
„Nekem mindenem a családom, 
azt is mondhatnám, hogy rájuk 
vagyok a legbüszkébb, számomra 
ők a legfontosabbak” – mondja 
Becze Tibor. Az Amigo üzlethá-
lózat, valamint a szeszes italokat 
gyártó és forgalmazó, illetve ven-
déglátóipari egységeket működ-
tető Amigo & Intercost társtulaj-
donosa csíkszeredai születésű, 
így nem csoda, ha már kisgye-
rekként korcsolya került a lábára. 
Hatéves korától gyorskorcsolyá-
zott, többszörös junior országos 
bajnok volt, de – mint mondja 
– mire odakerült volna, hogy a 
nagyoknál is bemutatkozzon, 
váltott. Egyik napról a másikra. 
„Hazajöttem egy bécsi nemzetkö-
zi versenyről egy igen jónak szá-
mító második hellyel, és itthon a 
klubomnál tulajdonképpen sem-
mibe sem vettek. Már azt éreztet-
ték velünk, hogy kiöregedtünk, 

jöhetnek a fi atalok. Én közben 
már az olimpiára készültem, s bár 
megvolt az induláshoz szükséges 
eredményem, részt kellett volna 
vennem még egy utolsó, kötelező 
versenyen, ám előtte egy hónap-
pal megműtöttek. Így az olimpiá-

ra sem jutottam ki. Valamiért így 
kellett történnie. Beiratkoztam 
az edzőire is, de amikor megtör-
tént a bécsi dolog, abbahagytam 
azt is, nem csak a sportot. Még 
sporttanár sem akartam lenni, bár 
ma már úgy érzem, hogy a gyer-
mekekkel tudnék foglalkozni. De 
amint meghoztam ezt a döntést, 
nem mentem a korcsolyapálya 
felé öt éven keresztül” – meséli.

A sportból az üzleti életbe

És mit tehet egy húszas évei elején 
járó ambiciózus székely fi atalem-
ber, ha félreteszi azt, ami addig 
talán az életét jelentette? Új kihí-
vásokat keres. Tibor a kilencve-
nes évek elején Magyarországon 
próbált szerencsét. Mosolyogva 
meséli, hogy két műszakban dol-
gozott, délelőtt egy üzletben volt 
polcfeltöltő, éjszakánként pedig 
őrködött, és közben azon gondol-
kodott, mihez kezdjen idehaza 
a megspórolt pénzével. „Ekkor 
találtam ki, hogy csinálok egy 
sörtöltödét. Néhány hónap múlva 
hazatértem, a szüleim lakására 
hitelt vettem fel, s meg is vettem 

egy kis kézi töltőt. Megkerestem 
Magyari Zoltánt, a sörgyár akko-
ri igazgatóját, hogy vásároljak 
sört. Volt a szüleimnek egy Daci-
ájuk, és elképzeltem, hogy azzal 
fogom szállítani az ötvenliteres 
hordókban a sört, s majd a töl-
tödében töltjük. Persze hogy az 
igazgató nem vett komolyan, így 

ez a terv nem jött be. Akkortájt a 
Kalonda-tetőn indult egy kisebb 
sörgyár, és onnan kezdtem hozni 
az ötvenliteres hordóban a sört, 
itthon pedig töltöttük úgy, hogy 
habzott minden. Egyszer kétszáz 
láda sört rendeltek Călărași-ról, 
sosem felejtem el, jött a megren-
delő egy hatalmas nagy hallal a 
vállán átvetve. Azt hitte, Csíksze-
redában a nagy sörgyárhoz jutott 
be ilyen könnyen. Elvitte a sört, 
de amíg megkaptam az ellenér-

tékét, három hetet álltunk. Na 
de olyan sört kapott, hogy többet 
nem is keresett minket. Ezzel én 
a sör töltését befejeztem, s ekkor 
tértem át a szeszes italok gyártá-
sára, palackozására. Aztán társult 
ehhez a forgalmazás, mindkettőt 
mai napig csináljuk. 1992-ben jött 
létre az Amigo cég, és 2000-ben az 
Amigo & Intercost” – eleveníti fel. 
Mára már az ezret is meghaladja 
a cégcsoporton belül dolgozók 
száma. Hogy álmodott-e valaha 
erről? Talán igen – válaszolja –, 
de korántsem ilyen nagyban. „Ne-
kem ezt adta a sport, mindig a leg-
jobbnak lenni. Ez motivál. Néha 
ijesztő, hogy ezer ember sorsa van 
úgymond a kezemben, ez felelős-
séggel jár. De ez egy szép feladat, 
és én mindannyiuknak hálás va-
gyok, mert nélkülük nehezebb lett 
volna. Van olyan munkatársam, 
aki mindjárt harminc éve velem 
dolgozik. Az évek során jó csapat 
alakult ki, és én nagyon hálás 
vagyok mindannyiuknak, hogy 
mellettem állnak és számíthatok 
rájuk” – jegyzi meg.

Mindenek fölött a család

Nyilván büszke az üzleti életben 
elért sikereire, de mindenek fölött 
családjára a legbüszkébb – isme-
ri el. Feleségével, Gyöngyvérrel, 
tudatosan fi gyelnek arra, hogy 
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Olimpiára készült, vállalko

A sporttól sokat kapott, 
hiszen megtanulta, hogy 
a kitartó és céltudatos 
munka meghozza 
gyümölcsét.

Ígéretes tehetség volt 
gyorskorcsolyában, ti-
zennyolc éven át rótta a 
köröket, ám egyik nap-
ról a másikra, mondhat-
ni a csúcson, abbahagy-
ta a versenysportot. 
Persze kellett ehhez 
egy adag székely ma-
kacsság is – ismeri el. 
A sporttól viszont sokat 
kapott, hiszen megta-
nulta, hogy a kitartó 
és céltudatos munka 
meghozza gyümölcsét. 
De úgy látszik, így van 
ez az üzleti életben is. 
Becze Tibor vállalkozó-
val beszélgettünk csa-
ládról, munkáról, egész-
séges életmódról.

#Becze Tibor

Családi vakáció. Sokfelé 
megfordultak már Beczéék
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