti körömnek gyak-
ran szervezek zártkörű színházi programokat 
a Ruszt Stúdiószínházba, ahol általában ilyen 
darabokat nézünk meg. Az előzőek miatt 
biztosan valami hasonló színművet válasz-
tanék. Nagyon tetszett például Kőszegi Ákos 
főszereplésével az  „ügynök halála”, ami egy 
apa-fia kapcsolatot mutat be vagy a „Nem 
félünk a farkastól”  Básti Juli és Rudolf Péter 
főszereplésével, amelynek a fő motívumai a 
házasság és a baráti kapcsolat.

  Arról biztosan, hogy az emberek hogyan 
töltsenek el minőségi időt egymással a 
családban, a baráti körben, a kollégákkal.

  Azt hiszem, központi témaként kezel-
ném, hogy egy félig-meddig kijárási tila-
lomban ki mit kezdene a sokkal több kö-
zösen eltöltött idővel.

  Biztosan bemutatnám a boldogság-
gal összefüggő kutatásokat is, amelyek 
egyértelműen bizonyítják, hogy a pozitív 
emberi kapcsolatok száma és minősége 

nemcsak boldogságot okoznak, hanem az 
emberi életet is meghosszabbíthatják. 

  Szót ejtenék arról is, hogy milyen egy 
munkahelyen a jó főnök-beosztott vi-
szony. Kihangsúlyoznám, hogy a kollégák 
többszörösen meghálálják, ha leülsz velük 
beszélgetni, és tényleg ott vagy velük test-
ben és lélekben egyaránt. A legfontosabb, 
hogy a telefont is kapcsold ki, tényleg 
érezzék, neked is fontos a beszélgetés, és 
legfőképpen emlékezz az elmondottakra!

– Nagyon szeretem Simon Sinek könyveit 
és TED előadásait, tényleg feltölt, ha olva-
som vagy hallgatom. Sinek azt mondja, a 
motiváció szempontjából sokkal fontosabb, 
hogy megtaláld a magad – vagy a gyerme-
ked, kollégád – miértjét. Ha ezt megtalálod, 
a „hogyan” már sokkal könnyebben megy, 
és a „mit” szinte csak egy mellékes követ-
kezmény. Csak úgy végezhetjük lelkesen 
a feladatainkat, és tudjuk inspirálni a csa-
patunkat, ha megtaláljuk és megértjük a 
tevékenységünk célját. Aki csak a „mit”-re 
koncentrál, az nem válik annyira sikeressé 

semmilyen területen. Nagyon jó példa a na-
gyobbik fiam, Barnabás, aki már 5 éves kora 
óta tengerbiológus akar lenni, ez az álma. 
Az ő miértje, hogy megmenthessen kiha-
lófélben lévő állatokat, a természetet minél 
hosszabb ideig fenn tudjuk tartani a jelen-
legi formájában. Hogyan tudja ezt megten-
ni? Keményen kell tanulnia a biológiát és az 
angolt. Gyorsan megértette, hogy magya-
rul nem tudja majd megvalósítani az álmát, 
csak külföldi egyetemeken tud felkészülni a 
feladatra. A mit, az már tényleg „csak” követ-
kezmény, tengerbiológus akar lenni.

  Mi az én küldetéseM?  

– A nagymamám mesélte, hogy már óvo-
dásként, amikor Mélykúton hazafelé kísért, 
minden pillanatban azt kérdezgettem, hogy 
mikor találkozunk már valakivel, akinek kö-
szönni lehet.  Úgy gondolom, az én hitvallá-
som abban az időben fogalmazódott meg. Mi 
emberek sokszínűek vagyunk. Így ma is arra 
törekszem, hogy minél több emberrel lépjek 
kapcsolatba. Hiszem, hogy mindenki külön-
leges valamiben, mindenkitől lehet tanulni, 
mindenkivel lehet közös kapcsolódási ponto-
kat találni. Megismerkedni valakivel és beszél-
getni azt jelenti, mindketten többek leszünk, 
mindketten tudunk hatással lenni egymás 
gondolkodására, viselkedésére. Én a kapcso-
latokban megszerzett értékekből továb-
biakat hozok létre és megosztom azokat 
további emberekkel. Ez az én küldetésem.

3Gondolat
Kárász Tamás

„A legtöbb, amit egy másik
embernek adni tudsz, az a figyelem” 

Müller Péter

Kárász Tamás 1994 óta dolgozik a bankszektorban, ahol végigjárta a ranglétra szinte minden fokát. Pénz-
táros, tanácsadó, revizor, fiókvezető, régióvezető, projektvezető, jelenleg pedig a közel 700 fős budapest 
bank 94 fiókos hálózatának értékesítési igazgatója. házas, 2 gyermek – barnabás (14), boldizsár (11) – 
édesapja. szereti a sportot, volt igazolt labdarúgó, majd játékvezető, jelenleg teniszezik. élményeket 
gyűjt és nem tárgyakat, nagyon szeret utazni, sportrendezvényekre, színházba járni, ultizni és legfőkép-
pen minőségi időt tölteni a családjával, barátaival. az ikrek jegyében született, szerencseszáma a 9.

       Képzeld el magadat egy színházi 
rendezőnek. Mit vinnél színpadra?

       Ha felkérnének egy TED-es előa-
dás megtartására, miről beszélnél?

           Simon Sinek motivációs előadó 
szerint a küldetés megfogalmazásá-
nál első, hogy  MIÉRT CSINÁLJUK  azt, 
amit csinálunk, és ezután következik, 
a HOGYAN CSINÁLJUK  és MIT CSINÁ-
LUNK. Egyet értesz ezzel?
Mi Kárász Tamás küldetése?

3.

1.

2.
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13+1
válaszol: Csatos Erika

csatos erika egy 20 éve működő pénzügyi ta-
nácsadó iroda, az álomjövő alapítója, tulajdo-
nosa, vezető pénzügyi tervezője. a nőnek lenni 
jó! konferencia megálmodója és motorja, három 
gyermek édesanyja és kétszeres nagymama. 
csillagjegye a vízöntő, szerencseszáma a 13.

Ké
R

d
és

   Mi volt az eddigi legjobb ötleted? 
– Több mint húsz évvel ezelőtt a férjemmel, Jánossal együtt vál-
lalkozást alapítani és belevágni a pénzügyi tanácsadói hivatásba. 
Ezzel nemcsak saját magunk és családunk számára teremtettünk 
hosszú távú anyagi biztonságot, hanem ügyfeleink életét is pozi-
tívan befolyásolhattuk a tanácsaink által.

   Melyik sikeredre vagy a legbüszkébb?
– Szakmai munkámban arra, hogy ma már örökös tagja vagyok 
a világ legjobb pénzügyi tanácsadóit tömörítő szervezetnek, az 
MDRT-nek. Emellett arra is, hogy a társadalmi felelősségvállalási 
projektem, a 2014-ben elindított Nőnek lenni jó! konferencia a 
régió kiemelkedő női eseményévé nőtte ki magát.  

  Mi az életed legmeghatározóbb eseménye?
– A gyermekeim születése mindenekfelett. A másik, amikor 2017-
ben  egy kritikus betegséget diagnosztizáltak nálam. Ez volt életem 
legnagyobb kihívása, ami furcsán hangzik, de pozitív irányba változ-
tatta meg az életemet. Rám nagyon igaz: „Mindenkinek két élete van. 
A második akkor kezdődik, amikor rájövünk, hogy csak egy van.”

  Mi a küldetésed?
– Mélyen hiszek abban, hogy mindenki megérdemli és meg is 
tudja teremteni a saját Álomjövőjét. Az én küldetésem, hogy se-
gítsek az ügyfeleimnek megtervezni az álmaikhoz vezető pénz-
ügyi utat és támogassam őket abban, hogy végig is tudjanak 
menni rajta.  Cégünk mottója is ez:  „A jó úton nem tévedsz el…” 

  
  Mi volt a 18 éves Erika álma? 

– Nagy, boldog családban képzeltem el magam, és olyan nagysze-
rű pedagógussá szerettem volna válni, mint tanár példaképeim. 
olyan ember akartam lenni, aki pozitív hatással van mások életére. 

  Milyen vezérfonal mentén hozol döntéseket?
– Minden döntést együtt hozok meg Jánossal, a férjemmel. Ami 
pedig a döntéseink fő iránymutatója, hogy szeretjük a „win-win”, 
azaz a kölcsönös üzleti előnyökön alapuló döntéseket, játszmákat.

  Mik a legfontosabb emberi tulajdonságok?
– A becsületesség, a felelősségvállalás önmagunkért és a közössé-
günkért, a vállalkozókészség, a tolerancia, a humor és a kedvesség.

  Milyen az igaz barát?
– Aki melletted van jóban, rosszban. Megajándékoz a szereteté-
vel, a figyelmével, és akkor is szeret, amikor éppen semmi szeret-
nivaló nincs benned. én nagyon szerencsés vagyok, mert a férjem 
több mint 38 éve a legjobb barátom is.

  Ki a kedvenc mesehősöd és miért? 
– A Vízipók csodapókot szerettem nagyon, a kíváncsiságáért, bá-
torságáért, ügyességéért és a kedvességéért. 

  Szerinted mi a siker titka?
– Mindig legyenek céljaink. Sok kutatás bizonyítja, hogy azok a vál-
lalkozók a legsikeresebbek, akik a rövid és középtávú célok mellett 
hosszú távú víziókkal is rendelkeznek. De vallom, hogy napjaink-
ban a rugalmasság és a változásokhoz való könnyed alkalmazkodó 
készség talán a legfontosabb. A legsikeresebb emberek kihívásként 
fogják fel a változást és arra is hajlandók, hogy megfizessék a siker 
árát - befektetett munka, idő, tanulás, a közösségük támogatása.

  Mi az a hajtóerő, ami munkára bír?
– Meggyőződésem, hogy a munkámon keresztül változásokat ge-
nerálok az ügyfeleim életében azzal, hogy a segítségemmel anyagi 
biztonságot teremthetnek önmaguk és családjuk számára. Emellett 
védőhálót nyújtunk az élet váratlan helyzeteiben is. Az elmúlt 20 év-
ben számtalanszor tapasztaltuk meg, hogy a szolgáltatásunk a szó 
szoros értelmében védte meg a családokat az anyagi összeomlástól. 
De amit a legjobban szeretünk, sok-sok álmot láttunk valóra válni.

  Ki a példaképed?
– Dr. zolnay Juditra felnézek szakmai profizmusa, rugalmassága 
és hihetetlen higgadtsága miatt. Csodálattal figyelem, hogy mi-
lyen tudatosan építi a kapcsolati hálóját úgy, hogy közben össze-
köti és felemeli maga körül az embereket. Jó példakép mind az 
üzleti, mind a magánéletben.

 Ha a lehetőség nem kopogtat be hozzád, nyiss ajtót!
– Mind az Álomjövő, mind a Nőnek lenni jó! konferencia egy olyan 
ajtó nyitása volt, amely lehetőséget nyújtott számomra abban is, 
hogy közelebb hozhassam az embereket a szakmai munkámhoz úgy, 
hogy emellett egy élő és egymást támogató közösséget építünk fel.

  Ha lehetne egyetlen kívánságod, mi lenne az?
– Toleránsabb, nyitottabb, boldogabb és reménytelibb országot 
szeretnék magunknak, a gyermekeimnek és az unokáimnak. 
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  A rangos elismerések önmagukért beszélnek. Miben látod az 
erősségeteket?
– A földrajzi adottságaink nagyon jók, hiszen közel vagyunk 
Budapesthez, és az építészeti kialakításunk is kiváló, a házunk 
eleganciát sugároz kívül-belül. Rendezvényeink résztvevői szá-
molhatnak azzal, hogy színvonalas vendéglátást kapnak és meg 
is szállhatnak nálunk. A legfontosabb értékünk mégis az, hogy 
emberséggel töltjük meg ezt a házat. Az elismeréseink közül 
vendégeink visszajelzéseire vagyunk a legbüszkébbek, akár a 
Tripadvisor eredményeire gondolok, akár a szállodalánc belső 
vendégelégedettségi kérdőíveire.  öröm látni, ha a családból 
visszaszalad a kislány egy szál virággal vagy a recepción leadnak 
egy kis rajzot, mert jól érezték magukat nálunk. Egy határozott 
kézfogás vagy egy utólagos e-mail is melengeti szívünket. 

  A gyors változások korát éljük. Milyen kihívásokra számítotok?  
– Bármennyire is szeretnénk, Kecskemét nem tartozik a klasz-
szikus turisztikai desztinációk közé. Keveseknek jut eszébe egy 
belföldi utazás során, hogy városunkba jöjjenek el nyaralni. Ezért 
mi is – a többi kecskeméti szállodához hasonlóan – elsősorban 
az üzleti utazókra fókuszálunk, így viszont erőteljesen ki vagyunk 

magyarország egyik legelegánsabb, legmodernebb 
szállodája és konferenciaközpontja, a Four Points by 
sheraton Kecskemét hotel és Konferenciaközpont 
immár nyolcadik éve kapcsolódik szorosan a térség 
üzleti életéhez. az objektum elnyerte többek között 
„magyarország legígéretesebb, 2013-ban megnyitott 
szállodája” címet, a „magyar Turizmus minőségi dí-
jat”, „az év szállodája”, „az év legjobb vidéki business 
hotele” elismeréseket. az épület pedig megkapta az 
építőipar egyik legrangosabb hazai díját, az építőipari  
nívódíjat. a Four Points by sheraton benne volt a top 
25 magyar, a top 10 kelet-magyarországi szálloda kö-
zött, és volt olyan év, amikor a legmagasabb vendég- 
elégedettséget elérő magyar szállodaként büszkél-
kedhetett. minek köszönhető mindez? juszkó anita 
szállodaigazgató avatott be a részletekbe.

A bizalomból 
töltekezünk

FouR PoInTs by sheRaTon KecsKeméT
Hotel és konferenciaközpont

ahol elegancIa és üzleT TalálKozIK

A hotel 136 szobája minden igényt kielégítő, magas komfort foko-
zattal rendelkezik. A BISTORANT étterem a magyar és nemzetközi 
konyha kiváló ízeivel, széles borkínálattal várja vendégeit. Az épület 
legfelső szintjén kialakított wellness részlegben úszómedence, jacuz-
zi, szaunák és fitness terem található. A Four Points by Sheraton ide-
ális helyszíne konferenciáknak, tréningeknek, üzleti tárgyalásoknak 
egyaránt. A szervezők számára 1400 négyzetméteren, összesen 450 
fő befogadására alkalmas rendezvénytermek állnak rendelkezésre, 
egy 3 részre osztható bálterem valamint 5 kisebb szekcióterem.

interjú juszkó anita szállodaigazgatóVal

„Tanulj a tegnapból, élj a mának és reménykedj a holnapban. A 
legfontosabb azonban, hogy ne hagyd abba a kérdezést.”   Einstein

fourpointskecskemet.hu



téve a gazdasági változásoknak. A jelenleg tapasztalható meg-
torpanást is kompenzálnunk kell, újabb és újabb ötletekkel kell 
előrukkolnunk. Emellett folyamatosan meg kell felelnünk annak, 
hogy vendégeink egyre magasabb színvonalú szolgáltatásokat 
igényelnek a pénzükért. Néhány éve még én is szkeptikus vol-
tam, amikor a szállodalánc kezdeményezésére elkezdtünk USB 
aljzatokat helyezni a szobákba. Felmerült bennem a kérdés, 
tényleg ez a vendég igénye? Aztán amikor sorra kaptuk a pozitív 
visszajelzéseket, akkor rájöttem, igen. 

  Milyen fejlesztésekben gondolkodtok?
– Nagyléptékű fejlesztésekben nem gondolkodunk, új szobák 
építését vagy nagyobb átalakításokat nem tervezünk. Sokkal 
inkább a meglévő szolgáltatásainkat szeretnénk tovább fejlesz-
teni. A technikai vívmányokkal szembeni nyitottságunk, hogy 
2021-ben rátérünk az online checkin-re, ami azt jelenti, hogy a 
vendég nem találkozik a recepcióssal, hanem a telefonjára ka-
pott QR kód segítségével jut be a szobájába. Továbbra is nagy 
hangsúlyt helyezünk kollégáink szakmai továbbképzésére, 
egyéni karrierjük fejlesztésére. 

  A megnyitás óta jelen vagy a szálloda mindennapjaiban. Mi-
lyen érzés szállodaigazgatóként belépni reggelente az ajtón?
– Ugyanúgy, mint a kezdetekben, most is a személyzeti bejáratot 
használom. Minden munkahelyemen törekedtem arra, hogy az 
elvállalt feladataimat száz százalékosan teljesítsem. olyan szemé-
lyiség vagyok, aki a legjobb tudása szerint teszi a dolgát, és nem el-
várja az elismerést, hanem hisz abban, hogy az rátalál. Még mindig 
jó érzéssel jövök be nap mint nap, ami nem a pozíciómnak szól, ha-
nem annak, hogy nagyon szeretem ezt a házat, a kollégáimat. Van-
nak, akikkel már több éve együtt dolgozunk, és vannak olyanok is, 
akikkel nemrég kezdtük el a közös munkát. Mikor kimegyek az épü-
letből, jó érzéssel tölt el, hogy a biztonsági őr azt mondja nekem, 
ugyanaz az Anita vagyok, ámbár szigorú, de mindig emberséges. 

  Miért fontos, hogy egy vezető tréneri illetve coach kompe-
tenciákkal rendelkezzen?
– Korábban, amikor vezető lettem, azt hittem, az a jó, ha én tudom 
a legjobban megoldani a feladatokat. Idővel rá kellett jönnöm, 
hogy ez a szemlélet csak magabiztossá tesz. Sokkal fontosabb, 
hogy a kollegáimat hogyan tudom magam mellé állítani, hogyan 
tudom megtalálni velük a közös hangot, hogyan tudom életre 
kelteni a motivációjukat. Azt vettem észre, hogy szeretnek tőlem 
tanulni, viszont azt is látom, hogy nem mindegy, milyen formában 
adom át nekik a tudást. Úgy érzem, ebben sokat segítenek a meg-
szerzett tréneri kompetenciáim, és ezért is döntöttem úgy, hogy 
hamarosan beiratkozom egy coach képzésre.

