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Tisztelt Olvasóink!
Kedves Hölgyek és Urak!
Immáron 15. alkalommal tartják kezükben a TOP 50 SIKERES
Évkönyvünket, amely – bár az elmúlt néhány évben szorgos követőkre talált a hazai sajtópiacon -, még mindig hiánypótló a maga
eredetiségében, és ezt Önök is pontosan érzékelik.
Ez a kiadvány az Önök szavazatait, leveleit, kéréseit alapul véve
készült, ezért is sokszínű, mint maga az élet. Vannak könnyedebb, és
vannak falsúlyosabb elemei, de így teljes.
Vannak mérhető, és vannak nem mérhető, főleg össze nem mérhető teljesítmények. Könnyen mérhető a gazdagság, a vagyon, de
nehezen összehasonlítható kategória a siker. Én magam mindig az
utóbbit tartottam izgalmasabbnak, hiszen felétlenül nagyobb szerephez jut a megítélésében az emberi tényező, a szubjektum, a sokszínű tehetség.
Kiadványunk felvállaltan szubjektív képet ad a benne szereplő 50
SIKERES emberről, akik esetében nem elvitatható tény, hogy TOP-on
vannak, még akkor is, ha netán nem ifjúi hév fűti őket. A kor valóban
nem érem, de stigma sem lehet.
Ötven olyan emberről rajzoltunk portrét, akik tehetségüknek
köszönhetően az élet valamely területén kimagaslót alkottak, sikereket értek, vagy érnek el. Közéleti szereplőkről, színművészekről,
zenészekről, képzőművészekről, sportolókról, tudósokról, gazdasági
szakemberekről, nőkről és férfiakról egyaránt szólunk.
Örömmel észleltük az idei évben, hogy több olyan jelölés érkezett, amelyben igazi „rejtett kincsekre” hívták fel Önök kedves Olvasóink a figyelmünket, így lehetőség nyílt bemutatni egy pillantás
erejéig a nem feltétlenül rivaldafényben született sikereket is. Gondolok itt tudományos kutatókra, elhivatott szakemberekre, tehetséges, és értő üzletemberekre is.
Szinte lehetetlen feladatra vállalkoztunk, amikor összemérhetetlen teljesítményeket próbáltunk versenyeztetni, de éppen ezáltal
vált kiadványunk rendkívül mozgalmassá, színessé.
A válogatás nyilván nem egzakt módon, de sok szempontot
figyelembe véve történt. Neves szakemberek tették meg a jelöléseiket, majd a szerkesztőség e célra létrehozott munkacsoportja
választotta ki őket, - az Önök leveleire figyelemmel-, akik végül
helyet kaptak a nem mindennapi műben.
Hangsúlyozzuk, hogy alapos megfontolás után, de mégiscsak
50 személyt kiválasztva kellett döntenünk, így nyilván kimaradtak
olyan emberek, akiknek a teljesítményét, munkáját, tehetségét mi
magunk is nagyra értékeljük. Lehet, hogy Önök másként döntöttek
volna, hiszen a „siker” nem objektív kategória, mindenkinek magának kell tartalommal megtöltenie.

A Sikeres Nők hasábjain olvasható mélyinterjúkban a riportalanyok
mindig megfogalmazzák, hogy számukra mit is jelent a siker. Éppen
ez a sok éves tapasztalat könnyítheti meg a választást, így biztosak
vagyunk abban, hogy a bemutatott személyiségek sikerességében
egyetérthetünk: valamennyien bizonyítottak már szakterületükön,
életművükben, vagy akár életük valamely kiemelkedő pillanatában.
További érdekes szempont az is, hogy a siker gyakran egy pillanatnyi állapot, amely sokszor hullámvölgyeket követve repíti a csúcsra
azt, aki elég kitartó, és bízik önerejében.
A pillanatnyi sikeren túl vannak az úgynevezett „állócsillagok”, akik
folyamatosan ontják a sikereket. Érthető okból – az újdonság varázsa miatt – számtalan olyan személyiség maradt ki a TOP 50 SIKERES
2019 Évkönyv válogatásából, akinek helye örökös tagság itt nálunk
a TOP-ban, de korábbi években már közöltük életútjukat, sikereiket,
így most mindössze további sok sikert kívánok nekik is.
KEDVES OLVASÓINK!
Szórakoztató, tanulságos és felemelő, néha „csupán tárgyszerű”
írásokat olvashatnak lapunkban, melyhez jó szórakozást, kellemes
társaságot kívánok!
Sok sikert kívánva:
Dr. Huzik Veronika
főszerkesztő
TOP 50 SIKERES
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ÁDÁM ZSUZSANNA
„Megvan
minden
adottsága”
Fotó: Mudra László

Ádám Zsuzsanna 1988-ban született szopránénekesnő. Tanulmányait Pécsett, majd Szegeden, illetve a Zeneakadémián végezte.
2012-ben Pécsi Tudományegyetem Zeneművészeti Karán szerezte meg BA-diplomáját Kertesi Ingrid tanítványaként. Majd főként
kórusszerepeket énekelt a Miskolci Nemzeti Színházban.
2015-ben nyert felvételt a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar operaszakára, Andrejcsik István növendékeként.
2016-ban a mantovai Luciano Campiani Egyetemen tanult Salvatore Ragonese tenoristánál. 2017-ben kapta meg MA-diplomáját a
Temesi Mária vezette tanszéken. 2015-ben a Nemzetközi Simándy
József Énekversenyen különdíjat nyert. 2017-ben a Nemzetközi
Antonio Bertolini Énekverseny fődíját és különdíját érdemelte ki.
A második helyezést nyerte el a Zeneakadémia által megrende-

zett III. Marton Éva Nemzetközi Énekversenyen 2018 szeptemberében.
„Nyugodtan kijelenthetem, hogy a III. Marton Éva Nemzetközi
Énekverseny színvonala egészen kiemelkedő, a nemzetközi átlagnál messze magasabb volt, mert ebben egyhangúan egyetértettünk a kilenctagú zsűri rendkívül tapasztalt tagjaival. Nemcsak a
jelentkezők számában, hanem a megmérettetést vállaló hangok
minőségében is egyértelműen szintet léptünk. Úgy gondolom, a
Zeneakadémiával olyan alapkövet raktunk le, amelyre nyugodtan
lehet építeni.”
„Ádám Zsuzsanna második díja a zsűri pontszámainak összesítésekor mindannyiunk meglepetésére, szinte a semmiből jött ki. Egy
olyan énekesnőről van szó, akinek megvan a temperamentuma,
és megvan minden adottsága, ami egy tegnapról mára született,
leendő nagy énekesnőnek az életpályáját meghatározza. Dús a
hangja, mégis tud – még magas hangokat is – puhán, és halkan
énekelni.” – nyilatkozta Marton Éva.
Ádám Zsuzsanna a versenyt követően elmondta, hogy mint azt
a versenyprogramja is tükrözte, Verdi operái állnak hozzá a legközelebb, de drámai szopránként az orosz dalokat is kedveli.
Szabad idejében szívesen jár kiállításokra, színházba, de szívesen
olvas is. A sport terén a biciklizést választja.
Az énekesnő a nemzetközi zsűri második helyezetti díja mellett
a Fidelio és a Papageno Consulting különdíját, valamint a Magyar
Rádió Zenei Együttesei, a MÁV Szimfonikus Zenekar, és a Zuglói
Filmharmónia meghívását érdemelte ki.
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BABOS TÍMEA
„Semmi sem
történik
véletlenül”

1993. május 10-én született Sopronban.
Nyolc évesen kezdett teniszezni Sopronban az SVSE klubban,
majd rövid időn belül édesapja, Babos Csaba kezdte edzeni, 21 éves
koráig edzette, de a mai napig segíti pályafutását.
Profi pályafutását 2011-ben kezdte. Egyéniben három, párosban
19 WTA-tornát nyert meg eddig. Emellett egyesben tizenkétszer,
párosban tízszer diadalmaskodott a különböző ITF-versenyeken.
A juniorok között párosban háromszoros Grand Slam-győztesnek
vallhatja magát, mindháromszor az amerikai Sloane Stephes volt
a partnere, ezen kívül még kétszer játszott juniorként Grand Slam
döntőt. A felnőttek között az első Grand Slam-tornáját 2012-ben a
Roland Garros játszotta, ahol egyéniben az első körben, párosban
a második fordulóban búcsúzott, oldalán a tajvani Hszie Suvejjel.
A Grand Slam-tornákon legjobb eredményét párosban Wimbledonban érte el, ahol két alkalommal, 2014-ben és 2016-ban is a
döntőbe jutott.

Wimbledonban 2015-ben is döntőt játszott, akkor vegyes párosban. Egyéniben a legjobb Grand Slam-tornaeredményét. 2016-ban
az US Openen érte el, amikor a 3. körig jutott, és ott kapott ki három
játszmában a román Simona Haleptől.
2015-ben a magyar teniszsport történetében elsőként indulási
jogot nyert a WTA Finals párosok mezőjébe Kristina Mladenovic
partnereként.
2017-ben és 2018-ban párban megnyerte az év végi világbajnokságot. Ezzel ő lett az első magyar, aki ezt a címet elérte.
Világelső párosban; az első magyar felnőtt tenisz világelső (13
hétig vezette 2018-ban a páros világranglistát) Australian Open bajnok női párosban, 2018 (38 esztendő után nyert magyar Grand Slam
versenyt).
Kedvenc borítása a kemény pálya, kedvenc GS-tornája az
Australian Open. Tökéletesen beszél angolul, jól beszél németül,
franciául pedig tanul. Érdekli a lakberendezés és a belső építészet.
Szeretnék a világranglistán előbbre lépni, vissza a Top 25-be és
sokkal kiegyensúlyozottabb versenyzést mutatni. Párosban szeretnék Grand Slam trófeákat nyerni, és minél jobban játszani továbbra
is jó barátnőm, Kiki Mladenovic oldalán. Szeretnék egy hobbimból
esetleg elindítani egy vállalkozást. Szeretnék továbbra is stabil családi hátteret, szerető párkapcsolatot magam mellett tudni a sikeres
versenyzéshez. Szeretnék továbbra is sokat mosolyogni és élvezni,
amit csinálok. Nagy célom, hogy pozitívabban közelítsem meg a
dolgokat, hiszen fiatal vagyok, és azt dolgozom, ami a szenvedélyem.
Szeret olvasni, moziba járni, kedvence édesanyja főztje. Egyegy cél elérése után designer cipővel bővíti a kollekcióját, de csak
nagyon ritka esetekben (Grand-Slam győzelem, világelsőség, top
30-ba kerülés).
TOP 50 SIKERES
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BALSAI MÓNI
A fény napján
született

Fotó: Sárosi Zoltán

A Jászai Mari-díjas színésznő 1977. december 13-án Vácott született, ahová a mai napig gyakran jár kirándulni. A budapesti Szabó
Ervin Gimnáziumban érettségizett.
Színészi pályafutását 1989-ben az Angyalföldi Gyermekszínháznál
kezdte, majd 16 évesen egy barátját elkísérte az Operett Színház
Stúdiójába felvételizni, de végül őt válogatták be a szerepre. Elsőként Cintányérként láthatta őt a közönség a Muzsikus Péter kalandjaiban.
Tanulmányait 1998-2001 között a József Attila Színház Stúdiójában folytatta.
2001-ben a Győri Nemzeti Színházhoz szerződött, ahol rögtön
mélyvízbe dobták: ő alakította Molnár Ferenc: Liliom című darabjában Marit.
8
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2007-től a Pesti Magyar Színház társulatának tagja, ahol első fellépése szintén a Liliomban volt, de immár Juli szerepében. Eddigi
pályafutása során jelentős szerepeket játszott Balázsovits Lajos,
Tordy Géza, Ács János, Korcsmáros György, Bujtor István és Iglódi
István színházi rendezéseiben. A 2016-2017-es évadtól szabadúszó.
2011-ben a Társasjáték című tévésorozatban ismerhette meg az
egész ország, a Couch Surfben láthattuk a mozikban, és a rengeteg
díjjal értékelt Berni követben a képernyőn.
2014. december 13-án Lady Machbeth-ként lépett színpadra
a Magyar Színházban. „Ezt kapom a szülinapomra!” – jegyzi meg
nevetve. „A győri igazgatóm Molnár színésznőnek tartott, de most
már Shakespeare-i vizeken evezek. A sok naiva után megtaláltak a
keményebb nők és ennek nagyon örülök, jó ezeket kipróbálni.” –
vallja.
2015. február 19-én mutatták be a mozik Ujj Mészáros Károly: Liza,
a rókatündér című filmjét, melyben a főszereplőnőt alakította.
A Liza a rókatündér című film és benne Balsai Móni soha nem
látott hazai és nemzetközi sikereket ért el. Számos fesztiválon díjazták. 55 fesztiválra hívták meg és több mint 36 díjat nyert.
Az RL tv-csatonán futó Válótársak mindkét évadában az egyik
ex-feleség szerepét játssza nagy sikerrel. A 2016-ban bemutatott
Martfűi rém című pszicho-thrillerben a rém feleségét alakítja (rendezte Sopsits Árpád). Herendi Gábor rendezővel már régóta tart a
munkakapcsolatuk, a Valami Amerika 2, a Társas játék című film után
a Kincsem-ben Hédit játszotta.
Az Alföldi Róbert rendezte „A sötétség hatalma” és a „Valentin
nap éjszakája” után 2018. március elején volt a „Delila” Centrál Színházi bemutatója, Molnár Ferenc komédiájában Balsai Móni játssza
Marianne-t, azt a nőt, aki házassága megmentése érekében beveti
minden fortélyát.
Jane Austen „Büszkeség és balítélet” című romantikus művét
2018. szeptember14-én a Centrál Színház évadnyitó bemutatóján
Ujj Mészáros Károly állította színpadra Joannah Tincey angol színésznő átirata alapján. Az előadásban Schmied Zoltánnal játsszák el
az összesen 11 karaktert.
Ujj Mészáros Károly X-A Rendszerből törölve szövevényes thrillerjében egy a pánikbetegségével való küzdelem ellenére is zseniális
nyomozónőt, Évát alakítja.

