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A karbonszálból készült holmi könnyű, de tartós. Akár egy madártoll. „Akinek tolla van, egy
életen keresztül viseli.” – értelmezi Hodács Lajos, a cég atyja, a madaras párhuzamot.

Hát én ezt nem is tudtam...!
- kapom fel a fejem, ami valószínűleg csak önnön
tudatlanságomat bizonyítja. Pedig Hodács Lajost és fiát,
Attilát azt hiszem, nem kell bemutatni. Lajos nevét
többnyire a mára már világhírnevet szerzett Hodács
(HQOK) Optimist és latni gyártáshoz, Attiláét az utánpótlás
neveléshez kötjük. De tudunk-e róluk mindent, beszélünk-e
róluk eleget, és főleg, tudjuk-e, hogy közös szenvedélyük a
karbon, amiből többféle technológiával bármit, de tényleg
bármit képesek előállítani?

A part vis.
A fűzfői ipartelep rengetegében könnyű eltévelyedni és nehéz megtalálni a minden külső
figyelemfelkeltésre alkalmas elemet nélkülöző üzemet, ahol a Hodács család - apa és fia dolgozik. Egyetlen jel mutatja, hogy jó helyen járunk, a karbon-nyelű partvis. Naná, hogy itt
karbonból van még a partvisnyél is!

Állandóság.
A mai menedzser világban már nem divat, hogy valaki kisiparosnak nevezze magát. Hodács
Lajosban az a szép, hogy őt két dologban jellemzi az állandóság. Egyrészt bátran állítja, hogy
mindig dolgozik, kapuja mindig nyitva áll, mindig szívesen tanácsol, informál, és persze legyárt
bármit üveg-, vagy karbonszálból. Egyszerűen ott van, megtalálható, lehet rá számítani.
Másrészt ő kisiparos volt akkor is, most is. Nem lett belőle menedzser, az maradt, ami volt.
Hiteles ember.

Vált ozás.
Ami viszont folyton változik, mert egyszerűen változnia kell, az a technológia. A műhely, ami
ma már inkább üzemcsarnok, Széchenyi Tervből épült 2001-ben és folyamatosan építette,
szépítette a család. A felelős szakmaszeretet, az elhivatottság látszik mindenen. Mérnöki
tudás és állandó gépfejlesztés van az idén 25 éves cég mögött. A gépészmérnök apa és
kompozit mérnök fia minden alkalmat, lehetőséget megragadnak a fejlesztésre.

Csendélet a műhelyben
De megvan bennük az alázat is arra, hogy együtt gondolkodjanak a megrendelővel, edzőkkel,
sportolókkal, ilyen közös fejlesztés például a laseres edzők tapasztalatai alapján kimunkált,
tökéletesen ergonomikus kormányrúd, de kormányhosszabbító is készül bármilyen
hajótípushoz. Az extrém ötleteket sem utasítják el, megbeszélik, és ha szakmailag
elfogadható, elkészítik.

Laser kormányrudak

Magyar. Ért ék.
Hihet et lenül hangzik, de Lajos már a '80-as években is
hozot t be karbont , amikor az még COCOM list án volt .
Szörf szkegeket gyárt ot t belőle. Már ezzel világhíres
lehet et t volna - máshol. De nálunk, ahol rit kán hisznek
abban, hogy magyar gyárt ó magyar t erméke is lehet
világszínvonalú, és hozzáf érhet ő it t és most , magyar
áron, már nehezebben megy. Renget eg t ürelem,
várakozás, önf egyelem szükséges addig, amíg végre
visszajut unk a kínai t ömegcikkgyárt ást ól a valódi,
magyar ért ékekig. A Hodács műhelyben pedig
ért ékek készülnek.