  Egy rendhagyó osztályfőnöki órán, mire hívnád fel a pálya-
választás előtt álló diákok figyelmét?
– A vendéglátás egy nagyon szerethető szakma, de csak akkor, ha 
tudjuk magunkat a második helyre sorolni. Nem azért, mert a ven-
dégnek mindig igaza van, hanem azért, mert mindenkinek jár, hogy 
meghallgassák, kezeljék a problémáját. Felhívnám a figyelmet arra, 
hogy nem kell megijedni attól, hogy „míg mások mulatnak, addig mi 
dolgozunk”, mert az évben vannak olyan napok, amikor mi „bulizunk”. 
Ezeket össze lehet egyeztetni. Minden csak szervezés kérdése. 

Juszkó Anita 2000-ben szerzett diplomát a Szolnoki Főisko-
lán, közgazdász vendéglátó és szálloda szakon, turizmus szak-
iránnyal kiegészítve. Szakmai gyakorlatot a budapesti Hyatt Ho-
telben szerzett. Az első munkahelye a kecskeméti Aranyhomok 
Szálloda volt, ezt követően Cegléden, az Aquarell Hotelben foly-
tatta a munkát, kis kitérő után pedig a kecskeméti Hotel Három 
Gúnár tulajdonosai a négycsillagos színvonal kialakításával bíz-
ták meg. 2013-ban megnyitotta kapuit a Four Points by Sheraton 
Kecskemét Hotel és Konferenciaközpont. Juszkó Anita értékesítési 
és marketingvezetőként csatlakozott a vezetői csapathoz, később 
szállodaigazgató-helyettesként majd üzemeltetési igazgatóként 
kapott újabb feladatokat és bizalmat a tulajdonostól. 2015-2018 
között óraadó tanár volt a Kecskeméti Széchenyi István Idegenfor-
galmi, Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskolában.

„Nem vendéglátós családból származom, de a nevelte-
tésemből adódik az emberek szeretete. A munkám során 
mindig a „vendéglátásra” helyeztem a hangsúlyt. Azt gon-
dolom, sikeresen akkor teszem a dolgom, ha az embert is 
látom mögötte, legyen az vendég vagy munkatárs. Amikor 
egyszer azt mondtam, hogy a vendégektől tanultam a leg-
többet, akkor ezt nem valami jól hangzó mondatnak szán-
tam, hanem tényleg az ő visszajelzéseiknek köszönhetem, 
hogy higgadtabbá, körültekintőbbé váltam.”

„A sikerhez nem visz fel lift. A lépcsőt kell 
használni! Fokról fokra.”  Georgina Downy



a vonalvezeTŐ Kft. idén ünnepli 15 éves jubileumát. milyen indíttatással alakult meg a cég 2005-ben? halász István 
ügyvezető így válaszolt: három dolog vezérelt, elsősorban a mérnöki elhivatottság, másodsorban a hatékony mun-
ka és szabadság iránti vágy, aminek megvalósításához úgy éreztem, a legjobb keretet a vállalkozási forma nyújtja. 
harmadsorban egy belső, lelki indíttatás is befolyásolt, ami igazából gyermekkoromban gyökeredzik. mindig le-
nyűgözött a közlekedéstervezés, az úthálózatok fejlesztése, ami emberek jelenét és jövőjét képes befolyásolni. én is 
ezen az úton képzeltem el magamat. döntésemben, hogy ténylegesen belevágjak a vonalvezeTŐ Kft. alapításába, 
fontos szerepet játszott az akkori kedvező gazdasági környezet, valamint édesapám sikeres vállalkozási példája. 

Távolságok     
 legyőzése

  Mi a VONALVEZETŐ Kft. küldetése és 
milyen értékek mentén végzik a tevé-
kenységüket?
– Küldetésünk, hogy segítséget nyújt-
sunk az emberek illetve a közösségek 
számára a távolságok legyőzésében, va-
lamint az, hogy minél kényelmesebben 
és gyorsabban jussanak el egyik pontból 
a másikba. Az értékeink elsősorban belül-
ről fakadnak. A „vonalvezetők” egy olyan 
közösséget alkotnak, ahol mindenki jól 
érzi magát, és úgy vesz részt a közös alko-

tásban, hogy közben önállóan is értéket 
hoz létre. Nekem ez nagyon fontos volt 
a kezdetektől fogva, és ezért úgy építet-
tem fel a mérnöki csapatomat, hogy ne 
egy tervező gyár legyünk, hanem egy 
gondolkodó, alkotó közösség. Hiszem, 
hogy így tudjuk méltó módon képviselni 
a szakmánkat és a munkáinkat, valamint 
kihozni magunkból a legjobbat. Az el-
gondolás eredménye pedig a külső ér-
tékekben tud megnyilvánulni, a magas 
színvonalú tervszolgáltatás nyújtásában. 

  Mik voltak a fontosabb mérföldkövek 
az elmúlt másfél évtized alatt?
– Az elmúlt 15 év lépcsőzetesen épült fel. 
A céget a fokozatosság jellemezte, nem 
voltak hirtelen kiugrások, nagy mérföld-
kövek, de természetesen vannak említés-
re méltó állomások. A VoNALVEzETő Kft. 
2005-ben édesapám építőipari cégcso-
portján belül kezdte meg működését. A 
cégben egymagam kezdtem el a tervezői 
munkát, egyedül csináltam mindent, majd 
lépésről lépésre bővültünk mind létszám, 
mind volumen tekintetében. A külső pia-
cokhoz igazodtunk, figyeltük, mikor, mire 
van igény. A munkáink mennyisége szépen 
gyarapodott, a cégcsoporton belül nagy 
ipari beruházásokhoz terveztünk utakat. 
A 2006-2007-es években, amikor éppen 
növekedő pályára léptünk, hirtelen elkez-
dett összeomlani az építési piac. így 2008 
tájékán új területeket kezdtünk el keresni. 
Nyitottunk az önkormányzatok és a cég-
csoporton kívüli magánberuházók felé. Ek-
kor tapasztaltuk meg azt, hogy kis cégként 
ez nem is olyan egyszerű. Viszont bennünk 
volt a bizonyítási vágy, ami azt jelentette, 
ha elnyertünk egy munkát, azt mindig 
magas színvonalon oldottuk meg. így az 
ipari utak tervezésétől áttértünk a köz- 
utak tervezéséhez. Később abbamarad-
tak a közúti beruházások is, és ismét azzal 
kellett foglalkoznunk, hogy mit kínál az 

interjú Halász istVánnal, a VonalVezető kft. tulajdonos-ÜgyVezetőjéVel

Kecskemét, Szélmalom Csárda csomópontnál lévő körforgalom

a kapcsolatépítés lapja
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vonalvezeto.hu

halász István tulajdonos-ügyve-
zető okleveles építőmérnök, vezető 
tervezői jogosultságokkal rendelkezik. 
Budapesten, a Műegyetemen végzett 
az építőmérnöki karon, út- és vasút-
építési, valamint várostervezési szak-
irányokon. Az egyetem után egy bu-
dapesti és egy vidéki tervező irodánál 
dolgozott, tevékenykedett építőipari 
kivitelezési területen, majd 2005-ben 
megalapította a VoNALVEzETő Kft-t. 
42 éves, nős és két gyermek édesapja. 

építési piac. Ekkor a szennyvízelvezetés és 
az ivóvízhálózat tervezése irányába fordul-
tunk, és bedolgoztunk forgalomtechnikai 
tervek készítésébe. Ahogy a válság kezdett 
lecsengeni, sikerült újra visszatalálnunk a 
közutak tervezéséhez is, önkormányzatok 
és magánberuházók számára. Elkezdtek 
az ipari parkok is fejlődni, melyek újabb le-
hetőségeket kínáltak számunkra. Emellett 
indultunk állami közbeszerzéseken is, ahol 
megbízásokat nyertünk állami utak építési 
és felújítási terveinek elkészítésére. 

  Hol áll 2020-ban a VONALVEZETŐ?
– Jelenleg 10 fővel dolgozunk. Árbevéte-
lünk a válságot követően folyamatosan nö-
vekszik. Eljutottunk oda, hogy egyre több 
megrendelést kapunk generáltervezésre, 
melyben már részt vesz a közlekedésterve-
ző csoportunk mellett új közmű-infrastruk-
túra tervező csapatunk is, illetve szükség 
esetén a jól működő szaktervezői partner-
hálózatunk, amit magunk mögött tudha-
tunk. Büszke vagyok arra is, hogy egy saját, 
tavaly kibővített, 200 nm-es belvárosi irodá-
ban végezhetjük alkotó tevékenységünket.

   Mely munkákra a legbüszkébb?
– Nagyon nehéz választanom, hiszen eddig 
mintegy 500 projektet valósítottunk meg a 
kisebb munkáktól a hatalmas beruházáso-
kig. Minden megbízást maximális odafigye-
léssel oldunk meg, bármekkora volument is 
képvisel. Különösen büszkék vagyunk a ter-
veink alapján saját városunkban, Kecskemé-
ten megvalósult létesítményekre. Az elmúlt 
években készült el többek között az 5-ös 
út, déli iparterület fejlesztése, a Szélmalom 
Csárda csomópontnál lévő körforgalom, az 
Arborétumnál található körforgalom, vagy 
a Csalánosi Csárda új kanyarodósávos cso-

mópontja és parkolója. Kezdetektől célunk 
volt, hogy országszerte is vállaljunk mun-
kákat, hogy más régiókban, városokban is 
legyenek tapasztalataink. Ennek köszönhe-
tően többek között Budapesten, Egerben, 
Szolnokon, Tatabányán, Székesfehérváron, 
Gödöllőn, Szentendrén, Kiskunfélegyházán 
és Kiskunhalason terveztünk közutakat.

  Miben látja a cég továbbfejlődését?
– Sikerült egy nagyon jó kis csapatot létre-
hoznunk, amit szeretnék megőrizni és tovább 
bővíteni. Nagyon fontos, hogy nem rövid 
távon gondolkodunk, hanem hosszú távra 
rendezkedtünk be. oda kell figyelnünk, hogy 
minden munkatársunk jól érezze magát, ne 
daráljon be bennünket a munka. Szeretnénk 
az elmúlt 15 évhez hasonlóan egy átgondolt 
növekedési pályán tartani a céget. Szeretnénk 
még fejlődni, a komplex feladatvállalási volu-
menünket növelni. Az ország számos pontján 
több évtizedre szóló lehetőséget látunk. A 
városiasodás, a környezettudatosság és az ez 
által jelentkező közlekedési problémák meg-
oldásához szükség lehet ránk.  Nekünk, mér-
nököknek pedig haladnunk kell a korral, ha 
szükséges, új szemléletet kell elsajátítanunk. 
Szakmailag fel kell karolnunk a belvárosok 
átalakítására, a gépjármű forgalom csillapí-
tására irányuló törekvéseket, a közösségi és 
kerékpáros közlekedés térhódítását.

  Milyen munkákat valósítanak meg az 
elkövetkezendő időszakban?
– Január első munkanapja óta teljes kapa-
citással dolgozunk. A tavalyi évben Kiskun- 
félegyházán egy új ipari park teljes infra-
struktúráját terveztük meg, az idén pedig 
egész évben a műszaki ellenőrzését vé-
gezzük. Visszatérő megrendelőinkkel éves 
szerződéseket kötünk, többek között Kis-

kunhalas, Herceghalom, Gödöllő önkor-
mányzataival. Benne vagyunk egy Baranya 
megyei, 29 km-es nagy közúti beruházás 
tervezésében, és megbízást nyertünk egy 
Tolna megyei 4 km-es  és egy Bács-Kiskun 
megyei 3 km-es állami útszakasz tervezé-
sére vonatkozóan is. Ezen kívül az ország 
több pontján új csomópontokat, ipari és 
kereskedelmi kiszolgálóutakat, valamint 
benzinkutakat tervezünk önkormányzati- 
és magánberuházások keretében.

A VONALVEZETŐ Kft. főbb tevékeny-
sége közlekedési hálózatok, létesít-
mények valamint rendszerek tervezé-
se. Munkáik közé elsősorban közutak, 
vasutak, közlekedési és közúti csomó-
pontok, kerékpárutak, gyalogutak, 
parkolók és gazdasági utak tervezése 
tartoznak. Ezen felül speciális terüle-
tekkel is foglalkoznak, közúti forga-
lomtechnikai és forgalomkorlátozási 
tervek készítésével. Szakterületük 
közé tartozik még a közlekedési léte-
sítményekkel összefüggő csapadék-
víz-elvezetés, vízrendezés tervezése. 
Közlekedési beruházásokhoz gyak-
ran nyújtanak komplex szolgáltatást, 
ami magában foglalja a mérnöki 
tervezést, valamint valamennyi fel-
merülő szakági tervezői munka ösz-
szefogását. Műszaki ellenőri felada-
tok ellátására is vállalkoznak, ami 
azt jelenti, hogy végigkísérik az adott 
közlekedési létesítmény létrehozását 
az ötlettől kezdve egészen a megva-
lósítás utolsó pillanatáig.

V o N A L A K B ó L  A L K o T U N K
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  Milyen úton lehet eljutni a mosolyter-
vezésig? 
szigetvári Péter fogtechnikus: – A felfe-
dező utam Sopronban kezdődött, amikor 
egy fogtechnikai cég munkatársat keresett. 
Megtetszett a lehetőség, jelentkeztem és 
felvettek. Az akkori főnököm kiváló szak-
mai tudással rendelkezett, egy igazi mű-
vészként tevékenykedett.  A megszokottól 
teljesen eltérő szemléletet képviselt. Rávilá-
gított arra, milyen előnyökkel jár, ha a páci-
ens a fogtechnikussal is egyeztet. Közel 30 
évvel ezelőtti időszakról beszélünk, amikor 
ez egy forradalmi újdonságnak számított. 
Nagyon megtetszett ez a hozzáállás, telje-
sen elvarázsolt. Az a gondolatvilág, hogy a 
páciensekkel személyesen tudok foglalkoz-
ni, és nemcsak a lenyomatokkal dolgozom, 
teljesen megváltoztatta a szemléletemet, 
amit később el is hoztam magammal, ami-
kor visszaköltöztem Kecskemétre. Felépí-
tettem a saját laboromat, és elindultam 
abba az irányba, amit Sopronban követ-
tünk. Szembe kellett néznem viszont azzal, 
hogy „Fogtechnikus és páciens találkozása” 
protokoll egyáltalán nem volt megszokott. 
Ezután rögös utakon jártam, próbáltam 
meghonosítani a szemléletemet több-ke-
vesebb sikerrel. Kerestem a régi sémák 
szerint működő piacon a helyemet. Majd 
kapcsolatba kerültem egy budapesti fog-
technikai céggel, ahol szintén sokat tanul-

tam az ottani, a Sopronban megtapasztalt 
elveket valló fogtechnikus mestertől.  Ez a 
találkozás ismét erőt és lelkesedést adott és 
végképp elhatároztam, hogy tűzön-vízen 
át keresztülviszem az elképzelésemet, és 
olyan fogtechnikus leszek itt Kecskeméten, 
aki személyesen együttműködik a páciens-
sel és a fogorvossal. Aztán elgondolkodtam, 
milyen névvel tudnám a legjobban kifejezni 
a hitvallásomat. Úgy éreztem, az emberek-
nek a fogpótlás csak egy eszköz, igazából 
a magabiztosságra vágynak, ahhoz pedig 
önfeledt mosolyra van szükségük. így dön-
töttem el, hogy mosoly designer leszek. Egy 
olyan hivatást választok, ahol a fogorvos-
sal olyan mosolyt teremtünk a páciensnek, 
amivel azonosulni tud. Tudtam, hogy a kö-
vetkező feladatom megtalálni azt a fogor-
vost, aki társként vesz részt a folyamatban. 
és jött a nagy találkozás.

 Hogyan találta meg azt a fogorvost, aki 
ugyanezeket az elveket vallja mint Ön?
– Dr. Ghéczy Attila fogorvos éppen abban 
az időben költözött Svájcból Magyarország-
ra. Nincsenek véletlenek, én hiszek ebben. 
dr. ghéczy attila – Svájcból Magyaror-
szágra költöztem, majd a Mediroyal Egész-
ségügyi Centrumban helyezkedtem el fog-
orvosként. Még az első napokban kaptam 
egy fogtechnikusi listát. így találtam rá 
Péterre, és az első találkozás meggyőzött 

Személyre 
szabott mosoly

interjú dr. gHéczy attila fogorVossal és szigetVári péter fogtecHnikussal

Legyünk
magabiztosak!

napjainkban az esztétikai fogászat egyre inkább előtérbe kerül a gyó-
gyítás és az egészségmegőrzés mellett. ma már nem luxus a mosoly-
terveztetés, nem csak a sztárok élnek a magabiztos mosoly megterem-
tésének lehetőségével. Feltehetjük a szokatlan kérdést: Ki és hogyan 
tervezi a személyre szabott mosolyt? szigetvári Pétert és dr. ghéczy 
attilát megismerve nem is olyan meglepő: a páciens, a fogorvos és a 
fogtechnikus, együtt, közösen. Igen kedves olvasónk még egyszer 
nyomatékosítom: a páciens, a fogorvos és a fogtechnikus közösen.  ho-
gyan történik mindez a gyakorlatban? meséljenek róla a szakemberek.

mosolyTeRvezés
EGYüTT, KözöSEN

mosolyTeRvezŐ FeladaTa

egyénI mosoly TeRvezése
Teljes harmónia megteremtése az 
egyéniség, az arckarakter, a fogazat és a 
mosoly között. 

együttműködés megteremtése a 
páciens, a fogorvos és a fogtechnikus 
között.

