CSOPAKI
TÖRTÉNETEK

2.könyv
Az új kezdet

LOKSA ÁGNES

1.
Honnan tudjuk, hogy jól döntünk?
Csopaki Dénes a kedvenc foteljében ült, teát kortyolgatva,
miközben a másik kezével az elterült öreg skót juhász kutya fejét
vakargatta.
Mária a felesége jött be kezében egy gyümölcs tállal. Letette az
asztalra majd leült a férje mellé a kanapéra.
― Kérdezhetek valamit? ―fordult oda Déneshez.
― Persze, drágám. ―A férfi letette a bögrét az asztalra és figyelt.
— Honnan tudtad―kezdett bele Mária—,hogy jó döntés lesz
eladni a céget?
— Őszintén bevallva nem tudtam.
— Akkor még is, miért döntöttél így?
— Mária, drágám, kétségeid támadtak? Az jó, mert akkor az azt
jelenti, hogy volt súlya az elhatározásnak. De, mindent
megbeszéltem veled, együtt döntöttünk.
— Persze, de mégis Te voltál, aki az egészet kitalálta én csak
elfogadtam. Honnan tudtad, hogy ez lesz a helyes lépés?
—Oké, — kezdett bele Dénes — nézzünk kicsit mélyebbre a
döntésnek. A “döntés” szó jelentése, hogy kettő vagy több
lehetőség közül kizárólag egyet választunk ki. Addig a pillanatig,
amíg nem hozzuk meg a döntésünket, azaz a variációk között
vacillálunk, az energiánk nagy része felemésztődik ebben az
őrlődésben. Ha sokáig halogatunk egy döntést, akkor teljesen
kikészülünk a döntésképtelenségben, míg végül már csak hálni jár
belénk a lélek. Abban a pillanatban, amint sikerült határozatot
hoznunk egy kérdésben, abban a pillanatban helyreáll a rend,
visszatér az energia, a tettvágy és a boldogság is. Még, ha rosszul
is döntöttünk, vagy nem kellemes helyzetet teremtettünk, de mégis
van mit csinálnunk, mert tudjuk, hogy merre menjünk. Amíg nem
hozunk meg egy döntést, addig egy helyben állunk. Ezért
kulcsfontosságú, hogy a lehető leghamarabb tudjunk dönteni.
Dénes belekortyolt a teájába majd folytatta:
— Ahhoz, hogy gyorsan döntsünk, eléggé tanultnak kell lennünk
az élet dolgait illetően és képesnek kell lennünk jól megfigyelni a
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körülöttünk lévő dolgokat, hogy átlássuk a helyzetet. Azok az
emberek, akik képesek előre tervezni, reális célokat kitűzni akár
hosszú távra is, ők gyorsabban át tudják látni a szituációkat, mint
azok, akiknek még a holnapjuk is kérdéses. Ezek az emberek
nehezen döntenek, ezért nem tudnak tervezni. Az előretervezés,
célok kitűzése mind-mind egy-egy döntés, hogy azokat akarom
megvalósítani. Az emberek mentalitása különböző, vannak, akik
egyszerűen tudják, hogy mi a helyes, és nagyon ritkán tévednek.
Ők megérzésből határoznak. Jó megfigyelők, látják a jelen apró
részleteit is, és ez alapján megérzik, hogy mit kell tenniük. Vannak,
akik alaposan megvizsgálják az összes lehetőséget és azok
következményeit és végül azt választják, amelyiktől a legjobb
eredményt várják. Vannak, akik kombinálják a kettőt.
Megvizsgálják a lehetséges kimeneteleket, de végül azt választják,
amelyikhez a szívük húz.
Mindenkinek a segítségére lehet a döntéseiben azaz értékrend,
amit otthonról, a neveltetéséből, vagy a saját tapasztalataiból
hozott. Én úgy érzem, hogy sokat köszönhetek a szüleimnek,
nagyszüleimnek, tanáraimnak, akik kellő bölcsességgel láttak el az
élet nehézségeit illetően és - habár ez nem hangzik túl szerényen -,
de van bennem egy veleszületett józan ész, ami megmutatja, hogy
mi a helyes lépés. Azt nem mondanám, hogy soha nem hibáztam.
Főleg ifjú koromban. Sokat bukdácsoltam, botladoztam, de még a
rossz lépésekből is mindig igyekeztem kihozni a lehető legtöbb jót
és tanulva a hibából később másképp döntöttem. Aki attól fél, hogy
rosszul fog valamiben dönteni és ezért inkább nem dönt vagy
áthárítja másra, az a személy sosem fogja megtanulni, hogy egy
rossz döntést is helyre lehet hozni, ki lehet javítani csak csinálni
kell. Ha mindig másokra hárítod, hogy válasszanak helyetted,
akkor mindig az ő rabszolgáik leszel és az életed egy bizonytalan,
céltalan káosz lesz, ami másoktól függ. Az élet nem egy könnyű
játszma, tele van nehézségekkel, akadályokkal, problémákkal és
szinte mindig választanod kell. Ezért érdemes megedződni,
felvenni a bokszkesztyűt és felvállalni a döntéseinket. Kellő
önbizalomra van szükség ahhoz, hogy képesek legyünk a
kudarcot és az ezzel járó esetleges szemrehányásokat,
hibáztatásokat elviselni. Az nem megoldás, ha másra hárítjuk a
bajt, vagy mártírkódunk. Az egyetlen jó út az, ha felvállaljuk, hogy
hibáztunk és mindent megteszünk, hogy kijavítsuk. Aki
rendszeresen hoz meg komoly döntéseket, az a személy nem fog
félni az esetleges kudarctól, hanem megy tovább. Akinek
kevesebb az önbizalma, állandóan attól retteg, hogy mások mit
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gondolnak róla. Ez a személy nem szívesen hoz meg döntéseket
vagy másokat fog okolni érte.
Összefoglalva. Rendelkezz józan ítélőképességgel, ismerd a világ
dolgait, legyél jó megfigyelő, tervezz előre, legyenek céljaid és ne
félj attól, hogy rosszul döntesz. Amikor választás el kerülsz
vizsgáld meg, hogy egyes döntéseid milyen következményekkel
járnak. Azt az oldalt részesítsd előnyben, amelyik közelebb visz a
céljaid felé és jó eredményhez juttat téged, a környezetedet illetve
másokat is.
Amikor Kyra megkeresett az ötlettel, hogy megvennék a cégemet,
először rossz érzésem volt — a nővérem viselt dolgai miatt, — és
elhajtottam. Amikor újra megkeresett, gondolkodási időt kértem és
leültem töprengeni. Átgondoltam az életemet, honnan hová
jutottam, hová juthatok még 5-10 év múlva. Mik a terveink, ebből
mi valósult meg? Hogyan tudok segíteni a legjobban a
gyerekeknek? Tudtam, hogy mindig is visszavágytál a virágüzletbe,
ahol annak idején megismertelek. ―nézett a felesége szemébe
Dénes.
Mária rámosolygott, ahogy felelevenítették a régi időket.
— Folytasd, kérlek! — szólalt meg.
Dénes ivott a bögréből majd folytatta tovább:
— Kyra olyan összeget kínált, amit nem hagyhattam figyelmen
kívül. Nagyon szeretem a cégemet, de éreztem, hogy ez egy
nagyszerű lehetőség arra, hogy kijöjjek belőle. A gyerekeket is így
támogatjuk a legjobban, mivel nem lesz kivételezés Roland és
Zsófia között és maguknak kell bizonyítaniuk, hogy mire képesek.
A támogatást megadjuk hozzá. Utazgathatunk, már olyan régen
tervezzük. És megvehetjük a kis virágboltot a sarkon, amit már
korábban kinéztél magadnak. Akár hogy is néztem a vektorok
mind egy irányba mutattak. Ha nem fogadom el a nővérem
ajánlatát, akkor minden marad a régiben. Roland pár év múlva
átveszi a céget, amit készen kapott. Sosem bontakozhatna ki a
saját kreativitása. Zsófiát valamivel támogatnánk. Mi nyugdíjba
vonulunk, és vagy utazunk vagy nem. Úgy gondolom, hogy az
ismeretek tükrében a lehető legjobb döntést hoztam.
— És mi van azzal, hogy Kyra rosszra fogja használni a céget?
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— Erre is gondoltam. A megállapodásom az, hogy minden
munkatársat köteles átvenni és minimum egy évig alkalmazni.
Utána eldönti, hogy mit csinál velük és a céggel.
— Nem fogod sajnálni, hogy Te birodalmadat széjjel rombolják?
— De, fogom sajnálni, de ez az élet rendje. A pénzből, amit
kapunk új dolgokat építhetek. Tudom, hogy van még bennem
potenciál arra, hogy valami újat létrehozzak. Kezdésnek utazunk
egyet. Ott megjön az ihlet és tervezünk, kreálunk, építünk. Már
nagyon várom.
— Szeretem, amikor ilyen tüzes vagy! — bújt oda a férjéhez Mária.
Csopaki Dénes felnevetett, felállt és átölelte a feleségét.
— Holnap indulunk Rómába. Oda mindig is el akartalak vinni, csak
valahogy mindig másképp alakult.
— Ez egy jó döntés. Tetszik — nevetett fel Mária. Egymásra
mosolyogtak és tudták bárhogy is tervezik, építik a jövőt, azt
ketten együtt fogják megtenni.

5

2.
Mi az ember igazi célja?
Csopaki Roland már másodszorra járta körbe a szegedi
telephelyet. Este volt, mindenki hazament már. Két hónap telt el a
bejelentés óta, hogy az apja Csopaki Dénes eladja a cégeiket.
Azóta jogászok garmada esett neki a szerződéseknek és végre
elkészült a nagy mű. Apja tegnap írta alá. Rolandnak holnaptól
nincs munkahelye. A munkatársak maradnak. Még Evelin is
maradhatott volna, de - mint ahogy sejteni lehetett - Rolanddal
tartott.
A férfi szomorúan sétálgatott az acél termékek között. Ez az ő
birodalma volt, ő építette fel. Kételyek fogták el. Most mihez fog
kezdeni?
Hiába tartottak Evelinnel “Brainstorming”-okat, még mindig halvány
lila sejtése sem volt, hogy mihez fog kezdeni. Egész gyerekkora és
iskolás évei arról szóltak, hogy a családi vállalkozás élére nevelje.
Evelin közeledett hozzá. A lány nem szólt semmit, csak
hozzálépett és átölelte. Roland nagyon hálás volt ezért. Most nem
volt kedve beszélgetni. Végül mégis ő törte meg a csendet:
―Tudod, még mindig nem tudom, hogy mihez kezdhetnénk.
Kapunk egy csomó pénzt és nem tudom, hogy mihez kezdjek vele.
Esküszöm, hogy sokkal jobban érezném magam, hogy ha nem
lenne pénzünk, mert akkor biztos hamar kitalálnék valamit, hogy
gyorsan pénzhez jussak. Rájöttem, hogy egy ember akkor van a
toppon, akkor nagyon kreatív, amikor muszáj, hogy jól alakuljanak
a dolgai. Akkor mindent el tud intézni. Nekem semmit sem kell
tennem, és az ölembe hull egy csomó pénz és én boldogtalan
vagyok. Ez normális?
— Én úgy gondolom, hogy igen —válaszolta Evelin. ― A céltalan
élet az, ami boldogtalanná tesz. Valójában az embert az teszi
boldoggá, hogy ha tud másoknak segíteni. Tud valami olyat tenni,
ami másoknak örömet okoz, vagy a hasznukra van. Ha nem tudsz
ilyet felmutatni, hiába van sok pénzed, nem érzed jól magad a
bőrödben. Ezért ne azon törd a fejed, hogy milyen vállalkozásba
kezdhetnél, hanem azon, hogy mi az, amit adhatnál az
embereknek, mi az, amivel segíthetnéd őket.
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―Ez jó nézőpont. Neked már van ilyen gondolatod? — kérdezett
vissza Roland.
―Igen, van.
―El is árulod? — élcelődött a férfi.
―Hát persze— kezdett bele Evelin. —Arra gondoltam, hogy az
emberek nem tesznek nagy figyelmet az étkezésükre, főleg a
reggelire. Mindenki rohan, kapkod, kávé, cigi ez a sztenderd. Ezért
szeretnék létrehozni egy reggeliző helyet, ahol friss gyümölcsöket,
turmixokat, smoothie-kat lehetne kapni. Csak fogod és viszed.
Persze mellette lenne kávé, tea, croissant, ilyesmik. Főként azokra
építenék, akik sietnek. Ezért egy kis hely is elég lenne, néhány
beülős asztallal. Valami forgalmas helyen, vagy, ahol sok iroda
ház van oda települnék.
—Ez, tetszik. Csináljuk meg! ―lelkesedett Roland. —Készíts egy
üzleti tervet hozzá! Nézzük meg, hogy mire van szükségünk,
mennyibe kerül az indítás.
—Már sok mindent kidolgoztam hozzá. A laptopomon van minden.
Ebben a pillanatban megcsörrent Roland mobilja. Megnézte majd
így szólt.
―Remek. Hozd a laptopod, induljunk haza. Mindjárt megyek
utánad, csak még ezt elintézem.
Evelin gyorsan elment és összepakolt mindent. Korábban már
hazahordták a személyes dolgaikat., így nem volt sok cucca. A
kocsinál várt, közben az új reggeliző helyen gondolkozott. Roland
pár perc múlva csatlakozott hozzá láthatóan feldobódva.
—Képzeld! ― kezdett bele lelkesen —egy régi barátom hívott,
akivel együtt jártam középiskolába és még főiskolára is. Van egy
vállalkozása és nagyon gyorsan növekedtek ebben az évben.
Megduplázták a létszámot 20 főről 40 főre és most teljesen szét
van hullva. Korábban látta, hogy nálunk milyen rend van és
mindenki teszi a dolgát, úgy hogy megkért, hogy legyek a
tanácsadója, jól megfizeti.
Evelin el volt ájulva: —Nagyon büszke vagyok rád! Ez remek hír!
Roland folytatta: —Ez nagyon tetszik nekem, teljesen
felvillanyozódtam. Végre egy kihívás. Holnap megyek hozzá, hogy
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megbeszéljük a részleteket. Evelin csodállak! Tökéletesen igazad
volt. Az a lényeg, hogy másoknak segíteni tudjunk! Ez az igazi cél!
Köszönöm, hogy mellettem vagy ―ezzel átölelte és hosszan
csókolóztak.
Miután kibontakoztak egymás öleléséből beszálltak az autóba,
Roland még nevetve megjegyezte:
—Ezek nagyon jó tervek, de még mindig nem tudom, hogy mit
csináljunk a rengeteg pénzzel?
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3.
Hogyan rakjunk rendbe egy gyorsan növekvő vállalkozást 6
lépésben?

Kis Mihály letette a papírokat és felnézett:
―Roland, meg vagyok elégedve. Nagyon jó munkát végeztél.
Egy hónapja bízta meg Csopaki Rolandot egy ügyvezető
barátja, hogy vizsgálja végig a céget, mert az elmúlt időszakban
megduplázták a létszámot. Kis Mihálynak 4 péksége volt. Nagyon
finom és jó minőségű termékeket állítottak elő. Kicsit drágább volt,
mint az “albán” pékségek, viszont a könnyű és ízletes pékárukra
egyre nagyobb volt a kereslet. Mihálynak az utóbbi időben
semennyi szabadideje sem maradt. Nyaralni és pihenni sem jutott
el. A túlhajszoltság és kialvatlanság sötét karikákat vont a szeme
alá. Roland elfogadta a felkérést és neki indult.
Roland először egy csíptetős táblával végig járta az összes
üzemet és feljegyzéseket készített a megfigyeléseiről. A következő
pár napban töviről-hegyire kikérdezte a barátját a cég működéséről,
a céljairól és hogy mi okoz a legtöbb gondot neki.
Ezután minden munkatárssal elbeszélgetett a munkájukról, a
cégről és a problémáikról. Ezt utóbbit pár nap múlva szóról-szóra
megismételte. A megfigyeléseiből és a leírtakból már nagy
valószínűséggel össze tudta rakni, hogy mely munkatársak azok,
akik igazat mondanak és melyek azok, akik elferdítik az igazságot.
Eztútán összefoglalta a kiértékelését, melyben részletezte azokat
a dolgokat, amik jól működnek a cégben és amik nem, vagy nem
is csinálják pedig szükség lenne rá. Tüzetes leírást készített a
munkatársakról is, hogy melyek a megbízhatóak és melyektől
érdemes megválni.
Legvégül készített egy programot Mihálynak, hogy milyen lépések
szerint tud változást elérni a cégében, ami időt szabadít fel neki.
Ezek megvalósításában is számíthatott Roland segítségére.
Az első lépés az volt, hogy dolgozzák ki a cég küldetését és céljait,
hogy az embereknek legyen motiváló a munkába járás.
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A második fontos lépés az volt, hogy rendszerbe foglalták az
összes munkafolyamatot és minden tevékenységhez egy felelőst
állítottak, aki azt elvégzi. Amikor ez készen lett, napokon keresztül
gyakoroltatták be a munkatársakkal, hogy mindenki tudja, hogy
kinek mi a dolga és ki miért felel. Ez a lépés rögtön kiütötte azt a
korábbi szokást, hogy mindenért Mihályt kellett hívni.
A harmadik pont az volt, hogy a meglévő jobb képességű
emberekből létrehoztak egy 5 fős vezetői gárdát. Minden
pékségnek lett egy vezetője és lett egy őket írányító személy
Mihály jobb kezeként. Ez a kinevezés nem feltétlenül járt első
körben magasabb fizetéssel, viszont nagyobb felelősséggel és
kihívással annál inkább. Ezek az emberek hálások voltak a beléjük
vetett bizalomért, ezért örömmel vállalták a posztokat. Mihály
ötleteket és útmutatást adott nekik a munkájuk elvégzéséhez,
Negyedik pontként a vezetők feladata az volt, hogy átlátva az
alattuk lévő személyzet tevékenységeit optimalizálják és írásban
rögzítsék azokat. A vezetők ütközési pontként működtek a
beosztottak és Mihály között. Így az ügyvezető napi szinten csak
az 5 vezetőjével tartott megbeszéléseket és rájuk volt bízva az
alattuk lévő emberek problémája és a működésben fellépő
nehézségek kezelése. A vezetők feladata volt, hogy az alattuk lévő
emberekkel szót értsenek és elérjék, hogy rendben végezzék a
munkájukat. Mihály így még több felesleges zavarástól lett mentes.
A problémák kezdtek az adott területen megoldódni és nem
gyűrűztek fel az ügyvezetőig.
Ötödik pontként a nem megfelelő munkatársak próbaidőt kaptak,
hogy bizonyítsák mégis van helyük a csapatban. Aki megállta a
helyét az maradt, aki nem, annak mennie kellett, hogy a helyére
együttműködőbb személyt vehessenek fel.
Hatodik pontként versenyt hirdettek a pékségek között, ezzel
motiválva a munkatársakat a hatékonyabb munkára.
Természetesen a havi kiértékelésnél mindenki nyert, hogy ne
vegye el kedvét a veszteseknek a további játéktól, csak a
nyeremény mértéke volt különböző.
A program végeztével eltelt 3 hét és már szemmel láthatóvá vált a
változás. Kis Mihály kipihentebb, nyugodtabb volt, mint akkor,
amikor kikérte Roland segítségét. Az eredmények nem estek
vissza, sőt a vezetők közbejárásának és a rendezettségnek
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köszönhetően a munkatársak hatékonyabbá és együttműködőbbé
váltak.
Kis Mihály letette a papírokat és felnézett:
―Roland, meg vagyok elégedve. Nagyon jó munkát végeztél.
Csopaki Roland örömmel nyugtázta az elismerést és a
megbeszéltek szerint átnyújtotta a teljesítés igazolást és a kiállított
számlát. Mihály nem győzött hálálkodni. Még azt is elmesélte,
hogy többet lehet a családjával, sőt még a legkisebb fürdetésére is
hazaér.
Roland büszke volt magára, de leginkább azért volt boldog, mert
segíthetett.
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4.
A boldog együttélés, vagy mégsem?
Csopaki Kyra kényelmesen hátradőlt a kanapén. Kezében
jófajta vörösbort kortyolgatott. Elégedett volt magával és ennek
fura gurgulázó nevetéssel adott hangot. Férje Henry Némedy a
másik szobában telefonált és intézte a cégvásárlás utolsó
simításait. A nő mostani férje, szám szerint a hetedik, mind közül a
leggazdagabbnak számított. Magyar származású révén―habár
nem beszélt magyarul— Kyra könnyedén rávette, hogy érdemes
Magyarországon befektetni és politikai pályára lépni. Pénzzel
felvásároltatta a bátyja Csopaki Dénes cégeit, hogy a kormány
közeli embereknek átpasszolhassa komoly haszon és politikai
karrier reményében.
A nő úgy érezte, hogy sikerült a bátyját és annak családját
eltávolítani az útból. Nem igazán törődött velük, mert kis halaknak
számítottak az ő életében. Sokkal nagyobb babérokra tört.
Kezdésnek jó lesz Abagta* város polgármesteri cím is. Ez egy
dinamikusan fejlődő közel 160 ezer fős lakosú város az osztrák
határ közelében. Ez lesz az egyesség a kormánnyal! Ő szállítja a
céget és elintézik neki a kinevezést.
Most úgy érezte, hogy végre révbe ér. Egész életében azért
harcolt, hogy elismerjék és megkapja végre a neki járó címet és
elismerést. Gyerekként nagyon csalódott volt, hogy az apja
asztalos az anyja pedig pedagógus volt. Becsapottnak érezte
magát és elhatározta, hogy amilyen gyorsan csak lehet messzire
hajózik. Ezt be is váltotta. Szinte be sem fejezte a középiskoláját,
már Olaszországban járt. Nem kötődött senkihez. Saját magán
kívül senkit sem szeretett. Úgy érezte, hogy ő felsőbbrendű
személy, és rajta kívül mindenki azért él, hogy őt segítse.
Különleges képességeivel ezt mindig el is érte. Gyerekkora óta
képes volt manipulálni maga körül az embereket. Tudta, hogy mi
kell nekik és tőle megkapták. Tudta, hogy mit akarnak hallani és
azt mondta nekik. Hízelkedéssel, ígérgetéssel képes volt bármit
elérni.
Valójában, amikor tettekre volt szükség, akkor hirtelen mindig
közbejött valami. Az ígéreteit valahogy “önhibáján kívül”, de sosem
tudta teljesíteni.
A férjeit egymás után fogyasztotta. A házasságuk idején a férfiak
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mind egytől-egyig sikeres üzletemberek voltak. Mire a válás
megtörtént, már kisemmizett, idegroncsok voltak, ha éppen nem
lettek öngyilkosok, — mint a harmadik férje―vagy súlyos
drogfüggőséggel vagy alkohol problémákkal kezelték őket.
Kyra nagyon is jól értett ahhoz, hogy hogyan tartson sakkban
másokat. Tudta, hogy minden ember gyarló, mindenkinek van
takargatni valója és ezt célozta meg, mint a becsület lovagja. A
titok a kulcs az emberekhez. Mindenkinek vannak titkai, amiket
szeretne eltussolni. Ezeket felnagyítva nagyon könnyű bárkit
sakkban tartani. Valójában ő soha életében nem volt tisztességes,
csak egy szerepet játszott, tökéletes átéléssel, átejtve ezzel maga
körül mindenkit. Neki pedig aztán tényleg voltak titkai. Mindenkit
eltiport maga körül, hazudott, becsapott és rendszerint csalta is a
férjeit. Olyan körmönfontan tudta magát kimagyarázni, hogy ritkán
derült fény a becstelenségeire. Ha mégis, akkor meg képes volt
olyan ártatlan zokogásban kitörni, hogy a másik kezét-lábát törte
érte, csak hagyja már abba.
Henry maga is becsvágyó személy volt, nem vette komolyan Kyra
játékait, mert magának is megvoltak a saját játszmái. Kivételesen
ő is érdekből vette el a nőt. Gazdag volt, szép és intelligens.
Nagyon jól mutatott mellette. Örömmel egyezett bele a felesége
Magyarországgal kapcsolatos javaslatába, mert a saját számára is
látott benne hasznot. Befejezte a telefonálást és kedves mosollyal
az arcán visszament a feleségéhez a nappaliba.
Kyra ráemelte gyönyörű égszínkék szemét és így szólt: ―Fárasztó
napod volt, drágám?
―Igen, édesem. Ha nem bánnád, most bekapcsolnám a TV-t és
néznék benne valamit pihenésképpen.
—Természetesen, ahogy neked jó!
A férfi letelepedett a felesége mellé kezében a TV távirányítójával.
Messziről egy boldog párnak tűntek. Közelebbről megnézve,
elviselték egymást, mert szükségük volt egymásra a játékaikhoz,
viszont szeretet, az nem volt köztük egy szemernyi sem.
Ugyanebben az időben egy másik lakásban Csopaki Mária
hálásan nézett a férjére:
―Nagyon köszönöm neked ezt az utat. Meseszép volt!
Nem rég érkeztek haza Rómából és még csordultig voltak
élményekkel.
13

