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minél több időt töltsenek együtt. 
A családé a hétvége és a vakációk. 
Szeretnek utazni, sokfelé meg-
fordultak már, szívükhöz Ázsia 

áll igen közel. Nem kis büszke-
séggel beszél a 16 éves Kincsőről, 
aki operaénekesnek készül, a 16 
éves Mátyásról, aki a Székelyföld 
Labdarúgó Akadémia tehetsége, 
kapus, és a 11 éves Lászlóról, aki 
jégkorongozik. Nekik is muszáj 
volt sportolniuk, igaz, édesapjuk 
nem szerette volna, ha bármelyi-
kük is a gyorskorcsolyát választja. 
Az egészségükért fontos a moz-
gás – mondja. A család számára 
ugyanis igen fontos az egészséges 
életmód, és ebbe nem csak a sport 
tartozik bele. „Ezért is csinált a 
feleségem egy kecskefarmot, ahol 
sajtokat készítenek, de nemcsak 
kecske van a farmon, hanem más 
háziállat is. Mindent megterme-
lünk, amit lehet, a zöldség, a hús, 
a tej, a sajt, minden háztáji. Mind-
ezzel a feleségem foglalkozik, én 
támogatom, amiben tudom, és 
fogyasztom a termékeket. Én még 
nem fejtem kecskét, de a gyerme-
keim már igen” – jegyzi meg ne-
vetve.

Nyilván aki a korcsolyapályán 
nő fel, nem tud oly könnyen elsza-
kadni tőle, Tibort is visszahúzta a 
szíve. Ma már heti két alkalommal 
hobbi szinten hokizik, de beleszo-
rítja szabadidejébe a teniszt és a 
kerékpározást is. „A hobbi szintű 
sportolás mellett közel húsz éve 
fő támogatója vagyok a Sportklub 
felnőtt jégkorongcsapatának, sőt 
üzleti kapcsolataimnak köszön-
hetően jelentős támogatókat is 
bevonzok, ezt is szívesen teszem” 
– magyarázza.

A család közel húsz évvel ez-
előtt költözött ki a város szélére, 
mint a családfő fogalmaz, egy 
mesés helyre. „Amint hazaérünk, 
elszakadunk a város zajától, ott 
vannak az állatok, a halastó, a ha-
talmas telek, ott van a szabadság. 
Igaz, a távolság miatt a gyerekek 
szállítását meg kell szervezni, de 
ők is szeretik ott. Internet ott is 
van, s csak akkor van baj, ha le-
vágjuk” – jegyzi meg mosolyog-

va. Mert bizony az internetezést 
szigorú szabályok közé szorítják, 
ellenkező esetben „elveszítjük a 
gyerekeket”.

Két lábbal a földön

Becze Tibor évek óta biztos sze-
replője a Forbes magazinnak a 
legvagyonosabb hazai üzletembe-
reket rangsoroló listáján. Nevetve 
jegyzi meg, amint megkapják a 
magazint, sietve el is rejtik, ne-
hogy a gyermekek meglássák. Azt 
mondja, gyermekei sokáig nem 
is tudták, hogy édesapjuk mivel 
foglalkozik, igyekeztek őket úgy 
nevelni, hogy ne az anyagiak le-
gyenek számukra a meghatáro-
zók. „Egy gyermek szeretetét nem 
pénzzel veszed meg. Én mindig 
furcsállom, amikor a gyermeknek 
drága dolgokat vesznek a szülők 
akkor is, ha nehezen engedhetik 
meg maguknak. Elég nehéz volt 
eleinte arra fi gyelni, hogy bár 

tudtam, lenne rá pénzünk, de 
ne vegyük meg a nagyon értékes 
dolgokat, mert nem a legújabb 
mobiltelefon a legfontosabb. En-
gem soha nem a pénz érdekelt, 
hanem az, hogy amivel foglalko-
zom, jól működjön. Bármihez is 
lásson az ember, ha van bizalom 
és kitartás, akkor biztosan jó lesz 
az eredmény. Nem mondom, hogy 

nem jár áldozattal, de sikerülni 
fog. Én úgy érzem, két lábbal a 
földön maradtunk, és igyekszünk 
a gyermekeinket is úgy nevelni, 
hogy ők is ott legyenek” – mondja 
a csíkszeredai üzletember. És mi-
vel van lehetősége – jegyzi meg –, 
ha teheti, szívesen segít másokon, 
mert hisz abban, hogy az ember 
azt kap, amit ad.

Azt mondja, jól érzi magát, 
elégedett az életével. Lassanként 
visszavesz még a munkatempó-
ból, és fi gyeli gyermekei életének 
alakulását, akik – reméli – ha el 
is mennek külföldre tanulni, a 

megszerzett tudással majd haza-
térnek. „Számomra fontos, hogy 
innen indultam és itt vagyok, bár 
lett volna lehetőségem külföl-
dön maradni. Ez nem volt opció. 
A legjobb helyen élünk, innen el 
lehet menni világot látni, de ide 
vissza kell térni. Szerencsés em-
ber vagyok. Amit szerettem volna, 
azt sikerült elérni mind a magán-, 
mind az üzleti életben. A családo-
mat nagyon szeretem, a cégeim jól 
mennek. Nagyon rendben van az 
életem.”
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Én úgy érzem, két lábbal 
a földön maradtunk, 
és igyekszünk a 
gyermekeinket is úgy 
nevelni, hogy ők is ott 
legyenek.
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