PácIens haszna

Közreműködhet a tervezésben és nincs 
számára zsákbamacska, előre látható a 
végeredmény.

a megtervezett mosolyt a sajátjának 
érzi, ezáltal erősödik a magabiztossága (a 
személyre szabott mosoly segíti a személyes 
és szakmai sikerek elérésében).

FogoRvos és FogTechnIKus haszna

Kizárt a félreértés lehetősége.

A páciensben bizalom alakul ki.

Az elégedett páciens visszatér, jó hírt  
kelt, és további pácienseket vonz be.
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arról, hogy vele biztosan jól tudok együtt-
működni. Megtetszett a mosolytervezés öt-
lete és az a szemlélete, hogy a pácienst és a 
fogtechnikust is intenzíven be kell vonni a 
tervezés folyamatába. Ez az elképzelés nem 
állt távol tőlem, hiszen Svájcban személyes, 
jó kapcsolatokat ápoltam a fogtechnikusok-
kal és elismertem fontos szerepüket a minő-
ségi munka megalkotásában.
sz. P. – Miután találkoztunk Attilával, azt 
vettem észre egy-egy közös munka során, 
hogy új impulzusokat kapunk egymástól. 
Mindig is vágytam arra, hogy olyan fogor-
vossal működjek együtt, aki a nyugati pro-
tokoll szerint dolgozik. Ehhez nem kellett el-
mennem külföldre, ő érkezett meg hozzám. 
Szinte mindig hasonlóak a gondolataink, 
érzem, hogy hosszú távon van létjogosult-
sága a közös küldetésünknek.  

  Nézzük, a páciens megérkezik a Mosoly 
Designer Stúdióba. Mi történik ezután?
sz. P.  – Az első 10-15 percben elbeszélgetek 
vele, tájékoztatom a mosolytervezés folyama-
táról, és ő is elmondja, mi a problémája, miért 
keresett meg bennünket. Ezután szájszken-
ner segítségével fogtérképet készítek, majd 
fotókat a páciens arcformájáról, mosolyáról. 
A kettő alapján egy speciális tervező prog-
ram segítségével láthatóvá teszem az eszté-
tikai fogászati beavatkozás lehetséges ered-
ményeit. Ha a páciens elégedett a monitoron 
látható eredményekkel, a megszépült moso-
lyával, javaslom, hogy keresse fel Attilát, aki 
fogorvosi szempontból megvizsgálja, lehet-e 
teljesíteni a felvázolt elképzelést. 
g. a. – Ha a páciens úgy dönt, hogy elindul 
a mosolyterveztetés útján, akkor Péter átküldi 
nekem a mosolyterveket, a páciens pedig hoz 
magával egy panoráma röntgent. Megvizsgá-
lom, hogy alkalmas-e a fogazata a beavatko-
zásra, ha nem, alkalmassá lehet-e tenni. Utána 
Péterrel egyeztetek és ő 3D nyomtató segítsé-
gével készít egy olyan mock-up-ot a kiválasz-
tott mosoly alapján, melyet a páciens azonnal 
tesztelhet, mielőtt még bármilyen beavatko-
zás megtörténne.  Körülbelül egy hét eltelté-
vel ismét találkozom a pácienssel. Ismertetem 
vele az eljárás menetét és megkapja tőlem 
az árajánlatot. Ha elfogadja, szerződést kö-
tünk vele, kap egy személyre szabott kezelési 

tervet  és kezdődhet is a konkrét munka. Elő-
készítem a fogazatot a beavatkozásra, lenyo-
matokat készítek. Nagyon fontos kiemelnem, 
hogy a páciens a beavatkozás után rögtön 
kap ideiglenes mosolyt.
sz. P. – Attilától megkapott lenyomatok, 
instrukciók és a korábbi tervek alapján 
80-90 százalékosra elkészítem a végső mo-
solyt, majd a pácienssel közösen, ha szük-
séges korrigálunk, majd lefixáljuk a pontos 
színt, állást, formát.
g. a. – Ha fogorvosi szempontból szükség 
van még korrekcióra, akkor Péter elvégzi az 
utolsó simításokat, és a páciens 2-3 nap múl-

va megkapja a 100 százalékban elkészült, 
mindhármunk által jóváhagyott mosolyát. 

  Mennyi időt vesz igénybe a személyre sza-
bott mosoly megalkotása és milyen esetben 
érdemes igénybe venni a mosolytervezést?
g. a. – A teljes folyamat 7-10 napot vesz 
igénybe, bonyolultabb esetben 1-1,5 hóna-
pot. A mosolytervezést nem csak az esztéti-
kai fogászati kezelés estén célszerű igénybe 
venni, érdemes elvégeztetni bármely fogá-
szati beavatkozás - héjak, koronák, hidak, 
implantációs és kivehető pótlások, rehabi-
litációs munkák és fogszabályzás - előtt is.

mosoly designer stúdió
Kecskemét, Petőfi s. u. 1. II/71.   |   +36 20 986 9597
       /mosolydesigner               /mosoly_designer

mediroyal egészségügyi centrum
Kecskemét, Fráter gy. u. 4.   |   +36 70 671 0054

Szigetváti Péter 
fogtechnikus, mosoly designer

„Odafigyelünk és meghallgatjuk a páciensek lelki 
problémáit is, de nagyon vigyázunk arra, hogy ne 
lépjünk át egy bizonyos határt. Még a közös mun-
ka elején tisztázzuk, hogy mi miért történik, mert 
csak a nagyon szoros együttműködés, a pontos tá-
jékoztatás eredményezheti a mindhárom fél szá-
mára elvárt eredményt. Sokszor előfordul, hogy a 
páciens bizonytalanul jön be hozzánk, elmeséli az 
életét, mi meghallgatjuk, tervezünk, egyeztetünk, 
majd megint tervezünk és elkészítjük az ő saját, 
„testre szabott mosolyát”. A legnagyobb elisme-
rés, amikor a páciensek magabiztosan, boldogan 
távoznak tőlünk. Számunkra az ő elégedettségük, 
pozitív visszacsatolásuk a garancia, hogy jól csi-
náltuk a dolgunkat.”

Dr. med. dent. Ghéczy Attila 
fogorvos, CEREC specialista

Svájcban fogtechnikus, majd a fogorvosi egyetemre 
jár és 1994-ben védi meg a doktori disszertációját. 
1995-től két városban is működtet magán-fogor-
vosi praxist. 2017-ben Magyarországra költözik fe-
leségével, a túlfeszített tempó visszafogását tervezi. 
Szigetvári Péterrel való találkozása ezt az elképze-
lését rögtön átírja, a tettrekészséget és az esztétikai 
fogászat térhódítását tűzik ki zászlajukra. Mit jelöl-
nek ki célul? Segítsék a pácienseket a testi és lelki 
egészségük megőrzésében. Mit tekintenek a leg-
fontosabbnak? A bizalom kialakítását. Mire alapoz-
hatnak? A több évtizedes szakmai tapasztalatukra, 
a kreativitásukra, hogy nyitottak az innovációra, 
illetve készen állnak a hármas együttműködésre, a 

legmodernebb szoftverek alkalmazására.
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INTERJÚ NéMETH LÁSzLóVAL, A DUNA HoUSE FRANCHISE PARTNERéVEL

– 2005-ben a párommal éppen a HVG-t ol-
vasgattuk, amikor megpillantottuk benne az 
otthon Centrumról szóló cikket. Felcsillant a 
szemünk, gondoltunk egyet és bekopogtat-
tunk hozzájuk együttműködést keresve, de 
sikertelenül. Nem csüggedtünk, továbbra is 
érdeklődtünk az ingatlanértékesítés iránt. 
A következő HVG-ben a Duna House hirde-
tésére lettünk figyelmesek. Lelkesen men-
tünk a budapesti központba, ahol kedvesen 
fogadtak bennünket és rögtön találkozott 
az elképzelésünk. Az előkészületek után – 
papírmunka, alaptanfolyamok, stb. – 2005. 
május 17-én, Pünkösd utáni kedden meg-
nyitottuk Kecskeméten az első Duna House 
Ingatlanirodát, mint Franchise Partner. Ezzel 
megnyílt a DH irodák közül a 37., vidéken pe-
dig a 2. Eléggé egyedien kezdtünk. Az elején 
a kirakatunk csupa pesti ingatlannal volt tele. 
Az ingatlanos ismerősöktől kaptunk hideget 
és meleget is, de mi nem csüggedtünk. Ez 
a tavasz több szempontból is emlékezetes 
számunkra. Nemcsak megnyitottuk az első 
irodánkat, rá egy hétre összeházasodtunk 
a második feleségemmel, akivel együtt ne-
veltük tovább 4 gyerekünket. így nekünk a 
május az újranyitás, az újrakezdés időszaka. 

   A következő másfél évtized sem telt el 
unalmasan.
– Kezdetben az ingatlaniroda működtetését 
nem a fő csapásiránynak szántuk. Úgy fog-
tunk bele, hogy egy kis mellékest keresünk 
vele a másik két tevékenységünk mellett. 
Teljesen idegen érzés volt, hogy fizikálisan is 
van egy irodánk. Esténként elmentem meg-

nézni, hogy nem törtek-e be, rendben van-e 
minden.  Aztán szépen elkezdtünk dolgozni, 
mindenféle nagy célkitűzés nélkül, csak tet-
tük a dolgunkat. A franchise szerződésünk ar-
ról szólt, hogy két irodát kell működtetnünk, 
így rövidesen megnyitottuk a második irodát 
is. Aztán a DH központ bővítette a kötelezett-
ségeket, így 2009-ben megnyitottuk a har-
madik irodánkat. Mindenki csak nézett, hogy 
mi történik itt, ennyi iroda, ennyi emberrel. 
Valószínű, valamit jól csináltunk, mert 2009-
ben az egyik irodánk a teljesítménye alapján 
országos szinten az első helyre került, a másik 
irodánk pedig a harmadik helyre.  Szerencsé-
re nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor a 
dobogóra állhattunk. A 2015-ös év, a tízéves 
évfordulónk is emlékezetes. A franchise jo-
gunk meghosszabbításakor elvették a kizá-
rólagosságunkat. Ez rosszul esett ugyan, de 
láttuk, hogy ez országos tendencia, a többi 
partnernél is így tett a központ. Ennek a kö-
vetkezménye, hogy ma a Duna House Kecs-
keméten 4 franchise partnerrel, 6 irodával és 
mintegy 60 értékesítővel működik. 

  A jubileum a számvetés időszaka is. 
Milyen fontos következtetéseket vonta-
tok le?
– Nagyon sok mindent lehetne.  Ez alatt a 
15 év alatt történt velünk jó is, rossz is. Az 
ingatlanpiac volt fent is, lent is, kollégák 
jöttek-mentek, zártunk be irodát és nyi-
tottunk is. én akkor is azt mondom, hogy 
a DH-nál kezdenék ismét, annak ellenére, 
hogy útközben kaptam csábítást az oC ré-
széről. Ez annál is inkább érdekes, mivel az 

oC vezérigazgatója és a jobb keze is a DH-
nál kezdték meg a szakmai pályafutásukat. 

  Az évforduló apropóján milyen stratégi-
át fogalmaztatok meg a következő évekre?
– Ebben a szakmában is folyamatosan épít-
kezünk, ami az újabb kollégák toborzásá-
ban és betanításában nyilvánul meg. Hosz-
szabb időre van szükség ahhoz, hogy egy 
kollégáról kiderüljön, hogy tényleg helyt 
tud-e állni, érdemes-e ezzel a szakmával 
foglalkoznia. Jelenleg 20 kolléga tartozik a 
csapatunkhoz. Szeretném, ha ez a létszám 
rövid időn belül 26 - 28 főre emelkedne. 
A legfőbb cél számomra – ahogy eddig is 
–  a hozzánk forduló ügyfelek tisztességes, 
korrekt kiszolgálása a legjobb tudásunk 
szerint. Az a legnagyobb öröm, amikor a 
segítségünkkel megoldódik egy ügyfél 
élethelyzete és mosolyogva, elégedetten 
távozik tőlünk. Arra törekszünk a vezető-
társaimmal együtt, hogy az értékesítő kol-
légáknak is stabil helyük legyen, megtalál-
ják a számításukat mind emberileg, mind 
anyagilag. Ehhez egy jól felépített, kitapo-
sott utat tudunk biztosítani számukra.

  Milyen személyes terveid vannak a jö-
vőre vonatkozóan?
– A gyerekekkel és most már az unokák-
kal sok közös örömteli pillanatot éljünk 
meg együtt egészségben, szeretetben. 
Nagyon fontos még, hogy a barátainkkal 
is több időt tudjunk együtt tölteni, sokat 
nevessünk, élvezzük az utazás örömét 
akár itthon, akár külföldön.

németh lászló gyermekkorában állatorvosi pályáról álmodott. el is indult ezen az 
úton, elvégezte az állategészségügyi szakközépiskolát, majd az élete fordulatot 
vett és az állategészségügyi Főiskolán szerzett üzemmérnöki diplomát. a katona-
ságnál egy sertéstelepre kérte magát szolgálatra, ahol jól végzett munkáját külön 
elismeréssel köszönték meg. leszerelés után, ami éppen a rendszerváltás környé-
kére esett, elkezdett állást keresni. a városföldi dózsa Tsz-nél kötött ki, mint ke-
verőüzem vezető, de hamarosan rájött, az élet nem ezt akarja tőle. a felismerés 
hatására a kereskedelem felé vette az irányt. Foglalkozott többek között híradás- 
és konyhatechnikai eszközök, édesség, szigetelőanyag, Westel-900 értékesítésé-
vel (1996-ban a FoTeX legjobb értékesítője). majd 2005-ben ismét nagy fordulatot 
vett az élete, de erről beszéljen a minden iránt érdeklődő, a lehetőségekre gyor-
san mozduló, az őszinteséget legfontosabbnak tekintő duna house partner.

Mindig az legyen a cél, hogy olyan egyezségre jussunk, amelyet mindkét fél győzelemként él meg! 

Az ingatlanos

dh IRodáInK KecsKeméTen, a PeTŐFI sándoR u.1., IlleTve a jÓKaI u. 21. sz. alaTT  TalálhaTÓK.

Gary Chapman amerikai író
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   Honnan ered a tánc szeretete?
– 1996 áprilisában Nagykőrösön egy tűz-
oltó bálon láttam két gyermek versenytán-
cospár előadását. Annyira elkápráztatott a 
fellépésük és olyan mély nyomot hagyott 
bennem az élmény, hogy rá három nap-
ra beiratkoztam táncoktatásra. édesapám 
irányából is kaptam ihletet, ő nagyon sok 
évig néptáncolt. A szakmai munkásságom 
viszont nem a néptánc és a magyar tánc-
kultúra felé vette a lendületet.  A főiskolán 
ugyan foglalkoztunk néptánccal is, de én a 
társasági táncok irányába szakosodtam.

   Mit jelent számodra a tánc? 
– Gyakorlatilag a mindent, az önmegvalósí-
tást, a saját magam kiteljesedését, fejlődését, 
mint ember, mint szakember, mint édesapa.

   Melyik ötletedre vagy a legbüsz-
kébb?
– Azt gondolom, hogy a Brilli-Art táncstú-
dióra lehetek a legbüszkébb, amit Tapodiné 
Boda Brigittával közösen álmodtunk meg. 
Ma is nagy örömmel emlékszem 2012. áp-
rilis 29-ére, amikor nyitottunk a tánc világ-
napján, édesanyám születésnapján.

   Mi a legfontosabb motiváló erőd? 
– Azt gondolom, az alkotói vágyam és a 
környezetem. A táncoktatás olyan, mint 
egy közlekedési helyzet. Nincsenek állan-
dó szituációk, mindig új és új élethelyze-
tek adódnak, amikre azonnal kell reagálni 
és megoldást találni. így meg tudom óvni 
magamat a kiégéstől is, ami a művészeti 
munka egyik félő pontja.

   Mi az, ami nap mint nap táplál?
– A dicsérő szavak szeretetnyelve, amin ke-
resztül olyan szintre töltődök fel, hogy a kis 
Brilli családdal közösen meg tudjuk alkotni 
azt, ami a táncoktatásunkban egyedi.  

   Melyik eredményed érintett meg a 
legjobban?
– Egyiket sem emelném ki, ugyanis min-
den eredményem valamilyen fontosabb 
életszituációval is társult, amiktől erősebbé 
tudtam válni. így az életemben mindegyik 
jelen van, és megvan a maga jelentősége.

   A tánc melyik területe áll hozzád a 
legközelebb?
– Elsősorban a versenytáncokban, karak-
tertáncokban és a divattáncokban érzem 
otthon magam, de szívügyem a karibi or-
szágok autentikus vallási kultúrája, és az 
abból fakadó ősi afro mozgásvilág is.  

  Milyen gondolatok fogalmazód-
nak meg a fejedben, amikor belépsz 
a Brilli-Art táncstúdió ajtaján?
– Azok a gondolatok jutnak eszembe, amelye-
ket akkor fogalmaztunk meg, amikor odaáll-
tunk a raktárépület elé (a mai táncstúdióhoz), 
és megálmodtuk a külön dimenziónkat. Azó-
ta is ezeket az irányelveket juttatjuk érvényre 
a táncoktatásunkon keresztül, az embereket 
szolgálva alázattal, teljes hivatástudattal. A 
megnyitás óta vezérelvünk az alkotás szabad-
sága, továbbá legfőbb célunk a hozzánk járó 
„kis nyersanyagok” boldog táncosokká for-
málása. E közös hitünknek köszönhető, hogy 
ilyen sokan egy egységet alkotunk. 

  Játszunk el a gondolattal. Há-
rom hónapig nem foglalkozhatnál a 
tánccal. Mit tennél akkor?
– Ez nem fordulhat elő. Nekem mindenfé-
leképpen meg kell találnom vagy teremte-
nem a lehetőségét annak, hogy emberekkel 
tudjak foglalkozni a tánc területén. Minden 
nap hálát adok, hogy abban a szférában 
tevékenykedhetek, amiben talentumokat 
kaptam.  én nemcsak táncpedagógus va-
gyok, hanem táncos is. Ajándékul kaptam 
egy olyan testet, lelket és szívet, melyekkel 
minden helyzetben kiteljesedhetek. 