BÁN TEODÓRA
Mesterségbeli
tudás és művészet
Bán Teodórát sikeres balettművészként és koreográfusként ismertük több mint 20 évig, majd a kultúra és a turizmus területén ért el
jelentős sikereket.
Életpályájáról a művésznő lapunknak így mesélt:
„Életem első felvonása – a balettművészi pályám felépítése – már
nyolc éves koromban elkezdődött. Kezdetben szigorú iskolarendszerben kellett helytállnom, később a Magyar Állami Operaházban
is fegyelmezett, szinte aszketikus, pontos és kitartó életformára volt
szükség. Megtanultam talpon maradni, de másokra is odafigyelni,
karriert építeni, és a családban is helytállni.”
Az egykori balerina a színpad világát cserélte le és ma már a
Budapesti Tavaszi Fesztivált, a Budapesti Nyári Fesztivált és a Café
Budapest Kortárs művészeti fesztivált menedzseli. A kultúra érdekében – hosszabb időn át – művészeti, vagy kulturális intézményben,
illetve szervezetnél végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként 2018. március 15-én Bánffy Miklós-díjban részesült.
A BFTK ügyvezetőjeként és a Fővárosi Turisztikai Kerekasztal kezdeményező alapítójaként Bán Teodóra több éve töretlenül Budapest brandjének építésén dolgozik együttműködve a turisztikai
ágazat vezetőivel. Ötletei segítik a Városházán és a kerületekben
dolgozó döntéshozók munkáját.
Minden évszakra talált egy fesztivált. A Budapesti Tavaszi Fesztivál, a Budapesti Nyári Fesztivál, a Café Budapest, a Vörösmarty téri
és a Városháza parki téli rendezvények, mind az ő nevéhez fűződnek. Budapest turisztikai honlapjai, valamint a régi épületekre való
figyelemfelhívás, a „Fel a fejjel Budapest” – is Bán Teodóra Budapest
brandjének építését fémjelezi az ország határain is túlnyúlóan.
„Bár nem az elismerések határozzák meg az életemet, hanem a
napi eredmények, amitől a nagy egész összeáll, a Bánffy Miklós-díj
nagy öröm volt számomra. Egy vertikális, horizontális síkban mozog
mindenkinek az élete, az enyém is, és úgy gondolom, nagyon szépen alakult az elmúlt évtizedben. Szakmai tapasztalatokat szereztem, kialakult egyfajta látásmód, amely nyomán projektszerűen
tudom vezetni a cégeket. Az, hogy valaki a kultúra népszerűsítésé-

ben feladatot vállal, mindenképpen egy küldetés, és ez számomra
évtizedek óta létezik. Természetesen szükség volt ehhez arra a bizalomra is, amelyet a vezetőimtől kaptam és kapok jelenleg is, mint
például Tarlós István főpolgármestertől.” – nyilatkozta a Sikeres Nők
lapjának 2018 májusában.
TOP 50 SIKERES
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BUDAI ILONA
„Az éneklés a lélek
vállalkozása”
találkozott Halmos Bélával és Sebő Ferenccel, akikkel a táncházi
mozgalom néven ismert népzenei megújulás meghatározó személyiségeivé váltak.
Az Óbudai Népzenei Iskola népi ének tanáraként, népzenei táborok szervezőjeként, és népdaltanító műsorok vezetőjeként ismerteti,
s szeretteti meg a népdalok világát valamennyi korosztállyal.
Az oktatás mellett csaknem száz népmesét is összegyűjtő, óvodapedagógus végzettségű művésznő – akinek ma már tanítványai
indulnak rangos vetélkedőkön – úgy tartja, hogy hiteles és eredményes az a tanár lehet, aki Istentől kapott tehetsége és hangja mellett
kellő alázattal bír, így bármilyen nehézségű is a népdal, tovább tudja
azt adni.
Budai Ilona élete céljának tekinti a magyar kultúra szolgálatát, a
hagyományok, a népi kultúra gazdagságának, színességének megőrzését és továbbadását. Ezt tetette és teszi fáradhatatlanul a mai
napig kis falvakban és nagy városokban, iskolákban, színháztermekben és templomokban, itthon és szerte a világban.

A Nemzet Művésze 2018-ban népművészet díjkategóriában:
Budai Ilona népdalénekes.
Az autentikus magyar népi kultúra ápolásának, valamint
előadóművészként értékteremtő gyarapításának, és generációkat
kiművelő oktatói munkájának elismeréseként és megbecsüléseként
részesült az elismerésben.
„Az éneklés a lélek vállalkozása, aki énekel, az kétszeresen imádkozik.” – tartja Budai Ilona Kossuth-díjas népdalénekes.
A népdalok iránti szeretetét a szülői házból hozta örökül, pályaválasztását azonban gimnáziumi magyartanára határozta meg.
Asbóth Mártával miden szabad percében népdalokat tanulva sorra
nyerte a vetélkedőket, majd a Röpülj páva országos népdalversenyen az első díj mellett elnyerte Kodály Zoltánné különdíját, s itt
10
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DR. CSAPÓ EDIT
Arany, ami fénylik
„A kutatásban nem elég merészet álmodni, egy nagyon tiszta
és a kutatócsoport minden tagjával közös vízióra van szükség, ami
munka során válik majd valósággá.”
Az arany tartalmú anyagok sajátságai révén fejleszt Dr. Csapó
Edit, a Szegedi Tudományegyetem ÁOK Orvosi Vegytani Intézetében működő, a MTA-SZTE Biomimetikus Rendszerek Kutatócsoport
tudományos főmunkatársa olyan szenzorokat, amelyek segíthetnek
például idegrendszeri megbetegedések korai felismerésében.
A nemesfémekkel - például az ezüsttel, amelynek fertőtlenítő hatása régóta jól ismert - már korábban sokat dolgoztak
a kutatók, valamint a kozmetikai - és gyógyszeripar is. Az arannyal
kapcsolatban azonban még számos feltárásra váró terület van. Dr.
Csapó Edit csoportjával modernkori alkimistaként állít elő Szegeden a baktériumoknál ezerszer kisebb aranytartalmú anyagokat,
amelyek többek között a szervezetbe jutva, fluoreszkálva mutathatják meg, hogy a gyógyszerek milyen úton érnek el a kezelni kívánt
helyre és a hatóanyagok ott hogyan szabadulnak fel. Edit és kutatócsoportja Magyarországon elsőként használ olyan rendkívül kicsiny
méretű szenzorokat, amelyek a hatóanyagok eloszlásának felderítése mellett azt is jelezhetik, ha a testben végbemenő természetes
folyamatokban, például egy molekula lebomlásában, átalakulásában, hiba lép fel, ami betegségek kialakulásához vezethet. Kutatásai
mentén olyan készítmények is kifejleszthetőek a jövőben, amelyek
például hamarabb szüntethetik meg a migrént, vagy fokozatosan,
elosztva fejtik ki hatásukat ízületi gyulladásos vagy idegrendszeri
betegségek gyógyításakor. Az aranytartalmú anyagok segítségével kimutatható lehet például az Alzheimer vagy Parkinson kór is,
ez a betegségek szinten tartásában is fontos eredmény lehet, és a
gyógyszerfejlesztések területén hozhat áttörést a jövőben.
Dr. Csapó Edit és csoportja már szabadalommal is büszkélkedhet, élelmiszerbiztonsági fejlesztések során az aranytartalmú
anyagok szenzorként való alkalmazásával sikerült egy, a penészgombák által termelt, rákkeltő anyagot kimutatni gabonafélékben.
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CSEKE KATINKA
Fotó: Dobos Judit

„Mindig azt adom,
ami bennem van”

„Beleszületett” a művészet világába. Édesanyja Bánkuti Gertrúd
festőművész, tanár édesapja Cseke Zoltán művészeti-menedzser
diplomát szerzett, a Bánkuti-Cseke Galériát irányítja, szabad idejében szívesen ír, több könyve jelent meg. Katinka öccse Zoltán szintén tehetséges festő. 1997-ben végzett a Színház- és Filmművészeti
Főiskolán, Marton László osztályában.
A Színművészeti Egyetem elvégzése után a szolnoki Szigligeti
Színház társulatának tagja lett. Kiváló rendezőkkel dolgozott (Iglódi
István, Verebes István, Schwajda György), akik ráéreztek mind
humoros, mind lírai oldalára.
„Amikor Panna megszületett, egyetlen percig sem jutott
eszembe, hogy ezzel bármit is vesztenék.
Időközben Schwajda György elment a társulattól, és ezzel együtt
több színésznek megszűnt a tagsága. Hirtelen egy légüres térbe
kerültem, amit kitöltött az anyaság.
12
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Ennek ellenére ma sem csinálnám máshogy. Az egyik legjobb
dolog az életemben, Panna. És végül a feladatok is megtaláltak.
Kezdetben a Ruttkai Éva Színházban játszottam, amire korábban
gondolni sem gondoltam volna. Aztán jött a CIB Bank reklámfilmje,
majd a Jóban Rosszban sorozat és a Centrál Színház.” (Sikeres Nők
2009/5.)
Kamasz lánya születése óta állandó küzdelmet folytat a kilókkal.
A Jóban Rosszban sztárja nemrég azonban olyan módszert talált,
amellyel pár hónap alatt harminc kilótól sikerült megszabadulnia.
Egy forgatáson találkozott Singh Vikivel, aki egy indiai módszert
javasolt neki.
„Az első hétben nem történt semmi, akkor azt gondoltam, ez is
csak egy felesleges próbálkozás, de nem adtam fel, és utólag kiderült, hogy nagyon jól tettem, ugyanis elkezdtek rólam leolvadni a
kilók.
Pár hónapja még 100 kiló felett voltam, ma már azonban M-es
méretet hordok. A végcél, hogy elérjem a 68-69 kilót.
Katinka pontosan tudja, hogy a sikert olykor kudarc követi, de
buktatóknak is megvan a szerepük. Erről így beszélt a Sikeres Nőknek:
Mindegyik fordulópontot hozott az életemben, amit nem feltétlenül léptem volna meg, ha a sors nem „kényszerít rá. Csodálatos időszak volt a Szolnokon töltött évek. Olyan darabok vannak
mögöttem, mint a Hegedűs a háztetőn, a Szentivánéji álom, a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról. A közönség elhalmozott a
szeretetével. A kollegáim, köztük Törőcsik Mari és Tolnay Klári is elismeréssel beszélt rólam. Voltam szende és lázadó, erős és gyenge.
Nem volt olyan húr, amit nem pendítettem volna meg magamban.
Aztán hirtelen mindennek vége lett, a pályámon és a magánéletemben is a völgybe kerültem, de túléltem és újra kezdtem. Játszom
a Furcsa pár című vígjáték női változatában a Centrál Színházban.
Folyamatosan forgatok egy népszerű napi sorozatban és egy közkedvelt reklámfilmben. Egy ország ismert és szeretett meg. Ennél
több nem kell. Az ismertség önmagában kevés, ha nincs mellette
a közönség szeretete. Úgy gondolom, óriási különbség, ha valakit
ismernek vagy ismernek és szeretnek.

CSERNUS MARIANN
Magyarország
legidősebb aktív
színpadi művésze

Fotó: Börcsök Zsófia

1928. október 30-án született Budapesten, polgári családban.
Édesapja vitéz volt. Kiváló neveltetést kapott: nyolc évig tanult zongorázni, képzésének elengedhetetlen része volt az is, hogy eredetiben olvasta az európai irodalom német, angol és francia nyelven
íródott remekműveit. Fiatalon a színészetet választotta, de nagytekintélyű apja ellenezte döntését: éles fejszét hajította utána, amikor
közölte vele a hírt.
A Veres Pálné Leánygimnáziumban érettségizett, ahol diáktársaival még 1948-ban, az érettségi évében az aquincumi amfiteátrumban Babits Mihály Laodameia című művét adták elő. Ekkor
látta meg a színpadon Egri István rendező. Az ő hívására szerződtette Devecseri Gábor a Pesti Színházhoz, alig tizenkilenc évesen.
1950-ben Major Tamás látta meg benne a tehetséget, így abban az
évben a Nemzeti Színház tagja lett. Csernus Mariann tehát hatvanynyolc éve játszik ugyanabban a színházban, bár időközben a színház
másik épületbe költözött, és nevet is váltott (ma Magyar Színháznak
nevezik). Fiatalként együtt játszhatott a második világháború előtt
már nevet szerző régi nagyokkal, közeli munkatársai Gellért Endre,
Marton Endre, Major Tamás, Várkonyi Zoltán voltak.
Klasszikus polgári színész, akinek klasszikus színészi képzésben
alig volt része.