―Szívesen, drágám! Azért van mert szeretlek.
—Tudom―nevetett Mária. —Én is téged! Tudod azon
gondolkozom, hogy nekünk olyan jó dolgunk van, hogy így
megtaláltuk egymást, szeretjük egymást és öröm az élet együtt.
Milyen rossz lehet azoknak, akik nem ilyen boldogok, mint mi.
―A párválasztás valóban nem egy könnyű feladat. De, talán
sokkal nehezebb az, hogy miként éljünk együtt másokkal, úgy,
hogy ne akarjunk felettük uralkodni, vagy irányítani őket a kedvünk
szerint. Talán az egésznek a lényege a szeretet. Ha képes vagy
szeretni a másikat, akkor is, amikor ő nem ugyanazt gondolja, amit
mi, vagy nem azt akarja csinálni, amit mi jónak gondoltunk. A
szeretet nem a másik birtoklását jelenti, hanem azt, hogy törődünk
vele, érdekel, amit mesél nekünk és segítünk neki a céljai
elérésében. A szerelemben a legfontosabb az őszinteség és a
tisztesség. Tudom, hogy megbízhatunk egymásban, mert
nincsenek titkaink és mindent megbeszélünk, még a kényes
témákat is. A mi kapcsolatunk szereteten, megbecsülésen és
őszinteségen alapul. És szerintem ezek nagyon jó dolgok! —
nevetett Dénes és magához húzta a feleségét.
—Úgy látom, hogy a gyerekeink is viszik tovább ezt az
értékrendet―szólalt meg büszkén Mária. —Jó példát mutatunk
nekik!
―Igen —felelte Dénes. ―Ez a mi kötelességünk! Jó példát
mutatni!
*Kitalált város név.
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5.
Mit csináljunk a szakember hiánnyal?
Evelin becsukta maga mögött az ajtót. Végre hazaért. Roland
kedvesen fogadta, kikiabálva a nappaliból.
―Szia édes!
―Szia drága! —válaszolta a lány, majd megcsókolták egymást.
―Milyen napod volt? —kérdezte Roland. Evelin lehuppant mellé a
kanapéra és szórakozottan nyúlt a távirányítóért.
―Nem volt jó. Nyügős vagyok. Ez a jelölt sem vált be a
próbanapon. Hamarosan nyitunk és nincs emberem. Nincs
kedvem semmihez, csak nézni valamit, ami elvonja a figyelmemet
—azzal bekapcsolta a TV-t és hipnotizáltan rámeredt a
csatornakeresőre.
Roland magához fordította és kedvesen így szólt:
—Mit szólnál hozzá, hogy ha most megmasszíroznám a lábad,
utána főznék egy teát?
Evelin elmosolyodott és engedte, hogy Roland kivegye a kezéből a
távirányítót:
―Te, aztán értesz hozzám, Csopaki Roland. Mindig leveszel a
lábamról.
Azzal kényelmesen elhelyezkedett a kanapén és hagyta, hogy a
férfi kezelésbe vegye a lábát.
Fél óra múlva, mikor már a gözölgő teát itták Roland megkérdezte:
—Szóval, mi volt a gond a jelölttel?
Evelin sóhajtott majd belefogott:
―Ez volt az ötödik. Az elsőt be sem hívtam próbanapra a
rendezetlen külseje és zavaros beszéde miatt, azonnal skipeltem.
A második egészen jónak tűnt, de amikor bevezettem a pult mögé,
akkor csak állt ott, mint egy faszent és csak akkor mozdult, ha
erélyesen rászóltam.
A harmadik kétszer mondta le, majd utána teljesen eltűnt. A
negyedik nem talált el hozzánk, úgy hozta be a szomszéd
telefonos üzlet tulajdonosa. Miközben állítólag betanításon volt
nálam, végig a telefonját nyomkodta és szinte meg volt sértve,
mikor megkértem, hogy csináljon meg egy kávét. Ehhez az
ötödikhez sok reményt fűztem. Ma csináltam vele egy próba
nyitást. Szóltam néhány közeli barátomnak és a szomszéd üzlet
tulajdonosainak, hogy reggelizzenek nálunk. A lány mindent akart
egyszerre, mindent összekavart és annyira ideges volt, hogy eltört
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2 poharat és egy tányért a nagy igyekezetében. Ez még nem
lenne baj, mert mindenkinek lehet rossz napja, de annyira
bepánikolt, hogy, amikor megjött a szomszéd üzletből egy
nagyobb csapat, akkor teljesen lesokkolt. Csak állt ott és nem
csinált semmit. Nekem kellett egyedül kiszolgálnom, rendelést
felvennem, árut átvennem. És én egy pultos felszolgálót keresek.
Nem is kell, hogy szakmai képzettsége, gyakorlata legyen. Csak
csinálja! Olyan nagy kérés ez! Megőrjít ez az emberhiány!
Evelin végre kiadta magából, ami benne volt. Roland megértően
bólogatott:
—Ez a kérdés valóban nem egyszerű! Nézzük meg, hogy
valójában mi az a probléma, amivel szembe nézünk! Az első, hogy
nincsenek megfelelő habitusú, megbízható emberek. A második,
hogy azonnal készen álljon jól végezni a feladatait. Ez két külön
témakör, mégis szervesen összefügg. Ugyanis, ha egy igazán
rátermett személyt sikerül alkalmazni, őt nagyon könnyű betanítani,
mert akar dolgozni. Viszont őt sem készen kapod, őt is be kell
tanítani. Azt, a személyt, aki nem rátermett, nem érdemes felvenni,
mert vért fogsz izzadni a betanításával és akkor sem úgy fogja
csinálni. Ez az ötödik lány……hogy is hívják?
—Eszter —válaszolta Evelin.
―Jól van. Tehát ez az Eszter jónak ígérkezett, de nagyon izgult.
Ahogy mondtad mindenkinek lehet rossz napja. Én adnék neki
még egy próbát, de előtte elbeszélgetnék vele. Ráadásul nem
szidnám le a hibái miatt. Azokat figyelmen kívül hagynám, mert
valószínűleg így is rémesen stresszes volt. Inkább arra tenném a
hangsúlyt, amit jól csinált és az igyekezetére. Bizalmat adnék neki,
hogy máskor jobban fogja csinálni és lépésről lépésre bemutatnám
a tevékenységeket. Ha nem szeretnéd, hogy később ezzel
zaklassanak, akkor le is írnám az összes lépést és tennivalót,
hogy bármikor újra olvasható legyen, ha valaki valahol elakad.
Biztatnám és gyakoroltatnám vele. Kezébe adnám a leírt lépéseket,
hogy olvassa el és tanulja meg, mikor mit kell csinálni. Szúró
próba szerűen bele is kérdeznék. Előlegezd meg neki a bizalmat,
hogy képes rá, hogy képes jobban csinálni! Mikorra tervezed a
nyitást?
—Jövő hét kedden A “Kék Bálna” reggelíző hely megnyitja kapuit
a vendégek előtt. Már meghirdettem mindenhol. Természetesen
én tudom vinni a pultos szerepet, de muszáj, hogy legyen egy
váltom, aki majd előbb-utóbb teljesen átveszi a feladatokat. Most
péntek van. Nem tudtam, hogy ilyen nehéz lesz jó munkaerőt
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találni ―kesergett Evelin.
—No para. Megoldjuk. Az igazság az, hogy a nagy számok
törvénye alapján mindig bele lehet futni egy-két potenciális
személybe, csak nem mindig lehet felismerni, mert túl visszafogott,
vagy izgulós, vagy túlságosan nagy szájú…stb. Ezek attól még
lehetnek jó emberek. Mindig a tettek mutatják meg a valós értéket.
Én a helyedben most felhívnám Esztert és megkérdezném, hogy
be tudna-e jönni szombat és vasárnap, hogy teljesen beletanuljon.
Nem említeném a mai csúfos kudarcát. Ha igazán akar dolgozni,
akkor jönni fog, ha nem akkor az rögtön kiderül és gyorsan kell
keresni mást.
—Jó, megpróbálom―nyúlt a telefonért a lány. Roland elkapta a
kezét és a szemébe nézett:
—Légy vele barátságos, de ne túlságosan megjátszott. Őszinte
legyen a kedvességed!
―De, hogyan legyek kedves vele, amikor így felbosszantott—
csattant fel Evelin.
―Oké. Akkor képzeld magad elé a lányt. Gondolj bele, hogy
világéletében szeretett volna valami jót tenni, de mindig azt
mondták neki, hogy buta hozzá vagy képtelen rá. Biztos voltak
régen álmai, vágyai, amik soha nem teljesültek, mert valaki
egyszer kicsúfolta érte. Ez a lány most betévedt hozzád és nagyon
szeretne bizonyítani. Szeretné, ha felvennéd, ezért annyira izgult,
mint az érettségi vizsgáján. A görcsös igyekezete meggátolta,
hogy valóban sikeres legyen, ezért csak kárt okozott. Ezútán már
biztos benne, hogy azoknak volt igaza, akik őt képtelennek
tartották. Ha te lennél a helyében te most minek örülnél igazán?
—Ha felhívnának, hogy kaphatok még egy esélyt és menjek
betanulni a hétvégén, az nagyon jó lenne ―Evelin kezdte átérezni
Eszter helyzetét és már egyáltalán nem haragudott rá.
—Nagyon jó! Itt a telefonod, most már hívhatod.
Evelin máris tárcsázott. Hangja kedves, mosolygós volt, de
semmiképpen sem túljátszott és nem kiengesztelő.
—Mi a helyzet?―kérdezte Roland, miután a leány letette a telefont.
—Igazad volt. Akar dolgozni. Majdnem sírt a meghatottságtól és
holnap reggel jön betanulni―Evelin jobb kedvű lett, majd hirtelen
elkomorult.
―Mi van, ha holnap is katasztrófa lesz? —kérdezte.
―Akkor megköszönöd az eddigi munkáját és elváltok egymástól.
De legalább biztos lehetsz benne, hogy nem ő a Te embered és
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kereshetsz mást. Viszont egy próbát mindenképp megér.
—Egy próbát mindenképp! ―válaszolta Evelin.
Kedd este, a megnyitó napján Evelin boldogan robbant be az ajtón.
—Na, milyen volt az első nap?―kérdezte Roland, aki elébe sietett,
hogy öleléssel üdvözölje.
—Fantasztikus. Egyszerűen fantasztikus. Képzeld, Eszter nagyon
is bevált. Remekelt mellettem. Mindent úgy csináltam, ahogy
mondtad. Szombat, vasárnap mindent tüzetesen megmutattam
neki. Többször átvettük a munkafolyamatokat. Úgy oldottam meg,
hogy kértem, hogy jegyzeteljen. Már azzal tanult, hogy leírta.
Mindent átvettem vele. Hétfő este főpróbát tartottunk és
kikérdeztem a folyamatokból, majd végig néztem, hogy csinálja
egyedül. Minden fontos telefonszámot leírattam vele:
pénztárgépes, kávés, zöldséges, turmixos, internet, telefon,
munkavédelmes, villanyszerelő, vízszerelő stb. Ne engem
hívogasson, ha valami gond van, hanem intézze el! Aztán eljött a
“Nagy nap”. Már korábban meghirdettem magunkat a szomszéd
irodaházakban, úgy hogy reggel 7-től már sorban jöttek a
kíváncsiskodók. Eszter mosolygott, kedves volt és akkor sem
zökkent ki, amikor telt házunk volt. Minden asztalnál és minden
széken ültek, sőt többen álltak sorba elviteles kávéra, smoothie-ra
vagy turmixra várva. Annyira boldog vagyok, hogy ilyen jól sikerült
a mai nap, de a legjobban annak örülök, hogy Eszternek adtam
még egy esélyt és működött. Remek munkaerő, csak bízni kellett
benne. Valójában azt tettem, amit mondtál: 1. Bíztam benne, hogy
képes rá. 2. Kellően betanítottam ahhoz, hogy magabiztosan tudja
kezelni az ügyfeleket és a környezetét. Pontosan tudja, hogy mit
várok el tőle és azt is tudja, hogy, mik a szabályok és mit kell
tennie, hogy jó legyen. Nagyszerű napunk volt és az árbevétel
sem volt rossz egy kezdő helytől.
―Gratulálok, édes! Nagyon büszke vagyok rád! —ölelte magához
Roland.
―Én pedig köszönöm a sok támogatást, amit tőled kapok —
nevetett Evelin. ―Nélküled nem jött volna létre a “Kék Elefánt”
reggeliző hely.
—Kék Elefánt? ―bukott ki Rolandból. —Hogy ezt, hogy találtad
ki?―cukkolta kedvesen a lányt.
—Mért mi baj van vele? Egyszerűen megálmodtam, hogy ez lesz a
neve és kész! ― nevetett a lány.
—Hiszek neked ―válaszolta Roland és összenevettek.
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6.
Üzlettárs vagy ellenlábas?
Evelin végre hazaért a munkából. Rolandot a nappaliban
találta. Eléggé gondterheltnek tűnt. Köszöntötték egymást majd a
“hogy telt a napod” kérdés elhangzása után a férfi így szólt:
―Van egy dilemmám, amiben a segítségedet kérném. Elmesélem
a sztorit és mint külső szemlélő hátha rá fogsz jönni, hogy mi lenne
a helyes lépés.
Evelin kényelmesen elhelyezkedett a fotelben majd így szólt:
—Rendben. Figyelek.
Roland belefogott:
―A legutóbbi ügyfelem Varga Zoltán, akinek van egy gyártó cége.
Nagyon jól megy nekik. Rengeteg külföldi megrendelésük van. A
cég eredményei felfelé mutatnak, mégis mindig pénz szükében
vannak. Nem érti, hogy miért, ezért megkért, hogy végezzek egy
kivizsgálást a cégben. Zoltánnak van egy üzlettársa, Kis Attila, aki
a szakmai részleget vezeti. 10 éve álltak össze ketten, hogy
megalapítsák a céget. Attila képviselte a szakmai ágat, míg Zoltán
a gazdasági ágat. Zoltán fektette bele a pénzét, míg Attila a
tudását.
Átvizsgáltam a céget és az alábbiakat állapítottam meg: Zoltán
patentül viszi a gazdasági részt. Komoly pénzügyi tervezést,
controlling-ot végez. Viszont a szakmai oldalon, mintha kifolyna a
pénz. Az ottani munkatársak képzetlenek, nincsenek megfelelően
betanítva. Rengeteg a selejt, illetve a plusz munka a selejtek miatt.
Szinte semmi nem készül el határidőre, ezért sok a kötbér. Ezzel a
külföldi partnerek nem viccelnek. Ráadásul csak egy alapanyag
beszállítóval dolgoznak, akik irreálisan drágák és akivel csakis
Attila tartja a kapcsolatot. Zoltánnak még sosem sikerült velük
kommunikációba kerülni. Mindig közbejött valami. Beszéltem
Attilával is. Nagyon megnyerő a modora és rendkívül
együttműködő. Mindent megígért, hogy segíteni fog a munkámban.
Viszont érdekes módon, amikor konkrét számokra lett volna
szükségem, hogy mennyi a napi norma, milyen ütemben
dolgoznak a gyártó soron, hány gép van üzemben, akkor hirtelen
lebetegedett és azóta sem lett jobban. Az üzemben a munkatársak
nem válaszolnak őszintén a kérdéseimre. Olyan, mintha
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rettegnének valamitől. Kérdeztem Zoltánt Attilával kapcsolatban,
hogy mennyire van vele megelégedve. Az alábbi beszélgetés
zajlott köztünk:
Zoli: “Gyerekkori barátok vagyunk. Mindig mellettem volt. Nagyon
higgadt, megfontolt.”
Én: “Értem. Tudnál mondani olyan konkrétumokat, amik az ő
érdemei a cégben?”
Zoli: “Hát persze. rengeteget. Együtt csináljuk a céget.”
Én: “Ki csinálja a pénzügyi tervezést?”
Zoli: “Én.”
Én: “Ki irányítja az értékesítést?”
Zoli: “Én viszem a hátamon.”
Én: “Ki határozza meg a célokat, stratégiai tervezést?”
Zoli: “Természetesen ketten. Illetve, most hogy kérdezed,
valójában mindig én mondom ki, hogy mi legyen. Sőt van úgy,
hogy Attila később megkérdőjelezi a döntéseimet, de ő sosem
dönt. Jól van, lehet, hogy valójában én irányítom a céget, de Attila
viszi a szakmai részt. Nélküle nem működnek az egész cég.”
Amikor Attilával beszélgettem az egész nagyon furcsa volt. Olyan
megfoghatatlan. Teljesen olyan érzésem volt, mintha egy
politikussal beszéltem volna. Tudod! Szép hangzatos mondatok de
semmivel sem lettem közelebb a válaszokhoz. Az egész gyártó
részt rejtély fedi. Nem látom, hogy mik ott a valós eredmények. Te
mit gondolsz? Mi történik?
Evelin így felelt:
—Köszönöm, hogy kikéred a véleményem. Elég sokat olvastam
róla és tapasztaltam meg a Vámpír személyiséget, mikor HResként tevékenykedtem a Csopaki Kft.-ben. Amit én látok az a
következő: Varga Zoltán egy nagyon értékes és eredményes
személy, aki képes a hátán vinni ezt a több milliárdos céget. Az,
hogy a cég működik az teljes mértékben az ő érdeme. Azokon a
helyeken, ahol rejtélybe burkolják az eredményeket és nem
elérhetőek a pontos számadatok azokon a területeken olyan
dolgokat találunk, ami szembe megy a cég érdekeivel. Ahogy
Attilát bemutattad egyértelműen körvonalazódtak a Vámpír
személyiség ismertető jegyei.
Valójában döntésképtelen, ezért soha nem tudna sok mindent
elérni az életben. Szüksége van egy erős személyiségre akire
ráakaszkodhat. Elhiteti vele, hogy ő - mármint Attila - mennyire
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fontos és értékes ember. Valójában csak egy kolonc, aki
visszahúzza és a nem éppen tisztes üzelmeivel veszélybe sodorja
a céget. Én még azt is meg merném kockáztatni, hogy azt állítom
Attila a céggel a saját pecsenyéjét sütögeti és ez is hozzájárulhat a
cég rossz pénzügyi helyzetéhez. Én ezt látom!
―Köszönöm. Sokat segítettél. Én is hasonló következtetésre
jutottam, csak meg akartam győződni, hogy nem vagyok paranoiás.
Viszont most jön a nagy kérdés, hogy mit csináljak. Nem állíthatok
oda Zoltánhoz, hogy “Az üzlettársad élősködik rajtad és valószínű,
hogy ő sikkasztja a cég pénzét, de mindenképpen kárt okoz”.
Ennek csúnya vége lenne. Nincsenek bizonyítékaim.
—Van egy ötletem! — kiáltott fel Evelin. ― Az ilyen ember
rendkívül gyáva. Húzzuk csőbe.
―Nem rossz, csakhogy mindent le fog tagadni. Zoltán pedig
inkább neki fog hinni, mert régebb óta ismeri. Ez nagyon
kellemetlen is lehet.
—Akkor nem tudom. A lényeg, hogy nagyon okosnak kell lenned.
―Valóban—válaszolta Roland, de látszott, hogy gondolatban
valahol máshol jár. ―Azt hiszem, hogy meg fogom tudni oldani.
Pár nap múlva Roland boldogan újságolta a lánynak.
—Képzeld, minden megoldódott és szinte alig kellett belefolynom.
Az történt, hogy meg akartak pályázni egy nagy költségvetésű
gyártói tendert. Zoltán mindent elkészített és Attilára várt, hogy az
ő részét is megcsinálja. Attila sokadik hárításra végre azt állította,
hogy beküldte az anyagot. Természetesen semmilyen postai
bizonylatot nem tudott felmutatni, mert saját bevallása szerint
elhagyta valahol. Zoltánnak volt egy ismerőse az elbírálók közül és
így pontosan tudta, hogy milyen pályázatok érkeztek oda és mikor.
Az övék nem volt közte. Attila persze váltig esküszik, hogy ő
feladta és ez a posta trehánysága miatt történt, hogy nem érkezett
meg. Viszont Zoltánban elindult egy kérdőjel Attilával kapcsolatban
és ahogy egy korábbi beszélgetésünk alkalmával javasoltam nem
arra koncentrált, hogy Attila mit mond, hanem, hogy milyen konkrét
eredmények kerülnek ki a keze közül. Rájött, hogy Attila valójában
semmit nem termel, csak folyamatosan ígér és hárít. Zoltán lement
a gyártó részbe és beszélgetett néhány emberrel. Megtudta, hogy
Attila kirúgással fenyegette meg őket, hogy ha bármilyen
információt mondanának neki illetve nekem. Zoltán ezt úgy érte el,
hogy mint többségi tulajdonos szintén befenyegette őket. Erre
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megnyíltak.
Nagyon sok minden kiderült. Zoltán feltörte Attila fiókját és
előkerültek belőle olyan beszállítói megállapodások, amik 5-10%os visszafizetésről szóltak Attila felé, amennyiben onnan veszik az
alapanyagokat. Zoltán szembesítette Attilát a bűneivel és
megfenyegette, hogy a rendőrségre viszi az ügyet, amennyiben
nem adja át önként a tulajdonrészét Zoltánnak és nem lép ki a
cégből. Attila mindent megígért, csak, hogy ne kerüljön börtönbe.
Zoltán előrelátóan mindent aláíratott vele, hogy később se tudjon
támadni, fenyegetőzni, zsarolni, mert az ilyen emberektől erre
lehet számítani. Úgyhogy most gőzerővel keress megfelelő
szakmai vezetőt. Sajnos Attila közvetlen sleppje a Gyártás vezető
és Minőségellenőr azonnali hatállyal felmondtak, miután a főnökük
távozott. Mondtam Zoltánnak, hogy ne sajnálja őket, mert őket is
a saját önző szándékuk vezérli. Viszont most ott tart, hogy nincs
szakmai vezetője, gyártásvezetője és minőségellenőre.
Azt javasoltam neki, hogy gyártó részleg dolgozói közül emeljen ki
két jobb képességű személyt. Az sem baj, ha nincs érettségijük,
csak értsék a szakmát és rendelkezzenek józan paraszti ésszel és
persze némi ambícióval. Az egyikük lett a Gyártási vezető a másik
pedig a Minőség ellenőr. Én vezetői képesítésben részesítem őket,
hogy minél előbb el tudják látni a feladatkörüket. Látnod kellene
Zoltánt mintha kicserélték volna. Tele van energiával, célokkal,
tervekkel. Végre megszabadult egy vérszívótól! Ilyenkor érzem azt,
hogy jó, amit csinálok. Embereknek segítek, hogy jobb,
minőségibb életet tudjanak élni!
—Drágám, annyira büszke vagyok rád! Csodálatos személyiség
vagy! — örült vele Evelin.
—Nélküled nem ment volna. Azt tanácsoltad, hogy húzzuk csőbe.
Tudtam, hogy ezzel a személyiséggel komoly bűnöket titkolhat
Zoltán elől. Egyszerűen csak javasoltam Zoltánnak, hogy figyelje
meg, hogy Attila pontosan milyen eredményekkel járul hozzá a cég
működéséhez. Számszerű és tényszerű adatokat várok, nem
pedig azt, hogy mit mondott, mit ígért. Csak a megvalósult dolgok
számítanak. A félig készek nem. Ezzel elindítottam Zoltánban egy
kíváncsiságot és elkezdett figyelni, kérdezősködni. A többi meg
már ment magától.
―Örülök, hogy ez is sikeresen megoldódott―örvendezett a lány.
―Hát még én. Eltűnt egy kolonc a projektből és most már az
együttműködésemmel felvirágoztatjuk Zoltán cégét. Nagyon meg
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lesz velem elégedve.
―Abban biztos vagyok ― bújt oda Evelin a férfihoz. Roland
átölelte és hosszasan csókolóztak.
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7.
Az ügyvezetői fogadalom
Csopaki Dénes belépett a terembe, nyomában egy magas,
vékony, feltűnően jóképű fiatalemberrel. Az eredetileg max.50 főre
tervezett előadóban most több, mint 60 személy préselődött be. Az
emberek kisebb klikkekbe tömörülve gyülekeztek. Akiknek nem
maradt ülőhely, azok a falnál ácsorogtak. Mikor Dénes belépett,
nyomában a fiúval mindenki sorban elcsendesedett. Érezhető volt,
hogy ez amolyan vihar előtti csend.
―Emberek! Ti vagytok a Tégla Építőipari Kft. dolgozói. Nagyon
köszönöm, nektek, hogy most itt vagytok és ott hagyva
szeretteiteket, családtagjaitokat, sőt néhányan a munkájukat
hagyták ott, hogy most itt legyetek. Hálás vagyok érte, de
leginkább az hálás nektek, aki most nincs köztünk.
―Itt hatás szünetet tartott, majd folytatta: —Tóth Géza a cég
ügyvezetője és szíve-lelke pár napja szívrohamban elhalálozott,
mint ahogy ezt ti is jól tudjátok. Géza nem volt egy könnyű ember.
Szigorú, kemény kezű főnök volt. Talán néha még mogorva is, de
előnyére legyen mondva szépen felvirágoztatta ezt a céget és sok
embernek adott benne munkát. Tegye fel a kezét az, aki úgy érzi,
hogy őt igazságtalanul bántotta!
A teremben döbbent csend, majd egyenként emelkedtek a kezek a
magasba. Végül szinte kívétel nélkül fent volt minden kéz.
—Viszont — folytatta tovább Dénes. —Mindannyian az ő
választásai voltatok. Bízott bennetek, munkát adott nektek,
biztonságot és jó megélhetést biztosított. És most itt a magyar
viszonylatokra gondolok. Tegye fel a kezét, aki ezzel egyetért!
Bizonytalanul, de ismét magasba lendültek a kezek.
—Jól van —folytatta Dénes tovább. ―Én Csopaki Dénes, Géza
gyerekkori jó barátja vagyok. Még együtt kezdük a középiskolai
éveinket. Bármilyen messzire sodort is minket az élet, mindig
számíthattunk egymásra. Mint most is a halála után. Itt áll
mellettem egy fiatalember a maga 25 évével, ifjabb Tóth Géza
―ezzel a figyelem a megrettent fiúra irányult és beindult a
pusmogás.
―Elég! —szólt erélyesen Dénes. ―Szeretnélek a felesleges
pletykától megkímélni benneteket, ezért magam mondom ki: A fiú
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ez idáig nem túl sok jó oldalát mutatta felétek. Mindenki tudja,
hogy félbehagyta a tanulmányait. Két főiskolából is távozott, sőt az
apja által fizetett méregdrága oktatóktól is sikeresen megszabadult.
Ezidáig nem dolgozott semmit. A léha, kicsapongó élete felteszem,
hogy előttetek sem titok.
Helyeslő morgások hallatszottak mindenfelől. Ifjabb Tóth Géza
elvörösödött fejjel szóra nyitotta a száját, de Dénes egy szúrós
nézéssel megálljt parancsolt.
Csopaki Dénes folytatta:
—A fiú egyenlőre nem állja ki a próbát. Géza a barátom, mindig
megfontolt ember hírében állt. Most is hasonlóan így cselekedett.
Ti a cég gyermekei, Ti vagytok a legfontosabbak, hogy Ti
biztonságban érezzétek magatokat. Ezért a végrendeletében
engem nevezett meg a cég ügyvezető igazgatójának, aki
felépítettem már hasonló létszámú több milliárdos céget és most a
jól megérdemelt pihenésemet töltöttem volna. Épp egy hosszabb
utazás előkészületeiben talált rám ez a tragikus és váratlan hír.
Elhalasztottam az utazást, hogy azonnal itt teremjek és teljesítsem
egy jó barát végakaratát. Géza azt kérte, hogy legyek én a Tégla
Kft. ügyvezető igazgatója, egészen addig, amíg el nem jön az az
idő, hogy a fia készen áll majd átvenni ezeket a teendőket.
Szeretném, hogy most Ti lennétek a tanúim fogadalmamnak.
Rendben van? Benne vagytok?
Az emberek értetlenül pislogtak egymásra.
―Jól van, akkor másképp közelítem meg. Tegye fel a kezét, aki
nem szeretné, hogy, mint ügyvezető letegyem most a vezetői
fogadalmamat?
Még mindig néma csend.
―Hitvesi fogadalomról hallottatok-e már?
Többen bólogattak.
―Amikor elvállalunk egy nagyobb szerepet az életben, amit
korábban nem tettünk, akkor egy fogadalmat teszünk ezzel
kapcsolatban, hogy jól fogjuk végezni azt a szerepet és kitartunk
jóban és rosszban. Ha készen álltok rá, akkor én most szeretném
ezt letenni előtettek, hogy Ti legyetek a tanúim. Ez megfelel
nektek?
Döbbent csend, majd helyeslő morgás minden honnan.
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―Ezt igennek veszem. Akkor, tehát: Én Csopaki Dénes Tóth Géza
barátom végakaratából ezennel elfogadom a Tégla Kft. ügyvezető
igazgatói posztját, addig a napig, amíg ifj. Tóth Géza készen nem
áll arra, hogy ezt átvegye tőlem. Fogadom, hogy a lehető legjobb
tudásom szerint, becsületesen, hozzáértéssel és jó szándékkal
fogom irányítani a céget. Akik velem tartanak a cég céljainak
megvalósításában azoknak mindig lesz elegendő munkája,
megbecsülése és biztonsága. Kitartok jóban és rosszban,
megvédve titeket, a cég munkatársait, hogy ez egy hosszú távú
biztos megélhetést nyújtó vállalkozás legyen. Ezenkívül minden
tőlem telhetőt megteszek majd, hogy ifjabb Tóth Gézát a lehető
legjobb vezetővé neveljem ki, hogy átvehesse a családi örökségét.
Kérdem tőletek, elfogadjátok a fogadalmam?
Ijedten pislogtak egymásra.
―Kérdem, újból elfogadjátok a fogadalmam? ―szólalt meg Dénes
újból erőteljesebben.
Innen-onnan bátortalan igenek hallatszottak.
—Igen? ―dörögte Dénes. ―Mi ez az egér cincogás? Ennél sokkal
jobbak vagytok. Hallani akarom. Igen?
―Igen ―már bátrabban hangzott a válasz.
―Még hangosabban! Ahogy a torkotokon kifér!
―Igen! ―harsogták az emberek.
―Ez nagyszerű! Köszönöm, a bizalmatokat. Aki pedig úgy dönt,
hogy még sem szavaz nekem bizalmat és megijed a változástól
azt is megértem. Most szombat délután 5 óra van. Aki nem
szeretne tovább itt dolgozni, hétfő reggel 10-ig rakja az asztalomra
a felmondását. Minden további nélkül elmehet. Aki viszont ezzel
nem él és itt marad, ők, ti elfogadtatok a vezetőtöknek. Rendben
van ez így, nektek?
Az emberek helyeseltek.
― Köszönöm a figyelmeteket! Hétfőn találkozunk. Szeretném kérni
a vezetőket, hogy ők még egy rövid időre maradjanak itt az
eligazításra.
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A tömeg oszolni kezdett hangos, beszéd, szék nyikorgások,
lábdobogások közepette.
A fiú vöröslő fejjel Dénesnek rontott:
―Mit képzelsz magadról, hogy így lejáratsz mások előtt! Mégis mi
volt ez az előbb. Engem kellene, hogy védjél, nem bemocskolni.
Dénes higgadt maradt:
―Először is. Elnézem neked, hogy letegeztél, mivel az
édesapáddal régi barátok voltunk. Másodszor, nem kellett, hogy
bemocskoljalak, azt megtetted magad. A híred megelőzött. Ezért,
amit itt tettem később majd hálás leszel! De addig még sokat kell
tanulnod!
―Tanulni, tanulni, tanulni! Apám is mindig csak ezt hajtogatta!
Minek az? Minek tudnom, hogy mikor hallt meg Petőfi Sándor,
vagy mire való a kovalens kötés, ha soha sem fogom használni.
Utálom. Utálok tanulni!
―Teljesen megértem, hogy így gondolod! Erre majd visszatérünk
később. Most, ha megengeded eligazítást tartok a vezetőknek.
Kérlek, hogy menj haza, este menj el bulizni, szórakozz, idd le
magad, vigyél haza egy csinos lányt és csináld azt, amihez kedved
van. Viszont hétfő reggel 9-kor várlak az irodámban. Sem előbb,
sem később. Pontban 9-kor. Megértetted?
―És, ha nem megyek? ―ellenkezett Géza.
―Ez a Te döntésed fiú! Dönts el, hogy mivé akarsz válni: egy
megbecsült, sikeres vállalkozóvá, vagy egy züllött, hitvány alakká.
Dénes ezzel szó nélkül magára hagyta és elindult a vezetők felé.
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8.
Mi áll a konfliktusok hátterében?
Roland vidáman tért haza. Aznap 3 megbeszélése volt és, úgy néz
ki, hogy egyből biztosan lesz üzlet. Gyanús volt, hogy kinyitva az
ajtót Evelin nem rohant azonnal üdvözölni, mint máskor, pedig
tudta, hogy otthon van.
—Megjöttem, szívem! —kiáltotta hangosan. Nem jött választ.
Gyorsan lepakolt és belépett a nappaliba. Evelin a díványon ült
kisírt szemekkel, előtte a a dohányzó asztalon nagy méretű barna
boríték, mellett két bőrönd.
Roland odasietett hozzá: —Mi történt drágám?
Evelin elhúzódott tőle és kiszórta a boríték tartalmát az asztalra.
Fekete-fehér igen rossz minőségű képek jelentek meg. A képeken
Roland magát vélte felfedezni intim közelségben egy nővel. Az
egyik képen kézen fogva álltak egymás mellett, a másik képen
csókolóztak. A képen jól látható volt a képek készítésének ideje. A
dátum 2 nappal ezelőtti volt.
—Ez mi? —Evelin ingerült volt. —Ki ez a nő?
—Evelin, engedd meg, hogy megmagyarázzam! —Roland
védekezni kezdett.
—Nem érdekel! —szinte sikította a lány. —Csókolóztál vele?
Roland próbált kitérni a válasz elől.
Evelin hisztizett: —Csókolóztál vele?
—Igen, de…—kezdett bele Roland, de Evelin rákiáltott. —Hagyd
abba, nem érdekel! Most azonnal elmegyek. Nem akarlak többé
látni. —Azzal felkapta a két bőröndöt és elindult az ajtó felé.
Roland nem állta útját. Tudta, hogy ha ellenkezik, azzal Evelinben
még nagyobb ellenállást vált ki. Ezért félreugrott az útjából. Ez a
mozdulat meglepte Evelint, ezért lassított, de töretlenül ment a
kijárat felé könnyeivel küszködve.
Roland utána szólt.
—Ez egy hazugság! Valaki azt akarja, hogy összevesszünk. Nem
magyarázok semmit, csak engedd meg, hogy valamit
megmutassak neked!
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Evelin megállt és visszafordult:
—Mi lenne az?
—Ez—válaszolta Roland előkapva a laptopját. —Gyere és nézd
meg!
Evelin lerakta a bőröndöket és lassú léptekkel Rolandhoz ment,
aki letette a laptopot az étkező pultra. Gyorsan megnyitott egy
Barbi nevű mappát. Több mappa bukkant fel. Megnyitotta a 3
évvel ezelőtti mappát. Képek jelentek meg. Gyorsan kiválasztott
egyet, rákattintott és akkor ott volt Evelin előtt a csókolózós kép
élesen, jól kivehetően, színesben. Jól látszódtak a háttérben a
pálmafák, a tenger és a homokos part.
—Ezt nem értem! Mi ez?—dadogott Evelin.
Roland nagy levegőt vett és belefogott:
—Ő Barbara. Az exem. 5 évig voltam vele, míre sikerült
kiismernem. Önmagán kívül nem szeret mást. Ezek három évvel
ezelőtt készült képek. Az utolsó nyaralásunkon. Ezek Tahitin
készültek. 2 hetet voltunk ott, de nekem örökké valóságnak tűnt.
Hazajöttünk és azonnal szakítottam vele. Nem fogadta el.
Hónapokig járt utánam, fenyegetett, hogy öngyilkos lesz. Miatta
meg kellett változtatnom a telefonszámom, másik albérletbe
költöztem. Tiszta horror volt. Aztán végre sikerült
megszabadulnom tőle. Úgy hallottam, hogy talált magának egy
másik szerencsétlen flótást, akinek szívhatja a vérét.
—De, akkor, ezek a képek nem igaziak?
—Nem igaziak. Valaki játszott vele. Eltüntette a hátteret és úgy
állította be, mintha 2 napja készültek volna. Tehát a válaszom,
igen csókolóztam vele 3 évvel ezelőtt.
—De, hát nem értem. Miért csinál valaki ilyet?
—Nézzük meg az indítékot. Valaki azt akarta, hogy mi
összevesszünk és Te eltűnj az életemből. Semmi más célja nem
volt ennek a küldeménynek.
—Miért akarná bárki is ezt? —hüledezett Evelin.
—Egy embert kapásból tudok, akinek ez lenne a legfőbb vágya.
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—Barbara?
—Pontosan. Bármi kitelik tőle, hogy a célját elérje. De pontosan ki
fogom deríteni és örökre elveszem a kedvét attól, hogy ilyet tegyen.
—Sajnálom, hogy így reagáltam.
—Nem, nem kell mentegetőznöd. Aki ezt a levelet küldte pontosan
tudta, hogy így fogsz reagálni.
—Miért? Ennyire ismer?
—Nem, egyáltalán nem ismer. Az emberek gyenge pontjait ismeri.
Az embereket két dolog tudja az ésszerűségből azonnal kirántani
az egyik a pénz, a másik pedig a szex, azaz a párkapcsolat.
Ezért van az, hogy a legtöbb házasságban ez a két téma tabu,
mert ezek minden veszekedés forrásai.
—Értem. De, hogyan tudunk védekezni az ilyen rosszakarók ellen,
akik tönkre akarnak tenni egy kapcsolatot?
—A legfontosabb, hogy elsősorban annak higgyünk, aki már
bizonyított. Az ismeretlen forrásból eredő információkat gondosan
meg kell vizsgálni, hogy valóban igazak-e. A tényekre helyezzük a
hangsúlyt és ne engedjük, hogy az érzéseink a régmúlt sérelmeit
vetítsék a jelenlegi helyzetre. Mindenki becsaptak már egyszer
kétszer. Ez van. Viszont most a jelenben nézzük meg, hogy mi
történt pontosan. Ehhez kell a pontos ember ismeret, hogy tudjuk
kitől mit várhatunk és akkor már nem ér csalódás. Most komolyan,
Evelin, el tudod hinni rólam, hogy megcsallak és nem vállalom fel
nyíltan előtted, hogy gond van?
—Igazad van. Nem. Tudom, hogy őszinte vagy hozzám és
megbízhatok benned. Egyszerűen csak elborult az agyam, ahogy
megláttam a képeket.
—Tudom. Pont ez volt a cél. Vannak emberek akik rosszul viselik,
hogy valaki más boldog körülöttük, ezért különböző technikákkal
igyekeznek ebbe a boldogságba éket verni. Nem ez volt az utolsó,
hogy megpróbáltak minket szétválasztani. Biztos vagyok benne,
hogy fogunk még ilyenbe belefutni. Lehet, hogy nem lesz ennyire
nyilvánvalóan durva. Lehet, hogy csak egy-két rosszindulatú
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megjegyzés, ami később elburjánzik. Tudnunk kell bízni
egymásban ez a legfontosabb. Bármi történjék, bármi is jön közbe
tudnod kell, hogy szeretlek, még ha éppen nem mutatom is ki. A
tetteket nézd mindig, hogy mit teszek meg érted, hogy boldog
ember légy. Lesznek rosszabb napok, amikor ingerültek vagyunk,
fáradtak vagyunk és beszólogatunk egymásnak. Ezek csak
pillanatnyi reakciók, nem szabad komolyan vennünk ezeket.
Ilyenkor segítsünk a másiknak keresztül menni a nehézségein.
Néha jót tesz, ha magára hagyjuk, vagy beszéltetjük. Kinek mi vált
be. A fáradt, ingerült, ideges beszólások nem a valóságot tükrözik,
soha ne vegyük magunkra. Ilyenkor a legjobb, ha nem
beszélgetünk olyan témákról, ami érzelmeket válthat ki a másikból.
Várjuk meg, míg ismét önmaga nem lesz. Kipihentebb,
kiegyensúlyozottabb. Ilyenkor bármilyen téma könnyebben
megbeszélhető. És még egy nagyon fontos ismeret a
konfliktusokkal kapcsolatban….—Roland itt szünetet tartott.
—Ne csigázz! Folytasd! —kérlelte a lány.
—Mindig egy harmadik személy indítja el a felbujtást két ember
között. Ez nem azt jelenti, hogy két ember soha nem veszekedhet.
Az élet nehézségei magukkal hozzák a konfliktusokat. Viszont
bármilyen vitát meg lehet beszélni és rendezni lehet, főleg két
olyan ember között, akik szeretik egymást. Viszont, ha ez nem
valósul meg, akkor gyanítani lehet, hogy van egy külső személy, aki nincs beazonosítva - és valótlan rosszindulatú megjegyzéseivel
szítja a nézeteltérést legalább az egyik félnél. Minden konfliktust ki
lehet simítani, ha beazonosítjuk, hogy kiokozta a veszekedést két
ember vagy emberek és csoportok között. Jelen esetben nagy a
valószínűsége, hogy Barbara áll az egésznek a hátterében. Ő az,
aki hamis fényképekkel elbizonytalanított a kapcsolatunkban. Az
életünk során számtalan ilyen esetbe botolhatunk bele.
Ez az alábbiakban jelenhet meg, ha a “jó akaró”:
• kéretlen tanácsot ad a másik féllel való kapcsolatunkban,
• felnagyítja a másik fél hiányosságait,
• koholt vádakkal illeti a másik felet,
• hamis képet ad a másik félről stb.
Ez vonatkozik minden emberi kapcsolatra. Ezt ismerve már
rendezni tudjuk a nézeteltéréseinket bárkivel.
—Köszönöm. Ez most nagyon sokat segített, hogy jó társad
lehessek — válaszolta Evelin nevetve. —Szeretlek, Csopaki
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Roland.
—Én is, szeretlek!
Azzal egymás karjaiban fonódtak. A dohányzó asztalon ott
hevertek a fekete-fehér fotók, de senki nem törődött velük.
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9.
Mindig van kiút!