   Mi a vágyad?
– Még nagyon hosszú ideig aktív tudjak 
maradni és ki tudjam szolgálni az embe-
reket 0-100 éves korukig. Emellett pedig a 
családomat biztonságban és boldogság-
ban szeretném tudni.

németh arnold a magyar Táncművészeti Főiskolán végzett modern 
társastánc pedagógus szakon, majd 2018-ban újabb diplomát szer-
zett a ma már egyetemként működő intézmény mesterszakán. min-
dennapjaiban immár 25 éve a zene, a tánc és a táncoktatás játssza a 
legfontosabb szerepet. nevéhez számos sikeres belföldi illetve külföl-
di versenyeredmény fűződik. arnold szerény, lelkes, szolgálatkész és 
egy igazi perpetuum mobile. Több mint tizenkét éve tanít kubai salsát. 
nyolc éve a széles körben népszerű brilli-art táncstúdió művészeti ve-
zetője és tanára. nős, kislánya, zóri egyéves, zente júniusban érkezik.

InTeRjú némeTh aRnolddal, a KecsKeméTI bRIllI-aRT 
sTudIo TáncsPoRT egyesüleT mŰvészeTI  vezeTŐjével 

Egy-két-há...
Németh Arnold szűnni nem 
akaró szellemi és szakmai 
gyarapodás által ihletett 
munkásságának alapgon-
dolata: „Ne múljon el nap 
alkotó munka nélkül!”

Mit jelent a Brilli-Art közösséghez tartoz-
ni? Talán leginkább a tánciskola Facebook 
oldalán olvasható, egyik közösségi tag 
gondolata fejezi ki a legjobban: „Aki egy-
szer átlépi a Brilli-Art Studio küszöbét, annak a 
tánc végleg beköltözik a szívébe és az életébe. 
Elhivatottsággal, szenvedéllyel és elképesztő 
profizmussal folyik a táncoktatás. Itt mindent 
megkapunk ahhoz, hogy tanuljunk, fejlőd-
jünk, emellett kikapcsolódjunk és feltöltőd-
jünk. Büszke vagyok arra, hogy ide tartozom.”
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Örömmel 
örökít meg...

   Mi késztetett a pályamódosításra?
– A Magyar Államkincstárból mentem el 
GYES-re, amikor megszületett a kisfiam. őt 
próbáltam először lefotózni. Természete-
sen nem sikerült valami jól, ezért hívtunk 
egy „igazi” fotóst, aki viszont gyönyörű ké-
peket készített róla. Ez inspirált és indított 
el az utamon. Több vonalon is elkezdtem 
a tanulást, majd a pici mellett elvégeztem 
egy oKJ-s alkalmazott fotográfus képzést. 
Kisgyermekes anyukaként természetes volt, 
hogy először a családi, baba- és gyermekfo-
tózások területéről érkeztek a megbízások. 
Ahogy egyre több területen próbáltam ki 
magam, gyűltek a tapasztalataim, és elér-
kezett az az idő, amikor kikristályosodott 
bennem, mi az, amit a legjobban szeretek.

  Most mely területek állnak legkö-
zelebb hozzád?
– Nőként nőket fotózni, hiszen át tudom 
érezni a belső világukat, tudom, hogy mi-
lyen aggodalmakkal érkeznek a fotózásra. 
Azon dolgozom, hogy aki hozzám fordul, 
annak bebizonyítsam, mindenkiben rejlik 
valami különleges, amit érdemes és fontos 
megörökíteni, amire büszke lehet. Nagyon 
sokszor hallom, hogy „Rólam nem lehet jó 
képet készíteni”, mégis minden sorozatból 
előkerülnek az „imádom” képek.  Fotózás 
közben megmutatom a fényképezőgépem 
kijelzőjén a nyers képeket, hogy ez vagy TE, 
retus nélkül, csak így, itt és most. Néha nem 
akarják elhinni az eredményt, rácsodálkoz-

nak, aztán nagyon boldogok. Ilyenkor én is 
nagyon örülök. Az üzleti típusú fotózások 
bármilyen területre vihetnek, a borászattól 
a libatenyésztő telepig, a kozmetikától, a di-
vattól, az optikától, az irodai munkákon át a 
nyomdai vagy éppen ipari területekig. 

   Mit jelent számodra a fotózás?
– Minden fotózást egyedinek és különle-
gesnek tekintek. Kihívásként élem át, mert 
a legeslegjobbat szeretném adni annak, 
aki megtisztel a bizalmával és engem bíz 
meg a portfóliója elkészítésével. Mindig 
felkészülök a fotózásra, többször egyezte-
tek, keresem a legjobb megoldásokat. Az 
üzleti típusú fotózások alkalmával mindig 
új helyzetben találom magam, mindig van 
valami különleges, amit bemutathatok, és 
mindig ott van a középpontban az ember, 
akiről igazából szól a történet. Nagyon fon-
tos, hogy aki jelen van, jól érezze magát, 
hiszen akkor lesznek a képek természete-
sek, akkor tud az ő célközönsége is azono-
sulni vele illetve a termékével. Szeretem 
a fotózásokon a nagy nevetéseket. Lehet, 
hogy nem akkor születik meg az a kép, ami 
például a honlapra kerül, de kialakul kö-
zöttünk a kapcsolat, ami egy szép sorozat 
elkészítését alapozza meg. 

   Kik a példaképeid?
– Nagyon szeretem Jaksa Tímea és Schram 
András munkáit: képeik mesélnek az em-
berekről, kapcsolataikról, érintések, szem-

villanások adják képeik nagyszerűségét. 
örömmel tanultam tőlük. Nemzetközi vo-
nalon Lara Jade nőábrázolása nyűgöz le, 
ahogy a nők belső erejéből építkezve mu-
tatja be az egyedi szépséget divatfotóin. 

  Mely sikereidre vagy a legbüszkébb?
– Legnagyobb siker számomra, ha a megren-
delőim elégedettek, mikor leírják az élménye-
iket, érzéseiket, amit a fotózás során szerez-
nek, amikor felhasználják a fotóimat online 
és offline területeken, vagy ha a családi fotó-
juk a falra kerül. Nagyszabású uniós projekt 
keretében fotóztam 23 Bács-Kiskun megyei 
borászatot. Minden egyes honlap, ami az én 
fényképeim felhasználásával készül és hozzá-
járul egy vállalkozás sikeréhez, fontos vissza-
jelzés a munkámról. Szintén eredményként 
könyvelem el, hogy van lehetőségem kari-
tatív munkát is végezni. Fotós munkámmal 
alapítása óta segítem az Együtt a Kecskeméti 
Családokért Alapítványt és önkéntesként fo-
tóztam az SoS Gyermekfaluban.

   Milyen álmokat dédelgetsz?
– Jelenleg két stúdióm van: egy boudior 
jellegű, baldachinos franciaággyal, elsősor-
ban női fehérneműs fotózásokhoz és egy 
másik, amely főként az üzleti jellegű fotó-
zásokra alkalmas, technikailag gazdagon 
felszerelt. Az álmom kiteljesedéséhez terv-
be vettem egy nagyobb stúdióba költözést, 
ahol még magasabb színvonalon tudom ki-
szolgálni a megrendelőimet. 

InTeRjú PeTRÓczI RéKa FoTogRáFussal

Petróczi Réka Kecskeméten született, közgazdászként végzett, de szerzett jogi szakokleveles államház-
tartási ellenőr másoddiplomát is. dolgozott versenyszférában a kereskedelemben, közszférában, jelenleg 
pedig fotográfus. nagy újrakezdő, gyorsan alkalmazkodik az új helyzetekhez, emberekhez. Kitartó, addig 
foglalkozik egy munkával, míg igazán jól nem sikerül. Közvetlen, mosolygós és mindig kedves. 

„Minden fotózást egyedinek és különlegesnek tekintek. Kihívásként élem át, 
mert a legeslegjobbat szeretném adni annak, aki megtisztel a bizalmával.”

petroczireka.hu
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  Hogyan indult a Bohém story?
– 1984-ben már középiskolásként a Pe-
dagógus énekkarban énekeltem, s egy 
évadzáró kórusbulira hoztunk össze egy 
ragtime-ot Szegszárdy Imre kórustársam 
kérésére. zeneművészeti szakközépisko-
lásként én készítettem a hangszerelést. 
Mostani szemmel borzalmas volt, de akkor 
nagyon tetszett mindenkinek. Az alkalmi 
zenekart kórustagok alkották, s a lelke-
sedés kitartott, így 10 hónappal később, 
1985. március 8-án, a művelődési központ-
ban a megyei pártbizottság nőnapi ün-
nepségén teltház –  600 néző –   előtt mu-
tatkoztunk be két számmal. Ez volt az első 
nyilvános fellépésünk, ezért ezt a dátumot 
tekintjük a születésnapunknak. onnan 
már nem volt megállás. Eleinte a lelkese-
dés, a fiatalos lendület hajtott bennünket, 
később a szakmai sikerek vittek előre.

  Mik a fontosabb Bohém állomások?
–  Mindig igyekeztem úgy irányítani a ze-
nekart, „befolyásolni” a sorsot, a szeren-
csénket, hogy legyen valami új, előrevivő 
az életünkben. Ilyen volt 1986-ban az első 
kecskeméti ragtime fesztivál, 1987-ben az 
első külföldi meghívás, 1989-ben az első 
lemez, 1992-ben az első nemzetközi fesz-
tivál és CD-felvétel Joe Murányival. Aztán 
jöttek a díjak, az elismerések, 1998-ban az 

első amerikai turné, amit aztán négy másik 
követett, a nagy külföldi jazz fesztiválok – 
Pori, Montreux, Breda, Ascona német és 
svájci tévéfelvételekkel, Berlin élő  rádió-
közvetítésekkel, Bukarest tévéfelvétellel 
– a kiadott CD-k és persze a koncertek a 
Művészetek Palotájában. Legalább ilyen 
fontosak még a CD-felvételekre meghang-
szerelt magyar anyagok, és a saját számok-
ból álló „Jazzvarázslat” vagy „A Lutherek” 
című ragtime-operám.

  A Bohém Ragtime Jazz Band branddé 
avanzsált. Minek köszönhető ez?
– Úgy gondolom, a minőségen és a kitar-
táson kívül talán annak is, hogy a fesztivál-
jainkkal igyekeztünk közösséget építeni, és 
olyan ügyek mellé állni, amik túlmutatnak a 
zenén, mint például az évente megrende-
zett jótékonysági koncertünk egy általunk 
kiválasztott kedvezményezett javára vagy 
az országos jazzműveltségi vetélkedőnk. 
éveken át szerkesztettem a Bohém JazzMa-
gazint, VIP tagok csatlakoznak hozzánk és 
komoly „rajongói” levelezőlistával rendel-
kezünk. Koncert-projektjeinkkel és szakmai 
együttműködéseinkkel, vendégszólisták, 
swing- és egyéb táncosok bevonásával 
újat, „unikálisat” próbálunk alkotni. Mindig 
volt és van valami, ami a zenélés mellett 
pluszként jelenik meg a nevünk mellett.

  Hogyan tovább a Bohém úton?
– Bízom benne, hogy folytatni tudjuk a Bo-
hém Fesztiválok és a JAzzFőVÁRoS szer-
vezését. Mindig törekszünk megújítani a 
repertoárunkat, vannak ötleteim újabb 
albumokra is. Nagyrészt új anyagokkal ké-
szülünk az augusztus 29-ei jubileumi kon-
certünkre. Szeretnénk tovább erősíteni a 
nyolcról hét főre fogyatkozott zenekarunk 
hazai jelenlétét és eleget tenni a külföldi 
meghívásainknak. Nekem személy szerint 
örömteli lenne, ha „A Lutherek” Kecskemé-
ten is műsorra kerülhetne. Ha egy évadon át 
sikerrel mehetett Debrecenben, sőt az előa-
dás a Nemzeti Színházba is eljutott, miért ne 
lehetne belőle sikerdarab Kecskeméten is…

beszélgeTés ITTzés Tamással, a bohém RagTIme jazz band vezeTŐjével

35 bohém év 
a bohém Ragtime jazz band, a világ egyik legsokoldalúbb jazz bandje idén ünnepli 35 éves jubileumát. 
a bohém tagok összesen tizennégy hangszeren játszanak, és az általuk művelt zenestílusok száma is 
vetekszik ezzel. megfordultak már a világ szinte összes nagy tradicionális jazzfesztiválján, 27 albumuk 
jelent meg, felvételeiket világszerte hallgatják. Kétszer nyertek első díjat a dixieland zenekarok  
országos versenyén, és emeRTon-díjjal valamint bács-Kiskun megyei Prima-díjjal is büszkélkedhetnek.  
1992 óta szervezik a nemzetközi bohém Fesztiválokat, s 2016 óta a jazzFŐváRos házigazdái.
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„A neurotikus fél világnak orvosilag kellene őket felírni.” (Matisz László, Gramofon)
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az országosan is ismert és elismert  Pintér művek 2018-ban ünnepelte alapításának negyvenéves évfordulóját.  
a jelenlegi üzemkomplexum felavatásának harmincéves jubileumáról pedig tavaly emlékeztek meg. a cég-
birodalmat a magyarországi rendszerváltás egyik jelképeként tartják számon. a Pintér művek ma is őrzi a 
hagyományait, zászlajára a megbízhatóságot és az innovációt tűzte ki. Pintér csaba tulajdonossal, a természet 
törvényszerűségeit tudatosan alkalmazó, a fejlődés irányába elkötelezett vezetővel az elmúlt évek munkáiról, 
fejlesztéseiről, a vállalat jövőre vonatkozó terveiről beszélgettünk. 

A titok: állandó 
megújulás

  Hogyan alakult a Pintér Művek elmúlt 
három éve?
– Természetesen voltak nehezebb és jobb 
időszakok is a vállalat életében. összes-
ségében azt mondhatom, hogy sikerült 
tartanunk piaci helyzetünket. A dolgozói 
állomány egy része kicserélődött, de az új 
munkatársak messzemenőkig beváltották 
a hozzájuk fűzött reményeket. Igyekszünk 
haladni a korral, ezért számos új befektetés-
be fogtunk bele. Elkezdtük a gépparkunk 
modernizálását. 2018 decemberében nyer-
tes pályázatot nyújtottunk be az Irinyi Terv 
iparstratégiai támogatási program kereté-
ben, „Nagy pontosságú hegesztési eljárás-
sal készült acéltermékek fejlesztése a Pintér 
Művek Kft-nél” címmel. Ennek köszönhe-
tően, közel 800 millió forintból sikeresen 
befejeztük a saját fejlesztésű hegesztő 
automatánk kivitelezési és tesztelési mun-
kálatait. Ugyanezen pályázat keretében 
– egy későbbi termék sorozatgyártásának 
előkészítéseként – lehetőségünk nyílt négy 
új, többfunkciós megmunkáló berendezés 
(CNC-vezérlésű élhajlító, fiberlézer, henge-
rítő, lézer- és plazmavágó), valamint egy, 
az Ipar 4.0 követelményeinek is megfelelő 
termelésirányító és döntéstámogató szoft-
ver beszerzésére. Nagy hangsúlyt fektetünk 
arra is, hogy minél többen megismerjék a 
vállalatot. 2019 novemberében például 
bekapcsolódtunk a „Modern Gyárak Éjsza-
kájába”, amit nagy sikerként könyvelünk el, 
mivel közel 200 látogatót fogadtunk. Úgy 
tűnik, erőfeszítéseink eredményesek. Az 
elmúlt évben a bevételeink közel 40 szá-

zalékkal emelkedtek. Biztató számunkra, 
hogy az idei év még jobbnak ígérkezik az 
előre látható projekteknek köszönhetően.

  A fémmegmunkálási feladataik közül 
melyeket emelné ki?
– Mint mindig, a feladataink igen szerte-
ágazók és nehezen tervezhetők. Ugyan-
akkor vannak olyan állandó partnereink, 
mint például a MIAS Hungary Kft., amely-
nek évek óta gyártunk kötéldobokat előre 
lekötött, éves szerződés keretén belül, ami 
nagy segítséget jelent a gyártásszervezés-
ben. Emellett Pakson újraindul a kiégett 
kazetták átmeneti tárolója tervezett bőví-
tésének újabb fázisa, amire a Pintér Művek 
sikeres pályázatot nyújtott be. Idén el is 
kezdődik a gyártás, ami több évre ellát ben-
nünket feladattal. Mivel ez egy visszatérő 
projekt – a 1990-es évek közepétől részt 
veszünk benne −, ezért már rendelkezünk 
kellő tapasztalattal, hogy megfeleljünk a 
projekt magas szakmai és műszaki elvárá-
sainak. Ráadásul az itt szerzett tapasztala-
tok a termelés más szegmenseit is segítik. 

 A környezetvédelem mindig fontos 
volt az Ön számára, s köztudott, hogy el-
kötelezetten támogatja az ilyen jellegű 
technológiák fejlesztését. Milyen ered-
ményekről tud beszámolni?
– Az új idők új elképzeléseket igényelnek. 
Jelen pillanatban két fő területen dolgo-
zunk. Az egyik a környezetünkben óriási 
mennyiségben felhalmozódott és veszé-
lyesnek minősülő elektronikai hulladék 

A KecelI PInTéR mŰveK kör-
nyezetvédelmi berendezéseket, 
ipari robotokat, atomerőművi be-
rendezéseket, speciális gépeket, 
alkatrészeket valamint precíziós 
termékeket gyárt, illetve fejleszt.