1953-ban végezte el a Nemzeti Színház Stúdióját. Jelentős színpadi szerepeinek sora, de egész pályafutása alatt küzdött a naivaszerepek eljátszása ellen. Ezt olyan sikerre vitte, hogy azt szokta
mondani, a „legnaivabb” szerep, amit magára öltött, a Bánk Bán hitvese, Melinda figurája volt. Melinda szerepét abban az emlékezetes
előadásban játszhatta, ahol Bánkot az alakkal összeforrt színművész,
Bessenyei Ferenc játszotta.
1955-ben a szereplésével készült Az ember tragédiája, amely
jelentős bemutató volt a Nemzetiben, s amely jelentős társadalmi
ügynek számított, mert a kommunista diktatúrát vélték a falanszter jelenetben látni. A próbafolyamat során többször betiltották a
próbákat, végül újra engedélyezték a bemutatót, de ezek miatt a
színészek végig bizonytalanságban dolgoztak. Ráadásul kettős szereposztás volt, a Nemzeti három vezetője teammunkában rendezte
az előadást.
Interjúiból tudjuk: a színpadnál csak egyet tart fontosabbnak, a
költészetet. Férje, Somlyó Zoltán költő volt. Amikor összeházasodott
vele, a szocializmus kultúrpápája, Aczél György maga hívta fel Csernus Mariannt azzal a hírrel, hogy kiutal neki és házastársának egy
lakást, a művésznő máig ott lakik. Remek baráti kapcsolatot ápolt
Weöres Sándor költővel is, a vele való kapcsolata még a Veres Pálné
Leánygimnázium tornatermében kezdődött, amikor elszavalta neki
a Háromrészes éneket. Aztán színpadra vitte a Psyché-t, amely
négy-öt százas szériát futott. Nem volt olyan vidéki kultúrotthon,
ahol elő ne adta volna elő. Összesen nyolc előadóestje volt, ezek
közül a leghíresebb az, amelyben a Károli-féle Bibliát szavalja megrendítő erővel (1982-től a közelmúltig előadta). Könyveket is írt, ezekben erős képekkel dolgozik. Liv Ullmann svéd színésznő Változások
című könyvét 1985-ben magyarra ültette.
Magyarország legidősebb aktív színpadi művésze: 90. születésnapja után is aktív maradt, jelenleg is szerepel Háy János Házasságon innen, házasságon túl című darabjában a Pesti Magyar
Színházban. 1970 óta Jászai Mari-díjas, 2010-től Kossuth-díjas. 2018ban Agárdy-emlékláncot vehetett át, 2018-ban Arany Medál-életműdíjat nyert a közönség szavazatai alapján, a kitüntetést a Bethlen
Téri Színházban tartott díjkiosztón vehette át.
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DARVASI LÁSZLÓ
Sajátos fénytörésű
irodalomtörténet
Darvasi László 1962. október 17-én született Törökszentmiklóson,
felsőfokú tanulmányait a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán
végezte, magyar-történelem szakon. Szív Ernő és Eric Moussambani
álnéven is szokott írni, emellett pedagógus, író, költő, újságíró, szerkesztő. Verseket, novellákat, gyerekkönyvet és regényt is publikált
már, az Élet és Irodalom hasábjain rendszeresen jelentkezik állandó
rovatával, immáron 1993 óta. Emellett 1989-től a Délmagyarország
csongárdi napilap munkatársa, 1992–1993 között kulturális rovatvezetője volt.
Első irodalmi kötete huszonkilenc éves korában jelent meg, a
Horger Antal Párizsban versgyűjtemény, holott Darvasi alapvetően
szépíró. Második könyve, A portugálok már egyaránt tartalmaz verset és elbeszélést. A művek a magyar irodalom ironikus vonulatát
(is) erősítik, korai kritikusai már megjegyzik ezen a ponton is, hogy
átsüt a szövegeken a tehetség. Az igazi sikereit a XX. század legvégén éri el: 1998-ban József Attila-díjat kapott, később többek között
Füst Milán-díjat (2005), Mészöly Miklós-díjat (2006), Márai Sándor-díjat (2008) és Kassák Lajos irodalmi Díjat (2012) vehetett át.
1999-ben jelent meg A könnymutatványosok legendája című
regénye, a lázálomszerű cselekményű nagyregény az ország három
részre szakadása, valamint a Buda visszavétele közötti időben játszódik. A mű egyik jellemzője, hogy sem kifejezett főszereplője
nincsen, sem a jó-rossz karaktereket nem lehet élesen elkülöníteni
egymástól. Virágzablók című tíz évvel későbbi, ugyancsak nagyregénye hasonló stílusú és témavilágú történelmi munka – a 19.
századi Szegeden játszódik. Taligás című 2016-os regénye a képzeletbeli – vagy mondhatni: laza – trilógia befejező kötete: Bécsből
Budán keresztül követhetünk egy furcsa párost, az 1728-as szegedi
boszorkányperek idején.
Több műve megjelent franciául, németül és hollandul. Színházi
bemutatkozása 1993. november 27-én volt a Debreceni Csokonai
Színházban. Több művének ősbemutatója később is ebben a teátrumban volt. Prózái közül többet is - A titokzatos világválogatott
(Nemzeti Színház, 2008) vagy a Trapiti (Kolibri Színház, 2005) – színpadra alkalmaztak.
Sokan Szív Ernő néven azonosítják, 2003-ban ezen a néven publikálta az Összegyűjtött szerelmeim című kötetét, amely alapvetően
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Fotó: Börcsök Zsófia

frappáns novellákból, tárcákból áll. Legújabb könyve, a Meghívás a Rienzi Mariska Szabadidő Klubba a Magvető gondozásában
jelent meg 2018-ban, ugyancsak a fiktív hírlapíró, Szív Ernő álnéven.
Ebben a munkában nem kisebbre vállalkozott, mint hogy megírja
a magyarok történetét. A bejövetelüket, a kimenetelüket és mindazt a sok fényes és zűrzavaros kalandot, ami e kettő között történt,
történik. A magyarok mind költők, így nem csoda, hogy e sajátos
fénytörésű irodalomtörténet voltaképpen a nemzet történetének
tankönyve, állítja magáról a kötet. Ady Endre, Juhász Gyula, Karinthy
Frigyes és Kosztolányi Dezső helyett a Rienzi Mária szempontjából
írt történet Sárvári Anna, Böhm Aranka és Karády Katalin kap főszerepet.
Az író 2018-ban az év írójának járó Arany Medál-díjban részesült.

ESZENYI ENIKŐ
Eszenyi Enikő színész, rendező, színházigazgató. Szabolcs-Szatmár megyében Csengeren született. Az ország egyik legismertebb
és legnépszerűbb művésze. Több mint három és fél évtizede van
a pályán vibráló, energikus, sugárzó egyéniségként, mindig megújulni kész, fáradhatatlan alkotóerővel.
Négyévesen még balerina akart lenni, tizenévesen pedig már
színésznő. Debrecenben, gimnazistaként fogadták be az egyetemi
színjátszó körbe. Bátorságának, akaratának és tehetségének köszönhetően elsőre felvették a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, ahol
Horvai István, a Víg akkori igazgatójának és Kapás Dezsőnek az osztályába került. Két mesterétől életre szóló útravalót kapott a színészetről, a színpad világáról.
Két éves főiskolai gyakorlatát is a Vígszínházban töltötte, majd
1983-ban oda szerződött, és azóta a teátrum tagja. Az itt töltött 35
év alatt fontosabbnál fontosabb szerepet kapott: Shakespeare-től
Ibsenig, Ionescotól Mrožekig eljátszotta a világirodalom legnagyobb női szerepeit. Színészi munkáját a szakma több előadásban is
a legjobb alakításért járó díjjal jutalmazta. Az elmúlt évek egyik legnagyobb színészi sikere lett Bertolt Brecht: Jóembert keresünk című
drámájának főszerepében nyújtott alakítása. Eddigi színészi pályájának csúcsa pedig, hogy Robert Wilson rendezésében eljátszhatta a
nemzetközi kooprodukcióban készülő 1914-nek az egyik főszerepét.
1991-ben kezdett rendezni. Első bemutatójára a Budapesti Kamaraszínházban került sor, ahol Büchner: Leonce és Lénáját állította
színpadra, mely hét díjat nyert az Országos Színházi Találkozón
– köztük a legjobb rendezésért járó elismerést. A következő évadban a Vígszínház nagyszínpadán megrendezte A West Side Story-t,
Fotó: Dömölky Dániel

A színházi
szakma csúcsán
mellyel ismét elnyerte a legjobb rendezés díját. Ettől kezdve rendezőként is töretlenül ívelt fölfelé a pályája.
Kortárs drámák iránti vonzalmának jele, hogy az elmúlt években
színpadra állította a Varrónők; az Ünnep, az Augusztus Oklahomában, a Punk Rock és az Átutazók című műveket. Legutóbb pedig
2015. október 23-án az ő rendezésében mutatta be a Pesti Színház
Nádas Péter: Találkozás című drámáját. Katartikus előadás született, ahol Eszenyi Enikő rendezőként új oldaláról mutatkozott be a
közönségnek.
Hazai munkái mellett fáradhatatlanul rendezett külföldön is: a
prágai és a pozsonyi Nemzeti Színházban, a prágai Bez Zábrádli
Színházban, a pozsonyi Aréna Színházban, és 2004-ben a washingtoni Arena Stage-en. Szentpéterváron rendezte nagy sikerrel Albee:
Nem félünk a farkastól című drámáját, majd a prágai Nemzeti Operában a Hamupipőke című Rossini-opera színpadi változatát.
Csaknem 30 nagyjátékfilmben és legalább ugyanennyi tévéfilmben szerepelt. Filmes alakításaiért több szakmai- és közönségdíjat
is magáénak tudhat. Önálló estjeivel országszerte nagy sikereket
aratott.
Munkásságát nemcsak szakmai díjakkal és elismerésekkel, de
több állami kitüntetéssel jutalmazták: a Jászai Mari-díj és az Érdemes Művész elismerés után 2002-ben megkapta a Kossuth-díjat.
2007-ben pedig a Magyar Köztársaság Tisztikeresztjét. 2010-ben a
Magyar Kultúra Nagykövetének választották. 2012 januárjában az Év
Embere díjazottjai közé választották, és elnyerte az Év Művésze 2011
díjat.
2009. február 1 óta a Vígszínház vezetője, 2020. június 30-ig szól a
megbízása.
Nagy-nagy tehetséggel, ehhez párosuló szorgalommal, még
több kitartással és alázattal jutott el szakmájának csúcsára. Igazgatóként és rendezőként is felkarolja, támogatja a fiatalokat, és nagyon
fontosnak tartja a tehetséggondozást. Csodálatos, utánozhatatlan
színésznő, kiváló rendező, és Magyarország egyik legnagyobb és
legsikeresebb színházának igazgatója.
2017-ben Páger Antal-színészdíjban részült és Budapest XIII. kerület díszpolgára címet nyert. A Pro Urbe Budapest-díjat 2018-ban
adományozták neki.
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Ízelítő 10 év

„agykontrollterméséből”

Az agykontroll egy világszerte tanított
és bevált elmefejlesztő módszer.
José Silva, texasi autodidakta tudós
fejlesztette ki. A 4 napos tanfolyamon
megtanulunk ébrenlét és alvás határán
megállni, mert ilyenkor levezetődik
a stressz, és megnyílik a tudatalatti.
Ez teszi lehetővé, hogy felszínre
hozzuk létező, csak éppenséggel
szunnyadó mentális képességeinket.
Az agykontrollt bárki könnyen
megtanulhatja, de a nagy
eredményekhez rendszeres gyakorlás
szükséges, amit bizony nem mindenki
tesz meg. Akik viszont kitartóan
gyakorolnak, idővel meghökkentő
eredményeket produkálnak. Erre
példa Nagy Nikolett. Előny, hogy
ő fiatalon, 15 évesen sajátította el.
Talán ez is szerepet játszik abban,
hogy szinte már csodaszámba
menő eredményeket ért el.
Tudományos felmérésünk szerint
az agykontroll használata 62 %-kal
csökkenti testünk gyógyszerigényét
és 40%-kal javítja hangulatunkat.
Kecskeméten találkoztam Nagy Nikivel, aki 10 évvel ezelőtt, 15 éves korában
végezte el először a négynapos agykontrolltanfolyamot. Most csak ismételte a kurzust,
amit történetesen Domján Andrea tartott.
Megkértem Nikit, mesélje el, mit ért el agykontrollal ez alatt a10 év alatt. Sikertörténeteiből idézek néhányat.(Niki a YouTube-on is
látható.)
Egy olyan történettel kezdem, ami ugyan
nem az én sikerem, mégis szerepelek benne.
Az imént említette Andrea húgod, hogy egy
fiú, Balázs Bertold, a pohárvíztechnika nevű
agykontrolltechnikával ki tudta találni egy lány
telefonszámát, s cserébe randit kért.
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találtam. Konkrétan egy nyakKitalálta, megtörtént a randi,
láncot, amit néhai édesapámde nem jöttek össze – mesélte
tól kaptam gyerekkoromban.
Andrea. Nos, én voltam az a lány.
A programozás után ekkor azt
Az agykontrolltanfolyam óta
álmodtam, hogy a padláson
megváltozott az életem. Olyan
egy bizonyos dobozban kutakincset kaptam, amivel az életók. Másnap kinyitottam a
temet olyan szinten tudom iráNagy Nikolett
dobozt, és kiemeltem belőle az
nyítani és kezelni, hogy csupa
annak az aljába beakadt lánpozitív dolog történt velem.
cot! Boldog voltam, mert érzelAkkoriban kezdtem a középiskolát, és a megszerzett tudást eleinte a suliban mileg rengeteget jelent nekem az a lánc!
A középiskolában a legjobb barátnőm folykamatoztattam. A tanulás területén. Igyekeztem az agyamat minél jobban „beélesíteni”, ton elveszítette a dolgait. Hol a buszbérletét,
hogy minél könnyebben befogadja az infor- hol a tolltartóját, hol a jegyzeteit stb. Megkérmációt. Ehhez több agykontrollos technikát dezte: „Niki, ez hol van?” „Nem tudom”, mondbevetettem, és azt vettem észre, hogy sokkal tam. De aztán ellazult állapotban feltettem
befogadóbbá vált az agyam. Főleg az úgyne- a kérdést: „Hol van Orsi tolltartója?” És akkor
vezett háromujjtechnikát használtam, ami egy „láttam”, hogy hol van. Megnézte, ott volt. És
feltételes reflex a fogékony alfaállapot létreho- akkor utána folyamatossá vált ez az egész.
zására. Három ujjamat összetéve hallgattam Idővel már ellazulnom sem kellett, csak összea tanórákat, és az otthoni tanuláshoz is főleg tettem a három ujjamat, és mondtam, hogy
a háromujjtechnikát használtam. Azt is prog- „a táskádnak a kis, cipzáras részében van a
ramoztam, hogy nagy kedvvel tanuljak, és ne buszbérleted”, meg ilyenek. Csak összetettem
csupán kötelezettségnek érezve a tanulást. És a három ujjamat, és már jött is az információ,
hamarosan valóban nagyobb kedvvel szívtam már kapásból tudtam. Teljesen megszokottá
magamba a tudást, és azt tapasztaltam, hogy vált.
Évekig fájt a térdem, valószínűleg azért, mert
kevesebb erőfeszítéssel és jobban megmarad
korábban táncoltam. Orvoshoz nem mentem
az új információ az agyamban!
Éveken keresztül a vállamnál lejjebb nem vele soha. Egyszer nagyon megelégeltem.
nőtt a hajam. Elkezdtem agykontrollal prog- Egy fesztivál közepén történt, amikor táncolni
ramozni, szintén az úgy nevezett elmetük- akartam, de megint erősen fájt a térdem.
re-technikával. Alfában „láttam” magamat Lementem képzeletbeli laboromba, majd belehosszú hajjal, ahogy simogatom, örömmel, mentem a testembe. Fura volt. Tűzoltótömlővel
hogy már milyen hosszú és dús. Tehát öröm- spéci folyadékot eresztettem a térdembe, hogy
mel átéltem, hogy már hosszú a hajam. Egy- jól csússzon a két csont egymáson. Egy-két
szer csak elkezdett nőni a hajam! Derékig érő napon belül már nem éreztem a fájdalmat.
Azóta egyszer sem fájt, pedig előtte rendszerehajam lett.
A telepátiát is gyakoroltam, elég magas szin- sen fájt!!!
És még egy egészen friss történet. A párom
ten. Volt egy nagyon kedves ismerősöm, akivel
ez különösen remekül működött. Odáig jutot- horkol. Ő még nem végzett agykontrolltantunk, hogy én alfában üzentem neki, s Balázs folyamot, bár már tervezi. Neki is rossz, hogy
azonnal telefonált: „Na mi van, mit szeretnél?” horkol, mert én bökdösöm, másnap meg zsörtölődök vele. Elmondtam neki, hogy miként
Ennyire érzékelte a gondolati üzeneteimet.
Többször alkalmaztam az álomkontroll kéne programoznia, hogy abbamaradjon
nevű agykontrolltechnikát elveszett tárgyak a horkolása. Megtette, és azóta – egy hete –
megkeresésére. Rendeltem este egy spéci álmot, nem horkol, ami mindkettőnknek igen nagy
ami megsúgja, hogy hol a keresett holmi. Néha öröm!
dr. Domján László
olyan tárgyat kerestem, amit aznap hagytam
www.agykontroll.hu
el, egy alkalommal olyant, amit 10 éve nem
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ESZENYI ESZTER
Céltudatosan
építi karrierjét
2018 tavaszán második alkalommal rendezték meg a B-Life Szépe
versenyt, ahol a sportos-nőies hölgyek mérhették össze szépségüket. A győztes Eszenyi Eszter lett, aki már 13 éves kora óta tudatosan
készül arra, hogy a szépségiparban megtalálja a helyét.
Czanik Balázs, a Capoeira Aerobik megalkotója számos szépségversenynek volt már közreműködője edzőként vagy zsűritagként.
Az ezekből szerzett tapasztalatokat a saját elképzeléseivel ötvözve
rendezte meg a B-Life Szépe versenyt, ahol a sportos-nőies hölgyeknek volt nagy esélyük. Eszenyi Eszter épp ilyen.