Csopaki Dénes lassan és csöndben vezette az elegáns Volvo-ját.
Ifjabb Tóth Géza bírta egy darabig ezt a csöndet majd kitört belőle:
—Mondj már valamit! Mondd, hogy én megmondtam, meg, hogy
mihaszna vagyok, meg felelőtlen és hogy az apám most forog a
sírjában.
—Fiam. Én lehetőséget adtam neked, de nem éltél vele. 1 hónapja
vettem át a cég vezetését édesapád kívánságára, és kértem, hogy
jelenj meg másnap reggel 9-kor a megbeszélésen. Nem jöttél.
Nem jöttél másnap sem. Harmadnap sem. Eltelt egy hét, két hét,
három hét. Semmilyen módon nem jelentkeztél, a telefont nem
vetted fel, nem hívtál vissza, nem válaszoltál az üzeneteimre, csak
azt láttam, hogy vészesen fogy a bankszámlád, és pletykák
keringtek a lakásodban folyó orgiákról. Egyáltalán nem
csodálkoztam, amikor a cég ügyvédje hívott, hogy börtönben vagy.
Egyenes út vezetett odáig. Az ügyvéd mondta, hogy elintézte az
elengedésedet, és hogy jöjjek érted. Hát itt vagyok. Most
hazaviszlek, és folytasd tovább ott, ahol abbahagytad. A te életed,
a te döntésed. —Dénes nyugodtan, tárgyilagosan beszélt, a
hangját nem emelte fel.
—Nem is vagy rám mérges?— kérdezte megszeppenten a fiú.
—Nem, nem vagyok rád mérges. Ha valakinek oka van
mérgesnek lenni, az te magad vagy.
Ebben a pillanatban a fiú sírva fakadt:
—Engem nem ért meg senki. Én csak azt akartam, hogy
csodáljanak, hogy felnézzenek rám, mint az apámra. Nem mentem
dolgozni, mert a munkások lenéznek, ezért én nem akarok ott
dolgozni. A barátaim szeretnek, ezért velük lógok. Hetek óta tart a
buli nálam. Iszunk, csajokat viszünk fel, vagy elmegyünk
szórakozni. Három napja is elmentünk az egyik szórakozóhelyre.
Azt hiszem, hogy többet ittam a kelleténél és durván kikezdtem az
egyik csajjal, aki a barátjával volt. Szó szót követett, majd
megütöttem a barátját. Ekkor megjelent a kidobó és el akart
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távolítani, de én neki estem. A dulakodásban több asztalt, poharat
összetörtünk. Végre lefogtak és betuszkoltak a rendőrautóba. Két
éjszakát töltöttem a fogdában. Borzalmas volt, teljesen
kijózanodtam. Volt időm átgondolni az életem. A barátaim mind
otthagytak, amikor megjelent a kidobó. Otthagytak. Mind. Rá
kellett jönnöm, hogy csak a pénzem kell nekik, meg a fullos
kéglim. Értéktelen vagyok, értéktelenek a barátaim és értéktelen
az életem. Nem akarom ezt. Nem akarok tovább így élni, de nem
tudom, hogy mit kellene tennem. Lehet, hogy már túl késő
megváltozni. — A sírás már csak szipogássá szelídült.
—Segíts kérlek! — nézett könnyes szemmel Géza Dénesre.
—Köszönöm, hogy ezt elmondtad nekem —válaszolta a férfi.
—Biztos vagyok benne, hogy nem volt könnyű. Soha nem késő
újrakezdeni. Nagyon dicséretes, hogy rájöttél, hogy változtatnod
kell. Minden tőlem telhetőt meg fogok tenni, hogy sikeres legyél.
Kezdjük a lakásoddal. Meg is érkeztünk.
Azzal kiszálltak a kocsiból. A ház nem volt kacsalábon forgó
palota, de egy 25 éves fiúnak túlzás volt a 2 szintes 4 szobás,
óriási nappali konyhával felszerelt, úszómedencés, szaunás ház.
Ifj. Tóth Géza édesapja halála után költözött a családi házba és
vette birtokba az örökségét. Belépve a házba kosz, mocsok és
rendetlenség fogadta őket. Az egész lakás tele volt kaja
maradékkal, mosatlan edényekkel, üres üvegekkel és ismeretlen
eredetű ruhadarabokkal. Dénes felemelt a szék karfáról egy
csipkés női bugyit, majd visszatette.

A fiún látszott, hogy megcsapta a valóság. Olyan volt, mint aki egy
álomból ébredt fel. Végre látta, hogy mi történt körülötte. Sorba
járták a helységeket és hasonló körülményekkel találkoztak. Sőt,
az egyik szobában két ismeretlen hölgyre is bukkantak, akik nem
győztek hálálkodni, hogy végre hazamehetnek. Három nappal
ezelőtt ragadtak véletlenül a lakásban, amikor mindenki elhúzott a
Disco-ba. Az egyikük épp kidobta a taccsot, a másik pedig
segédkezett neki az emeleti mosdóban. Senki nem kereste őket,
így itt maradtak. Azóta voltak bezárva a házba. Még szerencse,
hogy Géza elfelejtett beriasztani.
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A lányok távozása után Dénes megtisztított a nappaliban egy kis
területet a kanapén, hogy le tudjon ülni. Géza állva maradt és a
fejét fogta.
—Ez borzalom. Hogy lehet így élni!
Dénes nem ítélkezett.
—Hát én úgy gondolom, hogy egy kis takarítás azért ráférne a
lakásra —mondta nevetve.
—Úgy gondolod? —vette a fonalat a fiú és elmosolyodott.
Dénes a kezébe adott egy névjegykártyát és belefogott:
—Holnap reggel hívd fel ezt a céget. Ők takarítják az irodánkat.
Mondd el őszintén, hogy mire számítsanak, hogy legalább 5
embert küldjenek. Mindent csináltass meg velük. Mosást és
vasalást is. Első lépésként rakjuk rendbe a környezetedet. Nézd
végig a telefonodban a barátaid listáját és válaszd ki azokat, akik
valóban a barátaid és jobban-rosszban veled vannak. A többitől
szabadulj meg. Ma vasárnap este van. Holnap intézd a takarítást
és tüntesd el a kellemetlen társaságot a környezetedből. Kedden
reggel 9-kor várlak az irodában.
—De, —bizonytalanodott el Géza —mit fognak szólni bent az
emberek? Lenézőek lesznek és kárörvendőek. Ezt nem fogom
tudni elviselni. Nem jelenhetek meg ott, mint ügyvezető.
—Ebben igazad van. Nem is ügyvezetőként fogsz megjelenni.
—Ezt nem értem. De én vagyok az ügyvezető.
—Egyáltalán nem—válaszolta Dénes. —Én vagyok az
ügyvezetője a Tégla Építőipari Kft.-nek. Te csak akkor leszel, ha
készen állsz rá.
—De, akkor én mi leszek?
—Találunk neked munkát, ne aggódj! Végig fogod járni a
ranglétrát és mindent meg fogsz tanulni, hogy méltó vezetővé válj.
—Szerinted én valaha leszek olyan ember, akire mások felnéznek
és megbecsülnek? —kérdezte kétkedve a fiú.
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—Biztos vagyok benne, csak rajtad áll. Én segítek neked, hogy
visszatalálj a helyes útra, de neked kell eldöntened, hogy végig
mész-e az úton.
—Szeretnék végig menni rajta!
—Figyelmeztetlek, hogy nem lesz könnyű, de segíteni fogok.
—Meg fogom csinálni! —Géza elszánt volt. —Szeretnék nagy
vezetővé válni. Én vagyok Tóth Géza egyetlen fia, és tovább
fogom vinni az örökségét.
—Minden megvan benned hozzá. — biztatta Dénes a fiút. —
Holnap, amíg takarítják a házad Te is végezz egy kis takarítást.
Első feladat, hogy írd össze, hogy mi olyat tettél, amik nem
helyes dolgok. Milyen szokásaid voltak, amik helytelenek. Ha ez
megvan, akkor igyekezz ezeken változtatni és írj össze új jó
szokásokat, amiket felvehetsz helyettük. Gondolok például arra,
hogy reggel nem 10-ig alszol, hanem felkelsz hétkor, mert sok a
teendő. Kedden hozd be mindkét listát.
—Rendben. De…
—Mi van?
—Mit fognak szólni bent az emberek, ha bemegyek?
—Ó, hát ezen aggódsz. Az első lépés a javulás felé az, hogy
felvállalod a felelősséget a tetteidért, bármily kellemetlen legyen is
az. Rendszeresen lerészegedtél? Igen. Csajoztál? Igen. Szórtad a
pénzt keresve a könnyű szórakozást? Igen. Nem törődtél
másokkal? Igen. Viszont ezen most változtatni fogsz és csak ez
számít. Viseld pajzsként a hibáidat és biztosíts mindenkit arról,
hogy meg fogsz változni. Tegyél meg mindent, hogy ez meg is
történjen. Hozd helyre, amiket elrontottál. Ezek az első lépések,
amiket meg kell tenned. Acélozd meg magad, és kedden nézz
szembe az emberekkel, felvállalva a tetteidet.
—Rendben. Igazad van. Megérdemlem, ha megvetnek, de be
fogom bizonyítani, hogy méltó vagyok a cégvezetésre.
—Ez a beszéd, fiam. Csinálj mindent úgy, ahogy megbeszéltük.
Kedden várlak az irodában!
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—Köszönöm —nézett a fiú hálásan Dénesre.
—Ez csak természetes, hogy segítek. Pihenj le, rád fér! —azzal
megveregette Géza vállát és elköszönt.
ifj. Tóth Géza nagyot sóhajtott és beirányozta a fürdőszobát. A
zuhany alatt állva érezte, hogy megtisztul és újjászületik.
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10.
Hatékony kintlévőség kezelés
Csopaki Dénes átnézte a Tégla Építőipari Kft. kimutatásait,
és ami rögtön szemet szúrt neki, hogy nagyon magas volt a cég
kintlévősége. Azon túl, hogy a fizetési hatéridők gyakran 90
naposak voltak, még így is gyakori volt a határidőn túli 30 napos
késedelem. Ez a szituáció veszélyeztetheti a cég működését, ezért
gyorsan összehívta a 3 pénzügyes kolléganőt egy gyors
megbeszélésre az irodájába.
Úgy volt kialakítva az iroda, hogy a hatalmas fa íróasztal mellett
volt egy kisebb 6-8 fős tárgyaló asztal. Itt tartotta a vezetőségi
gyűléseket és a személyes tárgyalásait.
A megbeszélt időben a három hölgy idegesen toporgott az
ajtóban. Dénes betessékelte és hellyel kínálta őket. A
megbeszélésen jelen volt még ifj. Tóth Géza is, aki fel volt
szerelkezve jegyzettömbbel és tollal. Egy hete volt munkában.
Azóta árnyékként követte Dénest mindenhová. Lázasan jegyzetelt
és mindent elvégzett, amit az idősebb férfi mondott neki.
Ha kellett kitakarította a mosdókat, rendet rakott a konyhában és
az öltözőben. Segített a raktárosnak és már egy brigáddal kint volt
terepen, ahol segédmunkákat végzett. Mindezt tette ellenvetés
nélkül. Az emberek kezdték megismerni és elkezdték tisztelni a
kemény munkájáért.
Miután mindenki helyet foglalt, Dénes belekezdett:
—A helyzet az, hogy elkezdtem rendbe tenni a pénzügyi
kimutatásokat és mostanra értem oda, hogy látszik, milyen sok
lejárt kintlévőségünk van. Készítettem ezzel kapcsolatban egy
kimutatást.
Minden résztvevőnek kiosztotta az említett lapot és folytatta
tovább:
— Ott vannak részletesen felsorolva a cégek nevei, mellette a
számla száma, összege és a lejárat dátuma. Amit a pénz
behajtásról érdemes tudni az az, hogy a többség nem azért nem
fizet, mert nem tud, hanem mert nem akar. Nem szívesen adják ki
a pénzt a kezükből, pedig a pénz akkor jó, ha folyton áramlásban
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van. Jön és megy. Ha az egyik oldalt visszatartjuk, akkor a másik
oldal is meg fog akadni. Ha nem fizetjük a számláinkat, akkor
nekünk sem fognak fizetni. Természetesen ez nem eszeveszett
költekezést jelent, hanem szigorú pénzügyi tervezést. De azt majd
egy másik alkalommal mondom el nektek. Most amire
koncentráljunk az a pénz behajtás.
Az emberek mindig annak fizetnek, aki a leghangosabban “veri az
asztalt”. Tartsuk a figyelmünket mindig a folyamaton és ne
engedjük ki a kezünkből az irányítást. Mit jelent ez pontosan? A
lépések a következők:
1. Miután elküldtük a számlát, pár nap múlva érdeklődünk a
cégvezetőnél vagy a pénzügyesnél (attól függ ki van megadva
kontakt személynek), hogy megkapták-e, és hogy minden
rendben van-e vele. Ha igen, akkor kérdezzünk rá, hogy
tudunk-e majd számítani a határidő betartására. Általában nem
fognak ellenkezni. Köszönjük meg.
2. A kommunikációnk minden esetben legyen udvarias,
segítőkész, de határozott.
3. Félidőben ismét jelentkezzünk, hogy minden rendben, továbbra
is tudják-e majd tartani a fizetési határidőt. Persze itt is kapunk
egy ígéretet.
4. A lejárat előtt 3 nappal ismét megy a telefon, hogy hamarosan
le fog járni a határidő, melyik nap számíthatunk a fizetésre.
Csikarjuk ki a pontos dátumot. Az sem baj, ha 1-2 nappal a
lejárat utánit neveznek meg. Fogadjuk el.
5. Miután beérkezett az összeg a számlánkra, ismét telefonáljunk
és köszönjük meg az utalást.
—Ez jó, de mi legyen azokkal, amik már lejártak? —kérdezte az
egyik pénzügyes hölgy.
—A kérdés jogos. Ez a rész most következik. A lejárt számláknál
az alábbiak szerint járunk el.
1. Nem érkezett be a pénz a határidőre vagy, amikorra ígérte.
Megy egy levél postán a lejárt tartozásról Emlékeztető címén.
Ezenkívül hívjuk telefonon is. Ilyenkor gyakran nem veszik fel,
nem hívnak vissza. Legyünk kitartóak és hívjuk, amíg fel nem
veszik. Ha szükséges hívjuk magán telefonszámról, amit nem
ismer.
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2. Amint kapcsolatba léptünk vele érdeklődjünk, hogy mikorra
számíthatunk az összeg beérkezésre. A kommunikációnk
továbbra is legyen barátságos, de határozott. Ha elkezd
panaszkodni, hogy mennyi fizetni valója van, hallgassuk meg,
értsünk vele egyet, de továbbra is helyezzük a figyelmét arra,
hogy nekünk mikor tud fizetni. Példa egy beszélgetésre:
—Nem tudok most fizetni. Most fizettem ÁFA-t, fizetést.
Nincs pénzem.
—Megértem. Ezek komoly költségek. Viszont van egy lejárt
számlája felénk és mi is pénzből élünk. Nekünk is kell
fizetnünk ÁFA-t és fizetést. Mikorra számíthatunk az
összegre?
—Nem tudom. Nincs most pénz.
—Rendben. Mennyit tud most elutalni?
—Nincs most pénzünk.
—Mennyit tud most elutalni?
—100.000Ft.
—Rendben. Akkor várjuk ma a 100.000Ft-ot!
Ha nagyon nem tud utalni, akkor érdemes feldaraboltatni vele a
tartozását, ahogy a példa is mutatta.
Ez így érthető, rendben van?
Mindenki bólogatott. Dénes folytatta:
—Géza mindent lejegyzetelt és készíteni fog egy utasítás listát a
Pénzbehajtással kapcsolatban, amit át fog adni nektek, hogy
mindenki pontosan ismerje a lépéseit. Tehát a menet a következő
lesz. A lejárt kintlévőség listán szereplő összes cégnek megy a
felszólító levél. Ezt Magdi fogja elkészíteni és gondoskodni a
kiküldésükről. Rendben?
—Persze—válaszolta Magdi meglepetten. Nem volt hozzászokva,
hogy kikérik a véleményét.
—Kriszti és Ági pedig sorban elkezdi hívogatni az ügyfeleket a
listáról. Azoktól kezdjük, akiknek régen lejárt tartozása van, mert
elképzelhető, hogy a közeliek utalni fognak a levél hatására is.
Nagyon fontos, hogy végig megtartsátok a kedves, udvarias
kommunikációt, de ne engedjetek az eredeti célból. A cél,
kicsikarni egy időpontot és egy összeget.
—Mi van akkor, —kérdezte Kriszti —ha mondanak egy időpontot,
de nem utalják be a pénzt akkor, vagyis hazudnak?
—Természetesen ez is előfordulhat. Ilyenkor kezdjük elölről az 1es ponttól újra a műveletet. “Nem érkezett be a pénz a határidőre,
vagy amikorra ígérte. …..” Folytatjuk tovább. Újabb levél, újabb
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telefon. Lesz egy-kettő, ahol nem érünk célt, csak ha jogi útra
tereljük, de azok elenyésző hányadok. Ha elakadtok, akkor nekem
szóltok, és én intézem törvényes lépéseket. Ne feledjétek, hogy
közben megy a másik folyamat is, a nem lejárt számlák esetében.
Azt mind a hárman végzitek előre meghatározott lista alapján.
Fontos, hogy ne akadjatok össze. Egy ügyféllel csak egyikőtök
beszéljen, ne hívjátok fel mindhárman, mert az nagyon kellemetlen
érzést okoz az ügyfélnél. Mindhármatoknak különálló listája lesz.
Erről Géza fog gondoskodni. Minden érthető?
—Igen—válaszolták egyöntetűen.
—Van kérdés?
—Nincs—jött a válasz egyszerre.
—Remek. Akkor fogjunk is hozzá azon nyomban.
A hölgyek kifelé igyekeztek az ajtón, nyomukban Gézával. Dénes
utána szólt:
—Géza, kérlek maradj egy pár percre még!
Géza visszajött és megállt Dénes előtt, aki már leült az íróasztala
mögé. A fiú nagy változáson ment át az elmúlt időszakban. A haja
rendezetten volt nyírva és nem lógott a szemébe. Sokkal
kevesebb vaxot és zselét használt. Öltözéke rendes, tiszta volt, de
nem kirívó. Tartása magabiztos, de nem flegma. A legnagyobb
változást a szeme tükrözte. A kék szeme figyelt, tele volt
érdeklődéssel és céltudatossággal. Dénes örömmel pillantott rá.
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11.
Egy kis törődés mindenkinek jár
Mária szeretett bejárni a virágüzletbe. Mikor lemondták a két
hónaposra tervezett külföldi útjukat, mert a férje, Csopaki Dénes
megbízott ügyvezetője lett egy építőipari vállalkozásnak, —amíg
be nem tanítja az örököst, — Mária is belevetette magát a mindig
is áhított virágüzlet megvalósításába. Már korábban kinézett egy
kiadó üzletet a sarki emeletes ház aljában. Utána érdeklődött és jó
áron meg tudta vásárolni. Korábban virágkötői végzettsége is volt,
így szakmailag nem okozott gondot az üzlet működtetése. Felvett
maga mellé egy fiatal most végzett lányt, Vanesszát és pár hete
megnyitották az üzletet.
A bolt még nem dübörgött, de azért már voltak vásárlók. Mária
nagyon szerette ezt a munkát: Virágokat rendezgetni, csokorba
kötni, díszeket készíteni. Boldog volt. Úgy érezte, hogy végre azt
csinálja, amit szeret.
Sajnos egyetlen egy dolog zavarta csak meg ezt a jó érzést. A ház
gondnoka, István egy mogorva ember volt, aki mindenbe
belekötött és csak úgy tudott kommunikálni, hogy azonnal
támadott. Mária ha csak meglátta, a gyomra görcsbe rándult és
idegesség kerítette a hatalmába. Épp ahogy most is történt. A
gondnok becsörtetett az üzletbe köszönés nélkül és azonnal
támadásba lendült:
—Hogy képzeli ezt? Nem tömheti a szemetét a ház kukájába. Ez
nem erre van kitalálva. Állandóan tele van rohadó virágokkal és
egyéb szemetekkel a szeméttároló. A következő héttől tilos
odadobnia a szemetét. A ház kitiltotta. Ha meglátom, a bejárat elé
fogom szórni a szemetét.
Mária a megrökönyödésében köpni-nyelni nem tudott. István,
ahogy végzett a mondandójával köszönés nélkül távozott.
—Akkor hová tesszük a szemetet? —kérdezte Vanessza a fiatal
segéd. Mária nézett rá.
—Nem tudom —válaszolta.
—Akkor ki tudja?
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Az idősebb nő ráeszmélt, hogy itt ő a főnök és neki kell döntéseket
hoznia és problémákat megoldania, mert nem teszi meg más,
ezért összeszedte magát és így szólt:
—Ne aggódj, majd megoldom.
Este otthon még mindig ezen rágódott. Férje érezte, hogy valami
nyomja a felesége lelkét, ezért rákérdezett:
—Van, valami gond, drágám?
—Igen—kapott az alkalmon az asszony. —Van egy problémám,
amit nem tudom, hogy miként oldhatnék meg!
—Hallgatlak!
—A ház gondnoka, István, egy ritka goromba fráter. Csak
ordibálva tud kommunikálni és állandóan ellenséges velem. Most
kitalálta, hogy nem rakhatom a ház kukájába a szemetemet, mert
kiborítja az üzlet elé. Még csak válaszolni sem tudtam neki.
Annyira nem tudok az ilyen emberekkel mit kezdeni. Én mindig
mindenkivel barátságos vagyok. Nem tudom, hogy hogyan
kommunikáljak egy ilyen ellenséges személlyel.
—Valóban nem egyszerű —válaszolta a férfi. — Amit tudnod kell,
hogy az ilyen személy nem rád mérges. Valójában mindenkire
haragszik és mivel te vagy ott, a világ igazságtalanságát rád fogja
zúdítani.
—És ezzel én mit kezdjek? Én sem zúdítom rá másokra az életem
nehézségeit.
—Igen, mert te teljesen más vagy. Ő viszont ezt teszi. Ez az a
típus, aki mindig mindenkiben a hibát keresi és megtámad bárkit
gondolkodás nélkül.
—És akkor mit tegyek vele?
—Én a helyedbe megkérdezném, hogy mivel érdemeltem ki, hogy
így bánik velem. Mondja el, hogy mi rosszat.
—Erre fel fog sorolni egy csomó okot.
—Valóban, de ezek nem igazi okok.
—Persze, hogy nem, de azért még mondani fogja. Viszont erről
eszembe jutott valami, hogy mit tehetnék. Ez most női praktika
lesz. Köszönöm a beszélgetést. Majd elmesélem, hogy bevált-e a
tervem.
—Már alig várom.
Másnap este Mária feltűnően vidáman jött haza a munkából.
Dénes leültette és kérte, hogy meséljen.
Mária belekezdett:
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—Abból indultam ki, hogy István boldogtalan ember. Már régen
elvesztette a feleségét. Egyedül él, gyerekei ritkán látogatják. Az
élete az, hogy a ház gondnoka. Ez fontosság érzetet ad neki és
ebben a pozícióban jól érzi magát. Szeretné jól csinálni, ezért
túlzásba esik. A boldogtalansága miatt, amúgy is mindenkiben
csak a hibát keresi. Nem ad szeretetet, mert ő sem kap. Ezért
sütöttem egy tál meggyes piskótát és reggel becsöngettem hozzá.
Mogorván jött ki. A süteményt elvette, de nem köszönte meg.
Délután ott tett vett az udvaron, én az ajtóban álltam és
ráköszöntem. Felnézett, de csak morgott valamit. Megkérdeztem,
hogy hogy ízlett a sütemény mert, ha ízlett szívesen sütök máskor
is. Azt válaszolta, hogy igen és megköszönte. Ez már óriási
haladás volt, úgy, hogy megkérdeztem tőle, hogy tudna-e nekem
segíteni a kuka kérdésben. Elmondtam, hogy egy józan
gondolkodású, bölcs embernek tartom, aki biztosan tudna egy
ilyen tapasztalatlan nőnek segíteni, mint én, aki az első üzletét
vezeti. Tetszett neki, hogy dicsérem, ezért javaslatokat adott, amik
nem tetszettek, de ezt nem mondtam neki. Dicsértem és
kérdeztem: Mennyire felnézek rá, hogy egy ilyen társas házban
gondnok, biztos kemény feladat lehet. Miért csinálja, mit szeret
benne? Ezek betaláltak. Elkezdte mondani, panaszkodott,
dicsekedett és beszélt, csak beszélt. Normál hangnemben. Sőt,
egyre inkább barátságosan. Én csak hallgattam, és bólogattam.
Végül újra visszatértem a kuka kérdésre. Ekkor már egy jó
megoldással állt elő. Szeretné, hogy ha a szemeteimet jól zárható
zsákba gyűjteném, hogy ne szivárogjon ki belőle a szag, se egyéb
nedvek. Ebben meg tudtunk állapodni. Majd megköszönte a
beszélgetést és elköszönt —fejezte be Mária a mesélést. —Na,
mit szólsz? Csodát tettem!
—Nagyon büszke vagyok rád! —ezzel megölelte és megcsókolta.
—Annyi kellett csak, hogy érezze a törődést és hogy fontos —
folytatta Mária. —Megadtam neki azt az érzést, hogy ő a ház
gondnoka, egy fontos ember. Olyan dologról beszéltettem, amiről
szeret beszélni, amiről van mondanivalója. És mivel én
érdeklődtem az iránt, ami számára fontos, máris nem voltam olyan
szörnyű személy a szemében, akivel ellenségesen kell bánni. Így
megtört a jég és hajlandó volt segíteni. Azzal, hogy a segítségét
kértem tovább növeltem a fontosság érzetét. A sütemény volt a
belépési pont, hogy egyáltalán szóba álljon velem. Szóval ezt
találtam ki tegnap este a beszélgetésünk során és úgy néz ki,
hogy bevált!
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—Fantasztikus nő vagy, Mária! Ennyi év után is meg tudsz lepni.
Szeretlek!
—Én is téged! —azzal megcsókolták egymást. Észre sem vették,
hogy az öreg skót juhász kutya felugrott melléjük a hatalmas
kanapé másik oldalára és kényelmesen elhelyezkedve elaludt.
Álmában morgott egyet-kettőt és a lábaival futó mozdulatokat tett.
Dénes odanyúlt és megsimogatta. A kutya nem nyitotta ki a
szemét, de megnyugodott, érezte a törődést.
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12.
Veszélybe kerül a Kék Elefánt
Mikor Evelin benyitott az ajtón Roland egy papírt szorongatott a
kezében és boldogan nézett a lányra.
Evelin bosszús volt, de nem akarta elvenni a fiú kedvét, ezért
miután megölelték, megcsókolták egymást rákérdezett:
—Mi a jó hír, drágám?
—Képzeld, — Roland boldogan lobogtatta a papírt a kezében —
megkaptam a MULTI ZRT. Kereskedelmi Igazgatói állást. Tudod,
hogy három körös interjún mentem keresztül, nagyon
megizzasztottak és végül engem választottak. Tudod, hogy ez mit
jelent?
—Szolgálati autó, telefon, laptop?
—Persze. De én nem erre gondoltam. Egy multinál mindig
nagyobb a játszma, mint egy kis- és közép vállalkozásban.
Nagyban fogok játszani! Annyira, de annyira boldog vagyok!
Roland majd kiugrott a bőréből.
—Gratulálok! Biztos, hogy nem lesz könnyű, de Te meg fogod állni
a helyed! Nagyon büszke vagyok Rád —örvendezett vele a lány.
—Köszönöm, édes! —azzal felkapta és megpörgette Evelint. A
lány vele nevetett.
—Most pedig elmegyünk egy étterembe vacsorázni és ünneplünk.
Evelin nem örült neki, nem volt jókedvű és rengeteg munka várta
még.
—Ma, ne! Inkább máskor —próbálkozott.
—Nem, nem. —Roland kedvesen hárított. — Most megyünk el, és
utána segítek neked a munkádban, hogy mielőbb végezz vele.
Rendben?
Evelin beadta a derekát. Végül is rájött, hogy egy kis
kikapcsolódás csak jót tenne, mert már nagyon bele volt merülve a
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problémájába és egyre mélyebbre süllyedt benne, ami —maga is
belátta—, nem hoz megoldást.
A vacsora alatt Roland előrukkolt a kérdéssel:
—Mi a baj, drágám? Láttam, hogy valami nagyon foglalkoztat, Ki
vele!
—Az van, —kezdett bele a lány. —Hogy alig indultunk be, még
csak két hónapja működünk. Most értük el azt, hogy már kezdenek
minket megismerni, de ez még mindig nagyon kevés és képzeld
el, ránk nyitott egy hasonló cég tegnap.
—Hogy hogy?
—Tudod, hogy mellettünk van a Fodrász szalon, amellett a Kisbolt,
mellette egy telefonos és közvetlenül a sarkon volt egy Gyros-os,
ami már régóta üresen állt. Na, most azt az üzletet megvette
valaki, nagyon gyorsan gatyába rázta és tegnap nyitott meg Kék
Bálna néven és egy az egyben lekopizott minket. Szendvicseket,
salátákat, kávét, teát, dzsúzokat és péksüteményeket is árul. Pont
úgy, mint mi. Egyedül turmixai nincsenek. Nagyon bosszantó, mert
az én reklám kampányomat lovagolta meg, és most az én
ügyfeleim tévedésből oda térnek be, mert ő van előbb az utcában,
hogy ha a térről közelíted meg a helyet. Tegnap óta visszaesett a
forgalmam. “Kék Elefánt” vagy Kék Bálna” nem nagy különbség.
Az emberek betérnek, mert tök jó helyen van a sarkon. Én is azt
néztem ki korábban, de akkor még volt valami gond a tulajdoni
jogokkal és nem tudtam megvenni. Kár, hogy nem vártam vele.
Most elhappolja a vendégeimet! Mit kéne tennem ilyen esetben?
Teljesen tanácstalan vagyok! Kérlek segíts.
Roland a gondolataiba mélyedt majd így szólt:
—Nem könnyű helyzet! A jó hír az, hogy ha már másolnak, akkor
valamit jól csinálsz.
—Köszi. Habár ez most nem vigasztal! —nevetett Evelin.
—Ilyen esetben a legjobb, amit tehetsz, hogy még nagyobb körben
hirdeted magad és tudatosítod a neved. Egyszóval építed a Brandedet.
—Remek! Hogyan építsem a Brandem, még csak két hónapja
vagyok nyitva! Nincs is Brandem! —fakadt ki Evelin.
—Nyugi, bébi! Ne kapd fel a vizet. Abban egyetértünk, hogy
valamit tenni kell, ugye?
—Igen, jó lenne —válaszolta a lány már nyugodtabban.
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—Akkor nézzük meg, hogy mi az, amit megtehetsz. Próbáld arra
tenni a figyelmed, ne pedig a problémára. Itt vagyok segítek.
Mondok ötleteket, te jegyzetelsz és aminél elindul benned a
vezérhangya, azt valósítsd meg. Rendben? Mehet?
—Iiigen —Evelin gyorsan papírt és tollat vett elő a táskájából és
feszülten figyelt.
—Akkor kezdjük — vágott bele Roland. —Nagyon cuki lett a logó,
amit terveztél. Tedd ki mindenhová. Facebook, Instagram.
Csináltass egyen pólót a személyzetnek és magadnak, jól
láthatóan a logóval. Ez megadja a csoport egyediségét és
hovatartozását és nem mellesleg építi a Brandet. Van ez a szép
türkiz kék, amit használsz. Legyen ilyen színű a póló, hogy
figyelem felkeltő legyen. Rajta a logó feketével vagy fehérrel,
amelyik jobban érvényesül. Szerezz olyan marketingeseket, akik
nagyon profik a közösségi médiában és csináljanak fenomenális
kampányokat, akciókat, bármit, ami közönséget generál. Szórólapozzuk meg a helyi irodaházakat és csinálj játékokat, akciókat.
Csináld, amit eddig is csináltál a lehető legjobban, és erről
tudósítsd az embereket. Mindenhová írd ki a nevet és a pontos
címet, hogy az emberek ismerjék fel és egyre kevésbé keverjék
mással. Erről írhatsz a közösségi oldalakon az alábbi szöveggel:
Mutasd be a Kék Elefántot, hogy mit képvisel, miért hoztad létre,
mit ad az embereknek és utána informáld őket, hogy “sokan
összekevertek más reggeliző helyekkel, de jelenleg ez az egy
helyünk van a Kék Elefánt”. Hirtelen ennyi jutott az eszembe.
Találtál benne használhatót?
—Igen—válaszolta Evelin lelkesen és még mindig jegyzetelt. —
Lett egy csomó ötletem.
— Viszont a marketing csak az egyik része a dolognak — folytatta
Roland. —Van itt még más is, amit meg kellene tenned.
—Mi az? Ne csigázz!
—A minőségednek és a kiszolgálásodnak felül kell múlnia a Kék
Bálnáét. Az emberek szeretik, ha törődést kapnak. Eszter nagyon
kedves, mosolygós lány. Ebből nem engedhet. Csicseregje körbe
a betérőket, gondoskodjon róluk. Jegyezze fel a visszatérő
vendégek szokásait. Hogyan issza a kávét, eszik-e hozzá péksütit,
melyik a kedvence stb. Amikor legközelebb jön a vendég, már
tudja, hogy mit szeretne. Találja ki a gondolatait. Ez a fajta
figyelmesség nagyon sokat számít. Az újaknak ajánljon valami
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finom különlegességet, kérdezgesse a vendégeket. Te pedig
keress minél jobb minőségű pékárukat, szendvicseket. Nem baj,
ha kicsit drágább. Az emberek egyre inkább törődnek magukkal és
számít a minőség, a jó érzés. Szerezz be mentes termékeket is:
gluténmentes, tejmentes, cukormentes stb. Erre is egyre nagyobb
az igény. Figyelj a hely hangulatára. Az egész otthonos, jó érzés
oda betérni. Tartsd meg ezt a fajta érzést az emberekben. Az
elégedett vendég a legjobb reklám.
Evelin tovább jegyzetelt. Mosolyogva nézett fel:
—Hú, ez nagyon klassz! Írok is holnapra magamnak egy
csatatervet, hogy miket kell elintéznem. Bele is vágok azon
nyomban. Köszönöm, drágám. Megint sikerült kirántanod a
problémából. Már sokkal jobban érzem magam és egyáltalán nem
aggódom. Amint megláttam, hogy tudok tenni valami hasznosat,
ami segíthet a problémán, máris jobban éreztem magam.
Nagyszerű vagy, mint mindig. Szeretlek! —nézett párjára hálásan.
—Én is szeretlek! —válaszolta Roland. —Nem indulunk haza?
—De, menjünk máris! —nevetett Evelin.
—Pincér, fizetnék —szólt Roland a felszolgálónak. Rendezték a
számlát és robogtak haza. A kocsiban még megtárgyalták Roland
új állását és mire hazaértek Evelinben minden rossz érzés elszállt,
és lelkes tettvágynak adta át a helyet.
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13.fejezet
Mit kell tennie egy új munkaerőnek első lépésként?
Evelin kíváncsian várta, hogy Roland mit fog mesélni. Már
megették a vacsorát és túl voltak azon, hogy a lány lelkesen
elmesélte, hogy milyen eredményeket ért el a korábbi
megbeszélésük alapján. Gyönyörű egyen pólóban virítanak
Eszterrel. Azonnal mindenki tudja, hogy ők a személyzet.
Mosolyognak, kedvesek és törődnek a betérő vendégekkel.
Szerencséjére talált két nagyon ügyes fiút, akik profik a közösségi
médiában és erőteljes kampányba kezdtek, hogy a “Kék Elefánt”
név bekerüljön a köztudatba. Egyre több olyan vendég érkezett,
akik elmesélték, hogy korábban a “Kék Bálnában” jártak, de most
már inkább ide húz a szívük. Ezek a pozitív visszajelzések
megerősítették Evelint abban, hogy valamit jól csinál. A forgalma is
látványosan emelkedni kezdett. Nagyon szép eredményeket ért el,
ahhoz képest, hogy nem rég nyitott és még kevesen ismerik.
Evelin még hosszasan tudott volna mesélni, de alig várta, hogy
hallja Roland első napját a MULTI ZRT.-nél, ezért egy
gondolatmenet végén rákérdezett:
—És neked milyen napod volt, drágám?
Roland mosolyogva belekezdett:
—Felettébb érdekes. Úgy érzem, hogy nekem való hely. Sok
tapasztalatot tudok gyűjteni.
—Ne köntörfalazz! Mesélj!
Roland nevetett a rámenős kedvesén.
“—Rendben. Az egész nagyon érdekes tanulmány volt.
Kereskedelmi igazgatóként bent vagyok a Projekt Intéző
Bizottságban. Ez egy felelős szervezet, ami felel egy projekt
indításáért és kontrollálásáért. A Bizottságban a felső vezetés vesz
részt. A Vezérigazgató, a Kereskedelmi igazgató - mármint én- a
Pénzügyi igazgató és a Műszaki Igazgató. Nekünk jelent
folyamatosan a Projektvezető az elért eredményekről. Épp most
indítunk egy projektet. Vas megyében szeretnénk optikai hálózatot
kiépíteni. Ezt komoly előkészületek előzik meg, tervezés,
számolás. Délután kettőkor összeültünk egy meetingre. Épp a
Pénzügyi igazgatóval ismerkedtem, amikor bejött egy hosszú
szőke hajú, nagyon csinos nálam pár évvel idősebb hölgy.
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Gondoltam, hogy valamelyik igazgatónak az asszisztense, ezért
így szóltam:
—Jó, hogy jön kedves! Tudna nekem hozni egy kávét?
Erre rám nézett és villámokat szórt a szeme:
—Nem vagyok a csicskája. Hozzon magának!
Köpni-nyelni nem tudtam. A többiek a teremben viszont elkezdtek
hangosan nevetni. Roppant kínosan éreztem magam. A hölgy feje
egyre vörösödött és úgy nézett ki, hogy mindjárt felrobban, mikor a
Vezérigazgató odalépett hozzánk és kedélyesen hátba veregetett:
—Had mutassalak be benneteket egymásnak. Ez az ifjú titán itt
mellettem Csopaki Roland, aki mától átveszi a Kereskedelmi
Igazgatói széket. A hölgy pedig a mi keménykezű Projektvezetőnk:
Bíbor Tamara. Ne tévesszen meg a bájos külső. Belül
acélpengékből áll.
Kezet fogtunk és azonnal exkuzáltam magam:
—Elnézést a tévedésemért.
Bólintott és nem törődött velem többet.
Helyet foglaltunk és azonnal belekezdett a projekt ismertetésébe.
Megbeszéltük a pontos lépéseket, a tervezést és a felmerülő
költségeket. Nekem nagyon tetszett, hogy minden pontosan meg
volt nevezve, azaz, hogy mi a célja a projektnek, hogy a mit várunk
el tőle. Imádom, hogy ennyire minden pontosan definiálva van.
Szeretem ezt a rendszerességet. Jó lesz itt dolgozni már látom.
Az első napom azzal telt főként, hogy akinek tehettem
bemutatkoztam, megbeszélést tartottam a Vezérigazgatóval, hogy
mi a felelősségi köröm és hogy mit vár el tőlem. Megtudtam, hogy
kikkel állok kapcsolatban a cégen belül. Felvettem a kapcsolatot a
megrendelőkkel és egy levél formájában bemutattam magam,
hogy ezentúl én fogom őket tájékoztatni a projektek alakulásáról.
Kaptam egy idősebb hölgy asszisztenst, Verát, aki nagyon érti a
dolgát. Sokat segített nekem. Nagyon tetszik a multinál, hogy
kezdésnél kaptam egy 200 oldalas anyagot, amin keresztül kell
majd rágnom magam és le is fogok belőle vizsgázni. Az anyag
tartalmazza az összes számomra fontos információt, ami ahhoz
kell, hogy mielőbb aktív tagja tudja lenni a vállalkozásnak. A
legtöbb kis-, és középvállalkozásban az a probléma, hogy minden
vezető azt szeretné, hogy ha készen kapná a beosztottakat. Pedig
ilyen nem létezik. Hiába van több éves tapasztalata a szakmában,
minden munkahely teljesen más és minden új beosztott nulláról
indul.
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Nem ismeri senki és ő sem ismer senkit. Ezért ismertté kell tennie
magát. Első lépésként meg kell tudnia, hogy hol helyezkedik el a
vállalat hierarchia rendszerében, ki a közvetlen főnöke, kik a
beosztottjai, mik a tevékenységi körei, meddig terjed a felelősségi
köre, mik az elvárt eredményei és minden fontos tudnivalót, ami
ahhoz szükséges, hogy mielőbb sikeresen tudja végezni a
munkáját. Ez nagyon sokat segít abban, hogy egy új munkatárs
mielőbb belerázódjon a munkába és ez nem tarthat pár hétnél
tovább. Ráadásul így az új munkaerő nem fog lépten-nyomon
másokat feltartani a munkájában a kérdéseivel, mivel minden
fontos információ a rendelkezésére áll. Ezután amit új
munkaerőként fontos lett volna megtennem, hogy minden
személynek, akivel kapcsolatba kell majd kerülnöm, egy
bemutatkozó levelet kellett volna küldenem — ezt szerencsére egy
multi cégnél megcsinálta helyettem a HR— így csak igyekeztem
minél több kollégával személyes találkozót megbeszélnem, ahol át
fogjuk beszélni részletesen, hogy neki mire van szüksége a
munkájához a Kereskedelmi igazgatótól és nekem mire lesz
szükségem tőle, mint Kereskedelmi Igazgató. A Vezérigazgató
összehívott egy menedzsment értekezletet, ahol az egyik pont az
volt, hogy engem bemutatott a felső vezetésnek.
Ezután már csak az maradt hátra, hogy cégen kívüli személyeknek
is —akikkel a munkám során kapcsolatba kell majd kerülnöm —
bemutassam magam, mint a MULTI ZRT. Kereskedelmi
Igazgatója. Ehhez segítséget kaptam Verától és a korábbi
kereskedelmi igazgató feljegyzéseiből.
Tehát a legfőbb lépések egy új munkaerő számára a következők
bármely munkahelyen, ahová bekerül:
1. Mindent részletesen meg kell tudnia a munkájával és a cég
szervezettségével kapcsolatban.
2. Ismertté kell tennie magát.
3. Meg kell tudnia, hogy mik a szokások és az elvárások.
4. A legjobb tudása szerint fel kell vennie a szokásokat és
nyújtania az elvárásokat.
Ha ezt valaki jól betartja, akkor nagyon gyorsan fel fogja tudni
venni a cég fonalát és hamar sikereket fog elérni. Ha nem így tesz,
kudarcok fogják érni. Egy szó, mint száz tetszik ez a multi lét.
Imádom a szervezettségét! Nincsenek kérdések, nincs
bizonytalanság bennem. Tudom, hogy ha a holnap bemegyek,
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pontosan mit kell tennem ahhoz, hogy meg legyenek velem
elégedve. Segítek neked elpakolni a konyhában és utána megyek
olvasgatni a 200 oldalas anyagot, hogy mielőbb vizsgázhassak
belőle.”
—Hagyd csak —szólt Evelin. —Most megcsinálom én.
—Tündér vagy, köszönöm, édes! —válaszolta Roland és hosszan
megcsókolta a kedvesét.
Majd leült a laptopja elé, mivel a XXI. századnak megfelelően
elektronikus úton kapta meg az információkat. Evelin mosolyogva
szedte le az asztalt és pakolt be a mosogatógépbe. Örült, hogy
Rolandnak sikeres volt az első napja. Majd ő is leült a gép elé,
hogy még az aznapi eredményeket rögzítse a megfelelő
táblázatokban, úgy mint aznapi árbevétel és költségek.
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14.
Nehéz a helyes utat megtalálni és még nehezebb rajta
maradni
—Gyere be! —invitálta a lakásba Rolandot Géza. A fiú lassan
mozgott és látszott, hogy nagyon bántja a kívülről beszűrődő fény,
ahogy az ajtót nyitotta. A hatalmas tágas nappali teljesen be volt
sötétítve. A rendetlenségen és a szagon érződött, hogy Roland
napok óta ebben a helyiségben él és nem igazán szellőztettet.
Mindenfelé üres üvegek hevertek a földön. A hatalmas
ülőgarnitúrán egy pléd és párna hevert. Levetett koszos ruhák és
üres pizzás dobozok hevertek szerteszét.
—Apád mondta, hogy jönni fogsz. Tóth Géza vagyok—nyújtotta a
kezét.
—Csopaki Roland.
—Örülök, hogy itt vagy.
Géza gyűrött pólóban és alsónadrágban fogadta. Délután öt óra
volt. Roland aznap hamarabb szabadult a munkahelyéről, mivel
betegség miatt elmaradt az utolsó értekezlet. Egyenesen idejött.
Két napja hívta fel az apja telefonon és kért tőle találkozót.
—Mi a baj? —kérdezte Roland, miután üdvözölték egymást. Egy
kávézóban találkoztak munka után. —Tudom, hogy anyával
elhalasztottátok az utazást egy barátod halála miatt, akinek a
különleges öröksége egy építőipari vállalkozás és egy fiú, akit ki
kell nevelned cégvezetőnek. Biztos vagyok, hogy menni fog.
Hiszen egyszer már sikerült! —biztatta apját a fiú.
— Sajnos Géza nem ilyen egyszerű. —komorodott el Csopaki
Dénes. —Nem hallgatott rám. Léha életet élt. Aztán börtönbe
került. Kihoztam. Adtam neki még egy esélyt. Úgy látszott, hogy
összeszedte magát. Kezdte rendesen végig járni a ranglétrát.
Reggel korán érkezett, keményen dolgozott. Az emberek
elkezdték tisztelni. Ez körülbelül 3 hónapig tartott. Most megint
ugyanott tartunk, ahonnan indultunk. Ha nem mélyebbre süllyedt.
Egy hete nem jár be. Nem veszi fel a telefont. Voltam a lakásán,
nem enged be. Közben sajnos kiderült, hogy fél millió forintot
lopott az irodámban lévő széfből, aminek a kombinációját az öreg
barátom a végrendeletében elárulta nekem és én botor módon
nem változtattam meg. Tegnap sikerült felhívnom. Azt mondta,
hogy hagyjam magára, ő így akar meghalni. Nem tudom, hogy mit
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tehetnék. Csukassam le? Zárassam börtönbe? Egy haldokló
kívánsága volt, hogy faragjak férfit a fiából. Úgy gondoltam, hogy
ez nekem gyerekjáték lesz. Sajnos rá kellett jönnöm, hogy túlnőtt
rajtam. Veled nagyon könnyű dolgom volt, áldott jó gyerek voltál,
most már látom. Ez a Géza egy gyenge, mihaszna alak. Te hogy
látod?
Roland kivárt egy kicsit majd kedvesen így szólt:
—Apám, te nagyszerű ember vagy és biztos vagyok benne, hogy
meg fogod tudni nevelni ezt a fiút is, mint ahogy engem. Viszont
ne felejtsük el, hogy Géza nemrég veszítette el az apját. Az anyja
meghalt, amikor a fiú 18 éves volt. Az apja úgy próbált a fiú
fájdalmán enyhíteni, hogy korlátlan mennyiségű pénzt biztosított a
számára, anélkül, hogy bármit is kért volna érte. Ezért Gézának
nem túl fejlett az értékrendje. Számára szinte minden értéktelen,
mert az ölébe hullott és nem kellett érte megdolgoznia. Még az
iskoláit sem kellett befejeznie. Szeretetre és törődésre vágyik, mint
mindannyian. Ezt úgy gondolja, hogy a söpredéktől kapja meg,
akik a vagyona miatt akaszkodnak rá. Nincs senki, aki igazán
szeretné és tisztelné. Te sem szereted, mert csak nyűgnek tartod
és mielőbb le akarod tudni az egész kiképzést, hogy mielőbb
elmehessetek anyával Dél-Amerikába. Én ezt látom!
Dénes először nem jutott szóhoz. Majd összeszedte magát és így
szólt:
—Kemény szavak ezek, fiam! —Roland lélegzet visszafojtva várt,
hogy talán mégis túl messzire ment az igazsággal. Dénes folytatta:
—De igazak! Egytől-egyig igazak. Köszönöm a bölcs
meglátásodat, nagyon hálás vagyok érte. És ezek után szeretném
a segítségedet kérni. Szeretném, hogy ha Te beszélnél a fiúval. Te
mégis csak közelebb állsz hozzá korban, jobban meg fogod érteni.
—Rendben. Örülök, hogy ha segíthetek. —Roland
megkönnyebbült. Ezután még hosszasan beszélgettek egymással.
Most itt van Gézánál. Módszeresen elkezdte a sötétítőket
felereszteni. Géza leroskadt a kanapéra:
—Ne, már! Szétmegy a fejem ettől a fénytől —sopánkodott.
Roland hozott a konyhából egy pohár csapvizet és egy nagyobb
fajta tablettával együtt Géza felé nyújtotta.
—Ezt vedd be és idd meg a vizet. Jót fog tenni?
—Mi ez? Fájdalom csillapító?
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—Nem. Vitamin a másnaposságra.
—Én a másnaposságra inni szoktam —nevetett erőltetetten a fiú.
—Hát most nem fogsz.
Géza túlságosan megadta magát a sorsnak ahhoz, hogy
ellenkezzen. Bevette a vitamin, megitta a vizet és eldőlt a
kanapén.
Hirtelen megszólalt a csengő.
—Majd én nyitom—ugrott Roland. Te csak pihenjél.
Az ajtóban Géza “barátai” álltak meglepetten.
—Ma elmarad a buli. Gézának fáj a feje és a pénze is elfogyott.
Máshol keressetek ingyen piát.
Roland határozott fellépése és komoly üzletemberes megjelenése
hatott. Nem vitatkoztak vele.
—Micsoda lúzer! —mondták és odébb álltak.
Roland visszament Gézához. A fiú az ágyon nyögdécselt.
Betakargatta és elkezdett rendet rakni.
Megint csöngettek. Roland örömmel tessékelte be az érkezetteket,
Evelint és Esztert és a friss élelmiszerrel tömött szatyraikat. A
lányokat bemutatta Gézának, akinek mintha egy pillanatra
felcsillant volna a szeme Eszter láttán, de aztán újra a homályba
veszett. A két lány nagyon gyorsan rendbe rakták az egész
épületet. Gézát feltámogatták a hálószobájába. Még kapott egy
nagy pohár hideg vizet és még vitamint, majd magára hagyták.
Lent a nappaliban berendezkedtek. Filmet néztek és vacsorát
főztek. Este 10 órakor Géza lebotorkált az emeletről.
—Mi ez a finom illat és ti kik vagytok?
Gyorsan szedtek a fiúnak is a tányérjára a frissensültből,
zöldségekből, édesburgonyából. Miközben falatozott, ismét
bemutatkoztak neki.
—Ha jól értem, Dénes küldött benneteket és azért vagytok itt, hogy
megneveljetek? —kérdezte két falás között.
—Én nem így fogalmaznék —szólt Roland. —Az igaz, hogy Dénes
az apám és aggódott érted, ezért küldött minket, hogy nézzünk
rád. Remélem, hogy ízlik az étel? —váltott gyorsan témát.
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—Isteni. Ezer éve nem ettem ilyen jót. Ehetek még?
—Hát persze—szólt Evelin és szedett egy újabb adagot a fiúnak.
—Szóval, —kérdezte Géza, miután kitörölte a tányérját—mit
akartok itt? Pénzt?
—Nem, nem. Pénzt, nem —nevetett Roland. —Ajánlatunk van a
számodra!
—Igazán? És milyen ajánlat? —kérdezte Géza cinikusan.
—Arra gondoltunk —szólalt meg Eszter —hogy itt van ez a nagy
lakás kihasználatlanul, ezért szeretnénk ide költözni egy-egy
szobába az emeleten.
—Tessék? Nem értem. —hüledezett Géza.
—Ideköltözünk—vette át a szót Evelin. —Beszállunk a rezsibe,
hogy könnyebben boldogulj az életben. Tudom, hogy mostanában
nem vagy úgy elengedve lóvéval, mint régebben.
—Ez miért jó nekem?
—Olyanok leszünk, mint egy család. Együtt élünk, együtt nevetünk
és együtt sírunk. Segítünk egymásnak. Te segítesz nekünk, hogy
ilyen szép lakásban lakhassunk, cserébe mi beszállunk a rezsibe.
Olyan lesz, mintha a bátyád lennék. Mindig is szerettem volna egy
kis öcsit.
—Ez most komoly? Vicceltek? —Géza nem tudta, hogy mit
gondoljon az egészről.
—A családdal nem szoktam viccelődni —mondta Roland
halálosan komolyan. Majd elkezdett nevetni. A két lány vele
nevetett. Géza értetlenül figyelt. majd rá is átragadt a jókedv. Évek
óta nem érezte magát ilyen jól. Volt családja. Még sokáig
beszélgettek és nevettek. Géza kiosztotta a pótkulcsokat és
megadta a lakás riasztókódját. Éjfél körül Evelin és Roland
nyugovóra tért. A lépcsőről még visszafordultak:
—Te mikor kelsz, Géza? —kérdezte Evelin. —A reggeli miatt
kérdezem. Mi Eszterrel már hatkor elmegyünk, mert nyitjuk az
üzletet.
—Nekem reggel 9-kor van az első értekezletem, — szólt Roland is
—de fél 8-kor már elmegyek, hogy legyen időm felkészülni rá.
Géza, neked hányra kell menned?
Géza nézett rájuk csöndesen, majd kinyögte:
—8-ra szeretnék bent lenni. Úgy, hogy 7-kor indulok itthonról.
—Ez nagyszerű! —lelkendezett Eszter. —Akkor még reggel
találkozhatunk.
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Azzal mindenki nyugovóra tért. Roland és Evelin az egyik
vendégszobában, míg Eszter a másikban. Géza visszavonult a
saját lakosztályába és belül a korábbi kétségek, rossz érzések, és
lustaság helyett most örömöt és tettvágyat talált. Reggel fél 6-ra
állította az ébresztést, hogy még találkozhasson Eszterrel.