129 munkatárs

41 alvállalkozó  •  34 beszállító 

15 ezer m2 termelő terület

20 ha összterület

interjú pintér csabáVal, 
a keceli pintér műVek 

tulajdonosáVal 

„Nehéz megmondani, mi a lehetetlen, hiszen a tegnap álma a ma reménye és a holnap valósága.” 
Goddard amerikai fizikus és feltaláló
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környezetbarát módon történő feldolgo-
zása. Tavaly alapítottuk meg az EWM Group 
Kft-t, ami pontosan ezt a tevékenységet 
végzi. A beérkezett és frakciókra bontott 
hulladék minden részét újrahasznosítják, 
még a műanyagot is. Ezt rendkívül fontos 
dolognak tartom. A másik kutatási terület 
a nulla emissziójú energiatermelő rend-
szerek fejlesztése. Ezen a téren is komoly 
eredményeket értünk el, s reméljük, hogy 
a közeljövőben be tudunk mutatni egy so-
rozatgyártásra alkalmas berendezést.

  Korábban említette az Önök által ki-
fejlesztett hegesztőrobotot. Miben áll 
ennek az újszerűsége?
– A robottal többféle hegesztési eljárást 
tudunk végezni. A fej mozgatását azzal 
küszöböltük ki, hogy egy elektromágneses 
térrel mozgatjuk a megolvasztott fémet. Ez 
rendkívül nagy biztonságot nyújt, hiszen a 
hegesztés során az adott varratsoron be-
lül is tudunk változtatni az eljáráson. Ezzel 
gyakorlatilag kiváltottuk a varratkezdés 
és varratbefejezés problémáját. A szaba-
dalmazott eljárás jelentőségét jól mutatja, 
hogy korábban, a Paksi Atomerőműben 
végzett munkánk során egy bizonyos he-
gesztési feladatnál minden alkatrészt rönt-
geneznünk kellett, most már csak minden 
600. hegesztésnél kell ezt megtennünk.

   A fentiekből egyértelműen adódik a kér-
dés: mit jelent Önnek az innováció?
– Van felénk egy mondás, miszerint abból 
a gyümölcsből készül a jó pálinka, ami már 

nincs a fán, de még nincs a földön. Az inno-
váció is pontosan ilyen köztes állapot, mert 
állandó megújulásra sarkall. Ha megvalósul 
egy ötlet és elindul a maga útján, nem sza-
bad megelégedni, mert egy idő után meg-
haladhatják az elért eredményeket. A titok 
kulcsa, hogy nyitott szemmel kell járni. A 
természetből kell ellesni az ötleteket, megfi-
gyelni a törvényszerűségeket, mert igazolni 
tudják a fejlesztéseink során folytatott kuta-
tásaink helyességét. Számomra az innováció 
egyet jelent a megújulással és a fejlődéssel.

   Miben látja a Pintér Művek erősségét? 
– Az egyedi gépgyártás nem sorozatgyár-
tás, ahol hónapokkal vagy akár évekkel 
előre is látni lehet a kapacitások alakulását, 
így utóbbi esetében sokkal egyszerűbb 
tervezni. Ez az üzletág nagyon nehezen 
kiszámítható, ezért sokkal inkább figyel-
nünk kell a piaci igényekre. Ha érkezik egy 
teljesen újfajta megrendelés, készen kell 
állnunk arra, hogy képesek legyünk teljesí-

teni. Ez óriási kreativitást és rugalmasságot 
igényel tőlünk. Munkatársaink évtizedek 
óta ilyen közegben edződnek, ami hihetet-
len mennyiségű pótolhatatlan tudással és 
tapasztalattal vértezte fel őket. Úgy vélem, 
ez a mi legnagyobb erősségünk, s ennek 
köszönhetjük, hogy immár négy évtizede 
meghatározó piaci szereplők vagyunk.

   Milyen terveket fogalmazott meg erre 
az évre?
– Az idén a legfontosabb feladatunk a fo-
lyamatban lévő projektek pontos végre-
hajtása. Emellett mindenképpen folytatni 
szeretnénk a géppark modernizálását, 
mert fejlesztések nélkül egyetlen vállalat 
sem képes állni a piaci versenyt. Fontos 
célom még, hogy sikeresen befejezzük az 
ígéretes környezetvédelmi fejlesztésein-
ket, s hogy bemutathassuk eredményein-
ket. Röviden összefoglalva: azt szeretném, 
ha a Pintér Művek tovább fejlődne és ver-
senyképes maradna a jövőben is.

„Nincs még egy olyan lenyűgöző és 
kutatásra érdemes terület, mint a 

természet tanulmányozása. 
 Az emberi értelem legfőbb célja  

megérteni ezt a nagyszerű alkotást, 
felfedezni a benne ható erőket, és az 

ezeket irányító törvényeket.”   
Nikola Tesla fizikus, feltaláló
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A tudomány az, hogy elfogadjuk, ami működik, és elutasítjuk, ami nem. S ehhez sokkal 
több bátorságra van szükség, mint gondolnánk. Jacob Bronowski  tudománytörténész és feltaláló
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Hét évtized
„A siker épp az útban van elrejtve, amin végig kell mennünk, és útközben fogjuk felfedezni

azokat az értékeket, amikért megküzdve többek leszünk.”      Marie Clarence magyar író

– Valóban feltehetjük magunknak a kér-
dést, hogy milyen értékek mentén működ-
tünk régen, és milyen értékek jellemzők a 
mostani BÁCSVíz-re. Nagyon örülök an-
nak, hogy elődeink olyan stabil alapokat 
teremtettek, amelyeket még ma is érzé-
kelünk. Nemcsak a betonba öntött műtár-
gyakra vagy a megvalósított víz- és csator-
nahálózatokra, vízmű telepekre gondolok, 
amelyekre manapság is jó ránézni, hanem 
az olyan alapokra is, amik nem kézzel 
foghatók, mint például a víziközművek 
működtetése iránti elkötelezettség, a ha-
tékonyság folyamatos fejlesztése vagy a 
zöldterületek karbantartása. 

  Milyen fejlődési pályát írt le a vállalat, 
melyek voltak a fontosabb mérföldkövek?
– Három korszakra bontanám az elmúlt 
hét évtizedet. Kezdeném Benkó zoltán 
igazgató úr által fémjelzett, úgynevezett 
„hőskorral”. Akkoriban a vízmű vállalat el-
sődlegesen építéssel foglalkozott – Víz-
mű domb,  Szabadidő Központ, Uszoda 
– és másodlagosan üzemeltette a vízmű-
veket. Majd a részvénytársasággá alaku-
lás után, 1992-től Szekeres István úr ve-
zetésével megtörtént a profiltisztítás és a 
cég az üzemeltetés felé fordult. Ezzel si-
került a vállalatot egyben tartani, és egy 
olyan hosszú távú stratégiát kidolgozni, 
megvalósítani, amelynek most is látjuk 
a pozitív hatásait. A harmadik korszak 
2010-től datálódik, amikor megindult az 

expanzív növekedés. 2009-ben még 31 
településen működtünk, jelenleg pedig 
3 megyében, 58 településen nyújtunk 
víziközmű-szolgáltatást. A jelentős te-
rületnövekedéssel lehetővé vált, hogy 
a központi erőforrásaink jobban tudnak 
érvényesülni, és vállalatunk mérethaté-
konyabban tud működni. 

 Negyven víziközmű szolgáltató mű-
ködik az országban. Ha kitekintünk az 
országos horizontra, akkor azt látjuk, 
hogy a BÁCSVÍZ Zrt. mérete alapján az 
első harmadba tartozik, a gazdálkodási 
eredményei alapján pedig az élmezőny-
höz. Mi ennek a titka?
– Sikertényezőink közül kiemelném a 2013 
óta tudatosan fejlesztett építőipari üzletá-
gunkat, melynek árbevétele rekordot dön-
tött a tavalyi évben, elérte az 1,7 milliárd 
forintot. Ez az eredmény komoly stabilizáló 
erő a gazdálkodásunkban, hiszen a víz- és 
csatornadíjak a lakossági szektorban 2013 
óta nem változtak, sőt 2013 óta az üzemel-
tetett csövek minden egyes métere után 
vezetékadót kell fizetnünk. Bizony ezeket 
a terheket nem tudnánk viselni, ha nem 
működtetnénk a vállalkozási üzletágunkat. 
Az eredményeinkhez az is hozzájárul, hogy 
egy jól iparosodott területen vagyunk je-
len, ahol a megrendelőink az utóbbi évek-
ben rohamosan fejlődnek, ezáltal több víz- 
és csatornaszolgáltatást vesznek igénybe. 
A kegyes időjárás is kedvezően befolyásol-

2020 különleges év a bácsvÍz zrt. számára, idén ünnepli a jogelőd alapításának 70. évfordulóját.  ez a je-
lentős mérföldkő a számvetés időszaka is, miként alakult a vállalat múltja, hogyan alakul a jelene és milyen 
tanulságokat lehet levonni a jövőre nézve. a részletekről Kurdi viktor elnök-vezérigazgatóval beszélgettünk.

interjú kurdi Viktorral, a bácsVíz zrt. elnök-VezérigazgatójáVal

léTelemünK az InnovácIÓ

ÉrtÉkesített víz 
mennyisÉge 

AlkAlmAzotti 
lÉtszám

ÉrtÉkesített csAtornA- 
szolgáltAtás 

árbevÉtel

csAtornA-
szolgáltAtásivóvízellátás

14,7

600

13,5 

9,3 

3958
település település

m m3

fő

m m3

mrd ft

A BÁCSVÍZ Zrt. alapszolgáltatásai: víz- és 
csatornaszolgáltatás. Kiegészítő szolgál-
tatások: vízminőség-ellenőrzés, vízmérő- 
és szivattyújavítás, vízhálózat-vizsgálat, 
csatornahálózat-vizsgálat, térinformatikai 
adatszolgáltatás, műszaki tervezés, mély-
építés, szállítás és gépjármű-javítás, ker-
tészeti tevékenység, komposzt értékesítés.

számoK TüKRében (2019)
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ja az árbevételünket, hiszen vannak olyan 
időszakok, amikor nagyobb mennyiségű 
vizet tudunk értékesíteni. 

   Egy vállalat eredményességéhez azon-
ban elengedhetetlen a hatékonyság nö-
velése is. Ön ezt hogyan látja? 
– Ez így van. Ennek érdekében mi is tettünk 
és teszünk lépéseket. Többek között megva-
lósítottunk egy 40 fős létszámleépítést, így 
jelenleg 600 fővel, átgondoltabb szervezés-
sel látjuk el ugyanazt a feladatmennyiséget. 
örülök annak, hogy az igazgatóság enge-
délyével a létszámcsökkentésből származó 
bérmegtakarítást vissza tudtuk forgatni 
munkatársaink elismerésére. így tavaly év-
közben is tudtunk bért fejleszteni a mun-
kaerő-piaci trendeknek megfelelően, ami 
tovább erősítette munkatársaink lojalitását.

 A BÁCSVÍZ-et az egyik leginnovatí-
vabb víziközmű-szolgáltatók között 
tartják számon. 
– Az innováció iránti vágy a vérünkben 
van. Szeretnénk mindig fejleszteni, va-
lami olyan utat találni, ami jobbá, biz-
tonságosabbá, megfizethetőbbé teszi 
a szolgáltatásainkat. Nagyon sok olyan 

munkatársam van, aki minden nap ezen 
gondolkodik, és sokszor találunk olyan 
megoldásokat, amelyekből siker lesz. Na-
gyon örülök annak, hogy a munkatársa-
im zöme hivatásszerűen űzi a „bácsvízes 
mesterséget”, és napról napra, évről évre 
fejlődni szeretne, és az is nagy öröm szá-
momra, hogy cégünk a szakmai fejlesz-
tésre mindig tud áldozni.

 Mit emelne ki az utóbbi évek legna-
gyobb fejlesztései közül? 
– Tavaly februárban kezdte meg működését 
az új üzemirányító központunk. Jelentősé-
ge abban áll, hogy egyetlen helyről törté-
nik az 58 település vízellátó rendszerének 
felügyelete, működtetése. Az objektum or-
szágos szinten is komoly szakmai elismerést 
kapott, amire  méltán lehetünk büszkék.

  Utravalóul…
– Ha előre tekintek akár öt vagy tíz évre, 
akkor azt kívánom, hogy a BÁCSVíz legyen 
mindig egy innovatív, stabil lábakon álló, 
elkötelezett munkatársi gárdával rendel-
kező vállalat, amiről úgy vélekednek az 
ügyfelei, hogy az egyik legjobban működő 
szolgáltató az országban. 

Vállalatunk küldetése a biztonságos, magas 
színvonalú és megfizethető víziközmű szol-
gáltatás nyújtása. Folyamatosan arra törek-
szünk, hogy kivívjuk ügyfeleink maximális 
elégedettségét azáltal, hogy mindig megfe-
lelő minőségű és mennyiségű ívóvíz álljon 
rendelkezésükre, illetve a használt vizet 
úgy vezessük el, hogy minél kisebb terhelést 
okozzunk környezetünk számára.

„elsőrendű cél, hogy a vállalkozás profitot termeljen. de bolond, aki azt 
hiszi, hogy csak ez a cél. Hiszen egy hosszú távú célt kell követnie, hogy 
fenntarthatóak legyenek a folyamatok, hogy a fejlesztésre is jusson, mert 
az a holnapot biztosítja, a stratégiára is kell pénz, mert az a holnapután. 
nem foglalkozhat csak a mával, mert akkor a holnap össze fog omlani.”
kürti sándor, széchenyi-díjas üzletember

KuRdI vIKToR 1996 óta dolgozik a 
vállalatnál, 2007-től pedig első számú 
vezetője. szakmai életútjából az aláb-
bi fontosabb állomásokat emeli ki:

„Az első legfontosabb állomás 1974. Ez egy-
részt a születésem éve, másrészt édesapám eb-
ben az évben lépett be a vízmű vállalathoz, így 
az anyatejjel együtt szívtam magamba a víz-
műves lét hullámait, rezgéseit. Kisgyermek ko-
romból sok érdekes emléket őrzök arról, hogy 
mit is végeznek a vízművesek. Ezek az átélt él-
mények befolyásolták az iskolaválasztásomat 
is. Így kerültem a vízügyi technikumba, majd 
a vízügyi főiskolára, Bajára. 1996-ban lettem 
gyakornok a BÁCSVÍZ Zrt.-nél. Nem édesapám 
mellé kerültem Kunszentmiklósra, hanem Kecs-
kemétre, és ott kaptam mentorokat, Szigeti Ti-
bor, Tóth Gergely, Balla Sándor, Virágh József 
személyében, akik egyengették a „tiszta vizes” 
pályámat. 2002-ig azt gondoltam, komoly per-
spektíva áll előttem ezen a területen. De Sze-
keres István vezérigazgató úr úgy látta jónak, 
hogy a „tiszta víz” oldalról kerüljek át a szenny- 
víz vonalra. Az elején kézzel-lábbal tiltakoztam 
ez ellen, mivel kialakult bennem egy olyan ér-
zés, hogy a „tiszta víz” oldal felsőbbrendűbb 
a szennyvíz oldalhoz képest. De az új élethely-
zet letörte az egómat és felvettem a munkát 
a csatornaszolgáltatási ágazatnál. Bevallom 
őszintén, hogy az ott töltött két és fél év alatt 
átalakult a szemléletem. Megtapasztalhattam 
a szennyvízelvezetési- és tisztítási folyamat 
szépségeit, részese lehettem kiváló emberi kap-
csolatoknak, és megismerhettem fantasztikus 
szakmai kvalitásokat valamint vezetői stíluso-
kat. Azt kell, hogy mondjam, ez volt Szekeres úr 
egyik legjobb döntése velem kapcsolatban.”
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a KeFag zrt. árbevétele az elmúlt időszakban 
egyenletesen növekedett, minden évben egy mil-
liárd forinttal emelkedett. a vállalat átrendezte 
exportpiacát, átalakította létszámgazdálkodását, 
komoly nagyságrendű közjóléti beruházásokat 
valósított meg. a jövőre vonatkozóan pedig átfo-
gó technológiai fejlesztéseket tervez és a fa kémi-
ai hasznosításában is gondolkodik. a részletekről  
sulyok Ferenc vezérigazgatóval beszélgettünk.

Erdő,
erdő,
erdő...

„Erdő van, volt és lesz! A fák ledőlnek, de a gyökerek szívják 
már az új sarj táplálékát, álmodják már az új hajtást, és 
a csírák mélyén már új erdők susognak. A fából tűz lesz, 
otthonok melege, út lesz és távolság, a szekér-kerekek robo-
gásában, játék a gyermekek kezében és szívében, szerszám 
és kisteknő, munka lesz asztal s rajta kenyér, kitárt kapu és 
ringó bölcső, papír és könyv, …”     Fekete István

interjú sulyok Ferenccel, A keFAg zrt. vezÉrigAzgAtójávAl

– Egy nagyon mozgalmas és sikeres idő-
szakon vagyunk túl. A 2019. évi árbevé-
telünk meghaladja a 8 milliárd forintot, 
ami három év alatt mintegy 48 százalékos 
növekedést jelent. Ez jelentős eredmény, 
különösen annak tükrében, hogy a köz-
foglalkoztatotti létszámunk drasztikusan 
csökkent (mintegy 40 százalékkal), a dol-
gozói létszámunk viszont csekély mér-
tékben növekedett (3 százalékkal). Ha 
figyelembe vesszük még azt is, hogy az er-
dőgazdálkodás igen humánerőforrás-igé-
nyes ágazat, akkor különösen markánsnak 
tekinthető ez a fejlődés. 

  Minek köszönhető ez a nagyfokú ár-
bevétel-emelkedés?
– Az árbevételünk emelkedése nem a 
fakitermelés növekedéséből realizáló-
dott, hanem elsősorban a parképítési 
ágazatunk kiváló teljesítményének kö-
szönhető. Mi is éreztük az elmúlt időszak 
gazdasági növekedésének jótékony ha-
tását, sokféle megbízást teljesítettünk a 
környezetrendezés, parkosítás területén, 
valamint közutak, autópályák, különböző 
ipari komplexumok fásítása vonatkozásá-
ban. Ennek eredményeként a parképítési 
ágazatunk tavalyi árbevétele megköze-

lítette a kétmilliárd forintot. A fák azon-
ban nem nőnek az égig, mondhatjuk 
viccesen. Sajnos látjuk az európai gazda-
ságban a megtorpanás jeleit, így mi sem 
számíthatunk arra, hogy az elmúlt évek-
ben tapasztalható növekedési tendencia 
huzamosabb ideig folytatódik.