Czanik Balázs, a B-Life Szépe rendezője fontosnak tartja,
hogy a szépségverseny ne csupán a külsőségekről szóljon.
„Boldog vagyok, mert hatalmas sikernek örvend a B-Life
Szépe. Minden versenyünkre rengeteg lány jelentkezik, akik
közül 16-an mutathatják meg magukat - bikiniben, hétköznapi öltözékben és Capoeira Aerobik ruhában - a Symbolban
tartott teltházas döntőn. Roppant fontos volt, hogy a lányok
személyisége is megmutatkozhasson, jól tudjanak együttműködni és alázatosak legyenek. Úgy gondolom, a győztes
Eszenyi Eszter kiválóan képviselte ezeket az értékeket. Már
a felkészítő táborban is látszott, hogy rendkívül céltudatos és kitartó. Több Capoeira Aerobik edzést is tartottam a
lányoknak, melyeken Eszter és még egy lány volt csupán,
akik minden gyakorlatot végigcsináltak. Eszterhez hasonlóan
nem csak szép, hanem intelligens, alázatos, nőies és sportos
a november végén megválasztott új B-Life Szépe, Kozma
Orsolya is” – hangsúlyozta Czanik Balázs, a B-Life Szépe rendezője.
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Fotó: Juhász Tibor

„Már kislányként vonzott ez a világ, de 13 éves koromban jött el
az a pillanat, amikortól tudatosan táplálkozom, sportolok és készülök a modell pályára. Szerencsére a családom mindig támogatott
céljaim elérésében, és ez sokat segít, nélkülük biztosan nem sikerült
volna. Életem legboldogabb pillanata volt, amikor megnyertem a
B-Life Szépét, úgy érzem, meghozta gyümölcsét a sok munka. Mindenekelőtt modellkedni szeretnék, és olyan kampányokban részt
venni, melyek jó célt szolgálnak. Emellett a tanulást sem hanyagolom, 2018-ban érettségiztem, tanulmányaimat
a szépségipar területén
folytatom. Amióta megnyertem a versenyt,
számos
fantasztikus
lehetőséget
kaptam,
rengeteg
fotózáson,
kampányban szerepeltem, és az egyik kedvelt hazai divatmárka
arca lettem. Hatalmas
örömöt jelent ez számomra, de ez nem azt
jelenti, hogy ezen túl
lazítani fogok, sőt még
keményebben dolgozom azért, hogy megvalósítsam az álmaimat”
– mesélte Eszenyi Eszter,
a B-Life Szépe győztese.

ESZTERGÁLYOS
CECÍLIA
Esztergályos Cecília balett-táncosként indult, majd pályát módosítva színházi, és filmszerepek sokaságát játszotta, nemzetközi sikereket is aratva.
1960-1963 a modern magyar balett, a Pécsi Balett alapító tagja,
szólótáncosa.
A Pécsi Színház egyik nyilvános főpróbáján elrepedt az egyik
lábfeje. Szinte ezzel egy időben Szabó István filmrendező egyik új
rövidfilmjéhez színésznőt keresett. Begipszelt lábbal megkapta a
„TE” című film főszerepét, mellyel az egész világot bejárta.
1963 augusztusában búcsút intett Pécsnek, s ezzel tulajdonképpen a balettnek is. Filmszerepeket kapott sorozatban, Álmodozások
kora, a Tücsök, a Pénzcsináló és az Aranyfej című filmekben.
1968-ban kapta meg a színművész diplomáját.
1968-1984 között a Kazimír Károly vezette Thália Színház valamint
a Körszínház vezető színésze. Első nagy szerepe Móricz Zsigmond
Csibé-je, de itt kap lehetőséget eljátszani a világirodalom legjelentősebb nemzeti eposzainak főszerepeit is (Gilgames, Csúsingura,
Rámájana, Kalevala, Karagöz, Petruska stb…) és megvillantani a szerepek megformálásához elengedhetetlen mozgástechnikáját.
1984-1989-ben Sík Ferenc vezető rendező irányítása alatt a Nemzeti Színház tagja. Csokonaitól Shakespeare-ig Csurka Istvántól Tennessee Williamsig a magyar és külföldi drámairodalom nőalakjainak
megformálója (Karnyóné, János király, Macska a forró bádogtetőn
– Maggie, stb…)
1989-1991 között szabadúszó színész Vámos László, Schwajda
György rendezőkkel dolgozik együtt Veszprémben, Szolnokon
(Nagyoperettek: Osztrigás Mici, Csárdáskirálynő – Cecília, stb…)
1991-1999-ig az első magyar „szappanopera” A Família Kft. főszereplője 386 epizódot élt meg a sorozat.
Majd hat évig, 2005-ig szabadúszó színész, fővárosi és vidéki színházak vendégművésze.
2005-2011 a József Attila Színház tagja, számos vígjáték főszereplője, pl.: Legyen a feleségem, Csak kétszer vagy fiatal, Mici néni két
élete, stb…
2014-től az Újszínház tagja, vezető művésze a klasszikus és mai
magyar drámairodalom (Móricz Zsigmond, Tamási Áron, Gyurkovics Tibor) Sári bíró, Nem élhetek muzsikaszó nélkül, Énekesmadár,
Nagyvizit, stb… nőalakjainak megformálója.
A Veszprémi Petőfi Színház vendégművésze: Adáshiba, My Fair
Lady, Nagymama.
Hobbija a kerámiaszobrászat és festészet. Számos kiállítást rendeztek alkotásaiból Budapesten és vidéki nagyvárosok galériáiban.
2014 óta a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja.
Családi állapota: férjezett 1989. Férje Dr. Fonyódi Péter (Ph.D.) kultúrszociológus.
2018 évi kiemelkedő eredményeiről így beszélt a TOP-nak. Boldog
vagyok! Mindenért! Hogy egészséges vagyok és Békében élhetek,

„Hiszek
az Úr Istenben”
hogy elismernek! Hogy szeretnek! Nagy élmény volt számomra,
hogy Január 26-án betöltöttem a 75. életévemet. Hogy sok-sok
színházban játszhatok. A „saját színházamban” az Új Színházban tag
lehetek, öt darabban játszhatok ott és nagy sikerekben van részem!
Rengeteget tanulok, gyakorlok, fejlesztem magam a mai napig.
A legnagyobb elismerésben volt részem 2018. március 15-én A
Parlamentben átvehettem a Kossuth-díjat!
Mindezek mellett olyan emberrel élhetek együtt, aki segít mindenben, hitet ad nekem, elismer, bíztat.
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GÁSPÁR LACI
Mentorként
is sikeres

Fotó: RTL Klub

1979-ben született Balassagyarmaton vízvezeték szerelőnek
tanult. Nemcsak kitűnő zenész-énekes, tehetségesen rajzol is.
Énekelni 16 éves korában kezdett komolyabban. Első sikerét az
iskolai Ki Mit Tud?-on aratta, egy Demjén Ferenc dallal megnyerte
az ének kategóriát. Jutalmul az igazgató egy basszusgitárral ajándékozta meg. Az a basszusgitár, amellyel az igazgató ajándékozta
meg a középiskolai Ki Mit Tud?-on aratott győzelem után eldöntötte
Gáspár Laci sorsát. Nem lehet asztalos, sem villanyszerelő, mert nem
tudott szabadulni a zene bűvöletéből.
Részt vett egy jazz-zenekar alapításában, az együttesben a baszszusgitározás mellett énekelt is. 1995-96-ban a Ki Mit Tud?-on indult,
közvetlenül a televíziós döntők előtt esett ki a műsorból.
A Kifutó 2. válogatóján továbbjutott, a műsor megszűnése miatt a
várva várt sikerek elmaradtak.
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A munka mellett minden idejét a basszusgitározásnak szentelte.
Dolgozott útépítőként, gyertyaöntőként, volt bányász, festő és villanyszerelő, végül a helyi bútorgyárban helyezkedett el.
2003-ban indult a Campona tehetségkutató énekversenyen, 3.
helyezést ért el és különdíjat kapott.
A TV2 Megasztár - Az év hangja című versenyében 3. helyen végzett, s elnyerte a megtisztelő „2004 legjobb férfihangja” címet.
2004-ben első albuma, a Hagyd meg nekem a dalt arany-, majd
platinalemez lett.
2005-ben második albuma: Bárhol jársz címmel aratott sikert.
2007. március 26. harmadik albuma: Mégis forog a Föld. Maradandók Tisztelettel a negyedik albuma.
Laci 2008-ban főszerepet kapott a Madách Színház hatalmas
sikerrel játszott darabjában, a József és a színes, szélesvásznú álomkabát című musicalben, melyben a rockkirály Fáraót alakíthatta.
Gáspár Laci besöpört szinte minden díjat, amely a zenei életben elképzelhető: a VIVA Comet-en az év legjobb férfi előadójának
járó gömböcskét. Fonogram, BRAVO OTTO, Popcorn-díj díjakat, is
kapott.
2010. november elején jelent meg immár 5. stúdióalbuma „Nélküled semmi nem vagyok” címmel.
A Sztárban sztár harmadik évadának abszolút nyertese Gáspár
Laci volt.
Gáspár Laci a 2017 nyarán mutatkozott be egy filmvígjátékban,
mint filmszínész. A filmben saját magát alakította.
2016-tól kezdődően az X-Faktor egyik mentora, napjaink nyolcadik évfolyamáig. 2018-ban a „lányok” csapatot mentorálta.

HERENDI GÁBOR
Az év
filmrendezője
Arany Medál-díj

Fotó: Börcsök Zsófia

1960-ban született Budapesten, Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, filmproducer és forgatókönyvíró. Az 1989-as rendszerváltás óta
bemutatott tíz legnézettebb magyar film közül négyet ő rendezett.
A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán szerzett diplomán 1984-ben, eredeti képesítése szerint fogorvos, de soha nem
praktizált. 1996 óta szabadúszó reklámfilmrendezőként is jegyzik,
2001-ben rendezte meg első nagyjátékfilmjét, a Valami Amerika
című vígjátékot, ami az év legnézettebb filmje lett mintegy 600
ezer nézőjével. Az ő nevéhez kötődik az előbbi mozifilm további két
része (előbbi 2008-ban, utóbbi 2018-ban készült el), a Társasjáték
című magyar HBO-által gyártott heti sorozat, valamint a Magyar
vándor című alternatív történelmi filmsiker (2004), illetve a Kincsem
című történelmi produkció (2017).
„Nagy vállalás volt csinálni egy olyan filmet, ami nem a poros elődöket követi, hanem újszerű és friss próbál lenni. És a visszajelzések
azt mutatják, hogy sikerült. Pedig végig az ment, hogy kit érdekel
egy döglött ló története, meg egyáltalán a kosztümös történelmi
film nem trendi most. Én ilyen szeretetet, amit ez a film kapott, még
nem tapasztaltam. Ez jólesik a lelkemnek.” - mondta a Rekorder
című zenei lapnak adott interjújában tavalyi filmjéről, a Kincsemről,
amelyet 2017. március 16-án mutattak be a magyar mozik, és 10-ből