Karbon csövek. Újdonság a kevlár design

Latnikészítés üvegszálból

Termékek
. A 25 éve gyárt ot t , licenszes ópék, üvegszál és karbon lat nik,
lécek, pullt rudált - és t ekercselt csövek mellet t
megszámlálhat at lan egyedi t ermék készül it t , komoly, saját
f ejleszt ésű gyárt ósorokon. Tudt ad-e, hogy karbonból nemcsak
árbocot , orrsudárt , spibaumot , vagy kormányhosszabbít ót
készít enek? Arról már hallot t unk, hogy az aut ó- és
kerékpárgyárt ásban használják ezt a szövet et . De hogy a
t akarít óiparban is...? Egy 10 elemből álló, egymásba csúszt at hat ó rúd olyan magasra
f elér, amilyen magasra csak az alpinist ák t udnak f elmenni, egy ilyen eszközzel viszont
költ séghat ékonyabbá t ehet ő a magas üvegépület ek homlokzat ának t akarít ása. De
visszat érve a vit orlássport hoz, a hajó bejáró palló elkészít ése karbonból is kissé
bizarrnak t űnt első hallásra. De ha jobban belegondolok, egy t engeri hajó szint e
legnehezebb kelléke a bejárópalló, vagy hajóhíd, a karbon kivit elűt meg mennyivel
könnyebb hozni-vinni, kit enni-bet enni?

Készül az ópé
At t ila, az Opt icoach. Lajos üzlettársa és segítsége kisebbik fia, Attila,
lehetne válogatott keretedző Egyiptomban, vagy Amerikában, szívesen
ott is tartották volna mindkét helyen, ha nem lenne fontosabb neki a
család. Így a magyar utánpótlás nyert vele: rengeteg profi kishajóst
indított már el a pályán. Olyanokat, akik sorra hozzák a nemzetközi
eredményeket. Vadnaiék, Gyapjasék, Wolfék, hogy csak néhányat
említsünk.

Attilának maradnak a kezdetek, de nem bánja. Mindennek az alfája az ópé. „Amit nem tanulsz
meg ópéban, azt később nem fogod tudni' - mondja. A legfontosabb, honnan indul minden. Az
ő feladata nemcsak edzőnek lenni, hanem megszerettetni, lényegévé tenni egy-egy
gyermeknek a vitorlázást. Ehhez pedig nemcsak edzői tapasztalat, de jó sok nevelési munka is
kell. Az eredmények őt igazolják: 1974 óta folyik Optimist versenyzés Magyarországon, s a
fűzfői klub, amely 1990 óta foglalkozik ezzel a hajóosztállyal, a legsikeresebb. 2011 óta az
Attila által birtokolt „Opticoach" márkanév jelenti mindezt. Sőt, többet is. Opticoachinggal
kapcsolatos jegyzeteiből a holland Optiparts cég kézikönyvet állított össze szülők, edzők,
nevelők részére, ami azt jelenti, hogy a világ 87 országában - közvetetten biztos többen is kézbe vehetőek lesznek Attila nevelői, edzői titkai, angolul.

Tévhit ek
. A mai kor hihetetlen információdömpingjéből nehéz
kiszűrni a valódi, értékes információkat. Amilyen könnyen
jutunk információhoz, annál több tévhit jut a köztudatba.
Hodácsék magyar nyelven, magyar embereknek adnak
információkat személyesen és honlapjukon is. Felismerték,
hogy szükség van arra, hogy az évente frissülő Optimist
osztályszabály magyar nyelvre fordított változatát szülők
és gyermekek is forgassák, ismerjék meg a szigorú, szinte
tűréshatár nélküli elvárásokat az Optimisttel kapcsolatban
és legyenek tisztában azzal, mit akarnak, és milyen attitűdöt vesznek fel a gyermekeikkel
kapcsolatban.

Hit elesség. És hogy mitől válik hitelessé az edző, a
mester, a mérnök, a fejlesztő? Számomra attól, hogy
panasz még a legádázabb provokációink ellenére sem
hagyta el egyikük száját sem. Kedélyes, szakmaszerető
emberek. Sok ilyen kisiparosra lenne szükségünk. Teszik a
dolgukat, azt csinálják, amit szeretnek, és ezért szeretik is,
amit csinálnak. Ők azt mondják, a kapujuk mindig nyitva áll
előttünk, mi meg azt mondjuk, érdemes bemenni hozzájuk.
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