  Hogyan alakult a vállalat exporttevé-
kenysége?
– Exportpiacunk is teljesen átrendeződött. 
Gazdálkodásunkban drasztikusan csök-
kent az exportarány. Voltak olyan évek, 
amikor az árbevételünk több mint 30%-a 
exportból származott, tavaly ez a szám 
17% alá csökkent. Kereskedelmi kapcso-
latainkban Ausztria továbbra is vezető 
szerepet tölt be, Szlovéniában erőteljesen 
csökkentettük a forgalmat, az olasz piacról 
pedig teljesen kivonultunk. A nyugat- bal-
káni országokkal viszont sokkal szorosabb-
ra fontuk a kapcsolatainkat, gyakorlatilag 
exportunkban második számú célország-
gá lépett elő Szerbia, harmadikká pedig 
Románia. Az új piacok közelsége pozitívan 
hat a szállítási költségeink alakulására is.

  Milyen fontosabb beruházásokat va-
lósítottak meg az elmúlt években?
– Elsősorban a közjóléti beruházásokra 
fektettünk hangsúlyt. Több kilátót épí-
tettünk egyidőben, ami a tulajdonosi 
tőketámogatások ellenére is jelentősen 
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megterhelte az anyagi erőforrásainkat. 
Kisszállás határában felépítettük az Alföl-
di Kék Túraútvonal mentén a Jánosteleki 
Kilátót, elkészültünk a Vackor Vár Erdei 
Iskola szomszédságában a Lombkorona 
Tanösvénnyel és Kilátó Bástyával, vala-
mint átadtuk a Kecskeméti Arborétum új 
kilátóját is. A beruházásokkal párhuzamo-
san megkezdtük a hatékonyságnövelő 
termelő beruházásainkat is.

  A KEFAG Zrt. hogyan alkalmazkodik a 
változó klimatikus viszonyokhoz?
– Az idő kerekét nem tudjuk visszapörget-
ni, viszont a kedvezőtlen változásokat las-
sítani tudjuk az erdők segítségével. Nem 
szabad félnünk attól, hogy olyan fás szárú 
növényeket telepítsünk, amelyek nem a 
mi környezetünkben fejlődtek ki. Célunk, 
hogy megoldást kínáljunk a térség erdőte-
lepítésben gondolkodó gazdái számára is, 
és segítséget nyújtsunk a szárazabb klímát 
tűrő növények elterjesztésében. Folytat-
juk a saját erdeinkben a magtermő-állo-
mányok kijelölését, és a jó adottságokkal 
rendelkező erdeinkből igyekszünk olyan 
szaporítóanyagokat gyűjteni, amelyekről 
azt gondoljuk, hogy több évtized múlva is 
ugyanolyan szépek lesznek, mint amilye-
neknek most mutatják magukat. 

  Milyen aktivitásokkal vállalnak részt 
az ifjúság természetszeretetének for-
málásában?
– Az elmúlt évek gazdasági fejlődésének 
köszönhetően egyre több család enged-

hette meg magának, hogy gyermeke részt 
vegyen a Vackor Vár Erdei Iskola program-
jain. Fontos törekvésünk, hogy felhívjuk a 
fiatalok figyelmét a környezetvédelem, a 
természetvédelem fontossága mellett a 
fa, mint termék hasznosítására is. Megpró-
báljuk tudatosítani, hogy nem bűn a faki-
termelés. A fából készült nyílászárók vagy 
burkolatok sokkal környezetbarátabbak, 
mint például a műanyagból készültek. 
Másik célunk – a vadászati világkiállítás-
hoz köthetően – a vadászattal kapcsola-
tos téveszmék eloszlatása. Szeretnénk a 
vadászatot elfogadtatni, mint gazdálko-
dási ágazatot és emellett mint szabadidős 
illetve kulturális tevékenységet.

  Magyarország erdős, fás felületeinek 
erőteljesebb növelése érdekében indí-
totta el az Agrárminisztérium az Ország-
fásítási Programot. Milyen perspektívát 
jelent ez Önöknek?
– Már nagyon vártuk, hogy kormány-
zati szinten is megfogalmazódjon egy 
markáns, erdőterület-növelési és fásítási 
program. Ez számunkra azért is fontos, 
mert a jövőben számolnunk kell azzal, 
hogy az infrastrukturális beruházások, 
gazdasági fejlesztések átmenetileg meg-
torpannak, kevesebb növényi szaporí-
tóanyagot igényelnek. A program ap-
ropóján viszont nagy valószínűséggel 
a különböző közösségi fásítások során 
megnövekedik az igény az erdészeti cse-
mete iránt is. Az a tervünk, hogy ebből a 
programból a lehető legnagyobb mérték-

ben kivegyük a részünket. Gondolok itt a 
termőhelyek feltárására, a talajlaborunk 
szolgáltatásaira, a csemetetermesztő po-
tenciálunk jobb kiaknázására is. A prog-
ram keretén belül lehetőségünk nyílik 
arra is, hogy szorosabbra fonjuk a gaz-
dákkal az integrátori tevékenységünket.  

  Jelenleg kevés a közfoglalkoztatott a 
munkaerő-piacon, és hiányzik az a vál-
lalkozói réteg is, aki perspektívát lát az 
erdészeti munkában. Mi a kiút ebből a 
helyzetből?

kefag.hu
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– Valóban munkaerőhiány alakult ki az 
erdőgazdálkodásban. A nagyobb emberi 
erőforrást igénylő, mesterséges erdőket 
kezelő gazdálkodókat ez a tény halmozot-
tan sújtja. A mi gazdálkodási területünkön 
sem tudunk természetes erdőfelújítási 
módszereket alkalmazni, ezért előre kell 
menekülnünk, újra kell gondolnunk a 
meglévő technológiáinkat és szorgalmaz-
nunk kell a gépesítést. Mindenképpen 
meg kell találnunk azokat a módszereket, 
melyekkel az erdeinket fent tudjuk tartani 
és meg tudjuk őrizni az ápoltságukat.

  Milyen fejlesztésekben gondolkodnak?
– Mint korábban említettem, már a tavalyi 
évben elkezdtük a technológiai fejleszté-
sek tervezését. Pozitív tény, hogy az elkép-
zeléseinket a tulajdonosunk is támogatja. 
Az első fejlesztési ütemben az élő mun-
kaerő kiváltására egy fakitermelő gépsort 
szerzünk be. Két évvel ezelőtt már volt ilyen 
beruházásunk, amit banki finanszírozásból 
és önerőből valósítottunk meg. A követke-
ző gépsort viszont már tulajdonosi támo-
gatással kiegészítve vásároljuk meg, és ter-
veink szerint az idei év második félévében 
már munkába is állítjuk. Ezzel további kézi-
munka-igényes feladatok kiváltása válik le-
hetővé. Valljuk, hogy erdővel gazdálkodni 
csak úgy érdemes, ha a késztermék sorsát 
is nyomon követjük. Ezért célul tűztük ki a 
fafeldolgozó üzemeink korszerűsítését is. 
Mind a két faipari üzemünkben tervezünk 
egy-egy kisebb korszerűsítést, de ez csak a 
folyamat eleje. A jövőben szeretnénk telje-
sen elemeire bontani ezt az ágazatunkat, 
és minden egyes részletét lépésről lépésre 
hatékonyabbá tenni, korszerűsíteni. 

  Milyen terveket fogalmaztak meg a 
közjóléti objektumaikkal kapcsolatban?
– Szeretnénk a közjóléti beruházásaink 
ismertségét, ezáltal kihasználtságát is 
növelni, hogy minél több ember jusson 
el ezekbe az objektumokba, főleg a ke-
reskedelmi szálláshelyeinkre, ahol össze-
sen 212 vendéget tudunk fogadni. Nagy 
érdeklődéssel várjuk Bugac térségének 
turisztikai újrapozicionálását, ami az egy-
kori Pétermonostora körül folyó régésze-
ti feltárások eredményeire építkezik. Az 
Aranymonostor-projekt Bács-Kiskun me-
gye egyik legjelentősebb örökségvédel-
mi fejlesztése. A honfoglalástól a tatárjá-
rásig tartó időszakot bemutató történeti 
park egy új turisztikai hívó szó lehet. 

 2021-ben, június utolsó péntekén és 
szombatján kerül sor a 151. Országos Erdé-
szeti Vándorgyűlés megszervezésére, mely-
nek házigazdai teendőit a KEFAG Zrt. látja 
el. Mit tudhatunk meg a kárpát-medencei 
erdészek legfontosabb találkozójáról?
– A vándorgyűlés egy hatalmas erdészeti se-
regszemle, Magyarországról illetve a szom-
szédos országokból több mint 800 fő rész-
vételére számítunk. Központi helyszínnek 
Bugacot választjuk. Az első nap az ünnepi 
közgyűlésről szól majd, ahol szakmai elis-
merések átadására kerül sor. A második na-
pot több szekcióra osztjuk, kilenc tematikus 
tanulmányút közül választhatnak a résztve-
vők. Az erdészközösség megismerheti a Kis-
kunság erdőgazdálkodását, vadgazdálko-
dását és természetesen a kulturális értékeit 
is. ötleteket adunk a társerdőgazdaságok 
kollégái számára, hogy milyen technoló-
giák alkalmazásában látjuk mi a kitörési le-
hetőségeket. Egy biztos, az éghajlati szél-
sőségek, a klímaváltozás nem engedi meg, 
hogy sematikus, hagyományos eljárásokban 
gondolkodjunk, hanem próbálgatni kell, mi 
az, amivel meg tudjuk újítani erdeinket. A 
vándorgyűlésen hangsúlyos szerepet kap 
a vadgazdálkodás, két szakmai program is 
érinti majd. Ezt azért is érezzük fontosnak, 
mivel 2021 őszén vadászati világkiállítást 
rendez Magyarország, és ezzel mi is szeret-
nénk segíteni a felkészülést.

  A KEFAG Zrt. nemcsak a fára koncent-
rál, hanem a melléktermékek illetve a 
hulladéknak minősülő maradványok 
hasznosítására is. Sőt, a fa kémiai feldol-
gozásában is gondolkodik.

– Igen, foglalkozunk a fűrészipar számá-
ra nem hasznosítható apríték, mint mel-
léktermék energetikai felhasználásával 
valamint a maradványként jelentkező, 
hulladéknak minősülő fahamu sorsával 
is. A fahamu talajjavító és termésnövelő 
anyagként történő felhasználásával már 
több év óta kísérletezünk, és az igen bizta-
tó tesztüzemi eredmények alapján az idén 
tervezzük a biomassza hamura alapozott 
termésnövelő termékek engedélyezteté-
sét, illetve a gyártás elindítását.

Erősen foglalkoztat bennünket, hogy a 
fára úgy is gondoljunk, mint vegyipari 
alapanyagra. Már több ötletet is megfo-
galmaztunk ezzel kapcsolatban, amiket 
először szűkebb körben kívánunk értékel-
ni. Meggyőződésem, hogy ezen a terüle-
ten is óriási lehetőségek várnak ránk. Jó 
példaként áll előttünk, hogy régebben, az 
Erdei Kémia Vállalat több éven keresztül 
állított elő Jánoshalmán fenyőtű lepárlá-
sával terpentit. A vegyipari hasznosítás 
szemszögéből is elkezdtük megvizsgálni a 
faaprítékot. Feltettük a kérdést: mi lenne, 
ha nemcsak az energetikai hasznosítás-
ban gondolkodnánk, hanem kivonnánk 
belőle különféle értékes anyagokat. En-
nek megválaszolása érdekes útnak ígérke-
zik, aminek nagy lelkesedéssel állunk neki 
– mondta végezetül a vezérigazgató.

A KEFAG Zrt. és  jogelődei több 
mint hat évtizede gondozzák a 
Duna-Tisza köze erdeit. A társa-
ság gyenge minőségű talajon kö-
zel 56 ezer hektár erdőterületet 
kezel, ebből mintegy 1.600 hektár 
természetvédelmi rendeltetésű. 
A vállalat kiemelt tevékenységei 
közé tartozik a mag- és csemete-
termesztés, az erdőművelés, a fa-
használat, az erdőgazdálkodási 
szolgáltatások, a faipar, a keres-
kedelem és a vadgazdálkodás. A 
cég emellett számos közjóléti és 
közhasznú feladatot is ellát.
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A sokoldalú építő
a lajosmizsei székhelyű gomép Kft.-t térségünk egyik meghatározó 
építőipari társaságaként tartják számon. a cég fő profilja közintézmé-
nyek, egészségügyi építmények, egyházi épületek, ipari létesítmények 
valamint lakó- és szállásépületek generálkivitelezése. az elmúlt közel 
harminc évet a folyamatos fejlesztések, a profilbővítések és a stabil 
gazdálkodás jellemezték. gombkötő márk tulajdonos-ügyvezetővel a 
vállalkozás tevékenységeiről, sikereiről beszélgettünk.

–  Az elmúlt közel harminc évben, a kez-
detektől a mai napig célkitűzésünk, hogy 
ügyfeleink minden igényét kielégítsük 
magas színvonalú munkáinkkal, korszerű 
és környezetbarát technológiák alkalma-
zásával, minőségi alapanyagok beépítésé-
vel. A Gomép Kft. egy stabil, folyamatosan 
fejlődő vállalkozás, amely bebizonyította 
az eltelt évtizedekben, hogy megbízható 
parnere vevőinek és beszállítóinak egya-
ránt. Cégünk kiválóan képzett szakember-
gárdája és sokéves tapasztalata biztosíték 
arra, hogy a legnagyobb szakmai kihíváso-
kat is képes megoldani a kitűzött határidő-
re. A Gomép Kft. kifogástalanul kivitelezett 
középületeiért eddig öt alkalommal érde-
melt ki Nívódíjat. Arra is büszkék vagyunk, 
hogy az általunk megépített közintézmé-
nyek, egyházi és műemlékvédelmi mun-
kák, ipari és mezőgazdasági létesítmények 
maradandóan hozzájárulnak környeze-

tünk fejlődéséhez. Szakmai munkánk és 
társadalmi felelősségvállalásunk elismeré-
seként 2014-ben felvételt nyertünk a Kós 
Károly Egyesülés tagjainak sorába. 

Az építőipari fővállalkozás, generálkivi-
telezés és a tervezés mellett tevékenysé-
gi körünkbe tartozik még az építőanyag 
kereskedelem valamint a fa nyílászárók 
gyártása. Ezek kitűnően kiegészítik egy-
mást, így teljes körű szolgáltatást tu-
dunk nyújtani megrendelőinknek.  

interjú gombkötő márkkal, a gomép kft. tulajdonos-ÜgyVezetőjéVel

„A mestervizsga után, 1974-től kőmű-
vesmesterként dolgoztam. A fejlődés 
érdekében tanultam, majd a maga-
sépítési technikumot is elvégeztem. 
1991-ben jött el a megfelelő időpont, 
hogy megalapítsuk a Gomép Ipari és 
Kereskedelmi Kft.-t. A cégalapítók la-
josmizsei lakosok, éppen ezért büszke-
séggel tölt el bennünket, hogy a térség 
elismert, teljes körű építőipari szolgál-
tatást nyújtó vállalkozásává váltunk. 
Folyamatos fejlődésünknek köszönhe-
tően munkalehetőséget teremtettünk a 
környék lakosainak. Jelenleg közel száz 
fő alkalmazottal dolgozunk és további  
nyolcvan-száz fő alvállalkozó kapcso-
lódik cégünkhöz. Szívügyem a termé-
szetes anyagokból történő igényes és 
minőségi munkavégzés. Úgy gondolom, 
az elmúlt évtizedekben megismertek 
minket, jó a hírünk és szeretnek velünk 
dolgoztatni. Örömmel tölt el, hogy cé-
günkre a mai napig a családias hangu-
lat jellemző. ”

Lajosmizse - Társasház

Bugyi - Sportcsarnok
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éPÍTŐanyag-KeResKedelem geneRálKIvITelezés nyÍlászáRÓ gyáRTás

Huszonöt éve hoztuk létre építőanyag-ke-
reskedelmünket, ami azóta is folyamato-
san fejlődik. Büszkék vagyunk arra, hogy 
a térségünkben történő építkezések épí-
tőanyag ellátásának meghatározó részét 
cégünk biztosítja. 2012-ben nyitottuk meg 
az építők Háza Áruházunkat, amelyben az 
építőanyag mellett barkács- és kertészeti 
részleg is található. Cégünk 2015 óta mű-
ködteti asztalosüzemét, amely elsősorban 
fa nyílászárók gyártását végzi, de forgal-
mazunk műanyag nyílászárókat is. 

Lajosmizsei cégként kezdetben elsősor-
ban Pest megyében építettünk külön-
féle létesítményeket, később azonban 
Bács-Kiskunban is letettük a névjegyün-
ket. 2018-ban adtuk át az ötszázadik ge-
nerálkivitelezési munkánkat. Eddigi mun-
káink közül nehéz kiemelni néhányat, 
mivel sokféle és sok szép létesítmény 
megvalósításában vettünk részt. Úgy gon-
dolom, hogy mindenképpen meg kell em-

lítenem az Izsáki Házitészta impozáns lo-
gisztikai raktárát valamint a négycsillagos 
tiszakécskei Barack Hotel megépítését.  