8,4-re értékelte a voksoló közönség a port.hu filmes adatbázis oldalán. A film a valaha készült legdrágább magyar alkotás volt: mintegy
3 milliárd forintba került, de két hónappal és egy héttel premierjét
követően bevétele már átlépte az 500 millió forintos határt, ezzel
minden idők legsikeresebb magyar filmje lett. A szuperversenyló és
gazdája történetét bemutató munka a 2017-es év második legnézettebb filmje lett a magyar mozikban (több mint 450 ezren tekintették meg). „A mérleg, ha nem is nagy lendülettel, de a Kincsem
felé billen, nem ez lesz az év magyar közönségfilmje, Herendi is csinált már jobbat, de amit vállalt, azt hozza a film, sőt, a kosztümös
limonádé szórakoztatását a humor és az adrenalin üdítő ízzel dobja
fel. Itt a kék plakátok árnyékában sose legyen nagyobb bajunk, mint
hogy egy ilyen mozira elköltünk hárommilliárdot.” – ugyanakkor így
írt róla a 24.hu kritikusa.
Herendi Gábor jelenleg Lifelike címmel rendez magyar-kanadai koprodukcióban új filmet, melynek premierje 2020-ra várható.
2018-ban az év filmrendezőjének járó Arany Medál-díjat vehette át a
Bethlen Téri Színházban tartott díjátadón.
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HERR SZILVIA
„Nem egy befelé
forduló típus
vagyok”
Herr Szilvia 1999. szeptember 9-én született Budapesten, jelenleg
is ott él. 2017-ben tette le az érettségit, jelenleg dolgozik, viszont
2019-ben részt kíván venni a Színház- és Filmművészeti Egyetem,
illetve a Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Intézményegység
és a Nemes Nagy Ágnes Színészképzés OKJ-s képzésének felvételi
eljárásban.
Középiskolai tanulmányait a fővárosi Vörösmarty Mihály Gimnázium dráma tagozatán végezte, ott ismerte meg Schwechtje Mihály
bölcsészt, egyetemi tanársegédet, a Remélem legközelebb sikerül
meghalnod :) című mozifilm rendezőjét. Az iskolai drámaórán találkoztak, Schwechtje onnan hívta el az első nagyjátékfilmje castingjára. Herr több forduló után kapta meg Eszter szerepét. Ez 2016
május-júniusában történt, a tinédzserek internetes és verbális zaklatásáról szóló nagyjátékfilmet júliusban kezdték forgatni, a forgatás
mintegy egy hónapig tartott több fővárosi helyszínen. A forgatás
azért is mérföldkövet jelentett a színészpalántának, mert közben
jött össze filmbéli partnerével, Rácz Dáviddal, akivel azóta is egy
pár alkotnak. Herr alakítása egybeforrt Eszter karakterével: a mangaimádó, kívülálló tinédzser lány lilára festett haja is emlékezetes lehet
sokaknak. A karakter alapvetően „online bullying”-gal küzd, hiszen
az egyik közeli ismerőse folyamatosan zaklatja, mások hébe-hóba
verbálisan inzultálják a gimnáziumban. Egyébként a Remélem legközelebb sikerül meghalnod :) Magyarország első tinidrámája (de
nem csak tinédzsereknek szól), a közéletet is felkorbácsolta, hiszen
ahogy arra utaltunk, olyan témákat feszeget, mint az iskolai zaklatás.
Schwechtje Mihály első nagyjátékfilmjében Herr Szilvia mellett olyan színészek szerepelnek, mint Polgár Csaba, Mácsai Pál,
22
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Kardos Róbert, Rezes Judit és Schell Judit. A filmet szeptember
15-én mutatták be a hazai mozik, a Port.hu filmes honlapon 10-ből
7,9 csillagot kapott, a szaksajtó többnyire dicsérte, egyéb online és
nyomtatott médiumok is elismerően nyilatkoztak róla. A film elismertségét és populárissá válását az is mutatja, hogy a bemutatót
követő harmadik hónapban is vetítik a fővárosi mozik, holott sok
magyar film két-három hét alatt kikopik a repertoárból.
Herr Szilviának ez volt az első szerepe. „Nem vagyok nagy anime-rajongó, ellentétben Eszterrel. De annyira nem volt nehéz ezt
a karaktert eljátszani, mert Eszter egy átlagos lány, így nem kaptam nehéz feladatot. Úgy érzem, hogy tudtam vele azonosulni,
mivel vannak hasonló személyiségvonásaink, azonban én nem egy
befelé forduló típus vagyok, hanem teljes mértékben extrovertált.”
- mondta korábban a Szemlélek Blognak adott interjújában. 2018ban a legígéretesebb fiatal tehetségnek járó Arany Medál-díjat
vehette át a Bethlen Téri Színházban tartott díjkiosztón.

JURONINCS TAMÁS
Kihívás és
előrelépés

30 éves Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetője, Juronics Tamás
50. életévét tölti, a társulatot 25. éve irányítja Pataki András igazgató
társával. Sok évnyi tapasztalatáról, ars poeticájáról és a következő
évadról mesél.
A Szegedi Balett alapításának 30. éve egybeesik az általunk vezetett Szegedi Kortárs Balett 25. évadjának kezdésével. Alapítótagként
átéltem az együttes elmúlt 30 évének szépségeit és nehézségeit is.
Negyed évszázada vezetjük Andrissal az együttest, belegondolni is
fura, hogy erre én 24 évesen vállalkoztam, de az évek azt igazolják,
hogy jó döntés volt belevágni. Maguk a számok is elmondják, menynyire gyümölcsöző és tartalmas ez a mögöttünk lévő út: 66 balettet
csináltam, 29 országban turnéztunk, 150 előadást játszottunk külföldön, a Carmina Buranat - az egyik legsikeresebb darabomat - 17 éve
játszuk. Elképesztő az is, hogy ebben a negyed évszázadban milyen
sok tagja volt a csapatnak, rengeteg táncos nőtt fel a kezem alatt, és
vált nagyszerű, érett művésszé. Sokat köszönhetek nekik. Jelenleg
legalább 8-10 előadásból áll a repertoárunk, olyan darabokkal, mint
a Diótörő, a Négy évszak, Tavaszi áldozat vagy az említett Carmina
Burana.

A TOP-nak így nyilatkozott:
Tartalmas év áll mögöttem. Az év elején a Bernarda Alba háza
című Lorca mű alapján hoztam létre egy rövid balettet, amit
nagyon szerettünk játszani az évad végéig. Utána Lengyelországban tanítottam be a Carmina buranát egy remek balett-társulatnak.
Nyáron a Szegedi Szabadtéri Játékokon a Rómeó és Júliát egy izgalmas alkotói folyamatot követően állítottuk színpadra Hegedűs D.
Géza rendezésében, én a mozgásokkal segítettem a munkáját. Az
év végén pedig rendezőként dolgozhatok újra egy igazi csodán. A
tavaly bemutatott Álomutazó mesemusical, egy elképesztő sikertörténet, és életem egyik legmeghatározóbb színházi munkája. A
teljes alkotói folyamat vezetője lehettem, a darab írásától, a zenék és
dalszövegek születésén át a fantasztikus animációig, ezért sajátomként tekintek rá. Hatalmas mennyiségű pozitív visszajelzés érkezett,
ami megerősített benne, hogy van létjogosultsága az ilyen, a színház kereteiből kilépő előadásnak.
Annak örülök, hogy viszonylag jól látom, hogy mit hoz a jövő:
kihívást és előrelépési lehetőséget. Jövő év elejére készülök egy új
darabbal, ami a saját gondolataimat, az aktuális állapotomat mutatja
be - az ilyen típusú produkciók mindig "nagyobb szülések", hiszen
mindent magamból kell kisajtolni, ami nem kevés izgalommal jár.
Egy koreográfus önmagát teszi bele az előadásaiba, de azáltal, hogy
karaktereket hoz létre, különböző sorsok tükrében beszél a világról,
készülő előadásom esetén a hitről. Nem szeretek bölcselkedni, én a
koreográfiáimon keresztül fejezem ki önmagam, a gondolataim a
világról. A 2019/20-as évad olyan feladatokat hordoz, amik nagyon
nagy kíhívást jelentenek még ennyi tapasztalattal a hátam mögött
is. Ezeknek a részletei nem publikusak egyelőre.
A magánéletemben a családom, a 2 és fél éves gyermekem a legfontosabb. Igyekszem a sok munka mellett is sok időt tölteni velük.
Közben pedig azt keresem, hogy hol vannak a pozitív szereplők az
életemben, és hogyan tarthatom velük a kapcsolatot, és a szeretetüket hogyan tudom fogadni, viszonozni és továbbadni. Ennek
jegyében tervezem a ötvenedik születésnapomat is.
TOP 50 SIKERES
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KAMARÁS IVÁN
„A színészet
szinte minden
területén megmerítkezhettem.”

Fotó: Császár Bálint

2018 évi kiemelkedő, eredményeiről, sikereiről Kamarás Iván így
nyilatkozott a TOP-nak.
Igazán nincs okom panaszra, fantasztikus évünk volt. Nem véletlen használok többes számot, hiszen menedzseremnek, Stern Évának, akivel immáron húsz éve kezdtünk el együtt dolgozni, nagyon
hálás vagyok. Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy Éva a legjobb
hazai színészmenedzser, aki nem celebeket gyárt a kirakatban
pózolva, hanem valóban méltó és izgalmas színészmunkákat hoz,
sokszor, producerként is helytállva, kreatív és dinamikus alkotótársként.
A színészet szinte minden területén megmerítkezhettem 2018ban, csak néhány példa: november 28-án az Orfeumban indul
útjára az Egy fess pesti este című koncert-estünk, ahol a 20-60-as
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évek magyar, nem csak filmzenéi csendülnek fel. A dalok a múltba
repítenek ugyan, de leporolva, gypsy-swing lüktetést adunk nekik a
Valami Swing zenekarral, a Meseautótól, a Jamaikai trombitáson át, a
Kicsit Szomorkás a hangulatomtól, a Villa Negráig. Nagyon izgalmas
feladat, nagyon várom.
Remek filmekben forgattam idén, például a Game Over Club
című nagyjátékfilmben, amely 2019 elején kerül a mozikba, olyan
kiváló kollegákkal, mint Reviczky Gábor, Szabó Győző, Földes Eszter,
Kálloy Molnár Péter. Nyáron forgattuk a Korhatáros szerelem második évadát, és az Aranyélet 3. szériájában is játszom.
2018 nyarán, a forgatások mellett, a Szegedi Szabadtéri Játékok
Rómeó és Júlia előadásában is játszottam, Hegedűs D. Géza rendezésében.
Igazán különleges feladat volt a Ruben Brandt, a gyűjtő című animációs film főszerepét szinkronizálni magyarul és angolul. A filmet
Oscar díjra jelölték, a Sony Pictures Classics megvette a forgalmazási jogait, ami fantasztikus. Mivel véges a felület, most csak ezeket a munkákat emeltem ki, mert ezek most is futnak, láthatóak, és
ezúton is elnézést azoktól, akiket nem említettem a helyhiány okán.
Terveiről, célkitűzéseiről a következőket mondta.
Sok tervünk van 2019-re, ezek már előkészítés alatt vannak, de
még titkosak. Színészként sokszor kérdezik meg tőlem, hogy melyik
volt a kedvenc szerepem, amire a válaszom, hogy mindig a következő. Remek év volt 2018, ennek szellemében haladunk tovább.

KOKAS KATALIN
A tudás átadása
A Sikeres Nők lapja gyakran
teszi fel az örök kérdést „Család
és/vagy karrier?”. Kokas Katalin életútja erre egyértelmű
választ ad. A háromgyerekes
Liszt Ferenc-díjas hegedű- és
brácsaművész életében művészi- és zenepedagógusi pályája
mellett a család egyenrangú
szerepet tölt be. Saját bevallása
szerint legtöbbet gyermekitől
tanul önmagáról, és a világról.
Hegedülni ötévesen kezdett dr. Gyánó Béláné és Papp
György osztályaiban. 11 évesen
felvételt nyert a Liszt Ferenc
Zeneakadémia előkészítő tagozatára, ahol Halász Ferenc, majd
Kovács Dénes volt a mentora. 16 évesen teljes ösztöndíjjal került a
Torontói Konzervatóriumba, Fenyves Loránd osztályába. Kanadai
tanulmányai után diplomájáig a Budapesti Zeneakadémián Perényi
Eszter növendéke volt.
2004 óta docens a Liszt Ferenc Zeneakadémián. 2006 óra vendégprofesszor az USA-ban. Szólistaként és kamaramuzsikusként gyakori
vendégszereplője Európa, Afrika és Amerika számos koncerttermének. Számos díj tulajdonosa. A Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei
Fesztivál létrehozója (2010). Férje Kelemen Barnabás, Kossuth-díjas
hegedűművész. Három gyermekük Hanna, Gáspár és Olga.