59

15.
Pénzügyi veszteség a felmérés hiánya miatt
—Örülök fiam, hogy látlak! —Dénes megölelgette Rolandot. —Ez
nagyon jó ötlet volt, hogy ebédeljünk együtt.
—Én is nagyon örülök —mosolygott a fiú. —Főleg, hogy végre
elszabadultam a soha véget nem érő értekezletekről.
Roland munkahelyéhez közeli étteremben ültek.
—Mesélj! Mi a helyzet Gézával? Bevált a tervem!
—Hát nagy meglepetést okoztál nekem. Micsoda ötlet volt
odaköltözni hozzá! — Dénes nevetett és így folytatta:—Viszont
nagyon jót tett neki. Mintha kicserélték volna. Úgy látom, hogy örül
az életnek. Korábban ezt sosem láttam rajta. Mindig fásult volt,
nemtörődöm. Nem érdekelte semmi. Most viszont nagyon ügyesen
dolgozik és látszik, hogy örömmel teszi. Varázsló vagy, fiam!
—Valójában Evelinnek köszönhetjük. Az ő ötlete volt, hogy mi
legyünk a családja és törődjünk vele. Az pedig külön szerencse,
hogy úgy vettem észre, hogy Eszter iránt komolyabban érdeklődik,
ami legalább kimozdította az érdektelenségből.
Amúgy már nem lakunk ott. Csak 2 hétig laktunk vele, hogy sínre
tegyük az életét. Viszont úgy tudom, hogy Eszter ott maradt.
Egyszóval nagyon jól sült el a merész tervem!
—Igen. Azt látom, hogy jó irányba mozdultak el a dolgok. Ügyesek
voltatok, köszönöm nektek.
—Szívesen —válaszolta Roland. Közben meghozták az ebédjüket
és hozzáláttak a falatozáshoz.
—Nem tudom, hogy mi a következő terved Gézával, de ha
javasolhatok valamit, akkor én egyre nagyobb felelőségű feladattal
bíznám meg — mondta két falat között Roland.
—Nagyon jól gondolkodsz, fiam —helyeselt Dénes. —Pont ezt
tettem magam is. Most rábíztam az egyik brigád vezetését. 5
embert irányít. Eddig jól teljesítenek. És veled mi újság? Hogy
telnek a napjaid a multinál? —kérdezte Dénes Rolandot.
—Nagyon tetszik —kezdett bele a mesélésbe Roland. —Először is
át kellett látnom, hogy mi történik és mit is csinálunk itt valójában.
1 hónapon keresztül rágtam át magam a papírhalmokon,
kimutatásokon és nyilvántartásokon, mire rájöttem, hogy hol folyik
el a pénz. Egy multinál nem tűnik fel, mert van pénz dögivel, de
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nekem, mint Kereskedelmi Igazgatónak nem mindegy, hogy a cég,
amit viszek veszteségesen vagy nyereségesen dolgozik-e. Úgy,
hogy nekiálltam felgöngyölíteni a dolgot. Csináltam egy elég
komoly kivizsgálást és kiderült, hogy mi volt a gond.
—Mi? —kérdezte kíváncsian Dénes.
Roland folytatta:
— Amikor megtervezték a soron következő optikai hálózatok
kivitelezését csak azt nézték, hogy hol lehet az országban a lehető
legolcsóbban megvalósítani. Így két helyet néztek ki a térképen.
nevezzük A-nak és B-nek. Az előzetes kutatások azt bizonyították,
hogy ezeken a helyeken lehet a legkevesebb erőforrással
megvalósítani a projektet. Úgy, hogy belevágtak és meg is
csinálták, valóban fele annyiból kihozva, mint mondjuk “C” helyen
került volna. Viszont ez a döntés 100%-ban műszaki
megalapozottságú volt és nem volt benne marketing és
értékesítés, mert az elődöm gyenge jellem lévén mindig
mindenben elfogadta a műszak döntését. Úgy, hogy elkészültek az
optikai hálózatok “A” és “B” helyen, viszont a kutyának sem
kellenek. Miért? Kiderült, hogy “A” nagyon szegény település, a
környéken nincs igény nagy sávszéllességre, több száz TV
csatornára. Hiába építettük meg viszonylag olcsón nem tudjuk
értékesíteni. Tehát kidobott pénz az egész.
“B” helyen meg van egy erős konkurens cég, akinek sokkal
magasabb az elfogadottsága a környéken, mint nekünk. Így hiába
fektettünk bele milliókat, nem tudjuk elcsábítani a lakosságot a régi
megszokottól. Ez is kidobott pénz.
Ha ilyen projekteket csinálunk, akkor hamarosan nem MULTI ZRT.
leszünk, hanem Multi Bt. Úgy, hogy most ezerrel folyik a
piackutatás a vezetésemmel, hogy legközelebb ne fürödjünk bele
a projektbe.
A tanulság az —foglalta össze Roland. —Hogy nem az számít,
hogy minél olcsóbb legyen a megvalósítás, hanem az számít,
hogy a befektetett erőforrás megtérül-e. Ha soha nem térül meg,
akkor hiába volt olcsó, akkor is csak kidobott pénz marad. Viszont,
hogy ha drágább volt a befektetés, viszont hamarosan megtérül,
akkor megérte.
—Nagyon jól látod, fiam—vette át a szót Dénes. —Sajnos ez egy
magyar virtus, hogy mindenből a legolcsóbbat, lehetőleg ingyen az
a jó megoldás. Mindig mindennek van értéke. Valójában, ha
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valamihez ingyen jutsz hozzá, akkor az számodra nem érték. Az
emberek szeretik magukat körbevenni rengeteg értéktelen
limlommal, kacattal, amit olcsón, ingyen kaptak. Én azt mondom,
hogy nincs olyan, hogy ingyen. Ami ingyen van az valójában egy
becsapás, illetve egy értéktelen dolog. Mindig mindenért meg kell
dolgozni vérrel és verejtékkel. Akinek ez nem tetszik, azok
tolonganak az 1-et fizet 2-t kap akcióknál és a leértékelt áruknál.
Sírnak, hogy nincs pénzük. Ha pedig felajánlsz nekik egy olyan
munkát, ahol rengeteget kell dolgozni, de meg is fizetnéd, azt
vissza fogják utasítani betegségre vagy egyéb okokra hivatkozva.
Ha keményen dolgozol lesz pénzed, ha nem dolgozol keményen,
akkor nem lesz pénzed.
—És az, hogy mit dolgozzál, —vette át a szót Roland.—hogy ne
fuss vak vágányra, azt felméréssel tudod meg. A Felmérés
elengedhetetlen ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mit akar a
közönség, mire van szüksége és mi az, ami számukra kívánatos.
Mielőtt Evelin megnyitotta volna a “Kék Elefánt”-ot felméréseket
készített az utcán és a környező irodaházakban, hogy mire lenne
szükségük. Így találta ki, hogy egy reggeliző helyet csinál, ahol
olyan ételeket tudnak gyorsan venni, amik elég tápanyaggal
szolgálnak ahhoz, hogy beindítsák az embereket. Ilyenek például
a fehérje turmixok, friss szendvicsek, gyümölcsök, müzlik, tojás,
péksütemények és finom olasz kávék. Minden új termék, új üzlet
beindításának alapja, hogy Felmérést készítsünk a közönséggel.
Most egy piackutató céget bíztam meg, akik a megfelelő
demográfiai adatokkal szolgálnak “C” területről, ahol a legújabb
projektünket szeretnénk beindítani.
—Úgy gondolom, hogy remek munkát végzel —dicsérte meg fiát
Dénes.
—Köszönöm, apám. Szeretném kiérdemelni a vezérigazgató
elismerését, hogy nem tett rossz lóra, amikor engem bízott meg a
feladattal. Van egy-két ellenlábasom, például a Pénzügyi Igazgató,
akinek nem tetszik, hogy ilyen fiatalon döntök milliárdokról.
Szeretnék rácáfolni, hogy megérte belém energiát fektetni.
—Milyenek a kollégák? — tért át más témára Dénes.
—Mint mondtam, a Pénzügyi Igazgató ellenem dolgozik. Sajnos
megnyerte magának a Műszaki igazgatót, aki korábban a
döntéseket meghozta és most bennem riválist lát. Van még a
Projektvezető Bíbor Tamara egy nagyon kemény vezető, aki a
csinosságát úgy kompenzálja, hogy rendszeresen üvöltözik az
emberekkel. Borzalmas! Viszont imádom a kihívásokat, úgy hogy
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meg fogom nyerni mindegyiküket —mosolygott Roland miközben a
desszertet kanalazta.
—Csak óvatosan fiam — intette óva a fiát Dénes. —Nehogy
valami olyanba keveredj, amit később megbánsz.
—Bízz bennem —nevetett Roland. —Remekül meg fogom oldani!
—Afelől nincs kétségem. Nagyon büszke vagyok rád.
—Köszönöm —ezzel megölelték egymást. Roland elköszönt és
rohant vissza a következő értekezletre.
Dénes még kért egy kávét és belemélyedt a napi jegyzeteibe
átnézve az elintézendő dolgait. Délután 5 órára volt beírva
Gézával egy egyeztetés a munkájáról, ami egyben vezető
továbbképzés is volt. Úgy látta, hogy most már érdemes energiát
fektetni a fiúba, mert valóban akar.

