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A folyosón végigfutó moszatfal, Havadtõi Pinokkiója és a recepciós asztal nyers faszíne fogadja a belépõt

Talán leghûségesebb olvasóink emlékeznek már csak arra az idõszakra, amikor magazinunk kiadójá-

ban TulajdonosTársak volTak a concorde alapkezelõ alapíTói is.
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A kAcsA, A bikA, A medve és Pinokkió
A concorde Alapkezelo új ügyfélterei

Noha egy majd tíz évvel ezelõtti történetrõl van 
szó, mégis állítható, hogy egy olyan pénzügyi 
cég fektetett be a lapba, aminek alapértékeibe 
szervesen épült be egyfajta nyitottság a kreatív 
ipar, a kortárs építészet és design, valamint  
a képzõmûvészet iránt. Sok olyan pénzügyi 
cég van ugyan, ami saját galériával, mûvészeti 
díjjal rendelkezik, rendszeresen költ mûal-
kotásokra. Azok száma azonban kevesebb, 
amik összetett vizuális rendszerként tekintenek 
saját és ügyfeleik munkahelyi környezetére. 
Éppen ezért volt rendkívül izgalmas látni, aho-
gyan nemzetközileg jegyzett képzõmûvész és 

belsõépítész bevonásával a cég belevágott 
irodájának átalakításába. Az Alkotás Point 
irodaház ötödik emeletén a kiemelt ügyfelek, 
vagyis a legigényesebb kör számára szolgál 
az új recepció, a nagyobb, valamint a kisebb 
tárgyalók. A terekben látható mûalkotásokat 
Havadtõi Sámueltõl az erdélyi származá- 
sú, világhírû magyar festõmûvésztõl vásá- 
rolta a cég, akinek eredeti „mestersége”  
a belsõépítészet volt. Nem esett nehezére 
tehát együttmûködni az irodatér kialakításá-
nál Somogyi Gábor belsõépítésszel, aki  
a munka funkcionális részletein és lebonyolí-

tásán dolgozott. „Kevés, de nemes, idõtálló 
alapanyagokkal dolgozott. Így esett a válasz-
tása például a diófára, mely többek között  
a bõséges termés szimbóluma, valamint  
a bútorokon és a falakon is megjelenõ bam-
buszra, mely az állhatatosságot jelképezi. 
Fontos volt számára, hogy a mindennapok 
folyamán a folyosón elhaladó több száz »éle-
tet« statikusan is felidézze, s az élet a falakon 
is megjelenjen. Így élõ zuzmóval borította 
azt, mely a levegõben lévõ páratartalomból 
veszi fel a vizet és az ásványi anyagokat.” – Tud-
tuk meg a mûleírásából. 
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Bilibók Botond, a Concorde Alapkezelõ vezérigazgatója szenvedélyesen szereti a régi 
szõnyegeket. A tárgyalókban sérült kárpitok keltek új életre

A falon kép a legendás Bobby Fischer-Borisz Szpasszkij 1972-es sakk-játszmáról

Vizuális csomópontokat mégis a mûal-
kotások jelentenek. Az itt látható tizenhat 
darab alkotás az eddigi életmû különbözõ 
korszakaiból válogat. A Játszma címû 
2006 -ban készül t sorozat négy képe  
a legendás Bobby Fischer-Borisz Szpasszkij 
1972-es sakk-játszma emlékét idézi, mikor 
a két géniusz között zajló napos mérkõzés 
lépései egyúttal az õsi szabályok konfliktu-
sára, illetve a velük dacoló individuum egy-
szeri esélyére is utalnak. A Pinokkió szobor 
gyermekkorunk egyik kedvenc mesefigurá-
ját hívja elõ, aki miközben arról álmodik, 
hogy egy nap igazi kisfiú válik belõle, min-
den egyes füllentésért megüti a bokáját.  
A kacsa collage és a hét kacsa szobor arra 
inspirálják a nézõt, hogy új szemlélettel 
nézzen a közhelyre, a Bika és a Medve 
festmények a tõzsde szimbólumai, a nagy 
tárgyalóba készült kép pedig a Concorde 
Alapkezelõ sikerét jelképezi.



A Rekon Zrt. alapításakor elhatároztuk, hogy a 
legigényesebb szegmensekben a legmagasabb 
szakmai színvonalon szeretnénk építeni folya- 
matos fejlődést biztosítva és kihívásokat keresve 
saját magunk számára. Ez az elhivatottságunk 
pedig az elmúlt húsz évben sem változott.

Cégünk piacvezető a speciális banképíté-

körű kivitelezése mellett jegyzik a nevünket. Az 
eltelt két évtizedben részt vettünk kulcsrakész 
irodaházak, üzletközpontok építésében, vala-
mint lehetőséget kaptunk olyan kiemelt nemzeti 
műemlékek rekonstrukciójára is, mint az Ország-

gyűlés alsó- és felsőházi üléstermeinek felújítása.
Tudatosan irányított képzésekkel és a jelenkor ki-
hívásainak megfelelő szemlélettel elértük, hogy 
mára cégünk a legszigorúbb minőségbiztosítá-

képes bármilyen építészeti, belsőépítészeti vagy 
távközléssel, illetve informatikai fejlesztéssel,  
tervezéssel, kivitelezéssel kapcsolatos komplex 

Legnagyobb sikerünknek mégis azt tekintjük, 
hogy az őszinte és korrekt munkakapcsolatoknak 
köszönhetően számos olyan céget partnereink 
között tudhatunk, akik már alapításunkkor is bi-
zalmat szavaztak nekünk.
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