–
–
–
–
–
–
–
–

Művészeti tevékenységét számos díjjal tűntették ki:
Koncz János Hegedűverseny – első díj
1994. Usti Nad Orlice Nemzetközi Hegedűverseny (CZ) – első díj
1996 „Concerto Competition” Toronto (CAN) – első díj
1997 Bartók verseny Semmering (A) – első díj
1998 Martinu-verseny Semmering (A) – első díj
1999 Nemzetközi Flesch Károly Hegedűverseny – első díj
2002 Nemzetközi Szigeti József Hegedűverseny – első díj
2010 Liszt-díj

2018. július 23-29. között harmadik alkalommal rendezték meg
a Fesztiválakadémiát a Liszt Ferenc Zeneakadémián. Köztudottan

ennek közvetlen előfutára volt 2010-ben debütált Kaposfeszt, amelyet 2015-ig szerveztek öt alkalommal Kelemen Barnabással együtt.
Kedvező változás, hogy bővült az addigi fesztivál az egyetemisták
kurzusával, nemzetközi hegedűsversennyel, amatőrök kurzusával,
pedagógiai akkreditált továbbképzéssel.
Fontos üzenete a fesztiválnak a megszerzett tudás átadása,
tovább örökítése.
„A kamarazenélés, a kurzusok és a matinékoncertek, mint három
rendezvény egységesült az idén Versek és vonzások címet viselő
Fesztiválakadémián”. – nyilatkozta a művésznő.
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KÓSA ERIKA
AZ EQ
nagykövete

Fotó: Körtvélyesi Dominika
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Csokonyavisontán született, eredeti szakmája pedagógus. Óvónőként hat évig dolgozott, majd tíz évet töltött egy osztrák pénzügyi cégnél. Értékesítési igazgatóként váltott 1999-ben, amikor
társaival megalapította pénzügyi konzulens cégét, és a leggazdagabb magyarok egyikévé vált.
13 éven keresztül irányította a társaságot, majd 2012 őszén megalapította saját vállalkozását, a Consequit Groupot, amelyet 2016-ban
értékesített.
2016 októberében létrehozta a Kósa Erika Akadémiát.
Mozgalmat indított, hogy felhívja a figyelmet az érzelmi intelligenciára, konferenciákon előadást tart a témáról.
„Pedagógusként nyolc évig kicsikkel foglalkoztam, aztán az üzleti
világban a munkatársaimmal. Észrevettem, hogy azok az emberek
boldogulnak igazán, akik jól alakítják kapcsolataikat, hatékonyan
kommunikálnak, ehhez az érzelmek intelligens kezelése szükséges.
Üzleti sikereimet leginkább az érzelmi intelligenciának köszönhetem. Pályám elején nem is sejtettem, hogy létezik EQ, mégis, személyiségfejlesztésnek nevezve, tudatosan építettem ezt a képességet
a kollégáimban. Az EQ-nak még a szele sem érkezett meg húsz éve
Magyarországra, miközben az USA-ban bő harminc éves tudomány.
Amikor megvásároltam az első könyveimet a témában – például
Daniel Goleman munkáját – lapozgatás közben rájöttem, hogy jó
úton jártam; visszaköszöntek saját tapasztalataim. Mivel az üzleti
sikerem titka a hatékony emberi kapcsolatokon alapszik, azt gondolom, az érzelmi intelligencia fejlesztésével bárki hasonló eredmények elérésére lehet képes – ezért elindítottam az EQ SEXY
mozgalmat”.
Milyen különlegességeit emelné ki a Kósa Erika Akadémiának, mik
a további tervei?
„’Az Akadémiát az adás szándékával hoztuk létre kollégáimmal,
hogy továbbadjuk a stafétát a fiataloknak. Boldogan mondhatom,
hogy a karrierem beteljesült, és megtehetném, hogy nyugdíjba
megyek, pihenek, nevelem a két unokámat, segítek a családban,
mégis néhány évet még szeretnék arra szánni, hogy a tudásomat,
az „érzékemet”, amit képviseltem az üzleti életben, átadjam”. (Sikeres
Nők 2018 november)

KOZÁK DANUTA
A világ legjobb
kajakosa

Budapesten született 1987. január 11-én. Ötszörös olimpiai bajnok
tizennégyszeres világ- és tizenhatszoros Európa-bajnok kajakozó, a
legtöbb olimpiai aranyérmet nyert magyar női kajakos.
2016-ben a kajak egyes 500 méteres versenyszámában elért győzelmével az első magyar kajakozó lett, aki négy aranyérmet nyert az
olimpiai játékokon, valamint Magyarország 500. érmét szerezte az
olimpiai játékok történetében.
Kilenc évesen a KSI-ben kezdett kajakozni.
2002-ben ezüstérmes volt az ifjúsági Európa-bajnokságon.
2003-ban az ifjúsági világbajnokságon két aranyérmet nyert.
2004-ben egyesben és párosban is ifjúsági Európa-bajnok lett.
2005-ben a két egyes számban lett ifi világbajnok.
2006-ban az U23-as Európa-bajnokságon két ezüstérmet nyert
500 méteren. Egyesben negyedik lett.
2007-ben bekerült az Európa-bajnokságon induló válogatottba.
A kontinens bajnokságon Szabó Gabriellával K2 1000 méteren első
lett. A vb-n bronzérmet szerzett. U23-as Eb-n kettes 1000 méteren
második volt.
2008-ben K4 200 és K2 500 méteren első lett az Európa-bajnokságon. K4 500-on második volt.
A 2008-as olimpia után a Bp. Honvédhoz igazolt, edzője Csipes
Ferenc lett.
2008-ban Junior Prima díjban részesült.
Az év magyar kajakozója volt (2011, 2012, 2013, 2014).
A magyar kajak-kenu örökös bajnoka (2011)
2012-es londoni olimpián az 500 méteres kajak négyesben, majd
ugyanilyen távon egyesben is aranyérmet szerzett.
2013 januárjában az Újpesti TE-hez igazolt, ahol Somogyi Bélával
kezdte meg a felkészülést.

Sikeres versenyek következtek, de a valódi átütő sikert a 2016-os
olimpia hozta meg.
A 2016-os riói olimpián K 2500 m-en Szabó Gabriellával párban
olimpiai bajnoki címet szerzett, majd két nap múlva K 1500 m-en
megvédte olimpiai bajnoki címét. A kajak négyes Szabó Gabriella,
Kozák Danuta, Fazekas-Zur Krisztina, Csipes Tamara összetételű csapat tagjaként 500 méteren is olimpiai bajnokságot nyert, így három
aranyérmet szerzett a riói olimpián, ami a magyar olimpiai csapat
nyolcadik aranyérme lett.
2016-ban Újpest díszpolgára lett és megkapta a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal díját.
2017 júniusában megszületett Zora nevű kislánya.
2018 júniusában két futamgyőzelemmel tért vissza, majd augusztusban a portugáliai Montemor-o-Velho-ban rendezett kajak-kenu
világbajnokságon előbb 500 méteren egyesben, majd alig egy órával később Kárász Annával 500 méter párosban szerzett aranyérmet.
Hüttner Csaba szövetségi kapitány szuperlatívuszokban beszélt a
szülési szabadsága után három arannyal, maximális teljesítménnyel
visszatérő Kozák Danutáról, aki szerinte bebizonyította, hogy ő az
első számú versenyző a női kajakos mezőnyben. „A sikerei értékét
csak növeli, hogy azzal az újzélandi Lisa Carringtonnal kellett felvennie a versenyt, aki kirobbanó formában érkezett erre a vb-re.
Danutára mindig lehet számítani, ő a világ legjobb női kajakosa” –
jelentette ki.
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DR. KUBINYI ENIKŐ
„A kutyák
vezethetnek
el minket az
egészséges
öregedéshez”

„Az alapítás óta a program tagja vagyok. Fiatal hallgatóként, majd
háromgyermekes anyukaként is támogattak. Hálás vagyok, hogy
azt csinálhatom, amit igazán szeretek.”
Az öregedés súlyos probléma a fejlett társadalmakban: míg ma
minden tizedik ember 60 év feletti, várható, hogy 2050-re minden
ötödik ember 60 éves lesz. A sikeres öregedéshez vezető életmód
kialakítása, megelőző módszerek és terápiák kidolgozása kifejezetten fontos a nyugati típusú társadalmakban, amelyekben a kutyák
szerepe felértékelődik. Dr. Kubinyi Enikő, az ELTE Etológia tanszék
tudományos főmunkatársa is jelentős mértékben hozzájárul kutatásaival ahhoz, hogy bebizonyosodjon: a kutyák az egyik legjobb állatmodelljei az emberi öregedés vizsgálatának. Amellett, hogy együtt
élnek velünk, és ezért ugyanazok a környezeti tényezők hatnak
30
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a kutyákra is, viselkedési, genetikai és élettani szempontból is
hasonlóak hozzánk. Például a kutyáknál is spontán megjelennek az
emberi demenciához hasonló tünetek az öregedés során.
Az Enikő által vezetett nemzetközi kutatócsoport azon dolgozik,
hogy azonosítsák az agy öregedésével járó változásokat, és így idejében meg lehessen állítani a leépülését. Eredményeikkel hozzájárulnak mind az emberek, mind a kedvencek hosszú, egészséges
életéhez. Olyan viselkedésteszteket dolgoztak ki, amelyekkel külön
felkészítés nélkül azonosítani lehet az időskori memória, problémamegoldó és tanulási képességek romlását. Az agy funkcióvesztését
speciális mérőműszerekkel és képalkotó eljárásokkal is vizsgálják. Jó
hír, hogy a folyamatosan foglalkoztatott, képzett kutyák viselkedése
még az agy zsugorodásának ellenére sem változik, és noha lassabban, mint a fiatalok, de továbbra is szívesen tanulnak.
A kutatás folyamán, egy világszinten egyedülálló Kutya Agy- és
Szövetbankot is létrehoztak, amelyben a gazdák által felajánlott,
egészségügyi okokból elaltatott kutyák szöveteit tárolják és tanulmányozzák. Ez lehetővé teszi az öregedéssel kapcsolatos molekuláris vizsgálatokat is.
Dr. Kubinyi Enikő az alapítás évében, 1994-ben csatlakozott az
ELTE Etológia Tanszékének Családi Kutya programjához, részt vett
az etorobotika első kísérleteiben, amikor is robotokat vontak be etológiai vizsgálatokba és kutyaszerű robotokba adaptáltak állatoknál
alkalmazott kiképzési módszereket, továbbá az első magyarországi
„Farkasprogram” részeként kölyökfarkasok viselkedését is kutatta.
Enikő három gyermek: két ikerlány és egy kisfiú boldog anyukája.

LISZLI ERIKA
A sport
a lelket
is ápolja
tanácsadója lehettem. Táplálkozással kapcsolatos cikkeim jelentek
meg a Zalai Hírlap hasábjain.
Jelenleg a Rock FM-rádióban hallgathatnak, az egészségpercekben.
Önkéntes munkában iskolákban szoktam előadni, legutóbb
pedig az Idősek Hónapja keretében nyílt lehetőségem előadást tartani.” – nyilatkozta a TOP-nak.
2018 versenyeredményei:
Német Nemzetközi és Országos Bajnok,
Fitness Figure +35 kategóriában
Szlovák Nemzetközi és Országos Bajnok,
Sport Modell +35 kategóriában
Magyar Nemzetközi és Országos Bajnok, Fitness Figure +35 és
Sport Modell +35 kategóriákban
Európa Bajnok Sport Modell +35 kategóriában
A 21. Naturál Olimpián Las Vegasban megnyertem a Fitness Figure
+35 és a Sport Modell +35 kategóriákat is.

1980-ban született, fiatal éveit Sümegen töltötte, szerény körülmények közt élő, de annál szeretőbb családban öt testvérével.
Tanulmányait már felnőttként végezte, ekkor tudta biztosítani az
ehhez szükséges anyagi hátteret.
2013-ban a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán
végezett dietetikusként.
A mozgás mindig szerves része volt az életének, így megszerezte
a Fitness és testépítő oktató-képesítést is. Jelenleg mindkét területen tevékenykedik.
„Emellett, a Zalaegerszeg TV-ben voltam állandó vendége egy
életmódmagazinnak, valamint az akkori Egerszeg Rádió állandó

Jövőbeli terveiről, hitvallásáról így nyilatkozott a TOP-nak:
„A sport eredményeim mellett, az igazi sikereket az okozza számomra, mikor megtapasztalom a hozzám fordulók életminőségének javulását. A szeretetük lendít át minden nehézségen, legyen szó
versenyfelkészülésről vagy magánéletről.
Hiszem, hogy a test és lélek együtt alkot egészet, így a sport a
lelket is ápolja, fejleszti.
Szakmai terveim közt szerepel, egy versenyfelkészítő csapat kialakítása, valamint a tiltott szerektől mentes testépítés népszerűsítése
minden korosztályban.
Szeretném elérni, hogy merjenek az emberek beszélni, kérdezni
a testi-lelki egészségükről, akkor is, ha ezt netán szégyellik is. Ezeken a versenyeken az arányokat nézik, az arcot, a hajat, vagyis az
összképet. Ebben jók vagyunk, valahogy nekünk magyaroknak jó a
genetikánk.”
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LOVAS ROZI
„A karakterek
engem is
alakítanak”
2016-ban a Kovács Adél igazgatta Radnóti Miklós Színházhoz
csatlakozott.
Fiatal kora ellenére számos díjat nyert el:
2010 – Színművészeti Iskolák Találkozója Marosvásárhely, Legjobb
női mellékszereplő
2013 – POSZT - Legjobb 30 év alatti színésznő (a miskolci A vágy
villamosa előadásban nyújtott alakításáért) Tenki Rékával megosztva
2014 – POSZT - Legjobb 30 év alatti színésznő (a miskolci A tanítónő című darabban nyújtott alakításáért)
2014 – Városmajori Színházi Szemle, a legjobb női főszereplő
(Tóth Flóra alakításáért A tanítónő című előadásban; Budapesti
Nyári Fesztivál)
2014 – 34. Színikritikusok díja, a legígéretesebb pályakezdő (Színházi Kritikusok Céhe)
2014 – Junior Prima díj színház- és filmművészet kategória

Gimnáziumi évei alatt, színjátszósként merült fel benne, hogy színész lesz.
Tizenhat éves koráig versenyszerűen teniszezett. A Városmajori
Gimnáziumban érettségizett, majd az ELTE-re járt; egy évet olasz,
kettőt filmelmélet szakon.
2007-ben felvételt nyert a Kaposvári Egyetem színművész képzésére. Mohácsi János osztályában szerzett diplomát, 2012-ben, ez
volt az első egyetemi szintű végzett évfolyam.
A Miskolci Nemzeti Színházhoz szerződött 2012-ben.
2013–2015 között a Pesti Magyar Színház, majd a 2015–2016-os
évadban a Thália Színház társulatának tagja.
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Több filmben is szerepelt így:
2009-ben a Made in Hungária – Éva-ja,
2012-ben a Nejem, nőm, csajom című filmben főszerepet játszott.
Sorozatszerepei:
a Válótársak Mónija,
a Csak színház és más semmi öltöztetője,
a A mi kis falunk mindkét évadában Erikát játssza.
„Ahogy az emberek is színesek minden gesztussukkal együtt, egy
szerep is ugyanúgy újabb és újabb színekkel tud bővülni. Én például
úgy működöm, hogy amíg műsoron vagy egy előadás, szeretem
azt a szerepet életben tartani, foglalkozni vele, hagyni, hogy velem
együtt alakuljon és mindig jelen idejű legyen. Azok a szerepek
pedig, amiket már nem játszom, elraktározódnak bennem. Nem
felejtem el a karaktereket akkor sem, ha évekig nem játszom őket:
beépülnek, és engem is alakítanak.” – nyilatkozta a Sikeres Nők 2016.
májusi számában.

