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PromócióRP

Kávéházi beszélgetés

Egy kávéházban üldögélni mindig kellemes időtöltés. Főleg ha oly 
szerencsében van része az embernek, hogy Weith Katalin társasá-
gát élvezheti. Az ismert kommunikációs szakember, filmproducer, 
politológus, könyvkiadó rendkívüli személyiség, olyan, akin már 
első pillanatban érezni a minőséget, tartalmat és pozitív gondol-
kodást. Hát beszélgettünk. Hogy miről? Az életről…

V I Forrón és Feketén, vagy habbal?
W K.: Reggelente forrón és feketén, délután habbal. A délutáni 
kávé mindig fontos számomra. Talán azért, mert olyankor már 
a nap első része mögöttem van, és jólesik egy kicsit megpihen-
ni, átgondolni a továbbiakat.

V I nagyon sok mindennel Foglalkozol, emellett 
most szerezted meg az ötödik diplomádat. ho-
gyan tudsz időt szakítani a sűrű életedben a dél-
utáni kávéra?
W K.: Egy kis trükkel: általában egy-két tárgyalást időzítek 
délután 3 és 5 óra közé, így összekötöm a kellemest a hasznos-
sal. Az emberek többsége igyekszik lépést tartani a mai felpör-
gött világgal, de ez egyre nehezebben megy. Az élet a teljesítés-
ről és a megfelelésről szól. Folyamatosan mozgásban vagyunk, 
nézzük az e-mailjeinket, kommenteket írunk, telefonálunk. A 
legtöbben egyre kifacsartabbak, fáradtabbak, és ettől egy idő 
után fásulttá válnak… Én olyan világot szeretnék, ahol van 
időnk megállni, több időt tölteni egymással, odafigyelni, tá-
mogatni azokat, akik hátrányosabb helyzetben vannak. Hiszek 

benne, hogy minden embernek joga van minőségi, emberhez 
méltó életet élni. Kell az összefogás ahhoz, hogy egy jóléti tár-
sadalomban éljünk, ahol mindenki mosollyal a lelkében kor-
tyolgathatja a délutáni kávéját.

V I ez az érzékenység mindig része volt az éle-
tednek?
W K.: A pályámat pedagógusként kezdtem, majd gyógypedagó-
gusként folytattam, és lelki segítő voltam nehéz sorsú gyerekek 
mellett. Aztán elkanyarodtam a kommunikáció felé, mert rá-
jöttem, hogy jó kommunikációval meg lehet váltani a világot.

V I a nemrég megjelent szellemi Forradalom ma-
gunkért című könyved is ennek a szellemiségében 
született?
W K.: Igen, szeretném, ha szemléletváltás történne a társada-
lomban, valódi együttműködés, bizalom lenne az emberek kö-
zött. Úgy gondolom, minden először fejben dől el.

V I hogyan kanyarodtál a könyvkiadás és Filmezés 
Felé?
W K.: Mindig vonzottak a kihívások és az, hogy új dolgokat 
hozzak létre. A filmezés számomra csodálatos és hatalmas ka-
land a kreativitás világában. Most azonban két lábbal a föl-
dön, egy aktuális és valóságos történeten dolgozom azért, hogy 
bárki leülhessen a délutáni kávéja mellé. Ez egy igazán nagy 
kaland, forrón, fehéren-feketén, habbal…
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„Én olyan világot szeretnék, 
ahol van időnk megállni, 
több időt tölteni egymással, 
odafigyelni, támogatni 
azokat, akik hátrányosabb 
helyzetben vannak.” 