A közelmúlt munkái közé tartozik egy sa-
ját beruházásban megvalósult 44 lakásos 
társasház, amelyet tavaly adtunk át Lajos-
mizsén. A nagy érdeklődésre tekintettel 
az idén egy 11 lakásos társasház építését 
kezdtük meg. Nemrégiben Ladánybenén 
a Polgármesteri Hivatal épületenergetikai 
felújítását, bővítését végeztük, Kerekegyhá-
zán a közreműködésünkkel történt az óvoda 
építése, majd bővítése valamint a városháza 
homlokzatának felújítása. Tavaly ősszel fe-
jeztük be Kecskeméten a különleges, katica 
formájú bölcsöde kivitelezését. Az elmúlt 
időszak egyik legjelentősebb megbízása-
ként tekinthetünk a felsőlajosi Márka üditő-
italgyártó Kft. üzemének kivitelezésére. La-
josmizsén a Folplast Kft. részére granulátum 
tároló silókat és üzemcsarnokot, a Mizsetáp 
Kft. számára pedig új csarnokot építettünk.

Tiszakécske - Tésztagyár Felsőlajos - Márka Üditőitalgyártó üzem

Veresegyház - Óvoda

Kecskemét - Katica bölcsőde

Pilis - Közösségi Központ
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láTványTeRv KészÍTése

laKÓház – KECSKEMéT, ADY ENDRE U. 

TáRsasház – KECSKEMéT, WESSELéNYI U.

enTeRIŐR KIalaKÍTása, 
búToRTeRvezés és -KIvITelezés

statikai tervezés   Az építőipari tervezési munka je-
lentős részét a statikai tervezés teszi ki. A cég minden típu-
sú teherhordó szerkezet tervezésével foglalkozik, úgymint 
különféle alapozási módok, monolit vasbeton szerkeze-
tek, előregyártott vasbeton szerkezetek, tetőszerkezetek 
és egyéb faszerkezetek, valamint acélszerkezetek statikai 
tervezésével. Az acélszerkezetek terveit gyártmányterv 
szinten készítik el. A referenciák között monolit vasbeton 
vázas épületek és acélcsarnokok is szerepelnek. A Mental 
Product tervezői csapatában a több évtizedes tapasztalat-
tal rendelkező vezető tervező mellett jól felkészült, fiatal 
tervezők is megtalálhatók.

építészeti tervezés és kivitelezés  A cég családi házak, 
ipari és mezőgazdasági csarnokok, kereskedelmi létesítmények, 
középületek tervezését és generálkivitelezését is vállalja, az 
utóbbit minőségi munkát végző alvállalkozók bevonásával végzi.

lakberendezés  Az építőipari társaság szolgáltatási palettá-
jához tartozik még lakások, irodák, üzletek lakberendezése, bú-
torainak tervezése és kivitelezése is. A látványtervek készítésén 
túl igyekeznek segítséget nyújtani a belsőépítészeti kivitelezés-
ben illetve minden lakberendezési kérdésben. Tanácsot adnak a 
funkcionális, praktikus és látványos kialakítás megvalósításához 
anyagminták, katalógusok, gyártók és szakemberek ajánlásával. 

Kecskemét, nagy lajos király krt. 26.  |  www.mentalproduct.hu  |  info@mentalproduct.hu  |   +36 70 453 7555

a menTal PRoducT Kft. 2012-ben alakult családi vállalkozásként. Fő tevékenységi köre: építőipari 
tervezés (építészet és statika), építőipari generálkivitelezés, lakberendezés (tervezés és kivitelezés).



a zsigó és Társa Kft. húsz éve foglalkozik építőipari kivitelezéssel. Kiváló 
hírnevét társasházak, családi házak, templomok, középületek valamint 
ipari és mezőgazdasági létesítmények építésével vívta ki. a kecskeméti cég 
alapítása óta mindvégig teljes kapacitását lekötve dolgozik, az alapozástól 
a kulcsrakész átadásig minden munkafolyamatot el tudnak végezni. zsigó 
Ferenc tulajdonos-ügyvezetővel visszatekintettünk az elmúlt évtizedekre.

–  1997-ben egyéni vállalkozóként öt-hat 
fővel kezdtem el kőművesmunkákat vál-
lalni. A megbízásaink egyre szaporodtak, s 
közben egyre több munkagépet vásárol-
tam, ezért 2000-ben társasvállalkozást ala-
pítottam. Az első években Kecskeméten 
családi házakat építettünk, felújításokat 
végeztünk, és sokfelé alvállalkozóként is 
dolgoztunk. Generálkivitelezőként 2002-
ben kezdtük el építeni az első társasházat 
a Mátyás király körúton. Erre az épületre 
ma is nagyon büszke vagyok. 

Az évek során egyre több megrendelést 
kaptunk, ezért bővítettük csapatunkat 
szakipari dolgozókkal is. Most is vannak 
olyan munkatársaink, akik az első perc-
től kezdve velünk dolgoznak. Tíz év óta 
negyven fő körüli a létszámunk, és ehhez 
kapcsolódik egy jól együttműködő, stabil 
és összeszokott szakipari alvállalkozói kör, 
melyben további harminc-negyven fő tevé-
kenykedik. Dupla ennyi embert is tudnánk 
foglalkoztatni, de nem akarunk a minőség 
rovására bővíteni. Ennek oka, hogy egy-
részt kevés a jó szakember, másrészt pedig 
a nagyobb létszám még több koordinációt, 
irányítási és szervezési feladatot jelent. én 
jómagam szeretek minden munkát szem 
előtt tartani, személyesen is  felügyelni. 

Azt gondolom, hogy egy cégvezetőnek 
egyik legfontosabb és legnehezebb fel-
adata az emberekkel való bánás, a velük 
való törődés. Ehhez szorosan kapcsolódik, 
hogy úgy kell a munkatársakat irányítani, 
hogy elfogadjanak és tiszteljenek. A dol-

gozók ugyanis nagyon megérzik, hogy 
kire kell felnézni, kire kell hallgatni. 

       Minek köszönhető, hogy a Zsigó és Tár-
sa Kft. elismerést szerzett mind az építte-
tők, mind a lakásvásárlók körében?
–  Meggyőződésem, ez annak köszönhe-
tő, hogy mindvégig kitartottunk eredeti 
hitvallásunk mellett, mely szerint elsődle-
ges szempont, magas szinten megfelelni 
a megrendelői elvárásoknak. Az  elmúlt 
húsz év során mindig előtérbe helyeztük a 
megbízhatóságot, a minőségi munkavég-
zést, a határidők maradéktalan betartását. 

Megfontoltan
vállalkozni

„Egy sikeres vállalkozás felépítésé-
hez rengeteg idő, energia és kitartás 
szükséges. Úgy gondolom, egy cég 
csak akkor működhet hosszú távon 
eredményesen, ha szívvel-lélekkel 
végzed a munkádat. Mindezekhez 
pedig nélkülözhetetlen a megértő, 
szeretetteljes családi háttér.”       

interjú zsigó ferenccel, 
a zsigó és társa kft.

ÜgyVezetőjéVel
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Kecskemét belvárosában sok szép társasház dícséri a cég igényes munkáját.      A Zsigó és Társa Kft. először az igénye-
sen kivitelezett társasházak révén vált 
elismertté Kecskeméten. 
– Sok éven keresztül valóban a társasházak 
építése tette ki megbízásaink legnagyobb 
részét. Azonban az évek során mindezek 
mellett egyre jelentősebbé vált az ipari, 
agrár, kereskedelmi és logisztikai létesít-
mények teljes körű kivitelezése. Számos 
iskola, óvoda, bölcsőde építési vagy felújí-
tási munkálataival bíztak meg bennünket. 
Megrendeléseket nemcsak Kecskemétről 
és környékéről kapunk, hanem az ország 
számos távolabbi részéről is. Különösen 
büszke vagyok arra, hogy műemléki, illet-
ve különböző egyházi építmények építé-
sében vagy felújításában vehettünk részt. 
Azt hiszem, ez mindenképpen komoly 
elismerése eddigi munkáinknak, szakmai 
felkészültségünknek. 

      Egyre jelentősebb és rangosabb meg-
bízásokat kapnak az egyházaktól is.
–  Első ilyen jellegű munkánk Kecskemé-
ten a Barátok temploma külső homlok-
zatának felújítása volt, majd ezt követte a 
Református templom toronyburkolatának 
felújítása. Mi végeztük a széchenyiváro-
si Szent Család Plébánia szerkezetépítési 
munkálatait is. Később már generálkivi-
telezőként számos templom felújítását 
végeztük, például Budapesten, Kápolnás-
nyéken, Pátkán, Lovasberényben, de épí-
tettünk teljesen új templomokat is. Ezek 
közül kiemelném Pesterzsébeten, a Klapka 
téri református templomot. Ez egy nagyon 
különleges megbízás volt, mivel a terveket 
1938-ban fogadták el, de a háború miatt 
csak az alagsor épült meg. A mi feladatunk 
az volt, hogy az eredeti terveknek meg-
felelően, de a mai anyagokkal és a mai 
előírásoknak megfelelően építsük meg a 
templomot. Ez tényleg nem mindenna-
pi feladat volt, nagyon büszke vagyok rá, 
hogy sikerült megvalósítanunk. A temp-
lom felszentelésére tavaly került sor, ame-

lyen orbán Viktor miniszterelnök is részt 
vett.  Az elmúlt év végén kezdtük meg 
szintén Budapesten, az I. kelületben lévő 
Szilágyi Dezső téri református templom 
teljes körű belső felújítását. Ez a neogóti-
kus stílusú épület a főváros második legna-
gyobb református temploma, a Dunapart 
egyik jellegzetes építménye, szemben az 
országházzal. érdekességképpen említ-
hetjük meg, hogy itt kötött házasságot 
Ady Endre, 1940-ben pedig Horty Miklós 
fia, Horty István. Feladataink közé tartozik 
többek között a komplett aljzatcsere, pad-
lófűtés beépítése, a teljes villanyhálózat és 
az összes nyílászáró cseréje. A munkálato-
kat ez év őszére kell befejeznünk.

Budapest, Klapka téri református templom A tetőszerkezet tradicionális ácsmunkával készült.
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Gazdaságos 
megoldások
oszlánszki Péter budapesten járt épületgépészeti szakközépiskolába, majd tanulmányait a Pollack mihály 
műszaki Főiskolán folytatta. 1985-ben kapta meg a tervezői jogosultságot, majd főállású magántervezőként 
tevékenykedett. 2001-ben alapította meg a coll-bau Kft.-t, amely épületgépészeti tervezésre és kivitelezésre 
szakosodott. a cég tevékenységéről, terveiről a tulajdonos-ügyvezetővel beszélgettünk.

 Mivel foglalkozik a COLL-BAU Kft. és 
hogyan fejlődött az alapítás óta?
– Elsősorban Kecskeméten és 100 kilomé-
teres vonzáskörzetében vállalunk komplex 
épületgépészeti munkákat, de teljesítet-
tünk már megbízást például Nyírbátorban, 
Győrben, Temesváron és zürichben is. Fel-
adatvállalásaink a tervek elkészítésétől a 
végső kivitelezésig tartanak, és felölelnek 
minden szakági munkát, úgymint víz-, 
gáz- és fűtésszerelést valamint szellőző és 
klímaberendezések telepítését. Az utóbbi 
tevékenységet kezdetektől fogva együtt-
működő partnerünkkel végezzük. Dolgo-
zói létszámunk folyamatosan növekedett, 
jelenleg 16 fős állománnyal teljesítjük 
megbízásainkat. Árbevételünk is emelke-
dett az elmúlt években.

 A munkavégzés során mit tekintenek 
elsődlegesnek?
– Elsősorban a minőségi munkavégzést, a 
minőségi alapanyagok használatát. Nagy 
hangsúlyt fektetünk arra, hogy időtálló, 
ár-érték arányban megfelelő anyagokat 
használjunk. Ellenkező esetben növeked-
ne a garanciális munka mennyisége, ami 
sem a hírnevünknek, sem a gazdaságos 
működésünknek nem tenne jót. Volt már 
olyan vevői megkeresésünk, amit azért 
nem vállaltam el, mert a tulajdonos olyan 
műszaki színvonalon szerette volna a ki-
vitelezést, amihez nem akartam adni a 
nevemet. Fontosnak tartom még az idő-
tényezőt, akár a részhatáridők, akár az 
átadási határidők pontos betartását. Egy 
épület kivitelezése meghatározott folya-
mat szerint zajlik, egyik munka épül a má-

sikra. Ha csúsznánk, akkor kellemetlensé-
get okoznánk a többi szakmának, ezért 
mi ezt inkább elkerüljük.

 Mik voltak az elmúlt évek jelentős 
kihívásai?
– Röviden megfogalmazva a sok munka. 
Ennek természetesen nagyon örülünk, de 
komoly szervezést is igényel a megren-
delések pontos teljesítése. Megbízóink 
között több nagy, gyártással foglalkozó 
kecskeméti cég is szerepel, amelyek csar-
nokainak üzemeltetését, karbantartását 
24 órás felügyelettel biztosítjuk, illetve fej-
lesztési, bővítési feladatait valósítjuk meg. 
Ezeket a megbízásokat úgy kell teljesíte-
nünk, hogy közben ne zavarjuk az üzemek 
folyamatos működését. Ez is óriási kihívás, 
főleg akkor, ha mellette nagyobb projek-
tekben is részt veszünk.  
 

 Manapság gyakran hallani a cég-
utódlás kérdéséről. Mit gondol ezzel 
kapcsolatban?
– Lassan hatvan éves leszek, aktuális ez 
a kérdés a mi esetünkben is. Néhány év 
múlva szeretnék visszavonulni, és zökke-
nőmentesen átadni a fiamnak a cég ve-
zetését. Mindketten tudatosan készülünk 
erre a feladatra. A fiam régóta a „coll-baus” 
csapat tagja. Úgy gondoltam, járja végig 
az utat. öt évet fizikai munkával töltött, 
majd elvégezte a technikumot, jelenleg 
művezetői munkakört lát el. Egy-két éven 
belül pedig szeretném bevonni az áraján-
lat készítésbe és a cégvezetés rejtelmei-
be is. Mindkettőnk felelőssége ez, hiszen 
döntéseinken családok jövője múlik.

OSZLÁNSZKI PÉTER a legna-
gyobb üzleti sikerének tekinti, 
hogy mindig mindenkit időben 
kifizetnek, a banknál nincs sor-
ban állás fizetetlen tételek mi-
att. Óriási eredménynek köny-
veli el beszállítói maximális 
bizalmát, amit azzal is kifejez-
nek, hogy nem kérnek kauciót 
az elhozott anyagok után. Ez 
nagy szó főleg annak tükrében, 
hogy jelentős mennyiségű alap-
anyagot építenek be évről évre. 

interjú
oszlánszki péter

tulajdonos-
ÜgyVezetőVel

Megtalálni a következő nagy sikert nem könnyű.
De a lehetőség megvan rá, és érdemes nyitott szemmel járni.

Brian Windhorst amerikai újságíró
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Kecskemét és 
térsége fejlesztéséért

  Az egyesületi célok egyik fontos eleme 
a lakosság egészséges táplálkozásának 
elősegítése. Hogyan valósítják ezt meg?
– Nagy hangsúlyt helyezünk a térségi tu-
rizmus fellendítésére is, melynek egyik 
fontos eleme a gasztronómia és a falusi tu-
rizmus népszerűsítése. Kiemelt fontossá-
gú feladatunk a térségi kézműves alkotók 
és termelők piacra jutásának elősegítése, 
marketing tevékenységük összehango-
lása, munkásságuk megismertetése a la-
kossággal.  Hiszünk abban, hogy minden-
kinek egyre fontosabb a saját és családja 
egészsége, és ha lehetőséget teremtünk a 
friss és egészséges termékek elérésére, a 
tömeges kereslet is utat talál a tanyasi gaz-
dákhoz. Háztájit az asztalra! szlogenünk is 
erre utal. A megvalósítás érdekében in-
formációs kampányokat szervezünk, és 
olyan felületeken kommunikálunk, ahol 
célzottan érhetjük el a közönségünket. 
Új értékesítési csatornákat dolgoztunk 
ki az online közösségi médián keresztül. 
A tagönkormányzataink részéről is igény 
mutatkozott a helyben termelt, hagyo-

mányőrző kézműves termékekből ösz-
szeállított protokoll ajándékcsomagokra. 
Mindezeket figyelembe véve létrehoztuk 
az Aranyhomok Portéka online ajándék-
katalógust, ami jelenleg közel 30 térségi 
gazda/kézműves termékeit tartalmazza, 
de odafigyelünk arra, hogy folyamatosan 
bővüljön a partneri kör. Az ajándékka-
talógus a www.aranyhomok-porteka.hu 
honlapon tekinthető meg. A Kecskeméti 
Tanyai Termék Piac létrehozásával szintén 
lehetőséget biztosítunk a helyi gazdák és 
kézművesek számára, hogy minden csü-
törtökön a Kecskeméti Városháza előtti 
sétányon kínálják portékáikat.

  A térségi turizmus fellendítését szol-
gálja a nemrégiben debütáló Kecskemét 
és térsége turisztikai mobilapplikáció. 
Mit tudhatunk meg róla?

az aranyhomok Kistérségfejlesztési egyesületet a Kecskeméti 
kistérség 21 települési önkormányzata hozta létre 1999 novembe-
rében. Immáron 20 éve feladata a térségi kapcsolatok erősítése, a 
helyi erőforrások, hazai és nemzetközi pályázati lehetőségek felku-
tatása, pályázatok elkészítése, regionális és kistérségi szempontból 
fontos fejlesztések támogatása, valamint az ezekhez kapcsolódó 
tevékenységek koordinálása, közös területfejlesztési, vidékfejlesz-
tési programok kialakítása, megvalósítása, a térségi hagyományok, 
kultúra megelevenítése különféle rendezvényeken. az egyesület 
nevéhez fűződik többek között a hírös hét Fesztivál – Térségi 
Kertészeti és élelmiszeripari Kiállítás és vásár, a Kecskemét 650 tárlat, 
a helyi Termék ünnep – hungarikum Fesztivál, a Tojásfesztivál sikeres 
megrendezése is. hamzáné lakó judit egyesületi titkár a kezdetektől 
a térségi kohézió megteremtését, a környező települések értékeinek 
méltó bemutatását tűzte ki célul.