MÉSZÁROS MÁRTA
A filmkészítés
művészete

1931. szeptember 19.-én született Budapesten. Kossuth-díjas
magyar filmrendező és forgatókönyvíró. Ő volt az első nő Magyarországon, aki filmet rendezett.
Apja Mészáros László szobrászművész, aki később a sztálini terror
áldozatául esett. 1935-1946 között a Szovjetunióban élt. Moszkvában az Össz-szövetségi Állami Filmfőiskolán kapott filmrendező diplomát 1956-ban.
A pályája kezdetén filmhíradókat és dokumentumfilmeket rendezett Bukarestben és Budapesten. 1958-ban házasságot kötött
Jancsó Miklós filmrendezővel, aki adoptálta Mészáros Márta előző
házasságából született fiát, Zoltánt. 1958-1968 között a MAFILM
rövidfilm-rendezője volt.
1968-ban rendezte első nagyjátékfilmjét Eltávozott a nap címmel,
Kovács Katival a főszerepben. Filmjeiben női sorsokat visz vászonra.
Az 1970-es években a feminista mozgalom nyugaton nagy figyelemmel kísérte munkásságát. A Napló sorozat önéletrajzi ihletésű
alkotásaiból áll, és egyben kordokumentum is.
Filmjeit mozgalmas pályafutása során többször is meghívták és
díjazták a rangos amerikai film ünnepen: 1975-ben Örökbefogadás
című filmjével fődíjat is nyert.
Olaszország nagy hagyományokkal rendelkező filmművészeti
találkozóján, a viareggiói fesztiválon életműdíjjal tüntették ki.
Kirándulást tett a színház világába. A Cabiria éjszakái című Fellini
filmet álmodta színpadra 2010-ben, nagy sikerrel. Úgy érezte Cabiria

története örök. Mindig vannak és lesznek naiv, szeretetre vágyó,
kiszolgáltatott emberek, akik mégis képesek egymást felvidítani és
minden kudarc, csalódás ellenére sohasem adják fel.
Soha nem tartotta könnyűnek összeegyeztetni a családi életet és
a hivatást. Pályafutása sem mondható egyszerűnek. Magyarországon nagyon nehezen lehetett érvényesülni filmrendezőnőként.
Az első öt filmje nagyon küzdelmesen készült el. Sokat köszönhet
akkori férjének Jancsó Miklósnak, aki nagyon sok mindenben segítette - lelki, szellemi támogatásban, szervezésben. Nagyon sok női
témát dolgozott fel. Elhagyatott családok, gyerekek, eltört szerelmek, hazugságok, szociális problémák.
Természetesen a filmjei nem csak nőkről szólnak. Ezekben az alkotásokban a férfi ugyanolyan fontos szerepet játszik, mint a nő, csak a
nő nem passzív szereplő. Filmjeiben azt tartja fontosnak, hogy a nő,
a női gondolkodásmód van a központba helyezve, és ezért néz ki
úgy, hogy ezek főleg nőkről szólnak.
Különleges és gazdag életművéért 2010-ben a 46. chicagói nemzetközi filmfesztiválon Arany Plakett díjjal méltatták.
2011-ben megkapta a Magyar Filmkritikusok Életmű-díját. Jelenleg a rendezőnő a Bibliai 2013-ban Príma Díjat kapott Magyar színház- és filmművészet kategóriában.
2016-ban pedig a Pulai Nemzetközi filmfesztivál életműdíját, Az
Arany Arénát nyerte el.
2017-ben Konrad Wolf-díjban részesült.
Mészáros Márta 2018. április közepén Bécsben tartott LET’S CEE
Filmfesztiválon életmű díjat kapott.
A legjobb játékfilm díját nyerte el legutóbbi rendezése, az
Aurora Borealis – Északi fény című magyar film Spanyolországban
a La Laguna Nemzetközi Történelmi Filmfesztiválon 2018. október
végén.
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MICSKI MARIANNA
Határtalan sikerek
– melyben nap, mint nap tevékenyen részt vett és vesz – komoly
problémák vannak a viselkedéskultúra, illem, etikett és protokoll,
valamint a kommunikáció területén. Egyre jobban érdeklődött az
emberek személyisége közti különbségből adódó viselkedési formák, kommunikációk és reakciók iránt. Ez a szerelem később komoly
elhivatottsággá és nagyon jó munícióvá vált.
Hosszú, kitartó tanulás, gyakorlat és munka eredményeképpen, mára az egyik legkeresettebb protokoll és kommunikációs
előadóvá, coach-á vált, aminek egyik fontos eredménye és sikere,
hogy 2018 évben a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének
tagjai alelnökükké választották. Több éve a Metropolitan Egyetemen tanítja a következő generációt a helyes üzleti viselkedésre,
számos magyarországi és nemzetközi cégnél segíti a munkatársak,
közép és felsővezetők mindennapjait az üzleti viselkedés, protokoll
és kommunikáció terén szerzett tapasztalatával. Több kereskedelmi
televízió foglalkoztatja állandó protokoll szakértőként viselkedéskultúra témában. Az elmúlt évek munkáját egy nagyon megtisztelő díjjal koronázták meg a közelmúltban. Marianna kapta a Heves Megyei
Príma „Év vállalkozója” Díját.

Micski Marianna 1972. 12. 04.-én született Ózdon. Első diplomáját
a Budapesti Gazdasági Egyetemen (korábban Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola) mint szállodaipari közgazdász szerezte. A diplomával egyidőben már megkezdte gyakorlati
tapasztalatainak gyűjtését az egri 4*-os Hotel Korona wellness rendezvény és borszállodában, ahol jelenleg igazgatóként irányítja a
feladatokat.
Az egyetem elvégzése után további tanulással teli évek jöttek.
Először a Veszprémi, majd a George Washingtoni, végül a Granadai
Egyetem kötelékén belül folytatta a tanulmányait, ahol protokoll
szakértői végzettségét szerzett. Ezt a tudást Brüsszelben az Európai Parlament protokoll képzésén mélyítette el. Ezekbe a tanulmányokba azért fogott bele, mert érezte, hogy az üzleti életben
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A 2018-as év sikereiről így nyilatkozott a TOP-nak:
Egy nagyon gazdag, mozgalmas, de nehéz év áll mögöttem. Rengeteg munkával, kihívással újabb és újabb tapasztalatokkal. Büszke
vagyok arra, hogy ma már nemcsak Magyarországon, hanem határon túl is igényt tartanak a munkámra. Ebben az évben az egyik legnagyobb élmény és siker a marosvásárhelyi Sapientia Egyetemen
ért, ahol elmondhatatlan szeretet vett körül, mind a hallgatók mind
a professzorok részéről. A szakmai sikereken túl a legnagyobb sikert
mégis az jelenti számomra, hogy a hallgatóim az egyetemeken,
illetve azok, akik az előadásaimon és tréningjeimen részt vesznek,
olyan pozitív változásokról számolnak be, nemcsak szakmai, hanem
magánéletükben is, mely kihat az egész életükre, jövőjükre. Ezeket
megtapasztalva mára már úgy érzem, hogy az oktatás, a személyes
tanácsadás, a tapasztalatok megosztása egy-egy tréning alkalmával,
sokkal többet jelent számomra, mint csak a tudás átadása. Pozitív
változást elérni egy ember életében, úgy gondolom a legnagyobb
ajándék, amit valaki elérhet, és ez óriási megtiszteltetés számomra.

MILÁK KRISTÓF
„A kórházból
úszott a csúcsra”

Budapesten született 2000. február 20-án, Tárnokon élt.
Óvodás kora óta úszik. „Szüleimnek köszönhetek mindent, sokat
támogattak. Édesanyám nagyjából harminc éve ápolóként dolgozik
a Kékgolyó utcai Országos Onkológiai Intézetben, édesapám vagyonőr. Sok áldozatot hoztak értem. Tárnokon nincs uszoda, Érden is
csak 2013 óra, ezért kezdetben naponta kétszer ingázott velem Tárnok és Százhalombatta között, hogy edzésre járhassak. Hajnalban
és délután is vitt.”
Kezdetben Egerszegi Klára, Krisztina nővére, illetve Plagányi Zsolt
foglalkozott vele, négy éve pedig Selmeci Attilával dolgozik. Az
edző úgy tudja, a fiú a kezdetektől fogva az úszásért rajongott, nem
csábította más sport, és bár először úgy tűnt, a hát lesz, az ő úszásneme, végül pillangón bizonyult egyre jobbnak. „Kiválóak a testi
adottságai, ráadásul olyan delfinlába van, amilyennel csak születni
lehet.” –jellemezte az edző.
Ez önmagában persze nem elég ahhoz, hogy valakiből jó úszó
legen, a keménymunkát sem lehet megspórolni, és fontos, hogy
a hozzáállás is megfelelő legyen. Kristóf esetében nincs panasz,
az első komoly eredmények mégis viszonylag későn jöttek nála.
A Tbiliszben rendezett Európa Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF)
negyedik lett 100 pillangón, de botrányos körülmények között.
2017-ben a budapesti világbajnokságon 100 méter pillangón
az előfutamban elért 51,23-as ideje junior világrekordot jelentett,

az elődöntőben 50,77-es idővel a saját junior világrekordját megdöntve, új országos rekordot is elért. A döntőben 50,62-es idővel
ezüstérmes lett, újabb országos rekorddal és junior világrekorddal.
Milák Kristóf óriási klasszissá nőtte ki magát 2017-ben.
Az indianapolisi ifjúsági úszó-világbajnokságon összesen négy
aranyérmet szerzett. Selmeci Attila, a magyar úszósport egyik legnagyobb ígéretének edzője elmondta, a cél egyértelműen Tokió.
A Netánjában rendezett junior úszó-Európa-bajnokság 200 méteres pillangó fináléját junior-világcsúccsal nyerte. A 100 méteres pillangóúszásban 50 méter pillangón is ezüstérmes volt.. A magyar
váltók tagjaként két aranyat egy ezüstérmet szerzett.
A 2018-as Eb-n 1:52,79-es idővel Európa-bajnok lett, majd Buenos
Airesben rendezett ifjúsági olimpián a 200 és a 400 méteres gyorsúszás fináléjában aranyérmet szerzett, 100 méteres pillangóúszásban ezüstérmes lett. Ez a teljesítmény azért is minden elismerést
megérdemel, mert a verseny előtt két héttel Kristóf komoly fültőmirigy-gyulladás miatt nem edzhetett, így szinte a kórházból úszott a
csúcsra.
Milák Kristóf háromszoros ifjúsági olimpiai bajnok Európa-bajnok
világbajnoki ezüstérmes úszó a Budapest Honvéd SE-ben folytatta
pályafutását 2018 novemberétől.
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NAGY BERTOLD
A lesben töltött
órák izgalma

–
–

– Meséljen kérem mindennapjairól és fotózásról!
– 1976-ban születtem Sopronban. Végzettségemet tekintve biológia-testnevelés szakos tanár vagyok, de jelenleg egy bankban
dolgozok értékesítés támogatóként. A fotózással először a főiskolán kerültem kapcsolatba, ahol a kötelező növényrendszertani
gyűjteményt diák formájában is le lehetett adni. Kezdő tanárként
is folytattam a növények fotózását és a gyerekeknek szakkörökön mutattam meg, milyen fajokkal találkozhatnak, ha kirándulni
mennek a környező erdőkbe, mezőkre. 2002-ben egy továbbképzésen ismerkedtem meg Nagy Csabával, aki a képeivel megmutatta, hogy a természetfotózás több is lehet, mint pusztán a
rendszertani gyűjtemény elkészítésének egy módja. Később egy
fotós hétvégén találkoztam Vizúr Jánossal, akinek látásmódja és
„Lélek képei” szintén nagy hatással voltak rám. Kedvenc témáim
a növények, de szívesen próbálkozom más területekkel is, mint
például a madár- és a tájfotózás. Különösen szeretek festményszerű, a természet csodáit érdekes perspektívából bemutató
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fotókat készíteni. Az utóbbi években páromnak köszönhetően
belekóstoltam a portré- és architektúra fotózásba is, ez utóbbiból
a bauhaus lépcsőházakat és a román stílusú templomokat kedvelem leginkább. A nemzetközi pályázatokon elért eredményeim
miatt 2016-ban megkaptam a Nemzetközi Fotóművész Szövetség Művésze címet. Tagja vagyok az Osztrák Természetfotós Szövetségnek (VTNÖ) és a Soproni Fotóklubnak, ahol kétszer voltam
az év szerzője. 2017-ben Creative Nature néven létrehoztam egy
online galériát, így aki szeretné múzeumi minőségű művésznyomatok formájában, az otthonába csempészheti a természet egy
kis darabkáját.
Meséljen a 2018 évi kiemelkedő eredményeiről!
Az év már jól kezdődött, hiszen egyik baglyos képemet miután
a „Varázslatos Magyarország” pályázaton az előző év decemberében a hónap madárfotója lett, a 2018-ban megjelenő fotóalbum
borítóképének választották. Az OASIS nemzetközi fotópályázaton
már zsinórban a harmadik évben sikerült falra kerülni a kiállításon
egy magasra értékelt képpel. Az osztrák természetfotós szövetség (VTNÖ) pályázatán első helyezést értem el az „Egyéb állatok”
kategóriában, ezen felül még lett két kategória harmadik és két
magasra értékelt képem is. Itt csak kicsivel maradtam le „Az Év
Természetfotósa” címről. Ezen sikerek után az év megkoronázása
volt, hogy a NaturArt által szervezett, nagy hagyományokkal rendelkező „Az Év Természetfotói Magyarország 2018.” pályázatán az
egyik fődíjat, „Az Év Természetfotója” megtisztelő címet nekem
ítélte a zsűri.
Mi a hitvallása, és a jövőbeli tervei?
Szeretném megosztani mindenkivel azokat a csodálatos pillanatokat, amivel a természet ajándékoz meg nap mint nap. Visszaadni valamit a lesben töltött órák izgalmából, a hajnali harmatos
rétek hangulatából, az erdők ezernyi apró csodájából és a naplementében izzó táj szépségéből. Háromgyermekes családapaként
célom és felelősségem, hogy képeimmel felhívjam a figyelmet
környezetünk eltűnő szépségeire és megóvásuk fontosságára. A
lehető legtöbb időt szeretném a természetben tölteni és minél
többet megvalósítani a fejemben már megszületett képekből.