63

16.
Hidd el, hogy értékes vagy!

Csopaki Dénes átnézte az eredményeket, majd így szólsz:
—Úgy látom, Géza, hogy remek munkát végeztél. Jól gatyába
ráztad a csapatodat. Korábban az 5 brigádból utolsó helyen lévő
brigád most feljött a 2.helyre. Gratulálok! Ez remek teljesítmény
volt. Elárulod, hogy miként sikerült ezt elérned?
Dénes emeleti hatalmas üvegablakos irodájában ültek. Az idősebb
férfi a robusztus mahagóni íróasztal mögött ült bőrfotelben.
Szemben vele a fiú lehajtott fejjel.
—Hát… —Géza zavarban volt a dicsérettől.
—Nézz rám! A szemembe. Minden igaz, amit elmondtam. Nézz
szembe, azzal, hogy jó vagy!
Géza félszegen felnézett Dénesre. Izgett-mozgott, látszott, hogy
kényelmetlenül érzi magát.
—Most elárulok neked valamit a pénzről. Valamiért a köztudat úgy
tartja, hogy az öndicséret rossz dolog. Gyerekként is többször
megkaptuk, hogy ne dicsekedjünk. Magának a “dicsekedik” és a
“dicsekszik” szónak kellemetlen érzésű jelentése van. Ezért az
embereknek rossz érzésük lesz, hogy ha mások az érdemeiket
sorolják. Gyakran hallani ilyenkor szabadkozásokat, illetve gyorsan
eltereljük a témát másra, nem hagyva a másik félnek kellően
felmagasztalni minket. Ráadásul, ha a saját értékeidet és
eredményeidet tényszerűen közlöd, azt is dicsekvésnek tekintik.
Pedig minden szóról-szóra igaz.
Egy ember úgy tud pénzt kapni a munkájáért, ráadásul sok pénzt,
hogy ha elhiszik neki, hogy sokat tud és nagyon értékes, amit
csinál. Ha visszautasítod a dicséretet, ezzel azt mutatod ki, hogy
Te nem is vagy olyan értékes, a véletlen műve volt, hogy
eredményt értél el, kvázi nem kell, hogy nagyon megfizesselek a
munkádért. Ez nem azt jelenti, hogy érdemtelenül dicsérjük fel
magunkat. Ez az, ami helytelen. Viszont elismerni a saját
érdemeidet helyes. Úgy is mondhatnánk, hogy ismertté teszed az
elvégzett jó munkádat és a valós jó képességeidet. Ne szégyelld,
ha dicsérnek! Minden szava igaz. Fogadd el, hogy jó vagy, hiszen
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az eredmények azt bizonyítják. Mindig az eredmény számít,
viszont azt fogadd el és ne félj elmondani másoknak.
Nagyon sok értékes ember dolgozza magát halálra anélkül, hogy
erről bárkinek is szólna, hogy mennyit dolgozik és ezzel milyen
eredményeket ér el. Utána pedig csodálkozik, hogy alig keres
pénzt és a nála kevésbé okos személyek degeszre keresik
magukat. Miért? Azért, mert azt a pár eredményt amit elértek
fűnek-fának híresztelik. Sejtem, hogy min mész keresztül, mert
nálunk Zsófia, Roland nővére volt az, aki folyton kételkedett
magában. Rolanddal nem volt soha gondom, kicsi korától kezdve
rengeteg önbizalommal volt megáldva. Talán túlságosan is!
Viszont Zsófia volt az, aki mindig azt gondolta, hogy dicsekedni
bűn. Ezért több munkahelyén is kihasználták, mert hagyta és
sosem szólt. Sosem beszélt senkinek az érdemeiről és később
csodálkozott, hogy a nála sokkal gyengébb képességű
személyeket nevezték ki vezető beosztásba. Később elkerült
Angliába, ahol nagyon komoly statisztikát vezetnek a munkatársak
eredményeiről, így azonnal kitűnt a képessége és vezetőnek tették
meg. Magyarországon ez nagyon ritka, hogy ennyire nézze egy
vezető a munkatársak tényleges eredményeit. Ezért
szükségszerű, hogy a munkatárs tisztában legyen a saját
képességeivel és a tényleges értékes munkájával és erről mindig
tájékoztatnia kell a környezetét, főleg a vezetőit. Ha pedig
megdicsérlek, akkor húzd ki magad büszkén.
A pénzt az emberek mindig annak fizetik, akiről elhiszik, hogy
igazán tud. Ha füled-farkad behúzod és csak csendesen álldogálsz
a sarokban, akkor senki nem fogja azt gondolni rólad, hogy
mekkora egy táltos vagy. Húzd ki magad, légy büszke az elért
eredményeidre.
—Rendben van, értem én. De mit csináljak azzal a sok rossz
dologgal, amiket korábban nem jól csináltam: ittam, drogoztam,
nem dolgoztam, kárt okoztam —vetette közbe Géza.
—Természetesen ezek is megtörténtek. Vállald fel, hogy nem
helyesen viselkedtél, vállald értük a következményeket. Viszont
vállad fel a mostani eredményeidet is. Mindkettő Te vagy! És
valójában az számít, hogy mivé akarsz válni. Ha becsületes,
sikeres vezető szeretnél lenni - és ezért mindent meg is teszel, akkor az leszel. Ha viszont továbbra is azon keseregsz, hogy
mennyire elrontottad az életedet, akkor egy megkeseredett,
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sikertelen, mogorva személy leszel. Melyik szeretnél lenni? —tette
fel a kérdést Dénes.
—Természetesen az előbbi—válaszolta vigyorogva Géza.
—Remek —mondta Dénes. —Akkor folytassuk le újból az előbbi
beszélgetést. Úgy látom, Géza, hogy remek munkát végeztél. Jól
gatyába ráztad a csapatodat. Korábban az 5 brigádból utolsó
helyen lévő brigád most feljött a 2.helyre. Gratulálok! Ez remek
teljesítmény volt. Elárulod, hogy miként sikerült ezt elérned?
Géza mosolyogva és büszkén állta a tekintetét majd így szólt:
—Köszönöm, az elismerést. Nem volt könnyű. Nagyon
megdolgoztam érte. A csapatomból 3 állandóan a kocsmában
lógott, a maradék kettő pedig inkább csak betanított munkásként
működött, mint szakemberként. Egyik reggel összehívtam egy
gyűlést a helyi kocsmában. Mindenkinek fizettem egy italt és azt
mondtam: “ Srácok! Mi vagyunk a legrosszabb brigád, pedig ahogy
körbenézek, azt látom, hogy Ti remek szakemberek vagytok.
Sajnos sosem lettetek elismerve. Én biztos vagyok benne, hogy
több van bennetek, mint hogy a kocsmában lődörögjetek egész
nap. Megnéztem a munkátokat. Senki nem tud úgy falat rakni, mint
ti. Sokkal precízebbek vagytok bármelyik másik csapatnál. Viszont
nekem az kell, hogy határidő előtt meglegyen a munka. Most
fizetem az italotokat. Viszont ezután senkit nem akarok meglátni a
kocsmában. Akit itt találok az repül. Viszont, ha határidő előtt
befejezitek a munkát, ismét vendégeim vagytok egy-két italra a
kocsmában. Ki az, aki benne van?” Bizonytalanul néztek
egymásra. Végül is egyikük sem ment el.
—Nagyszerűen egybe kovácsoltad a csapatot—dicsérte tovább
Dénes. —határidő előtt nem sikerült teljesítenetek, viszont
határidőre igen. Ami nagyon nagy szó, tekintve, hogy ez a brigád
eddig 2-3 hetes csúszásokkal dolgozott mindig. Gratulálok, Géza!
Nagyon jó vezető vagy! —azzal Dénes felállt és kezet rázott a
fiúval. Géza állta a tekintetét és már nem volt zavarban.
—Köszönöm, és köszönöm a belém vetett bizalmadat —mondta.
—Nagyszerű ember vagy! —folytatta Dénes. Ezért úgy döntöttem,
hogy kinevezlek az egyik műszak vezetőjének. Ez azt jelenti, hogy
5 brigád lesz alattad 5 brigádvezetővel. Ezentúl csak a
brigádvezetőkkel érintkezel. Tanítsd meg nekik, hogy hogyan kell
csapatot kovácsolni.
Géza egy pillanatra elámult, de hamar összeszedte magát és a
zavar helyét átvette a büszkeség:
—Köszönöm. Nem fogsz bennem csalódni!
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—Ebben biztos vagyok —felelte Dénes. —Itt vannak a Műszakod
projektjei, nézd át őket és holnap délután már Te tartod az
értekezletet a brigádvezetőknek.
—Köszönöm.
Géza átvette a papírokat és elindult az ajtó felé.
—Géza! —szólt utána Dénes az íróasztala mögül.
A fiú visszafordult az ajtóból.
—Apád büszke lenne rád. —mondta Dénes meghatódva.
—Tudom —mosolygott Géza és büszkén kilépdelt az ajtón.
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17.
Váratlan szerelmi affér
Roland nagyon büszke volt magára. Az elmúlt egy hónapban
elérte, hogy a Műszaki Igazgató és a Pénzügyi Igazgató is
együttműködővé váljon vele szemben. Már csak a Projekt
vezetővel kellett valamit kezdenie. Ez nehezebb diónak tűnt, mint
gondolta.
A Műszaki Igazgatóval indított. Roland ügyesen tudott beszélgetni
az emberekkel. Érdeklődő volt, szemben azokkal az emberekkel,
akik érdekesnek akarnak látszani. Jól irányzott kérdéseivel és
azzal, hogy képes volt türelmesen meghallgatni az embereket
rengeteg információhoz jutott a munkatársaival kapcsolatban. Ezt
a technikáját már gyerekkorban kezdte kifejleszteni és később
csak tovább erősítette. Kedves, természetes modorával nagyon
könnyen elérte, hogy az emberek megnyíljanak neki és
beszéljenek. És mindig figyelt arra, hogy mit mondanak és hogy
hogyan mondják. Ezekből rengeteg mindent le tudott szűrni a
személy jelleméről.
A Műszaki Igazgatót Deák Györgyöt meginvitálta egy ebédre a
közeli étterembe és addig kérdezgette, amíg nem talált valami
olyan témát, amiről György szívesen beszélt. Kiderült, hogy
nagyon szeret pecázni. Több versenyt is megnyert, rendszeres
szereplője a Horgász magazinnak. Roland ámulattal hallgatta,
ahogy György átszellemülten mesél a különböző botok, és
alkatrészek jelentőségeiről és a horgász helyekről. Miután a
Műszaki Igazgató vidáman és lelkesen ecsetelte a horgász
kalandjait áttért a céges ügyekre. Biztosította, hogy semmilyen
módon nem szeretne a beleszólni György munkájába, csak azt
kéri, hogy működjenek együtt, abban, ami a cégnek a lehető
legjobb. Az ebéd végére a Műszaki igazgató a támogatásáról
biztosította.
A következő a Pénzügyi Igazgató volt. Itt az asszisztenssel
beszélgetett Roland és megtudta, hogy Kékes Gábor nagy
zenerajongó. Imádja a klasszikusokat. Egyik alkalommal hangosan
ecsetelte a Pénzügyi Igazgató jelenlétében, hogy van két jegye az
esti Mozart és Bach koncertre, viszont betegség miatt nem tudnak
elmenni a párjával. Szívesen átadja a jegyet annak, aki szeretne
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elmenni rá. Kékes Gábor azonnal lecsapott a lehetőségre és el is
mentek a nejével rá. Pár nap múlva Roland érdeklődött, hogy
milyen volt a koncert és kérte, hogy ebédeljenek együtt, ahol
elmesélheti neki. Gábor belement. Eleinte visszafogott volt, de
aztán belemelegedett a koncert részleteibe és teljesen elfelejtette,
hogy korábban ellenségesen viselkedett Rolanddal szemben. A
következő lépésként a munkájáról kérdezte és magasztalta a
tudását. Szó szót követett, kisimították az érdekkülönbségeket és
végül úgy váltak el, hogy tudnak együttműködni a cég érdekében.
Roland örült az eredményeknek. Még a Projektvezető volt hátra.
Vele nem igazán tudott szót érteni. A hölgy folyton lenézően
beszélt mindenkivel és gyakorta üvöltözött, ezzel próbálta női
mivoltát felerősíteni. Az értekezleteken mindenki be volt szarva
tőle. Roland próbált kedves lenni vele, nem használt, próbált
kemény lenni nem használt. Egyszerűen nem tudott vele
kommunikálni. Próbálta a többiektől megtudakolni, hogy mit szeret,
de senki nem tudott róla szinte semmit. Annyit sikerült kiderítenie,
hogy egyedül él a kutyájával és szabad idejében a közeli Fitness
terembe jár edzeni.
Éppen el volt tanácstalanodva, hogy miként fogjon hozzá Tamara
megpuhításához, amikor egy nemvárt esemény a malmára hajtotta
a vizet. A délutáni értekezleten voltak és pont Tamara beszélt,
szokása szerint erőteljes hangon, amikor hirtelen elhallgatott és
összecsuklott. Azonnal felpattantak és máris ott voltak körülötte,
élesztgették. Roland közben szólt az asszisztensének, hogy hívjon
mentőt. Tamara magához tért, de nagyon kába volt. A mentősök
megérkeztek. Megvizsgálták a nőt és megállapították, hogy
kimerült és pihenésre van szüksége. Azt tanácsolták, hogy menjen
haza pihenni. Kapott egy pohár vizet, amitől jobban lett és felállt.
Roland támogatta és felajánlotta, hogy hazaviszi. Tamara hálásan
kapaszkodott belé és elfogadta a felajánlást.
Bíbor Tamara nagyon közel lakott az irodához, ezért gyalog járt be
dolgozni. Most Roland beültette az autójába és hazafuvarozta.
Gondosan bekísérte a lakásba. Lefektette Tamarát a nappaliban
lévő nagy kanapéra, főzött neki egy teát és adott neki a mindig
magánál hordott vitaminkészletéből egy nagyobb adagot. Majd
leszaladt a sarki boltba némi élelmiszerért és gyorsan összeütött
egy tojásrántottát. Együtt megették és közben Tamaránál megtört
a jég. Sírva fakadt:
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—El sem tudom mondani, hogy mennyire hálás vagyok neked.
Egyedül élek már 7 éve. Azt sem tudom, hogy milyen, amikor
valaki törődik velem. Nagyon kis faluból származom. Szüleim
egyszerű dolgos emberek. Azt sem tudják, hogy én mit csinálok.
Nem is értenék. Egész életemben egy bizonyítási vágy hajtott,
hogy bebizonyítsam nem vagyok ostoba szépség. Ezért nagyon
keményen dolgozom. Napok óta cigarettán és kávén élek. Szinte
egyáltalán nem alszom, hogy a projekt indulás tökéletese legyen—
közben kifújta az orrát és megtörölgette a szemét.
Roland megértően hallgatott.
—Annyira vágyom egy kis gyöngédségre, törődésre, de közben
minden férfit elriasztok magam mellől, mert attól rettegek, hogy ha
nem vagyok elég kemény, akkor buta szőkének fognak tartani.
Roland hagyta, hogy jól kisírja magát. Majd betakargatta. Tamara
egy szemvillantás alatt aludt el. Roland közben rendet rakott a
lakásban. Elment megsétáltatta a kiskutyát, majd visszatérve a
lakásba ételt és friss vizet adott neki. Nem tudta eldönteni, hogy
elmenjen-e és hagyja itt a nőt, vagy várja meg míg felébred.
Végül úgy döntött, hogy itt marad biztos, ami biztos, nehogy valami
baja legyen. Inkább elővette a laptopját és nekiállt dolgozni. Tudta,
hogy Evelin nem aggódik érte, hiszen volt, úgy, hogy sokáig
dolgozott.
3 óra múlva este nyolckor Tamara felébredt.
—Még itt vagy? —csodálkozott, amint meglátta Rolandot.
—Igen. Gondoltam megvárom, hogy hogy vagy. Hogy érzed
magad?
—Remekül —nyújtózkodott a nő. —Rég nem voltam ilyen jól.
Kimegyek a fürdőbe kicsit felfrissítem magam.
—Akkor én mennék is —állt fel Roland.
—Maradj, kérlek! Pár perc és jövök—azzal berobogott a
fürdőszobába.
Roland összepakolta a laptopját, felvette a zakóját és indulásra
készen várt. Pár perc múlva Tamara előkerült a fürdőszobából
frissen, megmosakodva.
—Még egyszer nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem —mondta
miközben az ajtó felé kisérte Rolandot. —Nagyon jól esett. Régen
nem kaptam ilyen törődést.
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—Szívesen. A kutyádat is megsétáltattam —mondta a férfi
mosolyogva.
—Eszméletlen vagy! —mosolygott Tamara is. —Nagyon
különleges férfi vagy, Csopaki Roland.
Azzal egy hirtelen mozdulattal átölelte a férfi nyakát és szájon
csókolta.
Roland érezte a fogrém mentolos ízét és maga sem érti miért, de
nem húzódott el, hanem visszacsókolta a nőt. Megszűnt körülöttük
idő, tér, csak ketten voltak. Hosszasan ölelkeztek és csókolóztak.
Ahogy visszatért a valóság, Rolandba belenyilallt a lelkifurdalás.
Gyorsan kibontakozott az ölelésből és fejvesztve rohant le a
lépcsőn.
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18.
Ügyfélkezelés felsőfokon
—Kérsz még zöldséget?
Roland hirtelen feleszmélt a gondolataiból. Evelin ott állt mellette
kezében a zöldséges tállal.
—Már harmadszor kérdezem. Kérsz még zöldséget?
—Igen, persze.
—Nagyon el vagy gondolkozva. A munka miatt?—kérdezte Evelin
kedvesen.
—Igen, persze. —Roland mentőövként kapaszkodott bele. —Ne
haragudj, drágám, de már a holnapi prezentáción jár a fejem.
—Semmi gond—Evelin megértő volt, ami még jobban bántotta
Roland lelkiismeretét. —Azért én mesélhetek, hogy mi történt a
Kávézóban?
—Természetesen— mosolygott Roland és próbált lazának tűnni,
de Evelin minden pillantásától azt érezte, hogy a lány a veséjébe
lát és hamarosan szemrehányást tesz majd neki a történtekért. De
nem így történt.
Evelin fesztelenül belekezdett a sztorizásba:
—Képzeld, nagyon megvagyok elégedve Eszterrel. Egy varázsló.
Annyira ügyesen bánik a vendégekkel, hogy tanítani kellene.
Tudod, hogy most már egyre többen jönnek reggelizni hozzánk és
hát mindenki siet, kapkod, nehogy elkéssen a munkából. Ezért
gyakran idegesek és türelmetlenek. Eszternek is csak két keze
van, azzal dolgozik. Fel sem foghatom, hogy, hogyan képes
türelmes és kedves maradni a legnagyobb roham közepén is.
Nekem már régen elszakadt volna a cérna. Ma is volt egy-két
nagyon - hát szépen mondva, nem kedves vevő, - akikkel
varázslatosan szót értett. Megkérdeztem a titkát, hogy hogyan
csinálja és elmondta.
• A legfontosabb, - ami elengedhetetlen, ha valaki emberekkel
foglalkozik - , hogy szereti az embereket. Barátságos,
segítőkész velük. Szereti a munkáját is és alázattal végzi azt.
• Teljesen átérzi a vendégek problémáját, bajait. Soha nem
kérdőjelezi meg, nem vonja kétségbe. Türelmesen meghallgatja
és megértő visszacsatolásokat ad róla: “Nagyon sajnálom, hogy
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így gondolja.” “Megértem, hogy így érez.” Ami érdekes, hogy az
“Önnek teljesen igaza van.” kifejezést ritkán használja és mégis
mindig sikerül lenyugtatnia a vendéget az előbbiekkel.
Egyszóval soha nem vitatkozik az ügyféllel, de ezzel együtt
nem fontos, hogy igazat adjon neki.
• Nem veszti el a türelmét, századjára is ugyanolyan kedvesen
sorolja az összetevőket, illetve válaszol a kérdésekre.
• Törődik a vevőkkel! Mindenkire figyel, mindenkihez van egy-két
kedves szava. Ha van rá idő, akkor kérdezgeti őket a
munkájukról, családról, önmagukról. Így sok mindent meg tud
róluk.
• Nagyon jól alkalmazza az UPSELL - Adj el többért! technikát.
Törődik a vevőkkel, így tudja már, hogy mit szeretnek. Ha jön
valami újabb és drágább péksütemény, turmix, szendvics akkor
bátran ajánlja nekik, hogy próbálják ki. Mindig finoman
megmagyarázza, hogy miért lesz jó a vevőnek, ha a drágább
süteményt vagy turmixot kéri. Például: “Jött most egy új epres
turmix, amiben több a B-vitamin és ásványi anyag, mint a
korábbiban, így nem szükséges mellé még vitamint is szedned.
Kipróbálod?”
• CROSS-SELL - Adj el többet! technikát is használja.
Folyamatosan ajánl termékeket a vásárlóknak. Például: “A kávé
mellé adhatok most friss, ropogós brióst. Most érkezett a
pékségből, még meleg. Isteni a kávéval együtt. Megkóstolja?”
• Ha valaki nagyon régóta vár már a sorára, vagy valami
reklamációja van, akkor egy ajándék egészség szelettel
kedveskedik. (Ezt nem is mondtam neki, magától kezdte
csinálni, és utólag kérdezte meg, hogy nem gond-e, ha ezt
alkalmazza. Természetesen igent mondtam, hiszen magam is
így tettem volna.)
• Ha valaki először jár nálunk, akkor annak azonnal ajánl a
népszerű termékeinkből vagy felhívja a figyelmet az aktuális
akciónkra. Még nem ment el tőlünk, úgy senki, hogy ne talált
volna magának valamit.
• Végezetül pedig, hogy ha estére nagyon kimerült és már nem
akar több emberrel beszélni, akkor hazafelé betér egy közeli
parkba. Leül az egyik padra és nem csinál mást csak nézi az
embereket. Nézi, ahogy anyukák tologatják a babakocsiban a
kisbabákat, férfiak és nők sétáltatják a kutyájukat, gyerekek
játszanak. Teszi ezt addig, amíg már ismét jól nem érzi magát
és alig várja, hogy mikor lesz holnap, hogy újra jöhessen
dolgozni, és emberekkel lehessen.
—Egyszóval, varázsló a csaj! —fejezte be a beszédet Evelin. —
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Veled mi történt ma?
Rolandba megállt az ütő és alig mert felnézni, miközben zavartan
válaszolt:
—Seeemmi, különös. Nem baj, ha később fejezem be a vacsorát,
de még meg kell csinálnom holnapra a prezentációt?—kérdezte és
már fel is pattant a székből.
—Persze, csináld csak. —válaszolta Evelin.
Roland elviharzott az íróasztalához dolgozni és beletemetkezett a
munkába, csak, hogy ne kelljen Evelint tovább néznie és beszélnie
hozzá. A rátörő lelkiismeret furdalás és titkolózás új volt számára
és nem tudta, hogy mi tévő legyen. Korábban soha nem fordult elő
olyan, hogy titkaik lettek volna egymás előtt. Most viszont Roland
erősen titkolta, hogy aznap megcsókolta Tamarát a Projekt vezetőt.
Evelin befejezte a vacsorát egyedül és nekiállt elmosogatni.
Közben Rolandon járt az esze, hogy valami nem stimmel, de még
nem tudja, hogy mi az.
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19.
A nehéz ügyfél
Csopaki Dénes hallotta, hogy becsapódott a bejárati ajtó. Mária
jött meg. Fáradtan, nyűgösen.
—Minden rendben volt, drágám? –üdvözölte.
—Nem, semmi nem volt rendben—fakadt ki Mária.
—Hát az nem jó–szólt Dénes, majd gyorsan hozzátette—
Csüccsenj le! Főzök egy finom teát és megbeszéljük, rendben?
—Ez remek ötlet!–nézett hálásan a férjére Mária.
—Szóval —kezdett bele Mária, miközben a meleg teát
kortyolgatták. —Van most egy új vevőm, Krisztina, egy
rendezvényszervező, aki elkezdett tőlem rendelni virágokat a
rendezvényeire. Ha megbeszélünk valamit, gyönyörűen
elkészítem a csokrot, asztaldíszt, dekorációt, amit kér és utána jön
és erőteljes nemtetszését fejezi ki. “Ez pocsék.” “Nincs neked
ízlésed?” “Nem látod, hogy ez mennyire nem illik össze?”
Ilyenkor lenyelem és újra csinálom. Nekem ez plusz idő és pénz,
mert nem tudom úgysem felhasználni már az elkészített virágokat
másra. Próbálok a kedvében járni. Mindig nagyon figyelek,
jegyzetelek, hogy mit hogyan szeretne. Erre tudod, hogy mit
csinál? –Mária teljesen fel volt paprikázódva, ahogy mesélt. –
Amikor megmutattam neki a kész művet, közölte, hogy ő ilyet
sosem kért. Megmutattam neki a jegyzetelt papírt, amire azt
mondta, hogy biztosan rosszul írtam le, mert ő ilyet sosem
mondott. Hát a guta majd megütött tőle! Ezt csinálja velem már
közel két hónapja. Nyelek és tűrök, mert a vevőnek mindig igaza
van, próbálok mosolyogni, de már egyre nehezebben bírom. A
múltkor “véletlenül” elejtettem, hogy biztos talál másik virágost,
ahol jobban az igényei szerint készítik el a virágokat. Tudod, hogy
mit válaszolt? —emelte fel a kezét Mária a hangsúly kedvéért.
—Na, mit? —kérdezte Dénes kedvesen.
—Azt válaszolta, hogy nem szeretne máshová menni, mert
nagyon meg van velem elégedve és úgy gondolja, hogy azok a kis
nézeteltérések jó kommunikációval helyrehozhatok. Kis
nézeteltérések? Lepocskondiázza a munkámat, teljesen hülyének
állít be. Már gyomorgörcsöm van, amint meglátom. Ma például egy
esküvőre készítettem komplett díszítést, csokrokat. Szokásához
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híven mindent megkritizált, a menyasszonyi csokrot kétszer
köttette velem újra. Végül 50% kedvezménnyel elvitt mindent.
Hagytam, csak menjen már és ne legyen vele több munkám.
Tiszta ráfizetés nekem ez az ügyfél. Nem beszélve arról, hogy
minden önbizalmam odalett, és egy szerencsétlen, rosszul
dolgozó embernek tartom magam – Mária dühe végül átcsapott
sírásba. —Olyan szerencsétlennek és tehetetlennek érzem
magam. Nála nem használ, ha kedves vagyok. Annál inkább
kihasznál engem. Mi tévő legyek?
Dénes hagyta, hogy kicsit pityeregjen, majd így szólt:
—Megértem, hogy ki vagy borulva miatta. Sajnos vannak ilyen
emberek, akiknek nem tudsz jót tenni, akikkel nem tudsz elég
kedves lenni. Mindig gonoszok maradnak. Ez az emberek 20%-a.
Fogadd el, hogy nekik sosem fogsz tudni megfelelni. Ne is
erőlködj! Inkább koncentrálj a maradék 80%-ra, akiknek érték, amit
csinálsz. Ezen az ügyfélen kívül volt ma más vevő is az
üzletben?—kérdezte végül.
—Nem tudom. Nem emlékszem. Biztos volt.
—Rendben. Próbáld felidézni?
Mária elgondolkozott, majd el kezdte sorolni:
—Volt egy férfi, aki a párjának vitt virágot, volt két fiatal, akik az
édesanyjuknak vittek csokrot. Volt még néhány férfi és nő, akik
cserepes virágokat vettek.
—És nekik mi volt a véleményük a munkádról, a virágokról?
—Nagyon örültek, tetszett nekik, megcsodálták! —mosolyodott el
Mária.
—Látod, egyetlen kritikus vevő háttérbe szorítja a többi elégedett
vásárlódat. Pedig ők vannak többen. Ne engedd, hogy így legyen.
Ők sokkal fontosabbak, mint az az egy kritikus személy, akiről
tudjuk, hogy nem fog megváltozni.
—Persze. Tudom, de olyan nehéz nem összezuhanni, amikor a
munkámat lekicsinyli.
—Miért hagyod?
—De hát ő egy vevő, és mégis mit csináljak? —értetlenkedett
Mária.
—Én a helyedben–kezdett bele Dénes — először is közölném
vele, hogy szakképzett virágkötő vagy és több díjat is nyertek az
alkotásaid. Te minden tőled telhetőt megteszel, hogy elégedettek
legyen az ügyfeleid, de sajnos vannak, akiknek semmi nem elég.
Őket nem szeretnéd tovább kiszolgálni.
—Jaj, mit fog rá mondani? — aggodalmaskodott Mária.
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—Az ilyen típus? Nem fogja magára venni, ne aggódj! —
mosolyodott el Dénes. —Ezért sajnos keményebb eszközökhöz
kell folyamodnod. Kerek-perec meg kell mondanod, hogy nem
szolgálod ki többet!
— És…és akkor mi lesz? — sápadt el Mária.
—Mi lehet a legrosszabb, ami történhet? — kérdezett vissza
Dénes.
— Megsértődik, elhord mindennek, fenyegetőzik.
— Ez túl élhető?
— Végül is igen–kezdett megnyugodni az asszony.
—Egyszerűen csak állnod kell a sarat, és szemrebbenés nélkül
végig hallgatnod a szitok áradatát és nem engedni. Kedvesen
tessékeld ki az üzletből!
—És mi lesz, ha rosszat ír rólam és az üzletemről a Facebook-on?
—Arra is van megoldás, majd visszatérünk rá, hogy ha ott tartunk
— válaszolta kedvesen a férfi. Egyelőre koncentráljunk az első
feladatra. Távolítsd el az ügyfeleid közül!
—Rendben —Mária elszánt volt.
Másnap este Mária vidáman, pehely könnyű léptekkel érkezett
haza. A férje nyakába ugrott és össze-vissza csókolta.
—Mi történt? Mesélj! —kérte a férfim amint kibontakoztak az
ölelésből.
—Megtettem—az asszony szinte röpködött. —Megtettem.
Kiraktam Krisztinát az üzletből. Látnod kellett volna! Először úgy
meglepődött, hogy nem jutott szóhoz. Utána próbált mézesmázosan közeledni, hogy “Drága Máriám! Beszéljük ezt meg! Te
vagy a legjobb virágkötő. Mi olyan jó csapat vagyunk együtt! Ha
valami gondod van velem mondd el, megbeszéljük!” És én nem
engedtem. Ragaszkodtam, ahhoz, hogy távozzon. Mivel nem ért
célt, egyre idegesebb lett! Végül már kiabált és fenyegetőzött. És
én továbbra is nyugodtan álltam és kértem, hogy távozzon. Végül
elment és becsapta az ajtót maga után. Még mindig remegek,
hogy ki mertem állni magamért. Viszont nagyon jól érzem magam.
Mintha egy súlyos követ hagytam volna el! — Mária majd
kicsattant az örömtől.
Dénes nagyon örült, hogy ilyennek látja. Boldogan ölelte magához.
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20.
Vita a munkahelyen
Estefelé járt az idő. Csopaki Dénes a heti képzést tartotta ifj. Tóth