 20
év

InTeRjú hamzáné laKÓ judIT TITKáRRal

aRanyhomoK KIsTéRségFejleszTésI egyesüleT 
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Kecskemét és 
térsége fejlesztéséért

– 2020. év eleje óta elérhető a térség érté-
keit, rendezvényeit, szabadidős program-
jait bemutató mobilapplikáció, amelyet a 
megbízásunkból az Infotec Kft. készített. 
Az applikáció GPS navigációval segíti az 
odajutást a különböző látnivalókhoz. A tér-
ségi turisztikai marketing óriási lépést tett 
előre ezzel a fejlesztéssel. Az együttműkö-
dés fontosságát hangsúlyozva, ingyenes 
részvételi lehetőséget kínálunk a turisztikai 
szolgáltatók számára. Jövőbeni terveink 
között szerepel a kerékpáros és séta túraút-
vonalak megjelenítése, valamint az értékek 
hangnarrációval történő bemutatása is. az 
applikáció letölthető az android és ios 
piacterekről illetve a www.aranyhomok.
hu honlapról is. 

 Az egyesület a települések értékeinek 
bemutatását turisztikai kisfilmek készíté-
sével is segíti. Miért érezték ezt fontosnak?
– 2019-ben a mai kor elvárásaihoz, igé-
nyeihez igazodva hiánypótló, modern, 
drónfelvételeket is tartalmazó, turiszti-
kai kisfilmeket készítettünk. A filmekben 
elhangzó narrációk és interjúk érintik a 
településtörténetet, a helyi értékeket, 
látnivalókat. A települési kisfilmek meg-
tekinthetők az Aranyhomok Egyesület 
youtube csatornáján, facebook oldalán 
illetve a Kecskemét és térsége turisztikai 
mobilapplikációban. Bízunk benne, hogy 
a látványos felvételeket látva sokan ked-
vet kapnak, hogy személyesen is elláto-
gassanak térségünkbe.

  Az idei évben milyen különlegességgel 
rukkolnak elő?
– Egyesületünk kapott megbízást a „2020 
Trianon és a Nemzeti összetartozás éve 
Kecskeméten” elnevezésű eseményso-
rozat koordinálására, amelynek egyik fő 
attrakciója a Város Napjához kapcsolódó 

őszi Helyi Termék ünnep. Az eseményt 
október 2-4 között tervezzük megszer-
vezni Kecskemét főterén városi intézmé-
nyek, testvértelepülések bevonásával, 
határon túli vendégek, kiállítók, kulturális 
csoportok részvételével valamint helyi 
vállalkozások bemutatkozásával.

ARANYHOMOK-PORTEKA.HU



Az említett jogszabályok átalakítják a magyar szakképzés 
rendszerét, magukba olvasztották az előző rendszert szabályozó 
törvényeket, rendeleteket. Teljesen új struktúra került kialakításra, 
amely 2020. szeptember 1-jét követően felmenő rendszerben kerül 
bevezetésre. A gyakorlati oktatóknak mind a két rendszer előírásaival 
és szabályaival tisztában kell lenni. Az átmeneti időszakban, a 2020. 
május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszonyban lévő tanu-
lók gyakorlati oktatása –  az Szkt. átmeneti rendelkezései alapján –  a 
régi, 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről alapján kerül lebo-
nyolításra.  a szakmajegyzékben szereplő szakképesítéseket, az 
úgynevezett alapszakmákat kizárólag iskolai rendszerben lehet 
majd tanulni, szakképző iskolákban vagy technikumokban.

   szakképző intézmények új típusai és jellemzői

A megváltozó szakképzési rendszerben a képzés első időszaká-
ban a rokon szakmákban közös ágazati alapismereteket lehet 
majd elsajátítani. Az alapozó képzés után egy ágazati alap-
vizsga letételét követően kell a tanulóknak választaniuk a ta-
nulható rokonszakmák közül.

   a technikusképzés 5 éves. az első két év ágazati ismereteket 
adó képzése után a második ciklusban duális képzés folyik. A 
négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a 
technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik 
érettségi tárgy. A technikumnak tehát a) az általános műveltséget 
megalapozó, az érettségi vizsgára és a szakmai vizsgára felkészítő, 
valamint a szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulást vagy mun-
kába állást elősegítő, illetve b) érettségi végzettséggel kizárólag 
szakmai vizsgára felkészítő, a szakmajegyzékben meghatározott 
számú évfolyama van. A technikum kizárólag érettségi vizsgára 
történő felkészítést folytathat. Az ilyen felkészítésnek két évfolya-
ma van, és az a nappali rendszerben nem szervezhető meg.

  a szakképző iskola 3 éves. az első év ágazati ismereteket 
adó képzés, az azt követő két évben duális képzés folyik, el-
sősorban szakképzési munkaszerződés keretén belül. A szak-
képző iskolának tehát a) az adott szakma megszerzéséhez szük-
séges közismereti oktatást és szakmai oktatást magában foglaló, 
illetve b) érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára felké-
szítő, a szakmajegyzékben meghatározott számú évfolyama van.

  azok a felnőttek, akik szakmát szeretnének tanulni, kétéves 
szakképző iskolai vagy technikumi képzésekre jelentkezhetnek, 
25. életév alatt akár nappali tagozatra is. Két szakma megszerzése 
továbbra is lehetséges ingyenesen, de a 2. szakképesítést már csak 
esti vagy levelező rendszerben, munka mellett lehet megszerezni.

2020. január 1-jétől lépett hatályba a 
szakképzés új rendszerét összefogla-
ló törvény, a „2019. évi LXXX. törvény a 
szakképzésről”, majd 2020. február 7-én 
megjelent és 2020. február 15-től hatályos 
a szakképzésről szóló törvény végrehajtá-
sáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet. 

Szakképzés 
újragondolva

a szakképző intézményeknek 2 fő típusa lesz: 
az érettségire és szakmai vizsgára felkészítő technikum és a 
szakmára felkészítő szakképző iskola.  

a bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara eddig is kiemelt szerepet töltött be a tanulóképzés területén. 
az előttünk álló változásokról a köztestület szakképzési igazgatója, Ördög dóra adott tájékoztatást.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZÉKHÁZA
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szakmai gyakorlati képzés 
elsősorban duális képzőhelyeken

A szakmai gyakorlati képzés duális képző-
helyeken lesz szakképzési munkaszerző-
déssel, amelyre a munka törvényköny-
vét kell alkalmazni bizonyos eltérésekkel. 
A gyakorlati képzésre alkalmas gyakorlati 
képzőhelyeket továbbra is a területi 
gazdasági kamarák tartják nyilván és 
ellenőrzik a képzés minőségét. az eddi-
gi együttműködési megállapodás alap-
ján folyó gyakorlati képzés megszűnik.

szakmatanulás ösztönzése   
pénzbeli juttatásokkal

mint ismert, a fogyasztók és a vállalkozások vitás ügyeinek, 
panaszainak gyors, ingyenes, bírósági eljáráson kívüli rende-
zését látja el immár két évtizede a békéltető testület.

A fogyasztóvédelemről szóló törvény tavaly szeptemberben elfoga-
dott módosítása elsősorban a testületek működésének egységes-
ségét és hatékonyságának növelését célozta meg. A hatékonyság 
növelése érdekében a testületek vezetését professzionális alapokra 
helyezi, és jelentősen csökkenti a tagok kiválasztása során az admi-
nisztratív terheket.

A módosítással a jelenleginél is ismertebbé, egyszerűbbé és átlát-
hatóbbá válik a szakmailag független békéltető testületek működé-
se. A működtetésükkel kapcsolatos feladatokat a megyei kereske-
delmi és iparkamarák látják el, a tevékenység végzéséhez szükséges 
forrásokról pedig az állam gondoskodik. 

A békéltető testületi tagokat a területileg illetékes kamara által 
lefolytatott pályázat alapján választották ki. Tagságra bárki pá-
lyázhatott, aki a kiírt feltételeknek megfelelt.

A pályázók közül a tagokat, illetve az elnököt 3 évre a területileg 
illetékes kamara, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
véleményezését követően a fogyasztóvédelemért felelős minisz-
ter választotta ki.

A békéltető testület jogi vagy közgazdasági felsőfokú végzettség-
gel rendelkező tagja egyedül jár el. Háromtagú tanácsban a testü-
let akkor jár el, ha a testület elnöke szerint azt a fogyasztói jogvita 
bonyolultsága indokolja vagy ha bármelyik fél kéri. 

az idei év elején dr. Palkovics lászló fogyasztóvédelemért is felelős miniszter három 
évre kijelölte a bács-Kiskun megyei békéltető Testület tagjait. a tagok jogviszonyu-
kat pályázat útján nyerték el. a tizennégy testületi tag – akik már ezt megelőzően 
is foglalkoztak békéltetéssel – megfelelő szakmai ismerettel és tapasztalattal ren-
delkeznek. a bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett új 
testület az előző években megszokott kiváló színvonalon folytatja tovább munkáját. 

a  b é K é l T e T Ő  T e s T ü l e T  ú j  m Ű K Ö d é s e

bács-KIsKun megyeI béKélTeTŐ TesTüleT  
6000 Kecskemét, árpád krt. 4.  |  Tel: 76/501-525 
bekeltetes@bacsbekeltetes.hu  |  bacsbekeltetes.hu

A szakképzésben tanulók tanulmányaik idején különféle pénzbe-
li juttatásokat kaphatnak megfelelő tanulmányi eredmény ese-
tén, de egyszerre csak egyféle juttatásra jogosultak:

      az iskolai tanulmányok és esetleges iskolai tanműhelyi gyakorlat ide- 
jén ösztöndíjat, amelynek mértéke a tanulmányi eredménytől függ,

   a duális képzésben pedig szakképzési munkaszerződés kere-
tében a gyakorlati képzést végző vállalat, vállalkozás munkabért 
és további egyéb juttatásokat biztosít számukra,

   a végzősök tanulmányaik sikeres befejezése esetén, ha befeje-
zik a képzést és szakmát szereznek, egyszeri pályakezdési jut-
tatást is kaphatnak.
 
változik az oktatók jogállása

A törvény szerint a szakképző intézmény alkalmazottja az eddigi 
közalkalmazotti státusz helyett munkaviszonyban vagy megbí-

zási jogviszonyban állhat, a szakképzésben a tanárok a törvény 
alapján oktatóknak minősülnek, foglalkoztatásuk a munka tör-
vénykönyvének hatálya alá kerül.

változások bevezetése

   A változásokat a 2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben 
vezetik be.

   Az új szakképzési törvény 2020. január 1-től hatályos, a szak-
képzési hozzájárulással kapcsolatos rendelkezései azonban csak 
2021. január 1-től.

     Tehát a jelenleg tanulószerződéssel vagy együttműködési meg-
állapodással rendelkező tanulók tanulószerződései vagy együtt-
működési megállapodásai kifutó jelleggel érvényesek, rájuk az elő-
ző törvény szabályozásai vonatkoznak, ahogy az ezzel kapcsolatos 
juttatások és elszámolási szabályok is 2021. január 1-ig.



„gyerekkorom óta vállalkozói környezetben szocializálódtam: a csalá-
dom és az ismerősök mindannyian vállalkoztak, valaki egész kicsiben, 
mások nagyobb léptékben. Kéttannyelvű, idegenforgalmi szakközép-
iskolába jártam, majd turizmus-szálloda, illetve marketing-reklám 
szakirányon szereztem diplomát. munka mellett végeztem a szegedi 
Tudományegyetemen vállalkozásfejlesztés szakirányon, de az alkalma-
zotti létből való váltást a családalapítás generálta az életemben.”

  Honnan jött az ötlet Kecskemét első női 
blogmagazinja, a trendalelke.hu elindítá-
sához, milyen célokat fogalmaztál meg?
– Amikor gyermeket vállaltunk a párom-
mal, sok kisgyermekes anyához hasonló-
an bennem is átkattant valami. Imádtam a 
munkahelyeimet, a  turizmust és a családi 
céget is, de azt éreztem, hogy én valami 
sajátot szeretnék, mégpedig egy család-
barát vállalkozást magamnak. Kisgyerme-
kes anyaként soha nem unatkoztam, de a 
szellemi kapacitásaim terén maradtak sza-
bad vegyértékeim. Sok ötletem támadt, 
rengeteg projektet kezdtem el kidolgozni, 
így született meg a Trendalelke magazin. 
óriási ambícióval, kitartással és szorga-
lommal álltam neki a munkának. A párom 
mindenben támogatott: volt időm kísér-
letezni, mert nem kellett visszamennem 
dolgozni. Ha ő nincs, a magazin sincs. A 
Trendalelke küldetése, hogy képet ad-
junk a városról, a kínálkozó lehetőségek-
ről, bemutassuk azokat az embereket és 
kezdeményezéseket, akik hozzátesznek a 
városhoz. Először egyedül készítettem az 
anyagokat, majd lett külsős szerzőgár-
dánk. Igazából akkor sikerült szintet lép-
nünk, amikor kolléganőm, Barbi állandó 
újságíróként bekerült a csapatunkba. 
Ennek köszönhetően felszabadult annyi 
energiám és időm, hogy elkezdtem egy 
újabb projekten gondolkodni. Úgy tűnik, 
háromévente muszáj valami újba kezde-
nem, szeretem és keresem a kihívásokat.

   Ez az új projekt a „Trendalelke Vállalko-
zónői Reggeli”  volt.  Honnan jött az ihlet?
– Körülöttem sok hölgy kezdett el vállal-
kozni. Mindenki óvatos lépésekkel indult 
el, tele kételyekkel, kérdésekkel. Próbáltam 
őket segíteni, összekötni egymással. Szor-
gos pók módjára szövögettem a kapcsolati 
hálót, ami rengeteg időt és energiát vett 
el tőlem az egyéni segítségnyújtásokkal. 
Sokáig tervezgettem egy kecskeméti vál-
lalkozónői platformot, aztán már nagyon 
frusztrált, hogy nem vágtam bele. Ugye, a 
puding próbája az evés, mégiscsak meg-
hirdettem az első vállalkozónői reggelit.  
Elképesztően izgultam, hogy van-e létjo-
gosultsága itt, Kecskeméten egy ilyen ese-
ménysorozatnak. Nagyon hittem ebben 
az ötletemben, és akartam, hogy működ-
jön, de a közgazdász diplomáim ellenére 
sem készítettem üzleti tervet és arculatot, 
szóval szerelem-projektként indult. Úgy 
gondoltam, ha 15-en leszünk az első al-
kalommal, igazán hálás leszek, ha 20-an, 
akkor egyenesen boldog. Ehhez képest az 

első reggeli teltházas lett, 33-an gyűltünk 
össze, a jegyek egy hét alatt elfogytak. A 
siker megadta a lendületet a folytatáshoz. 
Minden hónapban egy vállalkozásfejlesz-
tési témával foglalkozunk, úgy mint mar-
keting, pénzügy, HR, folyamatszervezés, 
stb. Az évek során világossá vált előttem, 
hogy aki rendben van önmagával, annak 
a vállalkozása is eredményesen működik, 
ezért időnként napirendre tűzzük az önis-
meret- és önbizalom-fejlesztést. A vállalko-
zónői reggelik adrenalinbombája az egy-
perces bemutatkozás, amitől sokan frászt 
kapnak, de még mindig mindenki túlélte, 
és a finom falatok mellett jó hangulatban, 
kötetlenül beszélgetünk, sokat nevetünk.

  Ismét eltelt három év. Egy újabb meg-
újulási ciklushoz érkeztél. Milyen újdon-
ságokkal rukkolsz elő?
– Nagy erőkkel dolgozunk a Trendalelke 
magazin megújításán, új arculatot kap és 
új irányokat is megcélzunk. Az idei évre 
vannak még karnyújtásnyira lévő projek-
tek a tarsolyomban, amelyek csak arra vár-
nak, hogy életre keltsem őket. 

beszélgetés pajkó andrea alapító-főszerkesztőVel

„Vállalkozásunk tükörként mutatja nekünk, kik vagyunk,mit tudunk, 
 mire vagyunk képesek.“     Michael E. Gerber, amerikai író, üzletember

Trend a lelke
„Nem gondoltam soha, hogy 
kreatív vagyok, mert azt hit-
tem, hogy a kreativitás a szép 
rajzban, a festésben nyilvánul 
meg, de rájöttem, hogy én az 
ötletekben vagyok kreatív.”
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Betonszivattyús  
bedolgozás  
pumix  
pumpával

Betonrendelés:  
munkanapokon 
7–16 óráig 
Azonnali kiszolgálás

Transzport- 
beton gyártás és 
forgalmazás

Építési és bontási  
hulladékok  
Átvétel, feldolgozás,  
értékesítés

+36 76 413 025
+36 30 488 9281

b e t o n c e n t e r . h u

6 0 0 0  K e c s k e m é t ,  K l e b e l s b e r g  K u n o  u .  1 5 / A  •  b e t o n c e n t e r @ b e t o n c e n t e r. h u
beton center Kft. 

Bértörés és  
bérosztályozás  
mobil gépekkel 

Helyszíni  
munkavégzés  
Szaktanácsadás,  
befogadói nyilatkozat
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Nyitva: a hét minden napján, ünnepnapokon is 10-16 óráig

A 68 ezer négyzetméteres kiállítási tér leglátványosabb ré-
sze, a több mint 30 ezer négyzetméteren elhelyezkedő sza-
badtéri haditechnikai park és a hozzá szervesen illeszkedő 
szoborpark, ahol a Magyar Honvédség története, kiemelkedő 
korszakai követhetők nyomon. Felejthetetlen élményt nyúj-
tanak a rendezett, katonai felvonulási alakzatban elhelyezett 
hadieszközök. A repülés szerelmeseinek ritka és emlékeze-
tes órákat nyújtanak a helyreállított katonai repülőgépek.

68
ezer

négyzetméteren

PINTÉR MŰVEK 
HADITECHNIKAI PARK