Gézának az irodájában. Aznap a munkatársak különböző érzelmi
hangulatáról volt szó.
Géza fel is vetett rögtön egy kérdést:
—Jó is, hogy erről beszélünk, mert van egy problémám, amit meg
akartam kérdezni tőled.
—Mondjad csak!—biztatta az idősebb férfi.
—A brigádomban van két nagyon különböző beállítottságú
személy. Károly mindenkihez kedves, tele van energiával, és
nagyon szorgalmas is. Viszont ott van Ferenc, aki szakmailag a
legjobb mind között, nagyon nagy tudása van, viszont gyakran
beszól a többieknek, pofákat vág, ha szólsz hozzá és
összességében véve nem jó vele együtt dolgozni. A többi három
retteg tőle, ezért gyakran hibáznak és szerencsétlenkednek. Ma
reggel, amikor az eligazítást tartottam nekik az aznapi munkájukról
Károly szót kért és elpanaszolta, hogy nagyon rosszul érzi magát,
mivel Ferenc folyton megbántja őt és a többieket is. Imádja a
munkáját, viszont mióta Ferenc a mi csapatunkba került, azóta
gyomorgörcse van minden reggel, hogy be kell jönnie dolgozni.
Azt kérte, hogy Ferenc mondja el, hogy mi baja van vele. Ferenc
elmondta, hogy neki senkivel nincs semmi baja, ő ilyen, befelé
forduló és mufurc. Nem annyira kedveli az embereket. Végzi a
munkáját, csak hagyják békén.
—Nem semmi—mondta Dénes. —És mit mondtál nekik?—
kérdezte.
—Azt mondtam—folytatta a beszámolót Géza—, hogy
mindkettőjük munkája nagyon fontos és értékes, becsüljék meg a
másik munkáját, mert mindketten minden tőlük telhetőt
megtesznek. Ezt kell értékelni. Fogadják el, hogy a különböző
személyiségükből adódóan nem viselkednek egyformán. Viszont
kértem, hogy igyekezzenek barátságos hangon közelíteni
egymáshoz, mert joggal várják el a másiktól, hogy az így
válaszoljon, ezért nekik is így kell tenniük. Ferenc elnézést kért, ha
bárkit is megbántott. Károly elfogadta és mindenki ment a dolgára.
A másik három brigádtag is részese volt az egész beszélgetésnek.
Kíváncsi vagyok, hogy neked mi a véleményed az egészről?
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—Ez nagyon jó felvetés. A két különböző személy jól mutatja a
különböző érzelmi hangulatú személyeket. A mai nap témája
amúgy is ennek a bemutatása. Szerinted Károly melyik csoportba
tartozik?
—Én úgy gondolom, hogy abba a csoportba, akiket
együttműködőnek hívtunk—válaszolta Géza.
—Nagyon jó. Az együttműködő személyek lelkesek, barátságosak
másokkal, és segíteni akarnak másoknak. Nagyon jó velük együtt
dolgozni, mert problémamegoldók, magas a felelősségi szintjük és
ha szeretik, amit csinálnak, akkor “a csillagokat is lehozzák az
égről”. Szerinted Ferenc milyen lehet?
—Hm. Biztos, hogy nem az “óvatos” kategóriába tartozik.
—Remek meglátás. Az “óvatos” személyek nem igazán lelkesek,
viszont érdeklődőek és nagyszerűen végzik a munkájukat.
Szeretik a szabályokat és ha részletesen le van írva, hogy mit
hogyan csináljanak, meddig tart a felelősségi körük, mi az amiben
dönthetnek. Ragaszkodnak a tényekhez, ezért nagyon jó elemzők,
precíz kivitelezők. Ha nem jól fogalmazol, akkor az ilyen típussal
gyakran keveredhetsz vitába. Ilyenkor találni kell valamit, amivel
egyetérthet, amiről szívesen beszél és utána lehet újra
előhozakodni a vitás kérdéssel. Mi a következő kategória?
—A hibáztató—vágta rá a fiú.
—Igen. Mit tudunk erről a típusról?
—Nem igazán vállal felelősséget, ezért mindenki mást hibáztat
maga körül. Nem túl barátságos az emberekkel, sőt gyakran
odamondogat bántó, sértő dolgokat másoknak. Uralkodni akar
másokon. Azt szereti, ha mindenki úgy táncol, ahogy ő fütyül. Ha
hibázik, akkor mindig másokat okol érte.
—Nagyon jó. Milyen az utolsó kategória? — kérdezte Dénes.
—Mártír.
—Kiváló! —dicsérte meg Dénes a fiút. —Mik a jellemzői?
—Visszahúzódó. Látni rajta, hogy fél. Ezért gyakran hazudik, hogy
nehogy bajba kerüljön. Nem tudja, hogy pont a hazugságai miatt
kerül bajba. Ha megdorgálják, akkor sírva fakad. Depressziós.
Gyakorta történnek vele balesetek vagy betegségek. Nem jó
munkaerő. Nem lehet rá számítani, ezért munkahelyen nem
érdemes sokáig alkalmazni.
—Nagyszerű. Ezek alapján melyik érzelmi hangulatba helyeznéd
Ferencet?
Géza gondolkodott kicsit, majd így szólt:
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—A hibáztatóba.
—Jó. Miért döntöttél így?
— Azért, mert ez a típus lehet nagyon jó szakember is, és
végezheti remekül a munkáját, viszont emberileg nem tud
csapatban dolgozni. “Kinyírja” maga mellett a dolgozókat. Azon
vehetjük észre magunkat, hogy a jó emberek elmennek, és csak ő
marad. Ráadásul gyakran hangoztatja, hogy nélküle a cég nem
lenne sehol. Ő az, aki itt teljesít. Ferenc pont ilyen. Pontosan ezt
csinálja. Károly rosszul érzi magát a környezetében. Mit tudok vele
kezdeni?
—Jó kérdés! — kezdett bele az idősebb férfi. — Ha tudsz neki
olyan munkát adni, ahol nem érintkezik másokkal, akkor
nagyszerűen végzi a dolgát, és jó munkaerőnek számíthat.
Adhatsz neki nagyobb felelősségű munkát és megnézheted, hogy
hátha felnő hozzá. Viszont, ha nem tudja levetkőzni ezt a förtelmes
stílusát és nem képes az emberekkel barátságosabban bánni,
akkor bármilyen jó szakember is muszáj megválni tőle, mivel
megmérgezi a légkört. Úgy viselkedik, mint egy “sértett
menyasszony”. Az arcára kiül a ki nem mondott neheztelés, ami
miatt nem mersz hozzászólni, mert félő, hogy robbanni fog. Senki
sem szeret úgy dolgozni, hogy attól kell rettegnie, hogy az egyik
munkatársa ok nélkül csapkod, kiabál, dühöng.
—Viszont ebben a szakember hiányos világban nehezen válnék
meg tőle, mivel nagyszerű szakember és remekül végzi a dolgát.
Én adnék neki még egy esélyt, mit szólsz?
—Ez remek ötlet. Mivel egy esély a bizonyításra mindenkinek jár.
Viszont nem rejteném véka alá, hogy ha nem kapja össze magát,
akkor bármilyen jó szakember is, meg fogsz tőle válni. Éreznie
kell, hogy egyáltalán nem pótolhatatlan, mint ahogy tartja magát.
Neked vezetőként mindig a csoport érdekeit kell szem előtt
tartanod és csak másodsorban nézned az egyént. Az nem
megoldás, hogy mindenki felmond egy ember miatt. Akkor ez az
ember nem a csoportba való. Adj neki lehetőséget a változásra és
ehhez adj neki segítséget. Ha feszült, ideges szedjen több
vitamint, aludjon többet és élessze fel a céljait.
— De, jó! Akkor ezt fogom tenni. — lelkesedett Géza.
Hamarosan befejezték az oktatást, mert egy váratlan telefonhívás
elszólította Dénest.
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Másnap reggel Géza félrehívta Ferencet egy beszélgetésre és
elmondta neki azokat a dolgokat, amiket előző nap Dénessel
átbeszéltek. Ferenc először kiakadt. Még mérgesebb lett és
mindenkit hibáztatott. Géza kedvesen, de hajthatatlanul tartotta
magát a döntéshez: Ferenc vagy megváltozik, vagy megválnak
tőle.
Végül a férfi elcsendesedett magába fordult, majd elkezdte
mondani, hogy mostanában nem jöttek ki jól a dolgok. A felesége
válni akar, a gyerekek nem kedvelik, az édesanyja nemrég
meghalt. Úgy, hogy nem látja túl fényesen a jövőt és ezért
bizalmatlan és undok másokkal is. Géza felajánlotta, hogy segít
neki rendbe hozni a kapcsolatát a családjával. Ferenc elfogadta a
segítséget. Majd összeszedte magát és visszament dolgozni.
Aznap csendesebb volt a szokottnál és barátságosabban fordult a
kollégákhoz.
Géza este átvette az aznapi munkát és örömmel konstatálta, hogy
a tervezettnél előrébb járnak.
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21.
A rossz tettek és azok megmagyarázása
Evelin hangja annyira izgatott volt, hogy Csopaki Dénes
jobbnak látta, ha befejezi az esti képzést ifj.Tóth Gézával és
gyorsan a Kék Elefántba siet. Már zártak és Evelin előbb
elengedte Esztert, hogy kettesben maradhasson Dénessel.
Leültek az egyik asztalhoz. Evelin főzött mindkettőjüknek finom
teát. Vannak emberek, akik a nyári melegben is szívesen
kortyolgatnak teát. Dénes és Evelin is ilyen volt.
—Mi a baj?—kérdezett rá rögtön a férfi.
Evelin nagy levegőt vett és belekezdett. Látszott rajta, hogy
nagyon zaklatott. Alig találta a megfelelő szavakat és a keze egyre
jobban remegett, ahogy mesélt.
—Valami történt Rolanddal. Megváltozott és nem tudom, hogy mit
tegyek. Az egész két hete kezdődött. Korábban mindig csókkal
fogadtuk egymást, mostanában csak puszit nyom az arcomra.
Látom rajta, hogy gondterhelt. Biztos a megfelelési vágya a MULTI
cégnél. Szeretnék neki segíteni, erre undokul válaszol. Egyáltalán
nem kedves velem és úgy veszem észre, hogy kerüli a
beszélgetéseinket. Mindig fáradt vagy TV-t néz, most ne zavarjam.
Azt már nem is merem mondani, hogy két hete hozzám sem ért.
Ha próbálkozom, akkor mindig talál valamilyen kifogást: fáradt, sok
a dolga, korán kell stb. Egyre későbben jár haza. Ha kérdezem
“merre járt?”, akkor rám mordul, hogy “keményen dolgozik, azért,
hogy én kedvemre szórakozzak a “Kék Elefánt”-ba. Ami nem igaz,
mert már kezd nyereséges lenni a reggeliző. Annyira bántó, amiket
mond. —Evelint itt már rázta a zokogás.
Dénes hagyta, hogy hagy sírja ki magát.
—Nem tudom, hogy mi rosszat tettem, —folytatta hüppögve a lány
—hogy ennyire gonoszul bánik velem. Nagyon szeretem és
szeretném visszakapni a régi Rolandot. Mit gondolsz van valakije?
—tette fel a lényegi kérdést végül.
Dénes belekortyolt a teába és így szólt:
—Azt hiszem, hogy rátapintottál a lényegre. Mielőtt erre
válaszolnék elmesélem neked, hogy az emberek miként
működnek. Az emberek alapjáratón jók, mint, ahogy a fiam is az.
Próbál boldogulni az életben, szerelmes, dolgozik, embereket
irányít. Az élet mindannyiunkat próbára tesz. Nehézségeket,
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problémákat gördít az utunkba, amikekkel szembekerülünk és
elképzelhető, hogy nem a legjobb megoldást választjuk és valami
olyat teszünk, amiről tudjuk, hogy nem helyes. Valami rosszat
teszünk. Ez mindenkivel előfordul. És itt nem kell rögtön valami
nagy dologra gondolni, lehet csak annyi, hogy nem adtunk fel egy
csekket, pedig megígértük, vagy nem válaszoltunk meg egy fontos
levelet. Persze lehetnek ennél nagyobb tettek is. Miután
elkövetünk valami ilyet, amit rossznak tartunk, igyekszünk titkolni,
hogy nehogy kitudódjon. Ugyanis úgy gondoljuk, hogy, ha mások
megtudnák, akkor bajba kerülhetünk. Valójában így kerülünk bajba.
Tehát titkolózunk. Ez azzal jár, hogy óvatosak leszünk a
kommunikációval, hogy kinek mit mondhatunk el, nehogy elszóljuk
magunkat. Erre a legjobb, ha kevésbé beszélgetünk. Ez rontja a
kapcsolatot a környezetünkkel és egyre cefetebbül érezzük
magunkat. Hogy ne érezzük magunkat olyan rosszul a hibánk
miatt, megpróbáljuk igazolni a tettünket valamivel. Ez
kétféleképpen történhet. 1. Magát a rossz tett mértékét
csökkentjük, hogy ez nem is volt olyan rossz dolog. 2. Annak a
személynek az értékét csökkentjük, aki ellen valamit elkövettünk.
Például indokolatlanul kritikusak vagyunk vele szemben. Úgy
állítjuk be, mintha ő lenne a gonosz és mindig megbántana minket.
Mindenen megsértődünk. —Dénes itt elhallgatott. Látta, hogy a
lány meredten bámul rá.
Evelin nagyot nyelt majd így szólt:
—Ezek szerint Roland valamit csinált, amit megbánt és ezért
viselkedik velem így?
—A jelek nagyon ezt mutatják —válaszolta Dénes. —
Indokolatlanul kritikus, sértődékeny, és nem akar kommunikálni.
—Most már csak az a kérdés, hogy ez egyszeri alkalom volt, vagy
továbbra is tart még?!—tűnődött el Evelin.
—Ez nagyon jó kérdés — folytatta a férfi. — Ugyanis, ha nem
mondjuk el a tettünket, továbbra is nyomni fogja a lelkünket és,
hogy magunkat igazoljuk a cselekvés helyességéről újra el fogjuk
követni, hogy bebizonyítsuk ez nem rossz dolog. Hiszen, ha hiba
lenne, akkor nem csinálnánk újra. Újra elkövetjük, amit továbbra
sem mondunk el, ezért még inkább igazolnunk kell. Még
kritikusabbak leszünk. Ezt addig csináljuk míg végül már nincs
más út csak az, hogy elmenjünk messze attól a személytől akinek
ártottunk. Ezért van sok vállás, és ezért van sok ember, aki
váratlanul távozott a munkahelyéről.
—Ez nagyon durva! — képedt el Evelin. —Hogyan lehet ezt
helyrehozni?
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— Ha töredelmesen bevalljuk a tettünket, felelősséget vállalunk
érte és szembenézünk a következményekkel. Kijavítjuk, amit
elkövettünk és jóvátesszük. Ez a tett mértékétől függ, hogy mivel
tudjuk helyretenni. Nincs olyan ember, - aki ha valóban megbánta,
amit tett és valóban jobb ember akar lenni - ne tudná megtenni.
—És én mit csináljak? Hogyan vegyem rá Rolandot, hogy mondja
el nekem?
—Ez valóban jó kérdés. Bízd ezt most rám. Első körben beszélek
vele. Ne félj, nem fogom mondani, hogy beszéltünk. Utána
egyeztetünk, hogy hogyan tovább. Rendben?
—Rendben. Köszönöm, hogy segítesz. Ha van remény, hogy
helyrehozzuk a kapcsolatunkat, akkor én szeretném azt
megragadni.
—Mindig van remény. Meg fogjuk tudni oldani.
—És hogy viselkedjek vele ezek után? —kérdezte Evelin.
—Ahogy eddig. Szeresd, légy vele türelmes és figyeld a jeleket.
Hamarosan jelentkezem. Nagyon erős és ügyes lány vagy!
Dénes búcsúzóul megölelte Evelint. Kedvelte a lányt és nagyra
becsülte. A kocsijába ülve máris hívta Rolandot. Megbeszélték,
hogy másnap együtt ebédelnek.
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22.
Mi teszi tönkre az embert avagy hogyan vágjuk magunk alatt a
fát?
Roland nagyon örült, hogy apjával ebédelhet. Örült, hogy
addig sem kell bent lennie a cégben. A kezdeti lendülete eléggé
alábbhagyott és már egyáltalán nem érezte jól magát MULTI-nál.
A közeli étteremben ültek le és Roland azonnal cigarettára gyújtott:
—Mióta dohányzol? —kérdezte csodálkozva Dénes a fiától.
—Miért? Baj? — Roland ingerülten válaszolt.
Apja nagyon jól tudta, hogy a mi a gond, ezért nem erőltette
tovább.
—Nagy vagy már, azt csinálsz, amit akarsz. —válaszolta, majd
gyorsan témát váltott. —Hogy vagy? Hogy megy a sorod a Multinál?
Roland kifújta a füstöt majd így szólt:
—Nem olyan jó. Már egyáltalán nem tetszik.
—Történt valami? —kérdezte Dénes.
—Mi történt volna?—válaszolt megint ingerülten Roland.
—Ebből elég! — váltott keményebb hangnemre az idősebb férfi.—
Nekem nem kell megjátszanod magad! Süt rólad, hogy valami
történt, amit nem szeretnél nekem elmondani, de talán másnak
sem. Játszhatjuk ezt, hogy minden rendben van, de mindketten
tudjuk, hogy ez nem igaz. Azért jöttem, hogy segítsek neked. Na,
ki vele! Mi az, amiről nem szeretnéd, hogy megtudjam?
Roland grimaszolt, aztán megadta magát:
—Oké, jól van, jól van. Tényleg történt valami, amiről nem
szívesen beszélek— mondta Roland idegesen és közben újabb
cigarettára gyújtott.
Dénes türelmesen várt. Roland kifújta a füstöt majd résnyire nyitva
a száját kibökte:
—Viszonyom van a projekt vezetővel.
Dénes alig hallotta meg ezért rákérdezett:
—Elismételnéd?
—Viszonyom van a projektvezetővel —mondta a fogai között
sziszegve, de már hangosabban.
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—Értem—Dénes nem csodálkozott. Tárgyilagosan tette fel a
következő kérdést: —És mik a terveid vele?
Roland megdöbbent:
—Nem is vagy mérges? Nem is vitatkozol velem?
—Miért tenném? Felnőtt vagy, azt csinálsz, amit jónak gondolsz.
Csak érdeklődöm, hogy mik a terveid a jövőre nézve ezzel a
kapcsolattal.
Roland megnyílt végre:
—Nem tudom. Nem tudom. Teljesen váratlanul kezdődött. Nagyon
szeretem Evelint, életem szerelme. Nagyon jó vele együtt élni, de
ez a nő teljesen megőrjít. Ha meglátom nem tudok másra
gondolni, csak, hogy ágynak döntsem. Ismersz, tudod, hogy
mennyire összerakott vagyok. Most totál szét vagyok csúszva.
Nem készülök az értekezletekre, kések a határidőkkel. Ma
behívatott a vezérigazgató és aggódalmát fejezte ki, hogy ha nem
kapom össze magam, akkor el kell, hogy bocsásson, pedig nagy
reményeket fűzött hozzám. Ráadásul otthon is vacakul érzem
magam. Ha csak meglátom Evelint, elfog a lelkifurdalás, ezért
inkább kerülöm. Egyre később járok haza, hogy már aludjon, mire
hazaérek és ne kelljen vele beszélgetnem. Nem tudom, hogy mit
tegyek. Zátonyra futott az életem, pedig egy hónapja még sikeres,
boldog férfi voltam. Most pedig titokban találkozgatok a
kolléganőmmel, kerülöm a munkát, kerülöm a társam. Még téged
is kerültelek, mert féltem, hogy ellenzed, amit teszek.
—Én is voltam fiatal. Én is követtem el hibákat, ostobaságokat,
amiket megbántam—vallotta be Dénes. —Azóta megtanultam,
hogy az ember hogyan képes saját maga alatt vágni a fát.
Érdekel?
—Persze. Folytasd kérlek!
— Először is nagyon fontos megérteni, hogy az életnek több
területe van, ahol egy személynek helyt kell állnia és ahol
boldogulnia kell valahogy. Ezek a területek egymással
versenyezve igénylik egy személy figyelmét. Ezért különös
gonddal kell a harmóniát közöttük megteremteni. Ezt majd egy
másik alkalommal fejtem ki bővebben. Egy személy annál
boldogabb minél több területen képes sikeres lenni az életében.
Ezek a területek lehetnek: saját egyéni sikerei, boldog
párkapcsolat, gyerekek nevelése, munkahely, barátok, sport klub,
házi állatok, növények, a körülöttünk lévő épületek, tárgyak.
Amikor valami hibát vétünk az egyik terület ellen, például
megcsaljuk a párunkat, akkor ez nem csak a párkapcsolatunkat
sodorja veszélybe. Ugyanis ezek a területek kihatással vannak
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egymásra. Nézzük meg ennek a pontos menetét. Tételezzük fel,
hogy egy férfi megcsalja a feleségét egy kolléganőjével.
—Hehe! Jó példa!—jegyezte meg Roland epésen. Dénes
figyelmen kívül hagyta és folytatta tovább:
—Tudja, hogy rosszat tett, ezért, amikor hazamegy, kerüli a
feleségét és nem szívesen beszélget vele. Visszatartja magát a
beszélgetéstől, nehogy valami olyat mondjon, amit nem kéne.
Most már van egy titka. Korábban nem volt, ezért szabadon
kommunikálhatott. Most már nem. Bemegy a munkahelyére és ott
ugyanez a helyzet. Visszább vesz a korábbi laza
kommunikációjából. A kommunikációja erőltetett lesz és sokkal
kevesebb, mint ami ahhoz kell, hogy sikeresen végezhesse a
munkáját. Ezzel újabb rossz tetteket halmoz fel. Emiatt kezdi
kerülni a munkatársait, főleg a vezetőit és kritikus lesz velük, illetve
a céggel szemben. Ez arra vezet, hogy még inkább távol tartsa
magát a párkapcsolatától és a munkahelyétől is egyaránt.
Tételezzük fel, hogy a férfinak van egy kutyája, akivel idáig minden
reggel ment futni. Most már ehhez sincs kedve. Egyre inkább
eltávolodik a környezetétől és magába fordul. Rendetlen lesz az
autója, ápolatlan a külsője és egyre inkább süllyed le az önsajnálat
és mások kritizálásának mocsarába. És ehhez nem szükségszerű,
hogy továbbra is fenntartsa a kapcsolatot a szeretőjével. Ha
olvastad “Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődését” az pontosan erről
szól. És nem kell, hogy hatalmas bűnt kövessen el a személy, egy
kicsi is megteszi, amit fél elmondani másoknak, mert attól tart,
hogy bajba fog kerülni. Pedig így kerül igazán bajba.
—Nem olvastam a “Bűn és bűnhődést” túlságosan depis volt
nekem! — próbált témát váltani Roland.
—Megértem. Akkor folytatom tovább. Az emberek azért
sikertelenek az életben, mert rossz dolgokat követnek el és ezeket
titkolniuk kell. Ez a kettő eltávolítja őket az élettől és attól, hogy
boldogok legyenek. Tehát emberünk egyre inkább ebbe a depis
irányba halad, hacsak nem történik valami csoda, ami kihúzza
ebből a mocsárból.
Dénes elhallgatott és hagyta, hogy Roland megeméssze a
hallottakat. Talán 5 perc is eltelt, mire a fiatalabb férfi megszólalt:
—Úgy gondolod, hogy én is kezdek lesüllyedni ebbe a
mocsárba?—kérdezte óvatosan.
—Én ezt nem tudhatom, te mit gondolsz? —kérdezett vissza
okosan Dénes.
Roland újra magába roskadt. Percek teltek el, mire ismét
megszólalt.
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—Igazad van. Süllyedek bele a mocsárba. Hamarosan kirúgnak az
állásomból és valószínűleg Evelin is szakít velem. Nem látom a
kiutat. Minden olyan zavaros. Nem tudom, hogy mit tegyek!
Dénes tárgyilagosan válaszolt:
—A kérdés az, hogy mit szeretnél? Sikeres boldog férfi lenni ismét
vagy tovább menni a lejtőn lefelé?
—Ha azt mondom, hogy a lejtőn menni lefelé, az baj? —
próbálkozott Roland.
—Természetesen nem baj. Csak akkor vetítsük előre, hogy mi fog
történni. Elveszted a munkád, a párkapcsolatodat. Mit fogsz tenni?
—Újat keresek. Nem lesz olyan jó, mint most, de azért megfelel.
—Jól van. Tételezzük fel, hogy ott is hasonló helyzetbe kerülsz. Mi
fog történni?
—Onnan is elbocsájtanak. Kicsit megint depis leszek, de aztán
kezdem elölről, de már nem olyan lelkesedéssel. Egyre rosszabbul
fogom magam érezni. Emiatt egyre rosszabb munkahelyeket
választok és a párkapcsolataim sem lesznek túl rózsásak. Egyre
többet fogok inni. Mire ötven éves leszek lesz több elvált
feleségem, számos gyerekem, egy egyszerű munkahelyem, ahol
nem teljesedhetek ki, ezért pénzt sem sokat kapok érte és lesz
egy kezdődő alkoholizmusom, ha már nem leszek totálisan az!
Roland sóhajtott, ahogy befejezte.
—Rendben. Ezt szeretnéd? —kérdezte Dénes.
—Természetesen nem —ellenkezett Roland.
—Jól van. Akkor segítek neked. Az első lépés az, hogy mindent
elmondasz a főnöködnek.
—És, ha ezért kirúg?
—A tetteidért vállald a felelősséget! Reméljük, hogy a töredelmes
bevallásodat pozitívnak könyveli el.
—Miért nem az az első lépés, hogy Tamarával szakítok? —
Kérdezte Roland kíváncsian.
—Ezt este mondom el neked. Készülj egy hosszas beszélgetésre
munka után.
—Rendben.
Roland aggódott, hogy mi fog a közeljövőben történni vele, de úgy
érezte, hogy van remény kikerülni ebből a csapdából.
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23.
A kényelmetlen szembesítés
Roland ramatyul érezte magát miközben visszatért az irodába az
ebédszünetből. A fejében csak úgy kavarogtak a gondolatok.
Egyenesen a Vezérigazgatóhoz ment. A személyi asszisztens
örömmel fogadta és közölte, hogy az igazgató úr fontos
megbeszélést tart. Roland csalódott volt, de nem mert elmozdulni,
mert félt, hogy a kezdeti bátorsága alábbhagy és ha most elmegy,
akkor nem jön vissza többé.
—Fontos lenne. Megvárom —válaszolta és leült.
Ebben a pillatanban kivágódott az ajtó és a Vezér dugta ki a fejét
rajta, a fülén a telefonjával.
—Egy kávét kérnék!
—Máris—pattant fel az asszisztens.
Közben az idősebb férfi meglátta Rolandot, kérdőn felhúzta a
szemöldökét, majd intett a kezével, hogy pár percet kér. Azzal
visszacsukta magára az ajtót.
Roland szíve gyorsabban vert, hogy hamarosan szembe kell
néznie a tetteivel.
Mire kész lett a kávé, a Vezérigazgató is befejezte a beszélgetést
és intett Rolandnak, hogy jöhet. Roland hallotta, ahogy az
asszisztens becsukta mögötte az ajtót. A Vezér kavargatta a
kávéját az óriási elegáns íróasztala mögött ülve.
—Ülj le, fiam. Ne ácsorogj ott!
—Inkább állva maradnék— válaszolta Roland zavartan.
—Mi járatban vagy?
Roland megköszörülte a torkát, majd belefogott:
—Egy fontos dolgot szeretnék megbeszélni veled.
A Vezér szerette a tegező viszonyt, ezért a menedzsment tagjai
mind tegezhették.
—Hallgatlak.
—Egy nagy hibát követtem el és ezt szeretném most bevallani.
—Hm. Mi lenne az?
—Lefeküdtem Bíbor Tamarával a projektvezető hölggyel—bökte ki
minden kertelés nélkül.
A Vezér gondolataiba mélyedt. Hagyta, hogy Roland kicsit “főjön a
saját levében”, majd így szólt:
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—Ez tényleg baj! Úgy tudtam, hogy neked van egy komoly
kapcsolatod?
—Igen. Van—válaszolta szemlesütve Roland. —és nagyon
szeretem. Viszont mégis viszonyba keveredtem Tamarával.
—Ez megmagyarázza, hogy miért nem jók a mostani eredményeid
és miért nem vagyok veled megelégedve. Nekem szükségem van
rád. Megláttam benned ezt a fiatalos lendületet és “tenniakarást”.
Most pedig azt látom, hogy kerülöd a munkát, késel a
megbeszélésekről, nem vagy felkészült és általában véve szét
vagy esve. Már kezdtem aggódni, hogy van valami gond veled.
Úgy érzem, hogy megtaláltuk a miértet. Örülök, hogy hozzám
fordultál ezzel.
—Szeretném, ha kaphatnék még egy esélyt és helyrehozom az
egészet —nézett elszántan a vezetője szemébe a férfi.
—Tudod, —kezdett bele a Vezér— egy vezetőnek a legfőbb
erénye az, hogy erényes. Egy vezető soha nem keveredhet
gyanús üzelmekbe, kétes viszonyba illetve rossz hírbe. Egy
vezetőnek jó példát kell mutatnia a beosztottjai felé. Hogyan
várhatja el valaki másoktól, hogy betartsák a szabályokat, ha
önmaga áthágja azokat? Sehogy. Komolytalannak fogják tartani, a
háta mögött lenézik és pusmognak róla. Nem fogják megbecsülni
a munkatársai. Olyan beosztottak fognak mellette maradni, akik
maguk is szeretik megszegni a szabályokat. Egy bűnöző
bűnözőket gyűjt maga köré. Egy becstelen ember becstelenek
társaságába kerül. Láttad kint a titkárnőmet?
—Persze. Diána. Nagyon kedves hölgy.
—Pontosan. Nagyon kedves és remek személyi asszisztens. A
méreteit tekintve nem egy modell alkat, igaz?
—Van, aki ezt szereti — Roland próbált udvarias lenni.
A Vezér felnevetett.
—Tudod, több év kellett nekem is mire megtanultam, hogy nem
kell a vállalkozásomban minden csinos macát megdöntenem.
Fiatal koromban egyszer-kétszer elég csúnya helyzetbe kerültem
emiatt. Azóta a munkatársak tabuk. Ami nagyon nehéz, mivel az
életünk nagyobb részét a munkahelyünkön töltjük. Egy vezetőnek
mégis ki kell tudnia tartani és jó példával kell elől járnia. Azóta
igyekszem a titkárnőimet és a beosztottakat nem a mellbőségük
mérete alapján kiválasztani, hanem a tényleges tudásuk alapján.
Tamarában nagy lehetőségek vannak, nagyon kemény nő.
Akartam mondani, hogy vigyázz vele, de úgy gondoltam, hogy
kiegyensúlyozott kapcsolatban élsz.
—Igen. Én sem értem, hogy mi történt velem—védekezett Roland.
—Valóban nem?— kérdezett vissza a Vezér.
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Roland elszégyellte magát.
—Elvesztettem a tisztességem és fejet ugrottam a lehetőségbe,
mert izgalmas volt. És most szeretnék ennek véget vetni és újra
becsületessé válni.
—Ennek örülök— lelkesedett a Vezér és a kommunikátoron
keresztül kiszólt a titkárnőjének:
—Diána, kérem, hogy Bíbor Tamarát hívja be hozzám.
Roland ledermedt.
—Most? Itt?
—Mire várjunk! Tegyünk minél előbb pontot a végére, hogy
visszatérhessetek a munkátokhoz, mert szükség van rátok.
Pár perc múlva Tamara belépett a Vezér irodájába és meglepetten
hőkölt hátra, amint meglátta Rolandot, aki időközben helyet foglalt
az egyik székbe.
—Köszönöm, hogy ilyen gyorsan jöttél. Foglalj helyet kérlek! —
invitálta a Vezér.
Tamara helyet foglalt Roland mellett. Mini szoknyája így teljesen
felcsúszott, kivillantva hosszú combját. Roland kényszerítette
magát, hogy másfelé nézzen.
—Beszédem van veletek. Nem úgy alakul a projekt, ahogy én
szeretném. Az ügyfél elégedetlen.
—Biztosíthatlak, hogy kézben tartom az ügyet—védekezett
Tamara. —Talán Roland nem jól kommunikál az ügyfél felé. Az ő
feladata lenne, hogy jó kapcsolatot alakítson ki az ügyféllel és
folyamatosan tájékoztassa a haladásról.
Rolandban felment a pumpa és első reakcióként vissza akart
vágni, de rájött, hogy valójában nem ezért vannak itt. Tamara
legnagyobb megdöbbenésére igazat adott a lánynak:
—Tamarának igaza van. Nem voltam elég dörzsölt a
kommunikációban. Ezen változtatni fogok.
A nő nem erre számított, ezért hirtelen nem is tudott megszólalni.
Így a Vezér ragadta magához a szót:
—Ez dicséretes —nyugtázta Roland igyekezetét. Majd minden
bevezetés nélkül így szól:
—Valójában azért vagytok itt, mert tudomásomra jutott, hogy
nektek viszonyotok van egymással.
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Tamara látta, hogy Roland nem döbbent meg ezek hallatán, mint
ahogy ő, ezért neki támadt a férfinak:
—Hogy tehetetted? Te szémét! Bemártottál, hogy védd magad!
—Tamara, szedd össze magad kérlek! Ne hisztizz! Ezek tények.
Most azért vagyunk itt, hogy rendbe tegyük a dolgokat—korholta a
Vezér.
—Tamara—vette át a szót Roland, aki közben összeszedte a
bátorságát, ahhoz, hogy nyíltan szembenézzen a tetteivel.—
Nagyon nagyra tartalak, mint Projektvezető. Rendkívül kemény nő
vagy és ezt bírom benned. Nagyon sajnálom, hogy
megtévesztettelek és elhitettem veled, hogy lehet köztünk valami.
Nekem barátnőm van, akit szeretek és szeretnék hű maradni
hozzá. A veled töltött napok csodásak voltak és bármit mondasz,
bennem mindig kellemes emlék marad. Viszont véget kell vetnünk
neki, mert nem helyes és rányomja a bélyegét a munkánkra is.
Nem így akartam elmondani, de most már így alakult. Tamara, —
nézett a nő szemébe — fejezzük be a köztünk kialakult viszonyt és
maradjunk meg kollégáknak. Bocsáss meg, ha ártottam neked.
Tamara sírva fakadt. A férfiak türelmesen vártak, amíg a nő
megnyugszik. Roland szótlanul zsebkendőt nyújtott felé. Tamara
kifújta az orrát. Szipogott egyet-kettőt majd megszólalt:
—Ez nagyon váratlanul ért. Elnézést, nem fog többet előfordulni —
keményítette meg magát, majd Rolandhoz fordul.— Rendben.
Fejezzük be, már én is javasolni akartam.
— Ez remek!—vette át a szót a Vezér.— Most az a kérdés, hogy
ezek után a közös munka gondot jelent-e nektek? Roland, gondot
jelent, hogy továbbra is Tamarával kell együtt dolgoznod? —
fordult Rolandhoz.
Roland habozott egy pillanatig majd megkeményítette magát, és
így válaszolt:
—Természetesen, nem. Tökéletesen együtt fogunk tudni működni,
Tamarával!
Most a nőhöz fordult a Vezér:
—Tamara, ezek után képes leszel-e gond nélkül együtt dolgozni
Rolanddal?
Tamara gondolkodás nélkül rávágta, mert nem akart gyengének
tűnni:
—Képes leszek.
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—Nagyon kemények vagytok! —ismerte el őket a Vezér, majd így
folytatta.— Ennek ellenére Rolandot áthelyezem. Kap egy 6
hónapos munkát Cipruson. Ott kell kiépíteni egy komplett hálózati
rendszert. Tamara számítok a munkádra, hogy hamarosan lezárul
az itthoni projekt. Roland az itteni feladatait továbbra is el fogja
látni, csak távolról. Kérdés van?
A nő csak a Vezérre nézett:
— Nincs, főnök. Köszönöm. — azzal távozott.
—Nekem sincs. — válaszolta a férfi és ő is távozni készült.
—Maradj, hogy megbeszéljük a részleteket!
Roland visszaült. Sokkal jobban érezte magát mint, amikor bejött a
Vezérhez, de a gondolatai továbbra is cigánykereket hánytak:
“Evelin még hátravan. Hogy mondja el neki az egészet? Mi lesz
Ciprussal? Evelin is jöhet? Akar-e egyáltalán jönni?”
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24.
Hogyan érjünk el egyetértést a munkatársakkal vezetőként?
ifj. Tóth Gézának gyökeresen megváltozott az élete az elmúlt pár
hónapban. Apja halála után teljesen egyedül volt a világban,
céltalanul, tisztesség és becsület nélkül. Nem voltak barátai, csak,
akik a pénzén élősködtek. Nem volt szerelme, aki törődik vele és
nem érezte, hogy értékes lenne a társadalom számára.
Ez már a múlté! Hála Csopaki Dénesnek a mentorának, és a
fiának, akik felkarolták és megmutatták neki, hogy tisztességesen
is lehet élni. Sőt, csak úgy érdemes!
Azóta értékes munkát végez a saját cégében, ami hamarosan
teljesen az övé lesz, csak még ki kell tanulnia a cégvezetés
csínját-bínját. Vannak barátai Csopaki Roland és Evelin
személyében. Van egy mentora, Csopaki Dénes, aki terelgeti a
pályafutását és van egy szerelme Eszter személyében, aki szereti
és törődik vele.
Hála a rendszeres képzéseknek Dénessel, az ő brigádja lett az
elmúlt hónap legjobban teljesítő csapata. A többi brigádvezető
korábban lenézte és nem kedvelte, most elkezdték tisztelni. Kivéve
egyet. Hangos Béla végig rossz szemmel nézte a fiatalember
felemelkedését. Béla nem hazudtolva meg a nevét, valóban
hangos volt. Rendszeresen ordította le a beosztottjai fejét és úgy
általában véve kiabálva kommunikált velük. Az emberei folyamatos
félelemben éltek és ímmel-ámmal végezték a munkájukat. Ennek
ellenére és a kemény ostorozás eredményeképpen mindig első
helyen végeztek. Kivéve most! Ebben a hónapban Géza csapata
volt a nyerő brigád.
Ezen az estén, mikor visszaértek a brigádvezetők a telephelyre és
adminisztrálták az aznapi munkákat Hangos Béla mogorván
félrehúzta Gézát.
—Beszélnünk kell! —morogta Gézának.
Géza ügyet sem vetett a kellemetlen hangvételre, mivel tisztában
volt Géza érzelmi szintjével és tudta, hogy nála ez a fajta
kezdeményezés már nagy szót jelent.
—Persze. Mindjárt leadom a papírokat és beülünk egy sörre ide a
sarokra. Rendben?
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—Aha—jött a válasz.
Úgy is lett. Pár perc múlva már a sörüket kortyolgatták a helyi
Bisztróban. Gézának volt egy nagy trükkje. Mivel vezetőként be
kellett olvadnia a saját csapatába, ezért megbeszélte a csapossal,
hogy bármikor, amikor ő oda betér és sört kér, akkor
alkoholmenteset kapjon, anélkül, hogy ezt kérné. Így esett, hogy jó
ízűen sörözgetett most is Bélával az alkoholmentes sörével.
—Te figyelj—kezdte Béla— nagyon jó a csapatod. Hogy csinálod?
Én hiába ütöm-verem őket, nem tudnak többet csinálni, pedig
számtalanszor láttam, hogy lazsálnak, amikor nem figyelek oda.
Valamit tudsz, amit én nem. Hogy csinálod?
Ez óriási elismerés volt Bélától, aki már nagyon régóta a
szakmában van és fokozatosan kűzdötte fel magát vezetőnek.
Géza megköszönte a dicséretet, majd belekezdett:
— Van két dolog, amit figyelembe kell venned mikor embereket
irányítasz. Pontosabban három dolog. Az egyik, hogy
kommunikálnod kell hozzájuk és meg kell hallgatnod a
kommunikációjukat, hogy tudd, mit gondolnak a dolgokról. Kettőszeretned, vagy legalábbis kedvelned kell őket ahhoz, hogy jól
irányíthasd őket. Akit nem kedvelünk, sőt lenézünk, vagy utálunk
azt a személyt képtelenek leszünk irányítani. Tehát
mindegyikükben kell találnod valamit, amit kedvelhetsz. Lehet,
hogy ez eleinte egy apróság, de ahogy erre teszed a figyelmedet,
egyre többet fogsz találni. Úgy tűnik, hogy vannak emberek, akiket
csak megfélemlítéssel és a fenyegetéssel lehet kordában tartani.
Ez nagyon kis százalék. A többség rosszul viseli ezt a modort és
arra fog törekedni, hogy hogyan állhatna bosszút, anélkül, hogy
baja lenne belőle. Tehát hazudni fog, lopni fog és el fogja kendőzni
a problémákat.
Béla morrant egyet-kettőt nem tetszését fejezve ki, de hagyta,
hogy Géza folytassa.
— A harmadik dolog pedig az, hogy az embereknek különböző a
hangulati szintje és ez meghatározza a gondolataikat és a
cselekvésüket. Amikor emberekhez beszélsz és egyetértést
szeretnél velük elérni, ezt mindenképpen figyelembe kell venned,
különben csúfos kudarcot vallasz. Példaként a saját csapatomat
hozom fel. Van köztük egy lelkes, és egy állandó negatív, a
többiek pedig annyira félnek, hogy nincs önálló véleményük. Az
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átlag alapjában véve negatívan gondolkodik, gonosznak látja az
embereket és rossznak a világot. Egy ilyen csapatnál mi az, ami
nem ér célba? Nem tudsz velük lelkesen beszélni, mert hülyének
néznek. Nem kezdhetsz hosszas logikus magyarázatokba, mert
nem fogják megérteni. Ha leüvöltöd őket, akkor még jobban félni
fognak és elkezdenek hazudni.
—Akkor mi a szart tudok velük csinálni?—fakadt ki Hangos Béla.
—Máris mondom. Úgy kell beszélni velük, hogy a saját érzelmi
világukat használod. Az élet rossz, az emberek gonoszok.
—Ez nagyon lelkesítő lesz! —horkant fel Béla.
—Nem kell, hogy lelkesítő legyen. Csak számukra igaz. Én a
következőt mondtam az embereknek: “Tudom, hogy sok rosszat
kaptatok az élettől, sokan lenéznek benneteket, az élet küszködés.
Pénzt kell keresnetek, hogy eltartsátok a családotokat. Az asszony
is dolgozik, esténként morog, hogy vidd le a szemetet, Te pedig
csak kicsit pihennél a TV előtt. A gyerek egész éjjel ordít, alig
aludtál valamit, másnap mégis be kell jönnöd dolgozni. Ráadásul
az előző brigád trehány munkát végzett, és az egészet vissza kell
bontani és újra csinálni, hogy jó legyen. Sok a munka, kevés a
pénz. Sosincs pihenés. Én pedig mégis azt kérem tőletek, hogy
tegyetek meg minden tőletek telhetőt a munkátokban. Ezért nem
fog több pénz járni, talán még elismerés sem nagyon, viszont
hamarabb készen lesz a ház, amibe emberek fognak beköltözni,
akik nagy hitelt vesznek fel. Nem fogják tudni fizetni, mert a
bankok becsapják őket. Megromlik a házasságuk és egyszóval
boldogtalanok lesznek. De ez nem a mi gondunk. Nekünk csak az
a feladatunk, hogy a ház időben elkészüljön. Ha mi nem csináljuk
meg, akkor más sem fogja. Mindenkinek vannak feladatai az
életben, amiket meg kell tennie, még ha nem is szereti azt. Meg
kell tenni, mert ez az élet rendje. És ne törődjetek azzal, hogy a
többi brigád lazsál, az az ő dolguk. Ti csak rám figyeljetek és
tegyétek a dolgotokat. Ha sikerül határidő előtt befejezni a munkát,
akkor mindenkit meghívok egy italra. Nem kérek mást, csak, hogy
adjatok bele apait anyait, mintha a saját házatokat építenétek.
Hiszen ebben is emberek fognak lakni és nem lesznek boldogok.
Legalább a házuk legyen szép! Rendben?” Ezzel mindenki
egyetértett.
—Ennyi? — kérdezett vissza Béla. —Ennyi volt? Engem ez a
beszéd marhára lelombozott volna.
—De, igaz az ő számukra, nem?
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—Ja, az meglehet. Mindenki szemét!
Géza nem akart belemenni jobban a különböző érzelmi típusokba,
mert nem jött volna jól ki, ha szembesíti Bélát a saját rosszindulatú
gondolkodásával.
—Amit még érdemes megjegyezni, hogy verés helyett kezdd el
dicsérni őket, kezdd el megbecsülni a munkájukat.
—De, hát egy mihaszna brigád! —ellenkezett Béla.
—Ha te ezt gondolod, akkor azok is fognak maradni — mondta
finoman Géza. —Vezetőként lásd meg bennük a jót és akkor jobbá
fognak válni. Vegyél elő egy papírt és egy tollat, írd le a nevüket és
kezdd el a nevek mellé írni a jó tulajdonságaikat, illetve, azt, hogy
miben jók és a jó eredményeiket.
—Rövid lista lesz—morgott Béla.
—Az nem gond csak kezd el írni.
Hangos Béla morgott valami olyat, hogy nincs értelme majd
távozott. Másnap este az irodában izgatottan hívta félre Gézát.
—Nem fogod elhinni, de működött —csapott bele rögtön. — Azt
csináltam, amit mondtál. Képzeld a végére egész hosszú lett a
lista. Másnap, amikor végig néztem rajtuk már nem láttam, olyan
mihasznának őket. Úgy kezdtem, ahogy mondtad, csupa sirám
volt a beszédem. Kiabálás helyett normális hangon szóltam
hozzájuk. Ezt először nem értették, ezért elnézést kértem a
korábbi viselkedésemért és kértem, hogy nézzék el nekem a
hirtelen haragos természetemet, de nem rájuk irányul. Ők mind
becsületes, jóravaló emberek. Először nagyon gyanúsan
méregettek, majd mikor rájöttek, hogy nincs csapda, nincs
büntetés, akkor végre felengedtek és képzeld, egész normálisok
voltak. Nem is gondoltam volna. A mai eredményük pedig
lekörözte az eddigieket. El kell ismernem, hogy tudsz valamit az
emberekről. Nem szoktam másokat dicsérni, de Te jó vezető vagy
— azzal gyorsan sarkon fordult, mert úgy érezte, hogy így is túl
sok olyan dolgot mondott, ami nem rá vall.
ifj. Tóth Géza mosolygott magában, ez volt eddig a legszebb
dicséret, amit kapott. Örült, hogy Dénes foglalkozik vele és képzi.
Egyre inkább látta az eredményét.
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25.
Hogyan tudjuk jóvá tenni, ha már elszúrtuk?
Roland a kellemetlen szembesítés után kitámolygott a Vezér
irodájából. Nem is próbált visszamenni dolgozni, mert tudta, hogy
esélytelen.
Egy nagyon kényelmetlen beszélgetés még hátra volt. Tudta, hogy
Evelinnel is szembe kell néznie.
Ahogy hazafelé hajtott az autójával, máris hívta apját, hogy
segítsen.
—Egyszerre két dolog is történt —mesélte neki. —Elmondtam a
Vezérigazgatónak és szakítottam Tamarával is.
—Ez nagyon jó hír. Gratulálok. Egyik sem lehetett könnyű.
—A neheze még hátra van— sóhajtott válaszként Roland. — Most
már elárulod, hogy miért az volt az első, hogy a Vezérnek
elmondom?
—Persze. Amíg titkaid vannak, addig zsarolható vagy. Azzal, hogy
elmondtad a főnöködnek már nem volt titok. Ha először Tamarával
szakítottál volna, félő volt, hogy a nő dühödten beárult volna a
főnöknél. Vagy ezzel zsarolt volna. Így nem volt rajtad “fogás”,
amit kihasználhatott volna. Valójában csakis azok az emberek a
szabadok, akiknek nincsen semmi takargatnivalójuk. Amint titkaid
lesznek, saját magadat kötöd gúzsba a félelmeiddel. Most, hogy
ilyen jól haladunk, a következő lépés Evelin. Neki is töredelmesen
be kell vallanod mindent és a bocsánatát kell kérned. Biztosítanod
kell, hogy többet nem fordul elő hasonló eset és mindent meg kell
tenned, hogy jóvá tedd a hibádat.
—Hogyan tudom ezt jóvá tenni?
—Ezt neked kell tudnod. Evelin majd segíteni fog benne.
—Mennyi ideig fog tartani?
—Ez sok mindentől függ. Lehet egy hét, de akár egy év is. Attól
függ, hogy mennyire vagy bűnbánó és Evelin mennyire
megbocsájtó.
—Kösz, apa. Hazaértem. Majd hívlak a fejleményekről.
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Mikor Roland belépett, Evelint a konyhában találta egy könnyű
vacsorát ütött éppen össze. Vidáman üdvözölte a férfit. Roland
átölelte és hosszasan csókolta. Evelin gyengéden kibontakozott és
visszaröppent a konyhába. Közben egyfolytában mesélt. Roland
nem tudott rá koncentrálni. Gépiesen leült az asztalhoz és
belapátolta a vacsorát.
—Valami baj van, drágám? —kérdezte Evelin harmadszorra, mire
a férfi felfogta a kérdést. —Nagyon el vagy gondolkodva. Gondok
vannak a cégben?
—Igen—jött a válasz gondolkodás nélkül, majd korrigálta—azaz
nem, illetve….Evelin el kell mondanom valamit.
A lány keményen megszorította az asztal szélét. Rettegett attól,
amit hallani fog.
Roland nagy levegőt vett és belekezdett:
—Az a helyzet, hogy —közben nagyot nyelt—volt egy másik nő az
életemben. Nem tudom, hogy mi ütött belém. Egyszer csak
elkapott valami. Annyira sajnálom. Már nincs többé. Pillanatnyi
elgyengülés volt csupán. De mára már vége. Kijózanodtam.
Bocsáss meg kérlek, megbántottalak. Nem ezt érdemled. Nagyon
szeretlek, mindig is szeretni foglak. Ha most kidobsz azt is
megértem, de én akkor is szeretni foglak. Ha meg tudsz
bocsájtani, ígérem, hogy jóvá teszem. Mondj valamit kérlek!
Evelin sírt. Azóta sírt, ahogy Roland belekezdett a mondandójába.
Csendesen, megállíthatatlanul. Nem volt annyira szőrnyű, mint,
ahogy képzelte, hiszen már fel volt rá készülve. Inkább valami
megkönnyebbülést érzett, hogy végre kiderült és nincs több titok,
nincs több rossz érzés.
Roland csendben hallgatta a sírást. Nem mert megszólalni,
nehogy valami rosszat mondjon és még rosszabbra forduljanak a
dolgok. Elmondta a tetteit, az érzéseit, a gondolatait és most várta
az ítéletet.
A lány sírt még egy kicsit, majd megkeményítette magát.
—Nagyon megbántottál—kezdett bele. —Nagyon rossz napokat
éltem át. Az volt a legrosszabb, hogy nem mondtad el és
bizonytalanságban voltam.
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Roland késztetést érzett, hogy közbevágjon és valami vigasztalót
mondjon, de tudta, hogy ez most nem lenne helyes. Inkább
megvárja, amíg befejezi a lány.
— Még nem bocsájtok meg, mert ki kell érdemelned. Szavadon
foglak Csopaki Roland és jóvá kell tenned, amit tettél —folytatta
Evelin.—Először is, most elköltözöm tőled. Egy hónapig nem
akarlak látni. Ne is keress! Azt hiszem, hogy tanulni fogok és több
időt fogok tölteni a “Kék Elefántban.” Egy hónap múlva újra
találkozunk és megbeszéljük, hogy hogyan tovább. Addig is kérlek,
hogy csinálj legalább 5 olyan teljesen önzetlen dolgot, ami a
gyerekek segítésével kapcsolatos. Például támogattál egy
árvaházat. Segítettél egy sok gyerekes családon. Vagy gyerekeket
vittél kirándulni.
—Miért pont gyerekeket? —kérdezte Roland.
—Azért, mert a párkapcsolatunknak ártottál, ami magába foglalja a
gyermekeket is. Ahhoz, hogy jóvá tedd, olyan dolgokat kell tenned,
amik segítik mások párkapcsolatát vagy a gyerekeket. Az
előbbihez nincs ötletem. Ezért választottam a gyerekeket. Ezzel
bebizonyítod, hogy méltó vagy arra, hogy megbocsátsak neked.
És ezután tudunk majd leülni és átbeszélni a továbbiakat.
Roland belül rettentően örült, de nem akarta Evelinnek mutatni,
hogy mennyire megkönnyebbült. Már az, hogy a lány nem vágta ki
azonnal reménnyel töltötte el. Helyette csak ennyit mondott:
—Köszönöm, Evelin. Minden úgy lesz, ahogy mondtad.
Megkérdezhetem, hogy hová fogsz menni?
—Eszter lakásába. Tudod, ő most már Gézával él.
Közben a lány sebtében telepakolt egy bőröndöt és megindult az
ajtó felé.
—Elvigyelek? —kérdezte Roland udvariasan.
—Nem, köszi. Megoldom. Most egy rövid ideig nem akarlak látni.
Roland legszívesebben magához ölelte volna, de tudta, hogy ez
most még nem adatott meg neki.
—És még valami— szólt vissza a lány az ajtóból. —Ha megtudom,
hogy továbbra is tart a kapcsolat, vagy az egy hónap alatt újból
elgyengültél, azonnal vége az egésznek.
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—Ez teljesen rendben van. Soha többet nem lesz ilyen! —
esküdött a férfi.
—Szavadon foglak Csopaki Roland, ne felejtsd el! Egy hónap
múlva találkozunk.
—Szeretlek! — szólt utána Roland erőtlenül.
Evelin úgy tett mint, aki már nem hallotta és szó nélkül távozott.
Legbelül melengette ez az egy szó és ebbe kapaszkodott mikor
kilépett az eső áztatta utcára.
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26.
Egy vezető legfőbb feladata
ifj.Tóth Géza imádta a péntek délutánokat. Addigra már
befejeződtek a kivitelezések, elvégezte az adminisztrációkat és 5től 6-ig Csopaki Dénest, a mentorát hallgatta. Dénes irodájában
ültek a tárgyalóasztalnál.
—Meg kell mondjam Géza, hogy nagyon meg vagyok veled
elégedve. Egy hónapja viszed az egyik műszakot és azóta a
területeden nincs annyi csúszás. Kezd minden a terv szerint
haladni és ez a Te érdemed.
Géza megköszönte az elismerést, és csak úgy dagadt a melle a
büszkeségtől.
—Úgy, hogy úgy döntöttem, hogy hamarosan meg fogod kapni az
egész Kivitelezési osztály vezetését. Ez nagyobb felelősséget és
természetesen nagyobb fizetést is jelent. Körülbelül 60 ember fog
alád tartozni.
—Hűha! —Géza hangja egyszerre volt bizonytalan és
várakozással teli.
—Ma megtanuljuk, hogy egy vezetőnek mi a legfőbb feladata,
amikor egy területet irányít.
—Kíváncsian várom.
Dénes elmosolyodott — Egyre jobban kedveli ezt a fiút —gondolta
magában, majd így szólt:
—Azt látom, hogy nagyon ügyesen alkalmazod azokat a dolgokat,
amiket együtt átveszünk. Ha így haladsz tovább, hamarosan már
nem lesz szükséged rám. De, addig még nagyon sokat kell
tanulnod! Mindketten tudni fogjuk, hogy mikor lesz az a pillanat,
amikor átadom a cég vezetését neked.
Géza elpirult.
—Én is úgy gondolom, hogy az még odébb van — mondta
hebegve.
Dénes örömmel nyugtázta, hogy a fiú milyen erős jellemfejlődésen
esett át az utóbbi időben. Tudta, hogy a kulcs a kemény munka és
a megérdemelt siker. Ez a kettő az, ami egy ember becsületét és
önmagába vetet hitét visszaállítja.
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—Tehát —kezdett bele Dénes— Egy vezető feladata az, hogy egy
területen rendet tegyen és kezelje az időt. A legtöbb vezető
időhiánnyal küzd. Miért? Azért, mert nem rakott rendet maga körül
és nem kötelezte rá az alatta lévő embereket sem. Ezt hogyan
tudod megtenni? Először is kommunikációba kerülsz mindenkivel,
akinek a tevékenysége beleszólhat a Te, illetve az embereid
idejébe és munkájába. Ha a Kivitelezői osztály vezetői posztodat
nézem, akkor értem ez alatt a projektvezetőket, a tervezőket,
beszállítókat, illetve a műszakvezetőket. Folyamatos
kommunikációt kell fenntartanod velük és állandó jelentést kell
kérned tőlük, hogy tervezhess, hogy kalkulálhass. Rá kell venned
a műszak vezetőket, hogy pontos napi jelentést küldjenek neked
az aznapi haladásról. Érdemes az adatokat táblázatban vezetned,
hogy minél könnyebben tudj határozatokat hozni.
—Ha képes vagy egy rendszert kialakítani, — folytatta tovább
Dénes —akkor nem mások határozzák meg a munkamenetét,
hanem Te. Ha ez így lesz, akkor már tudsz tervezni az idővel.
Teljesen rád bízom, hogy milyen rendezettséget akarsz bevezetni
a műszakokban, csak működjön. Tudd, hogy ha rend van egy
területen, még akkor is előfordulhatnak váratlan események, de
azok ritkák és nem okoznak káoszt. Viszont, ha nincs rend, akkor
az egész nap bizonytalanság: nincs ember, nincs anyag, késések
vannak, nem lesz teljesítés, illetve egész napos ácsorgás lesz.
Ezek mind-mind kárt okoznak a cégnek. Tehát elsődlegesen
tegyél rendet és akkor lesz idő is. Az idő kezelése azt is jelenti,
hogy képes vagy a figyelmedet a fontos feladatokra fókuszálni,
nem szóródsz szét és képes vagy a beosztottjaid figyelmét is a
megfelelő fókuszban tartani. Például, ha kiadsz egy feladatot és
azt látod, hogy valami mást csinál, akkor visszairányítod a
figyelmét a kiadott feladatra.
—Ez nagyon érdekes! Remélem, hogy hamarosan ki tudom
próbálni élesben is ezeket.
—Biztos vagyok benne!—nevetett Dénes. — Az emberek
többsége annyira szétszórt, hogy arra sem emlékszik, hogy miért
nyitotta ki a hűtőszekrény ajtaját. Úgy, hogy lesz feladatod bőven.
Viszont a rend bevezetésével segítesz nekik fókuszálni adott
dolgokra.
—Tehát, rendezettség és idő kezelése! Ezek lesznek a legfőbb
feladataim.
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—Pontosan. Majd meg fogod látni, hogy egy jó vezető ezt teszi. A
rossz vezető képtelen rendet tenni, mert nincs rá ideje, amitől még
kevésbé lesz ideje. Szétszóródik, mint porcukor az almás pitén.
—Ez nagyon jó hasonlat—nevetett Géza.
—Igen—nevetett Dénes is. —Egy korábbi ügyfelemtől hallottam,
mikor még az acélkereskedő céget vezettem. Az az igazság, hogy
ha a vezető szét van szóródva, akkor ne várjunk el a
munkatársaktól se mást. A cég egy káosz lesz, rengeteg energia
befektetéssel és kevés eredménnyel. Állandó lesz a probléma
elhárítás.
—Akkor elkezdem megfigyelni a folyamatokat és kidolgozok rá egy
rendszert.
—Nagyszerű! Nagyon jól tanulsz. Mára ennyi elég volt. Most
befejezzük, mert szeretnék még egy-két dolgot elintézni.
—Rendben. Nekem is jó, ha hamarabb hazamegyek —vigyorgott
sejtelmesen a fiú.
Dénes mosolyogva kezet fogott vele és útjára engedte.
—Nagyon gyorsan tanul—gondolta derűsen magában. —Ha tudja
tartani ezt az utat, akkor remek vezető válik belőle.
Erről a fia jutott eszébe, Roland, “vajon sikerült túl jutnia a
nehézségeken és Evelin megbocsájtott neki?”
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27.
Újra találkozás
És végre eljött a a nagy nap. Roland egész nap izgatottan
szaladgált, intézte a dolgát, de valójában fejben már egész máshol
járt. Két hónap telt el azóta, hogy Evelin elköltözött tőle.
Először összeomlott, aztán rájött, hogy azzal, hogy sajnáltatja
magát nem fogja visszakapni a lányt. Úgy, hogy erőt vett magán
és belevágott.
Evelin útmutatása alapján hétvégeken önkéntes munkát vállalt egy
gyerekotthonban, csekély összegért cserébe. Takarított, szemetet
vitt ki és rendben tartotta a kertet.
Megkereste a családos barátait, és elvállalta a gyerekeiket egyegy estére, hogy a szülők romantikázhassanak kicsit. Ezek a
munkák más nézőpontot adtak neki. Elkezdte értékelni az
embereket és azon igyekezett, hogy másoknak hogyan tudná a
napjukat jobbá tenni. Például autóval járt be a munkahelyére és
akkor érezte jól magát, ha az út során legalább három embernek
kedveskedett. Beengedte a sietőket, átengedte a gyalogosokat,
odafigyelt a többi közlekedőre.
Minden jó cselekedetéről naplót vezetett.
Bent a munkahelyén is kedves volt a kollégáihoz és mindig
barátságos, hangot ütött meg velük. Tamarával is kibékültek és
pasizós tanácsokat adott a lánynak, aki nagyon hálás volt érte. A
munkájában remekelt és a nagyfőnök, ahogy ígérte elintézte neki
a ciprusi utat.
Egy hónap leteltével találkozott Evelinnel és átadta neki a naplóját.
A lány meghatódott a sorokon és azt mondta, hogy Roland
kiérdemelte, hogy visszaköltözzön hozzá. Viszont rögtön kiadta a
következő feladatot, miszerint most már elnyerte a bizalmát, és
most jön az, hogy a szerelméről kell biztosítania a lányt. Roland
ezt már nem tudta személyesen véghezvinni, mert Evelin
költözésével egy időben Ciprusra utazott, hogy kiépítsen ott egy
kábel TV hálózatot.

105

A projektet hatalmas lelkesedéssel végezte. Imádta a klímát az
embereket, a más kultúrát. Evelinnel minden nap beszélte
telefonon Face Time-on is. Az volt a feladat, hogy este elmesélték
egymásnak a napjukat. A beszélgetéseik egyre szerelmesebb
mederbe terelődtek. Hosszas egyeztetés után Evelin beleegyezett,
hogy egy hosszú hétvégére elutazik Ciprusra. Roland megvette
neki a repülőjegyeket.
Most ott állt a reptéren a tömegben egy csokor vörös rózsával és
úgy érezte magát, mint egy kamasz az első randiján. Kivételesen
most nem örült a helyi időjárási viszonyoknak. A klimatizált
helyiségen is patakokban folyt róla a víz.
Pár perc múlva meglátta a magas karcsú lányt, ahogy széles
mosollyal közeledett felé. Evelinben már elmúlt a harag és a
szerelem vette át újra a helyet a szívében. Egymás karjaiban
omlottak. Roland csókolta, ahol érte. Evelin pityergett. Sokáig
ölelték egymást.
Autóval mentek a házhoz, ahol most Roland lakott egyedül. Az
úton egyszerű témákról beszélgettek, Evelin repülő útjáról, az
időjárásról, mi a helyzet otthon. A lány elámult a kényelmes és
hangulatos ház láttán. Rögtön birtokba vette a fürdőszobát, hogy
felfrissüljön és sortba, topba öltözve kilibben a teraszra, ahonnan
kellemes kilátás nyílt az öbölre. Roland már várta egy üveg helyi
vörös bor mellette. Töltött a lánynak. Belekortyoltak, majd Evelin
megszólalt:
—Nagyon jó látni téged. Lebarnulva, kipihenten, jól nézel ki.
Roland szívét melengették a lány bókjai.
—Hogy érzed —kérdezte a lány—tudod folytatni tovább velem a
kapcsolatot?
—Igen. Minden vágyam. — Roland szélesen vigyorgott.
—Tudod —folytatta a lány — hogy többet nem hibázhatsz. Még
egy ilyen és elválnak útjaink. Így is vállalod?
—Természetesen. Tudom, hogy hibáztam és úgy érzem, hogy
sikerült helyrehoznom. Megváltoztam. Rájöttem, hogy mennyire
fontos egy boldog kapcsolat. Lehetek én nagyon jó a munkámban,
ha nincs mellettem valaki, aki támogat a céljaim eléréseében,
mindig sokkal kevesebbet fogok tudni elérni. Most, hogy harcoltam
érted, sokkal több energiát tettem minden más kapcsolatba is.
Többet találkoztam a szüleimmel, és többet törődtem a
kollégáimmal is. Mióta Cipruson vagyok sok barátot szereztem.
Nagyon jó a kapcsolatom a megbízó egész családjával. Rá kellett
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jönnöm, hogy korábban inkább saját magam érdekelt. Úgy
csináltam, mintha érdekelne mások élete, — mert az illendőség és
a kapcsolatépítés megkívánta hogy érdeklődjek —de, valójában
sosem érdekelt a válaszuk. Azonnal el is felejtettem. Excelt kellett
vezetnem, hogy tudjak a munkatársaimról dolgokat, a következő
témákhoz. Amikor összejöttem Tamarával az is csak rólam szólt.
Nem Tamaráról, nem rólad, csak rólam, hogy én jól érezzem
magam. Nem érdekelt, hogy ezzel neked és Tamarának is ártani
fogok. Csak nekem legyen jó. Azt hittem magamról, hogy egy
szeretni való férfi vagyok, de valójában csak egy önző csávó
voltam. A lépések, amiken végig kellett mennem jobb emberré tett.
Egy új Csopaki Roland áll előtted. Remélem, hogy megfelel,
hölgyem! —azzal viccesen meghajolt.
Evelin boldogan ölelte magához és csókolta meg.
Majd ivott egy kortyot az édes borból és így szólt:
—Csopaki Roland, mindig sikerül meglepned. Végtelenül örülök,
hogy végig csináltad az előírt lépéseket és úgy érzed hasznodra
vált. Minden rossz döntésünket elemezve és helyrehozva jobb
emberekké válhatunk. Igen, nagyon megbántottál. Veszélybe
sodortad a kapcsolatunkat, de sikeresen vetted az akadályokat és
általa több lettél. El kell, hogy mondjam én sem tétlenkedtem,
amíg távol voltál, hiszen egy párkapcsolathoz két ember kell.
Tehát ketten kerültünk bajba. Azzal, hogy egy pár vagyunk, fel kell
vállaljuk egymás tetteit. Az, hogy Te Tamara karjaiban kötöttél ki
megmutatta nekem, hogy valamit nem jól csinálok. Ezért nekem is
észre kellett vennem, hogy min kell változtatnom. Felismertem,
hogy az utóbbi időben nagyon elfoglalt az étterem és sokkal
kevésbé figyeltem oda azokra a szakmai történetekre, amik veled
történtek. Kevesebb figyelmet adtam neked, mint amit kellett
volna. Ezen változtatni szeretnék, ezért úgy döntöttem, hogy
minden hónapban egy hétvégét töltsünk együtt valahol kettesben.
Távol a munkától, ahol csak mi ketten vagyunk. Nem kell, hogy két
éjszaka legyen. Elég egy is, csak mozduljunk ki. Ne otthon
legyünk!
—Ez remek ötlet! —értett egyet vele Roland. —Most rögtön négy
napot együtt vagyunk. Még két hónap és befejezem a projektet.
Utána visszamegyek Magyarországra. Addig gyere minden
hétvégén —mosolygott a lányra.
Evelin elnevette magát:
—Ha így nézel rám, nem tudok nemet mondani!
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—Nem is kell! —azzal felkapta a lányt és pörögtek, forogtak a
meleg nyári éjszakában. Olyan volt, mintha ifjú szerelmesek lettek
volna, de mégis mögöttük volt a több éves ismertségük. A
kapcsolatuk egy új, szorosabb, és szeretet teljesebb szintre lépett.
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28.
Mi a legnagyobb buktató egy cég működésével kapcsolatban?
—A mai napon—kezdett bele Csopaki Dénes— bele fogunk menni
egy cég életének gazdasági részébe.
Dénes irodájában tartották a szokásos péntek délutáni vezető
képzést. Ifj. Tóth Géza nagyon sokat fejlődött az elmúlt időben.
Határozottabb, magabiztosabb tartást vett fel. Dénes figyelte a
jellem változását és nagyon becsülte érte a fiút, hogy volt
bátorsága belefogni és csinálni. Van, hogy a kudarcaink
mélypontra juttatnak és feladjuk, de Géza nem ezt tette. Ha
kudarcot vallott, még keményebben dolgozott és tanult. Ez a
kitartás meghozta a gyümölcsét. Egyre több embert volt képes
irányítani és még sem szakadt bele a munkába, mert kiválóan
delegált.
— A legtöbb cég nem vezet statisztikát — folytatta Dénes— A
vezetők ráérzésre irányítják a céget, ezért folyton likviditási
gondokkal küzdenek. Ahhoz, hogy időben be tudjunk avatkozni
egy cég életébe, szükséges, hogy havi, de legjobb, ha heti szinten
nézzük az eredményeket. Itt a tényleges cash-flow forgalomra
gondolok. Ténylegesen mennyi pénz jött be és ténylegesen
mennyi ment ki. Lehet egy cég könyvelésileg nyereséges, de
neked csak a valós pénzforgalom számít, mert csak abból tudsz
fizetést adni, vagy a számlákat kifizetni. Úgy, hogy a legfontosabb
az, hogy minden forintról tudj, ami a cégben mozog. Ezeket
táblázat formájában érdemes rögzíteni, amiből diagramot tudsz
készíteni, hogy lásd, merre mozdultak el a számok. Ha felfelé,
akkor jó, viszont ha lefelé, akkor rossz.
—És mi a helyzet a trendekkel? —kérdezett közbe Géza. —
Köztudott, hogy az építőiparban tavasztól őszig van sok munka.
Télen pedig kevesebb.
—Ha van ilyen trend, akkor erre fel kell készülni, hogy minél
kevésbé érintsen téged. Már jó előre meg kell hirdetni, hogy belső
felújításokat vállalunk, amit lehet télen is csinálni. Nagyon könnyű
kifogásokat keresni a rossz bevételre: “ilyen a piac”, “most
uborkaszezon van”, “másoknak is rosszul megy”. Sokkal nehezebb
felkészülni ezekre és tenni ellenük valamit. Viszont csak azok a
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cégek maradnak fent sokáig, akik tesznek valamit az
“uborkaszezon” ellen.
—Értem, tehát, ha azt látom, hogy csökken a bevétel, akkor ki kell
vizsgálnom, hogy mi okozta és meg kell tennem minden tőlem
telhetőt, hogy felfelé mozdítsam a számokat.
—Pontosan—helyeselt Dénes. —És, ha növekednek a számok —
folytatta az idősebb férfi—akkor még inkább ki kell vizsgálnod,
hogy mi okozta, hogy megerősítsd azt, mert az jó volt.
—Ez így érhető!
—Van még egy-két buktató egy cég működésével kapcsolatban.
—És pedig?
— A legnagyobb buktató az, hogy egy cég általában annyit termel,
amit el is költ. Ez nem helyes hozzáállás! Ugyanis mindig történhet
valami előre nem várt dolog és akkor komoly nehézségbe kerülhet
a cég. A mérnök is, amikor tervez egy hidat mondjuk, akkor azt
úgy tervezi meg, hogy a valóságosnak legalább az ötszörös
igénybevételét elbírja. Így nem történhet gond. Ha úgy tervezed
meg a céged pénzügyeit, hogy minden fillért elköltesz benne,
akkor egy hirtelen támadt nehézség könnyen a cég végét
jelentheti. Ezért mindig bőséggel kell tervezni.
—Az oké, én bőséggel tervezek, de az hogyan fog megvalósulni?
— Hogyan érj el bőséget az árbevételedben? — kérdezett vissza
Dénes.
—Pontosan.
—Ezt majd egy másik alkalommal nézzük meg. Most elég, ha azt
a törvényt tudod használni, hogy mindig bőségben gondolkozz, ne
minimumban. Vezesd rendszeresen a pénzügyi értékeket és hozz
intézkedéseket, hogy megállítsd a zuhanást, illetve megerősítsd a
növekedést. A leckéd az lesz mára, hogy megnézed a Kivitelezési
osztály eredményeit, hogy az elmúlt héten miként alakult. Lefelé,
fölfelé ment-e és dolgozz ki rá lépéseket, hogy mit fogsz tenni.
—Ez tetszik! Köszönöm a mai leckét is. Nagyon hasznos volt.
—Szívesen—felelte Dénes. — Jó pihenést a hétvégére. Én még
maradok, mert van egy kis dolgom.
—Jó, akkor én mentem—fordult ki az ajtón a fiú és még hátra
köszönt.
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—Szia Géza! —köszönt el a fiútól kedvesen Dénes. “Hamarosan
készen áll, hogy átvegye az apja birodalmát.” — gondolta
mosolyogva.
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29.
Még mindig a munkaerő problémák
Csopaki Dénes látta, hogy valami nem stimmel. Mária, a
felesége napok óta ingerült volt. Az otthoni munkákat elhanyagolta
és nem szívesen beszélgetett. Dénes türelmesen várt, hátha
megoldódnak a dolgok, de két hét után ezzel fogadta Máriát,
amikor este hazajött a virágüzletből:
—Drágám, mit szólnál egy kellemes vacsorához a kedvenc
éttermedben és utána sétálnánk valahol a Duna parton?
Mária gondolkodás nélkül utasította el:
—Most ne. Nincs kedvem hozzá. Tele van a fejem.
—Akkor mit szólnál csak egy kis sétához itt a környéken? Biztos
vagyok benne, hogy neked is jól esne egy kis környezet változás.
Mária végre ránézett és félénken elmosolyodott:
—Ez lehet, hogy járhatóbb!
—Oké, akkor öltözz valami kényelmesbe és máris indulunk.
Az asszony pár perc múlva indulásra készen állt az ajtóban.
Szerencsére a házukhoz közel több park is hívogatta őket.
Dénes először általános dolgokat kérdezett Máriától, majd feltette
a döntő kérdést:
—Mi a baj, drágám? Tudok segíteni valamiben?
Az asszony hálásan nézett a férjére és végre kibukott belőle:
—Nem tudom. Teljesen el vagyok bizonytalanodva. Tudod, hogy
keresek magam mellé virágkötőket. Folyamatosan megy a
hirdetésem. Nagyon aranyos kislányok jelentkeznek, aztán a
feléről kiderül, hogy nincs szakmai végzettsége, majd elfelejtenek
eljönni a próbanapra, vagy ha mégis eljönnek, kiderül hogy
mégsem úgy állnak a munkához, ahogy én szeretném. Nem
értem. Mindenki sír, hogy nincs munka. Én adnék munkát, csak
hát elvárom, hogy dolgozzanak is. Olyan nehéz manapság rendes,
megbízható munkaerőt találni?
—Hát, valóban nem könnyű —kezdett bele Dénes—Ember van
sok, csak hát….nézd meg a reklámokat, mit sulykolnak az
emberekbe? Bulizz, szórakozz, vásárolj, utazz! Ja, és persze tedd
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mindezt hitelre. Az emberek bedőlnek ennek. Azt hiszik, hogy ez
az élet. Manapság nem menő dolgozni. Sőt mindenhol azt látod,
hogy hétfő az borzalom és a péntek az már jobb, mert hamarosan
hétvége. Az emberek úgy állnak a munkához, hogy szükséges
rossz. Nem szeretik a munkájukat, nem szeretik a munkatársaikat
és nem szeretik a főnöküket sem. Hát, ha ezt nézzük, akkor
valóban borzalom a munka.
Viszont azzal, nem számolnak, hogy munkában több időt töltünk,
mint otthon. Ezért, ha ez szörnyű, akkor az életünk nagyobb része
borzalom és alig várjuk, hogy nyaralni menjünk. Ez nagyon rossz
hozzáállás. A legtöbb ember azon igyekszik, hogy miként tudna a
munkához úgy hozzáállni, hogy más is hozzáférjen. Rengeteg
energiáját felemészti ez az igyekezet, és persze, hogy estére hulla
fáradt lesz. Ez nagyon rossz megközelítés. Sokkal kevésbé lenne
elfáradva, ha inkább azon igyekezne, hogy miként tudna minél
több munkába bele kerülni.
—Ilyet én még nem láttam! —szólt közbe Mária.
—Persze, mert nagyon ritka. De létezik ilyen —folytatta Dénes.—
Arra kell megtanítanunk az embereket, hogy ahhoz, hogy hasznos
tagja legyél a társadalomnak és büszkén tekinthess a tetteidre
értékes dolgokat kell létrehoznod. Addig, amíg az emberek a
munkájukat nem tartják értékesnek, addig ne várd el tőlük, hogy
szeressék azt.
—Hogyan tudom a munkájukat értékessé tenni?
—Adj célt nekik. Például a te virágüzleted célja az lehetne, hogy
ünnepélyesebbé tenni egy eseményt vagy otthonosabbá egy
helyiséget, azáltal, hogy mindenhová eljuttatjuk a vágott vagy
cserepes virágainkat. Ez a célja a munkájuknak.
—Ez mind szép és jó, de ettől még nem fognak jobban dolgozni.
Hogyan tudok változtatni a hozzáállásukon?
—Azt a szemléletet kell beléjük táplálni, hogy ha valamit csinálnak,
azt csinálják szívvel-lélekkel. profi szinten, ne pedig tessék-lássék
azt lesve, hogy mikor lehetne már hazamenni. Az olyan ember, aki
ímmel-ámmal végzi a munkáját az egész életét így éli. Az az
ember, aki bármit csinál, ott igazán odateszi magát, na ez az
ember él igazán és boldog. Bármit végez, szereti azt, legyen az
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kreatív munka, vagy éppen szemétszedés, takarítás. Valójában
örülni kellene mindenkinek, akinek van két keze és két lába és
képes hasznos munkát végezni. Hiszen értéket teremt. A vezető
pedig nem az ellensége, hiszen nélküle nem lenne munkája.
—És ezt miként tudom nekik átadni?
—Hm. Jó kérdés! —válaszolta Dénes.— Valójában, akkor jársz a
legjobban, hogy ha sikerül olyat találnod, aki ezzel azonnal
egyetért. Ha mégsem, azt neveld és terelgesd, adj neki
lehetőséget! Ha nem akarja, akkor menjen el.
—Még fel sem tudtam őket venni! —problémázott Mária.
—Valóban nem könnyű. Keress még! Hidd el, hogy meg fogod
találni. Ez olyan, mint a párkapcsolat. Egy párat ki kell próbálni
mire megtalálod az Igazit. Úgy, hogy keress folyamatosan. Adj
mindig tájékoztatást a cégről és céljáról. Ismertesd az elvárt
munkát és soha ne köss kompromisszumot. Ne menj bele olyan
követelésekbe, amik pénzügyileg meggyengíthetik a céget csak
azért, hogy felvegyél valakit. Inkább keress még tovább! Legyél
büszke a cégedre hiszen munkát, pénzt, megbecsülést, törődést,
segítséget és képzést adsz embereknek.
—Köszönöm. Egy kicsit most jobban érzem magam! —nézett
hálásan a férjére Mária. Beszélgettek még a gyerekeikről és
közben hazafelé vették az irányt.
Két nap múlva lelkesen hívta fel Dénest a felesége munka közben.
—Képzeld, ma itt volt egy lány próba napon, nagyon ügyes,
imádja, amit csinál, szereti az embereket és alig várja, hogy
kezdhessen!
—Látod! Nem szabad feladni és felvenni azt, aki valójában nem is
nálad akar dolgozni!—mondta nevetve a férfi.
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30.
Hogyan éld meg a kudarcot?
Csopaki Roland azóta ideges volt, mióta megtudta, hogy a
Vezérigazgató látogatást tesz Cipruson.
Evelin hétvégi kiruccanását is lemondta. Teljes energiájával a
munkára koncentrált. Nem volt túlságosan elégedett. A tervekhez
képest igencsak csúszásban voltak. Hozatott Magyarországról
embereket a munkához, de kettőt két hét után haza kellett
küldenie, mert csak a markukat tartották a pénzért és végig azon
igyekeztek, hogy miként tudnának kibújni a munka alól.
Próbált helyieket találni a hiány pótlására, de ez még
reménytelenebbnek tűnt. Az itteni mentalitás nem a határidőről volt
híres. Arról nem is beszélve. hogy napközben órákra eltűntek
sziesztázni.
Roland egyre inkább úgy érezte, hogy kicsúszik a kezéből az
irányítás és nem fogja tudni az elvárt eredményeket hozni. Emiatt
sokat veszekedett a megmaradt embereivel, akik megfeszítve,
erőn felül próbáltak olyan eredményt elérni, amihez sokkal több
emberre lett volna szükség.
Ezért igencsak rossz néven vették a bánásmódot és úgy
döntöttek, hogy az egyik hétvégét Roland engedélye nélkül
pihenéssel töltik.
A férfi őrjöngött, amikor aznap tengerparton találta meg az
embereit. Az emberek nyugodtan napoztak és közölték vele, hogy
hétfőn reggel folytatják a munkát.
Mit volt mit tenni Roland “lenyelte ezt a békát” és pufogva
visszarohant a szállodába.
Nem volt éppenséggel jó kedvű. Nem rég simította el Evelinnel a
dolgokat és már alig várta, hogy befejezze ezt a munkát és
visszamehessen hozzá Magyarországra, ehelyett késlekedés van
a határidővel és a munkások is pihennek.
Magában tudta, hogy igazuk van, hiszen hetek óta dolgoztak
megállás nélkül. Muszáj pihenést beiktatni, különben az eredmény
rovására megy. Mégis rossz néven vette és egyre inkább kifordult
önmagából.
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Hétfőn, ahogy ígérték az emberei, visszatértek a munkájukhoz és
lelkiismeretesen tovább folytatták azt. Roland pedig a reptérre
igyekezett, hogy várja a főnökét.
A Vezérigazgató mosolyogva bukkant elő a tömegből, ősz hajával,
elegáns, sportos öltözékében.
Roland feszülten üdvözölte, majd felajánlotta, hogy rögvest a
szállodába viszi. A Vezér udvariasan visszautasította és kérte,
hogy vigye a terepre, mert szeretné megnézni a munkálatokat.
Rolandnak nem volt mit tennie, egyenesen a munkásokhoz
mentek. A Vezérigazgató mindent jól megnézett, beszélt az
emberekkel. Semmilyen megjegyzést nem tett, csak figyelt.
Mikor visszaültek az autóba így szólt:
—Most menjünk a Hotelbe!
A szálloda bárjába telepedtek le, ahol a Vezér kért egy kávét és
egy vizet. Roland nem mert kávét inni, mert így is majd felrobbant
az idegeségtől, így csak vizet rendelt.
A Vezér miután megitta a kávét így szólt:
—Elmaradásban vagytok—a hangjában nem volt számonkérés,
vagy leértékelés, csak tényként közölte. —Mit szándékozol tenni?
Roland köszörülte a torkát majd krákogva megszólalt:
—A munkák nagyon jól haladnak, egy kis csúszás adódott, de
hamarosan megoldom.
—Még egyszer felteszem a kérdést—szólt a Vezér nyugodtan és
türelmesen minden bántás nélkül—Mit szándékozol tenni?
Roland félrenyelte a vizet, így időt nyert, amíg kiköhögte magát.
Végül kinyögte:
—Az az igazság, hogy nem tudok többet kisajtolni az emberekből,
az itteniekre pedig nem számíthatok. Úgy látom, hogy egy
hónapos csúszásunk lesz a tervekhez képest.
Gyorsan elhadarta és aggódva nézte a Vezér-t, hogy most akkor
mi lesz. Az idősebb férfi ránézett és így szólt:
—Ha végre befejeznéd az önsajnálatot és az önmarcangolást a
kudarcod miatt, akkor még hasznodat is vehetném!
—Tessék? —kérdezett vissza meglepődve Roland. Mindenre
számított, csak erre nem.
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—Jól hallottad—mondta szinte kedvesen mosolyogva az ősz hajú
férfi— Fejezd be ezt a felesleges nyavalygást. Fogadd el, hogy ezt
most nem jól kezelted. Van ilyen. Az ember hibázik. Az élet nem
olyan, hogy minden tökéletes. Rengetegszer előfordul, hogy
valamit tervezel és nem az lesz, az emberek nem azt csinálják, a
dolgok másképp alakulnak. Ilyenkor a legtöbb ember kiborul,
dühöng és legtöbbször azokra haragszik, akik nem is vettek részt
a dologban csak ők vannak ott. Valójában egy dühös ember
sosem a környezetére dühös, hanem magára, mert nem tudta
megfelelően átformálni a környezetét. Ilyen nagyon sokszor
előfordul az életben. Ha ezektől mind kiakadnánk és haragudnánk
az emberekre, akkor szinte állandóan dühösnek kellene lennünk.
Ez nem vezetne sehová. Tanulj a kudarcodból. Mit csináltál
rosszul, mit lehetne másképp csinálni és tedd azt. A felesleges
düh, aggódás megmérgezi az elmét, elűzi az értékes
gondolatokat, nem is beszélve arról, hogy milyen hosszú távú
panaszokat tud okozni a testben: magas vérnyomás, fekély,
emésztési panaszok, szív- és érrendszeri gondok, és még
sorolhatnám.
Úgy, hogy azt javaslom, hogy sürgősen hagyd abba ezt a
felesleges mérgelődést és nézz tiszta fejjel a feladatra.
Roland meglepődött az elhangzottakon, de valójában igazat adott
a vezérnek. Keserűen nyelte le, hogy nem helyes a viselkedése.
—De, hát hogyan ne legyen ideges? —kérdezte végül.
—Döntsd el! Minden tőled függ. A te hozzáállásodtól. Eldöntheted,
hogy ideges vagy és mérgelődsz, de úgy is dönthetsz, hogy “igen,
hibáztam (felvállalva a felelősséget), megnézem, hogy mit
csináltam rosszul és kijavítom.”
Roland hosszan gondolkozott. Próbálta a gondolatait a megfelelő
irányba terelni. Nagy levegőt vett. Majd belekezdett:
—Rendben, elszúrtam. Nem voltam elég körültekintő a munkások
kiválasztásánál, ezért kettőt haza kellett küldeni. Utána a
meglévőkből akartam mindent kisajtolni. Nem vettem figyelembe a
helyi viszonyokat. Az itteni embereket is úgy kezeltem, mintha
magyarok lettek volna. Az emberekkel nem jól bántam.
Rendszeresen kiabáltam velük, holott ők tényleg minden tőlük
telhetőt megtettek.
Ahogy ezt elmondta már is sokkal jobban érezte magát és már
nem bántotta a kudarc.
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A Vezér nyugtázta az elmondottakat, de nem mondott rá
semmilyen kritikát vagy javaslatot, hogy mit kellet volna csinálnia.
Türelmesen várt tovább.
Rolandnak végre kitisztult a feje. Újból átgondolta a dolgokat és
máris megszületett a megoldás:
—Helyieket fogok alkalmazni és figyelembe veszem az itteni
szokásokat. Ha háromkor elmennek sziesztázni, had menjenek.
Viszont este hatkor, amikor az én embereim befejezik a munkát
visszavárom a sziesztázókat és még este kilencig dolgoztatom
őket. Így csak két héttel csúszunk túl a határidőn. Az emberekkel
jobban fogok bánni és elismerem azt a rengeteg erőfeszítést, amit
már beletettek ebbe a projektbe.
—Bravó!—dicsérte meg a Vezér.—Remek elgondolás. Tudtam én,
hogy számíthatok rád és meg fogod oldani.
Roland büszkén vigyorgott és már egyáltalán nem értette, hogy
korábban mi baja volt. Nevetve gondolt arra, hogy csak az ő
hozzáállásán múlott, hogy hogyan éli meg a kudarcot! Hagyja
magát legyőzni és mérgelődik, vagy pedig feláll leporolja magát és
jól érzi magát a bőrében! nagyon hálás volt a Vezérigazgatónak!
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31.
Mi valójában egy cég jóhíre?
—Ezt olvastad? —kérdezte Mária felnézve az újságból.
Esti pihenő idejüket töltötték. Csopaki Dénes a Net-et böngészte,
míg felesége újságot olvasgatott.
—Mit? —kérdezte Dénes és rögtön válaszolt is magának.—Azt,
hogy egy konkurens cég rosszakat írt rólunk? Igen, olvastam.
—És? Most akkor mi lesz? —kérdezte izgatottan Mária.—Ez
mégis csak felháborító, hogy ilyen hazugságokat írnak a Tégla
Építőipari Kft.-ről.
—Valóban. Ha javasolhatok valamit, akkor feleslegesen ne lovald
bele magad, mert ezzel csak az ő malmukra hajtod a vizet.
—De, hát ez vérlázító! —dühöngött Mária.
—Látod, most el is érték a céljukat! —nézett a feleségére
kedvesen Dénes és ott hagyta a számítógépet.
—Valójában ezt már megoldottam Gézával együtt —folytatta a
férfi.—Ha érdekel, elmondhatom, hogy hogyan.
—Persze, hogy érdekel—válaszolta Mária.
—A legfontosabb —kezdett bele Dénes—az, az, hogy semmilyen
módon ne tegyél rá nagy hangsúlyt, mert valójában ezek
ártalmatlanok, egészen addig, amíg el nem kezdesz reagálni rá.
Az ilyen hírek terjesztői pont arra számítanak, hogy kiborulsz és
ész nélkül kezdesz védekezni. Ez a legrosszabb taktika, amit
tehetsz. Ráadásul még jól fel is idegesíted magad, ami szintén
nekik kedvez.
—Akkor, ölbe tett kézzel üljünk? —kérdezte hitetlenkedve Mária.
—Nem, semmiképpen. Máris elmondom a fő pontokat:
• A legfontosabb, hogy arra kell törekedni egy vezetőnek, hogy
makulátlan legyen a jó híre a cégének. Ezt úgy tudja elérni,
hogy jó híre van a közönség körében a magas színvonalú
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termékeinek, és szolgáltatásainak. Ezt emeli még a
tisztességes hozzáállása és a barátságos, segítőkész
munkatársak. Ezenkívül nagyon fontos a számlák haladéktalan
kifizetése. Ezek azok, amik nagyon gyorsan szárnyra kapnak
és terjednek. Szerencsére nekünk nagyon jó a megítélésünk a
közönség körében. Rengeteg a pozitív visszajelzés és a hosszú
távú kapcsolat.
• Ez az újság cikk pár hete jelent meg rólunk és azt írták, hogy
vacak alapanyagokkal dolgozunk és silány minőségben. Ezt
úgy tudjuk kezelni, hogy mi is megjelentetünk cikkeket
magunkról, ahol bemutatjuk a termékeink magas minőségét, az
ügyfelek pozitív visszajelzéseit és a díjainkat. Mindezt tesszük
úgy, hogy nem reagálunk a korábban megjelent negatív cikkre.
Nem akarjuk cáfolni és megerősíteni sem. Egyszerűen csak
megmutatjuk az értékeinket minél több helyen.
• Folyamatosan kell gyűjtenünk a pozitív visszajelzéseket, mert
ezek a mi lőszereink.
• A szóbeszéd sokkal fontosabb, mint a reklám, vagy bármilyen
hirdetés. Az emberek megtanulták, hogy ne higgyenek el
mindent, amit az újságok írnak, viszont a barátjukra,
szomszédjukra hallgatni fognak. Ahhoz, hogy egy cégnek jó
megítélése legyen a közönség körében, nem csak a vezető
feladata. Minden munkatárs hozzájárul ehhez, azzal, hogy
megteszi azt, ami a közönség jóindulatának megszerzéséhez
szükséges. Azaz profi módon végzi a munkáját, nem pedig
csak tessék-lássék. Nem csak a közönség felé kell
barátságosnak és segítőkésznek lenni, de a munkatársaknak
egymás között is. Ha ezek megvalósulnak, akkor képesek
leszünk, olyan magas színtű szolgáltatást nyújtani, ami
szárnyra kap.
—Úgy, hogy —folytatta tovább Csopaki Dénes —átbeszéltem ezt
Gézával és azonnal nekiláttunk felderíteni a cégben lévő
hiányosságokat és, hibákat hogy azokat minél előbb korrigáljuk.
Ennek eredményeképpen most több a megrendelésünk, mint
korábban volt, hála a rossz újság cikknek, ami ráébresztett minket
arra, hogy mennyire fontos a jó hírünk megőrzése. Még hálásak is
lehetünk a konkurens cégnek, aki ezt a koholmányt írta. Nélkülük
nem fektettünk volna plusz energiákat a cégünk minőségének
javítására.
—Hm. Ez tetszik! —mosolyodott el Mária megnyugodva.
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32.
Vezetőként szeresd az embereket!
Roland boldogan vezetett hazafelé zsebében a gyűrűvel. Nagyon
jó napja volt és remélte, hogy az estéje még megkoronázza ezt.
A reptérről egyenesen az irodába ment, ahol a Vezér magához
hívatta. Roland kicsit aggódott, hiszen pár héttel ezelőtt még
csúnya lemaradásban volt a projekten és akkor elég kemény
szavakat kapott a főnökétől. Azóta persze minden simán ment,
úgy tett, ahogy a Vezérigazgató javasolta és sikeresen befejezte a
programot. Most érkezett haza és az útja egyenesen a
vezérigazgatóhoz vezetett, hogy jelentse a sikeres hálózat
telepítését.
A Vezér a hatalmas üveg ablakban állt és kifelé nézett.
—Hát nem lenyűgöző? —kérdezte. Roland mellélépett és ő is
kinézett. Meglepő módon a Vezér irodája nem a legtetején volt az
épületnek, mint, ahogy az várható lett volna, hanem sokkal
lentebb. Ablakaiból rálátása nyílt a közeli éttermekre, kávézókra és
azok kiülős teraszaira. Ebből a magaságból jól láthatóak voltak az
emberek, ahogy ücsörögtek az asztalok mellett. Roland nézte őket
és nem igazán értette, hogy mi ebben a “lenyűgöző”, ezért csak
hümmögött.
A Vezér felnevetett, majd így szólt:
—Nem érted, hogy mi ebben a lenyűgöző, igaz?
—Valóban nem értem—vallotta be őszintén Roland. —Úgy
gondoltam, hogy egy vezetőnek a kilátás lehet lenyűgöző, ahogy a
10 vagy 20 emeletről kinéz, de ez nem az!
—Tudod, —kezdett bele az idősebb férfi és Roland felé fordult—
szeretem az embereket. Imádom nézni őket, ahogy a
mindennapjaikat élik. Minden ember egy külön egyéniség, mást
szeretnek, másként élnek, más problémáik vannak. Egy vezetőnek
lényeges, hogy jól ismerje őket, hiszen olyan dolgokat kell bennük
meglátnia, amit még maga a személy sem tud magáról. Amikor
közel 1 éve jelentkeztél a Kereskedelmi Igazgatói posztra, úgy
gondolom, hogy magad sem hitted, hogy alkalmas leszel rá. Nagy
falat volt. Első találkozásunkkor magamat láttam fiatalként, tele
lelkesedéssel, törekvéssel és hibákkal, amik az évek alatt
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csiszolódtak le. Tudtam, hogy meg fogsz felelni, ezért bizalmat
adtam neked. Nagyon jól vetted az akadályokat, aztán volt ez a
szerelmi afférod Tamarával, de végül azt is jól kezelted.
Megbíztalak a ciprusi kábelhálózat kiépítésével és majdnem úgy
tűnt, hogy elvérzel. Személyesen kellett odamennem, hogy
“gatyába rázzalak”. Onnantól viszont szárnyaltál és a múlt héten
sikeresen zártad a projektet. A megrendelő roppant elégedett. Már
beszéltem vele.
—Köszönöm—Roland végre felengedett és megeresztett egy
vigyort.
—Kedvellek, ezért képes voltam harcolni érted, még akkor is,
amikor Te már feladni akartad. Egy kis löket elég volt és
visszataláltál önmagadhoz. Meg vagyok veled elégedve, ezért úgy
néz ki, hogy egy újabb projektet kapnál. Le kellene vezényelni egy
hálózat kiépítését Albániában. Két hónap múlva indulnál. Addig
megtesszük az előkészületeket. Ez egy 6-8 hónapos meló lenne.
Viheted a családodat is, ha úgy gondolod.
Roland végtelenül büszke volt magára. Habár kicsit aggódott, hogy
Evelin mit fog ehhez szólni, hogy megint elmegy és vajon ott tudjae hagyni a kávézót, de most nem akart ezzel foglalkozni.
—Köszönöm.
—Szívesen. Ami jár az jár — felelte a Vezér.—Vezetőként nagyon
fontos elismerni a jó munkavégzést, a remek munkatársakat. Még
akkor is, mint ha az magától értetődő lenne, hogy jól végzik a
munkájukat. Nincs ilyen. Sajnos vannak, akik nem szívvel-lélekkel
dolgoznak, hanem csak tessék-lássék. Egy vezetőnek ezt is látnia
kell és meg kell próbálnia megnevelni és beállítani őket is a sorba,
különben a többiek szívnak a hanyag és lusta munkavégzésük
miatt. Ha nem sikerül, akkor jobb megválni az ilyenektől, különben
a jó munkatársak mennek el, akik pedig minden tőlük telhetőt
megtesznek, hogy jól menjenek a dolgok.
—Vezetőként —folytatta tovább a tapasztalat átadását a Vezér—
elengedhetetlen, hogy szeressük az embereket, még a hibáik
ellenére is. Talán azokért még jobban, hiszen nekik sem könnyű,
az élet több területén is meg kell fellelniük és próbálnak a lehető
legjobban eljárni. Néha sajnos rosszul gondolkoznak. Vezetői
felelősségként nem leigázni kell őket, hanem képezni. Képezni,
hogy jobban tudjanak boldogulni az életben és így a munkájukban
is. Egy vezető, aki nem kedveli az embereket csak parancsolgatni
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tud és zsarnokoskodni felettük, nem tud birodalmat építeni. Az
emberei utálják és ahol tehetik, kiszúrnak vele, kért okozva így a
cégnek. Nekem olyan emberekre van szükségem, akik szeretnek
itt dolgozni, szeretik a munkájukat és elfogadják a vezetőséget.
Tudják, hogy itt biztonságban vannak. A jó munkájukért megkapják
a fizetségüket. Amit érdemes még megjegyezned, hogy figyelj
rájuk. Hallgasd meg őket. Vezérként néha végig sétálok az
embereim között és mindegyikhez van egy-két kedves szavam.
Tudod, hogy mekkora megtiszteltetés, hogy személyesen
kérdezem meg, hogy sikerült-e a lánya zongora vizsgája, vagy
meggyógyult-e már a kutyája. Ehhez persze az kell, hogy
tiszteljenek, becsüljenek és elfogadjanak vezérüknek. Ez a vezetői
tekintély elérése. Erről majd máskor mesélek neked. Mára ennyit
akartam mondani. Van kérdés?
—Nincs. És nagyon köszönöm a hasznos tanácsokat. Igyekszem
alkalmazni—mondta mosolyogva és távozott.
Nagyon fel volt dobva és most robogott haza Evelinhez.
—Végre otthon! —mondta, ahogy belépett. A lány a konyhából
szaladt elé és szorosan átölelte. Az utóbbi pár hetet megint
egymás nélkül töltötték, mert a lemaradás miatt Roland nem hívta
Evelint Ciprusra, még hétvégeken sem.
—Gyere! —invitálta Evelin az étkezőbe.—készültem egy kis
meglepivel. Roland ámulva látta, hogy az étkezőben szép terített
asztal és finom vacsora várja: sült kacsa, salátával és
édesburgonyával.
Nagyon meghatódott és most ő kapta el a lányt és csókolta, ahol
érte.
—Gondoltam megünnepeljük a hazatérésedet, ami több
szempontból is hazatérés —mondta Evelin nyomatékosan.
—Én is készültem valamivel —szólt Roland és letérdelt Evelin elé.
A lány tetőtől-talpig elpirult. A fiú megfogta a kezét és így szólt:
—Evelin! Úgy gondolom, hogy a kapcsolatunk átvészelt több
konfliktust és bebizonyítottad, hogy valóban társam vagy jóban és
rosszban is. Náladnál jobbat nem találnék, ezért megkérdezem,
hogy hozzám jössz-e feleségül?
Evelin alig kapott levegőt, végül megszólalt:
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—Csopaki Roland, mindig sikerül meglepned! Én is úgy gondolom,
hogy sok mindenen keresztül mentünk már és bebizonyítottad,
hogy képes vagy jó irányba változni és kijavítani a hibáidat.
Mellettem voltál, amikor mély ponton voltam és segítettél
visszatalálni önmagamhoz. Támogatod a céljaimat. Ennél jobbat
nem is kívánhatnék. A válaszom: Igen.
Roland Evelin kecses, hosszú ujjára húzta a Cipruson vásárolt
vékony aranygyűrűt, melyen egy kis igazgyöngy díszelgett.
A lány megcsodálta és ahogy Roland felállt hosszan megcsókolták
egymást. “Úgy látszik ez a nap valóban hozta az elvárásokat.
Egyre jobb.”—gondolta Roland.
Ezután leültek vacsorázni és alig győzték mesélni az elmúlt hetek
élményeit. Evelin ujján az igazgyöngy meg-megcsillant. Roland
örömmel nézte a lányt és valóban érezte, hogy hazatért.
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33.
Hogyan adjuk át a céget a következő generációnak?
Mária a férjét még ébren találta, mikor kiment a konyhába
egy pohár vízért éjjel 2-kor. Csopaki Dénes a laptopja előtt ült a
nappaliban és vadul jegyzetelt.
—Drágám, mit csinálsz? —kérdezte a nő kedvesen.
Dénes meglepetten nézett fel, látszott, hogy valahol teljesen
máshol járt. Majd elmosolyodott:
— De jó, hogy jössz, akkor most kicsi szünetet tartok!
—Készítsek egy kávét vagy teát neked? —kérdezte Mária.
—Egy tea jól esne, köszönöm.
Hamarosan ott ültek a nappaliban és a gőzölgő, illatos teát
kortyolgatták.
—Itt az idő, —kezdett bele Csopaki Dénes— hogy átadjam a céget
ifj. Tóth Gézának. Az elmúlt másfél év alatt rengeteget fejlődött.
Szó szerint végig járta a ranglétrát. Jó vezetőként fontos, hogy
tudja, mit csinálnak a beosztottjai. Géza mindent a saját bőrén
tapasztalt meg. Aztán kapott egy kisebb brigádot, majd egy
nagyobb csoportot, végül megkapta a teljes kivitelezési osztályt.
Közel 50 főnek lett a vezetője. Végig kisértem a jellemfejlődését és
esténként tanítottam. Úgy látom, hogy felnőtt a feladathoz és
készen áll arra, hogy átvegye tőlem a teljes cég irányítását.
—Nem korai még? —aggodalmaskodott Mária.
—Úgy gondolom, hogy nem —felelte Dénes. —Meg kell kapnia a
lehetőséget, hogy bizonyítson. Csak így fog beletanulni.
Természetesen úgy tervezem, hogy megmaradok mellette
tanácsadónak, ha ő is szeretné, de ideje átadni a stafétát. Ahhoz,
hogy tökéletes legyen a hatalomváltás, nekem mindent, de
mindent le kell írnom, amit csináltam, és amit a munkájához tudnia
kell. Éppen ezt teszem. Ha véletlenül valamit nem írnék le, akkor
az az én feladatköröm maradna, mivel csak én tudnám, hogy mi
az.
—Értem. Ez nem lehet könnyű feladat.
—Valóban nem az —válaszolta Dénes. —Viszont, ha nem írom le,
akkor elfelejtődik és jönnek a problémák. A tapasztalat az, hogy ha
szóban adsz át egy feladatot, akkor az lehet, hogy pár alkalommal
működik, de ha mondjuk néhány hónap múlva ránézel, akkor
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kiderül, hogy ezt sem csinálják és azt sem. Szájhagyomány útján
nem lehet technológiát megőrizni, csak is írásban. Ez persze nem
jelenti azt, hogy ha leírod, később nem találhatsz majd benne
hibát. Természetesen itt is előfordulhat, hogy ez-az idővel
elmarad, viszont, akkor visszairányíthatod a korábbi leíráshoz,
hogy tanulmányozza újra és tartsa be a pontos lépéseket.
—Mi van akkor — kérdezte Mária —hogy ha idővel finomítani,
változtatni kell a technológián, akkor is ragaszkodjunk a leírtakhoz,
holott az már elavult?
—Természetesen nem. A munkatárs írásban javasolhat jobbító
tevékenységeket. Amennyiben helyén való és a vezető
engedélyezi, abban az esetben módosítani kell a korábban kiadott
erre vonatkozó irányelvet és innentől kezdve ezt kell mindenkinek
betartania.
—Ez ésszerű! Hagylak is tovább dolgozni! —azzal Mária
megcsókolta a férjét és távozott a hálószoba irányába.
Másnap munka után Dénes behívatta Gézát és átadta neki az
anyagot. Megvárta míg a fiú mindent elolvasott. Válaszolt a
kérdéseire és pontosította, ahol nem volt egyértelmű.
Géza meghatottan és várakozással telve olvasta a rá váró
feladatokat. Ez egy tökéletes mankó lesz a kezében. Ha bármikor
elakad tudja, hogy csak előveszi a jegyzeteket és meg fogja találni
benne a választ. Mindenre részletesen kiterjedt az írás. Miután
végzett így szólt:
—Nagyon köszönöm. Ez rengeteget fog segíteni a munkám során.
Már alig várom, hogy átvegyem a stafétát. Van egy csomó ötletem,
hogy miket fogok megváltoztatni—lelkesedett.
—Ha lehet egy javaslatom akkor azt is meghallgatod, hogy milyen
lépéseket érdemes követned, amikor valaki mástól átveszed a
hatalmat —szólalt meg mosolyogva Dénes.
—Csupa fül vagyok—mondta érdeklődve Géza. Már megtanulta,
hogy Csopaki Dénestől érdemes tanulnia. Eddig még mindig
működtek a tanácsai.
—Először—kezdett bele Dénes—két féle módja van, amikor egy
személy átvehet egy magasabb beosztást. 1. Amikor az előző
vezetővel nem voltak megelégedve és elbocsájtották, 2., amikor a
vezetővel meg voltak elégedve, ezért magasabb pozícióba
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emelték, vagy nyugdíjba ment, vagy egyéb körülmények miatt
távozott. A te eseted egy kicsit más, mert itt az volt a cél, hogy
kineveljünk vezetőnek. Ezt sikeresen elérted. Miközben téged
tanítottalak, a céget is rendbe raktam és ahogy te is tapasztaltad,
folyamatos növekedésben vagyunk, ami azt jelenti, hogy a 2. pont
érvényes. Ilyen esetekben meg kell nézned, hogy mi az, amit én
csináltam és jól működött. Azokhoz ne nyúlj! Vizsgáld meg, hogy
mely területeken lehet hiba, azokat javítsd ki. Természetesen
vizsgáld meg, hogy milyen fejlődéseket tudnál eszközölni, de ne
rohanj ajtóstul a házba. Ami jól működik azt ne bolygasd.
—Ó, értem!
—Vedd fel a ritmust. Csináld azokat, amiket leírtam, és amikor már
mindent jól átlátsz, na akkor tehetsz bele finomításokat és
korrekciókat. Mindig nézd az eredményeket. Ha egy akció sikeres,
akkor azt erősítsd meg, ha valami hiba csúszik be, akkor ott
változtass. Mindig az eredmények alapján hozz komoly
döntéseket, soha se a szóbeszéd alapján. Ha nem tudsz dönteni,
vizsgáld ki a helyzetet. Menj le és nézd meg, hogy mi történik ott.
Egy vezető nem egy elefántcsonttoronyban ül. Mindig tudnod kell,
hogy pontosan mi folyik az egyes területeken, részlegeken.
Ismerned kell az embereidet, a munkakörülményeiket és a
teherbírásukat. Nagyon szerencsés, hogy végig jártad a ranglétrát
és személyesen megtapasztaltad, hogy egyes munkakörökben mit
várhatsz el a beosztottaktól.
—Igen. Én is örülök neki, mert így nem tudnak megvezetni egyes
tevékenységek elvégzésével kapcsolatban. Köszönöm a hasznos
tanácsokat, nagyon sokat tanultam belőlük. És ha nem bánod,
szeretnélek felkérni tanácsadónak. Nagyon örülnék, hogy ha
havonta egyszer leülnénk és átbeszélnénk az elmúlt időszakot és
az elkövetkező lépéseket. Vállalod?
Dénes elmosolyodott, hiszen ez volt a saját terve is.
—Örömmel —válaszolta, majd így folytatta—Biztos vagyok benne,
hogy jó vezető leszel. Az elmúlt időszakban hihetetlen változáson
mentél keresztül. Gratulálok hozzá. ifj.Tóth Géza felnőttél a
feladathoz, hogy apád nyomdokába léphess.
Azzal megölelte a fiút.
—Köszönöm. Meg kellett érte harcolnom, egyáltalán nem volt
könnyű, de megérte. Köszönöm, hogy bíztál bennem és jó utat
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mutattál nekem. Nélküled nem is tudom, hogy most hol tartanék.
Nagyon mélyről indultam.
—Az nem számít. Az a lényeg, hogy most hol tartasz.
Bebizonyítottad, hogy méltó vagy a bizalomra és értékes ember
vagy, akiben hatalmas lehetőség van. Használd ki! Sok sikert a
munkádhoz —búcsúzkodott Dénes.
—Még egy kérdés! —szólt Géza.
—Igen? —fordult vissza az ajtóból az idősebb férfi.
—Ha úgy venném át a céget, hogy az előző vezetőt kirúgták vagy
leváltották, mert rosszul végezte a munkáját, akkor mi lenne a
teendő?
—Na, akkor szükséges a változás. Annak is megvannak a pontos
lépései, de mindenképpen erős módosításokra van szükség,
hiszen az a jelenlegi helyzet veszélybe sodorta a céget. Erről
részletesebben egy havi tanácsadás keretében beszélek.
—Ez jó! Imádok okos dolgokat tanulni—mosolyodott el Géza és
komolyan is gondolta. Mióta Csopaki Dénes tanácsait alkalmazza,
azóta sokkal könnyebb lett az élete és olyan dolgokat is képes
megvalósítani, amire korábban nem is gondolt.
—Ennek örülök—válaszolta Dénes. —Egy vezetőnek mindig van
mit tanulnia. Aki ezt nem látja be, az a személy veszélyes a saját
vállalkozására. Sok sikert még egyszer és a jövő hónapban
találkozunk.
Azzal Csopaki Dénes elhagyta a Tégla Építőipari Kft. épületét
szívében jó érzéssel. “Mindig nagy öröm, amikor valakinek értéket
adhatunk és megmutathatjuk neki, hogy az élet nem szenvedés,
hanem egy kaland tele lehetőségekkel és csodával “—gondolta
magában, miközben beült az autójába.
Nem keseredett el, hogy most nincs munkája. Végre kicsit
hosszabb időre mehetnek Angliába a feleségével meglátogatni
Zsófia lányát és az unokáit. Utána ráér még újabb kihívásokat
találni. Van is egypár ötlete!
Csopaki Dénes boldogan tervezte a jövőt miközben Roland és
Evelin eljegyzésére hajtott.

128

Vége a második könyvnek.
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