ÓNODI ESZTER
Arany Medál-díjat
nyert

Fotó: Börcsök Zsófia

1973. február 17-én született Kovács Eszter néven, eredetileg az
Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarán magyar-angol
szakon tanult, ott szerezte első diplomáját, 1995-ben. Aztán elvégezte a Színház- és Filmművészeti Főiskolát, hogy beteljesítse egyik
álmát és színésznővé lehessen. Ezköben 1994-ben felvételt nyert a
Színház- és Filmművészeti Főiskolára Zsámbéki Gábor osztályába.
Habár csak végzőseket szokás forgatni hívni, már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban (a
Szeget szeggel című Shakespeare adaptációban) és belekóstolhatott a filmforgatás világába is a Glamour című filmben – ez a munka
2000-ben a Magyar Filmszemlén fődíjat nyert. 1998-ban szerződött
a fővárosi Katona József Színházhoz, húsz éve társulati tag ott.
Mintegy negyven tévé- és mozifilmben szerepelt, köztük

számtalan főszerepet tud háta mögött. Legismertebb szerepei a
Valami Amerika, a Boldog születésnapot!, az Aglaja című filmekhez kötődnek, de attól sem riad vissza, hogy epizódista legyen – a
Nyitva című Nagypál Orsi-debütfilmben például csupán az utcán
sétál el, hogy beszólhasson a Radnay Csilla által játszott főszereplő
karakterének. Az Aranyélet című magyar HBO-gyártású sikersorozat
főszereplője, a harmadik évad 2018 őszén került adásba, azóta népszerűsége a fellegekben jár. 2003-ban az 50 legsikeresebb magyar
fiatal közé választotta a Magyar Hírlap, 2005-ben Jászai Mari-díjat
kapott, 2004-ben a Berlinale Shooting Star Award díjat adott neki
(egy évben egy magyar alkotót díjaznak), 2013-ban Monte-Carlóban elnyerte az Arany Nimfa díjat a legjobb női főszereplőként (az
Aglaja című filmben nyújtott alakításáért).
Jelenleg öt színpadi darabban szerepel: Joel Pommerat-tól A két
Korea újraegyesítésében, Ivan Viripajev-től a Részegekben, William
Shakespeare Ahogy tetszikjében, Ibsen Nóra - Karácsony Helmeréknél című darabjában, továbbá főszerepet játszik Székely Kriszta
idei rendezésében, az Ithaka című előadásban. Tudatos, határozott
elképzelésű művész: „... bár voltak megingásaim, de mindig azzal
találom magamat szemben, amikor egy ilyen válsághelyzetet próbálok menedzselni, hogy nem tudnék hova menni. Azért húsz évről
beszélünk… és a Katona után borzasztóan nehéz egy olyan közösségre gondolni, ami ugyanezeket az igényeket kielégíti színészileg.
Hogy amikor éppen azt kértem, hogy ne dolgozzak olyan sokat,
akkor megtették, amikor forgatni kellett, akkor elengedtek, sosem
éreztem azt, hogy falakba ütköztem volna. Olyanok voltak inkább,
amikor nem igazán találtak meg azokat a szerepek, amiket szívesen
eljátszottam volna, vagy úgy éreztem, hogy megy az idő, én meg
egy helyben toporgok. De most ezzel a Nórával oda is és vissza is,
ha esetleg nem lesz a következő egy-két évben hasonló mértékű
feladatom, akkor is elleszek.” - mondta erről a 24.hu-nak.
2018-ban az év színésznőjének járó Arany Medál-díjban részesült.
TOP 50 SIKERES

37

OROSZ BARBARA
Senkivel sem
cserélne

Fotó: Marketing&More
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Barbara sokoldalú személyiség, aki az utóbbi években egyre több
lábon áll: televíziózik, forgat külföldön és itthon, céges rendezvényeket vezet, gyerekeknek tart drámaórát, emellett casting director
egy reklámfilmekkel foglalkozó cégnél. Barbi mostanra kiteljesedett
a karrierjében.
1979. december 13-án született Mezőkövesden. Barbi édesapja
orvos, édesanyja tanárnő.
Miután leérettségizett, jelentkezett Gór Nagy Mária Színitanodájába.
2002-ben kapott egy apróbb szerepet a Valami Amerika című
magyar mozifilmben, illetve feltűnt az RTL Klub „Pasik” című sorozatában, Hernádi Judit, Gálvölgyi János és Bajor Imre mellett. Később
elvégezte a TV2 szerkesztő-riporter-műsorvezető kurzusát, valamint
két alkalommal is felvételizett a Színművészetire.
18 éves korában a Vígszínházban kapott statisztaszerepeket, majd
a Pesti Színházban és a Nemzeti Színházban dolgozott. 2004-től a
Győri Nemzeti Színház társulatának volt a tagja.
2007-ben vendégszerepelt a Barátok közt egy epizódjában, majd
a Cool TV délutáni stábjához került. 2009-ben a Vihar a biliben! című
műsort vezette a Cool TV-n. Korábban feltűnt a Jóban Rosszban
című TV2-es sorozatban is, ahol Andreát, a karrierista riporternőt
alakította.
A TV2-n 2011. februárjában indult vasárnap délelőtti női magazin,
a Talpig nő műsorvezetője volt, majd ez év októberében elindult új
műsora a Tűsarok, mely azóta is töretlenül fut.
„Nagyon szerencsés embernek tartom magam, ugyanis azzal foglalkozhatok, ami iránt szenvedélyesen lobogok, és olyan emberekkel dolgozhatok együtt, akikért tűzbe mennék. Sikerorientált vagyok
és tudom, hogy csak kemény harcok árán érhetem el a céljaimat. A
harcok pedig olykor kudarcokkal járnak, meg kell tanulni veszíteni is,
hogy azután még jobban értékeljük a győzelmet. Az életem jelenleg annyira színes és szélesvásznú, hogy minden nehézsége ellenére pont ilyennek szeretem és senkivel sem cserélnék." osztja meg
legfőbb hitvallását Barbi.

OROSZ ISTVÁN
Előhívja
a lehetetlent

Grafikusművész – Képzőművészet díjkategóriában nyerte el 2018ban a Nemzet Művésze díjat.
A Nyugat-Magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézet Tervezőgrafikai Tanszékének alapítója, számos külföldi egyetem
vendégprofesszora. A nemzetközi diskurzus által is számon tartott
életművének jelentős részét képezik az animációs filmjei éppúgy,
mint szépirodalmi alkotásai.
Jellemző grafikai stílusa 19. századi metszeteket idéz; számos alkotásán jelennek meg természettudományos, különösen a geometria és az optika köréből választott témák. Szívesen kísérletezik a téri
illúziókeltés megjelenítésére kifejlesztett prespektivikus ábrázolás
túlzásaival, valamint az anamorfózis technikájának megújításával.
Pályafutása indulása óta foglalkozik alkalmazott grafikával.
A kettős jelentésű munkák, optikai illúziók, geometriai paradoxonok és anamorfózisok elméletével, történetével és filozófiájával is
foglakozik, több publikációja is megjelent ebben a témában.
„Vannak dolgok, amelyeket el tudok képzelni és le tudok rajzolni.
Vannak, amelyeket el tudok ugyan képzelni, de nem tudok lerajzolni. Van viszont egy harmadik lehetőség is: amelyeket le tudok
ugyan rajzolni, de nem tudok elképzelni. Ez az igazán érdekes: olyan
dolgokat megjeleníteni, ami ott születik meg az asztalon…” – nyilatkozta a művész.
A Magyar Művészeti Akadémia Nemzet Művésze díj Bizottsága a
Nemzet Művésze címet adományozta képzőművészet művészeti

területen Orosz István Kossuth-díjas grafikusművész, filmrendező,
író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tajga részére, a kortárs
magyar képzőművészeti rangját világszerte gyarapító, egyedi hangvételű grafikusművészetének nagyrabecsüléseként, és sok műfajú,
példaértékű életműve elismeréseként.
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OSZLÁNCZI RÉKA
A siker íze
nyerni a vállalkozói életformába. Jelen voltam vállalkozásaik napi
működésében büfék, éttermek, bisztrók és több-százfős kifőzde
üzemeltetésével is foglalkoztak. 18 éves koromban annyira megtetszett ez a lét, hogy saját vállalkozást indítottam, saját összegyűjtött
tőkémből; egy kis fagyizó üzemeltetésébe kezdtem, ami megteremtette egy másik kis cukrászda beindítását. A legnagyobb áttörést
életemben 2006 hozta, amikor családommal együtt belevágtunk
egy vadonatúj gasztronómiai vonal elindításában a palacsintás vendéglátás magas szintű prezentálását kezdtük el forradalmasítani.
Honnan jött az ötlet? Ki nem szereti a palacsintát? Így elég tág
célközönségre számíthattunk, ezen felül a palacsinta egyfajta tészta,
egy köret, ami nemcsak édesség, de sós ételek, húsok, raguk mellé
is remekül passzol. Ezen felbuzdulva hoztuk létre a közel 80 féle
palacsintás ételkínálatunkat, melynek fele sós, másik fele pedig édes
palacsintakülönlegesség.
A sikernek köszönhetően számos megkeresést kaptunk a vendéglátás ezen tematikus vonalának terjesztésére. Ezen felbuzdulva
szeretnék segíteni más fiatal vállalkozni vágyó fiatalnak, hogy saját
palacsintaéttermes vállalkozását könnyedén beindíthassa, és nyereségesen üzemeltethesse. Erre hoztam létre a Creppy Brandet.”

A miskolci Creppy franchise koncepciója is helyet kapott a világ
legjobb 20 feltörekvő, innovatív franchise vállalkozása között. A családi vállalkozás tulajdonosa, Oszlánczi Réka. 35 éves miskolci vállalkozónő.
A kezdetekről így mesélt a TOP-nak.
„Vállalkozói pályafutásom gyökerei már gyermekkoromban kezdődtek, hiszen szüleim már 8 éves korom óta engedtek betekintést
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2018 eredményeiről, sikereiről így beszélt:
Az év egyik legnagyobb sikereként megnyitottuk a Creppy Center
modern, minden igényt kielégítő konyháját.
Ezen túlmenően a Creppy PalacsintaHáz ismét megkapta a vendégvélemények alapján az Észak-Magyarország legjobb étterme
címet.
Év végére pedig a Creppy franchise rendszere beválogatásra
került a világ 20 legígéretesebb franchise rendszere közé, amelylyel kiérdemelt egy helyet a Nemzetközi Franchise Szövetség éves
kongresszusán, Las Vegasban, ahol bemutatkozhat a jelen lévők, az
üzleti és franchise élet legnagyobbjai, valamint nagyágyú befektetők előtt.
Céljai egyértelműek, mint mondta:
Csapatommal folyamatosan azon dolgozunk, hogy minél többen
megismerhessék a palacsintáink varázsát az ország minden részén,
valamint a határainkon kívül is.

ÖRDÖG NÓRA
Sikerre született

Fotó: TV2

Mórahalmon született 1981. szeptember 8-án.
Az általános Iskolát a Móra Ferenc Általános Iskolában végezte
Mórahalmon. Középiskolai tanulmányait a Radnóti Miklós Gimnáziumban folytatta Szegeden, és itt is érettségizett.
Pályáját egy szegedi kábeltelevíziónál kezdte, ezután került az RTL
Klubhoz gyakornokként.
A Budapesti Gazdasági Főiskolán szerzett diplomát.
Első televíziós szereplése a Top of the pops című zenei műsorban

volt, majd a Kölyökklub és a Moziklub műsorvezetője, illetve szerkesztője volt. Ezt követte a „Reggeli” és a nagy sikerű „Szombat esti
láz” Stohl Andrással, majd a „Csillag születik”, az X-Faktor című tehetségkutató show háziasszonya is volt. Emellett játszik a mórahalmi
színházi előadásokban is. Egy öccse van, Árpád, aki szintén a médiában helyezkedett el.
2005-ben szerezte meg az idegenforgalmi-közgazdász diplomáját. Szereti az idegen nyelveket, kiválóan beszél angolul, németül,
latinul, de a spanyol sem hozza zavarba.
Külön gondot fordít arra, hogy rendszeresen hazalátogasson
Mórahalomra. Az itt működő színjátszó társulatnak oszlopos tagja. A
bemutatókra televíziós kollégáit is rendszeresen meghívja.
A színpaddal mindig is volt valamilyen kapcsolata. Tíz évig versenytáncolt, de a tanulmányai miatt abbahagyta. úgy véli, a tánchoz
idő kell, nem lehet csakúgy belekapni.
A tánc a „Szombat esti láz” show-val kanyarodott vissza az életébe. Igaz, nem a versenyzői, hanem a műsorvezetői oldalon.
2009-ben magánéletében jelentős változásokat élt meg –amelyek nagy bulvárvisszhangjuk ellenére – tovább építették kiegyensúlyozott, derűs személyiségét.
2010 szeptemberében összeházasodott Nánási Pállal.
2013. május 6-án született meg első gyermeke, Nánási Mici.
2014. augusztus 3-án megszületett második gyermeke, Nánási
Vencel.
2014-ben átszerződött a TV2-höz ahol a Rising Star című tehetségkutató műsorvezetője lett, majd Az ének iskolája, ezután A Kocka,
2016 tavaszán a Kismenők, 2016 őszén a Star Academy következett.
2017-ben a Vigyázat, gyerekkel vagyok!, az Ázsia Expressz és a
Séfek séfe műsorvezetője.
2018.április 30-tól a Vigyázat, szülővel vagyok! október 10-től a Mit
tenne a gyereked? című műsort vezeti.
2018 ősze óta a Master Chef VIP és a Csak show és más semmi!
műsorvezetője.
A siker kulcsa szerinte, hogy az ember megtalálja azt a feladatot,
amiben igazán fontosnak érezheti magát.
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PATAKFALVY LUCA
„Életcélom
az Olimpiai
bajnoki cím”

Luca 2000. december 3-án született Budapesten. A Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium végzős tanulója. Az MTK igazolt
versenyzője, idestova 5 éve különböző korosztályos, ettől az évtől
kezdődően pedig felnőtt válogatott színekben képviseli most a
nemzetközi- és világversenyeken. Hárman vannak testvérek, nővére,
Csenge, és öccse, Domonkos, akik szintén versenyzők.
Pályájáról így mesélt a TOP-nak:
A taekwondóhoz már egészen kis koromban közel kerültem,
mert édesapám Patakfalvy Miklós a Magyar WT Taekwondo Szövetség alapító elnöke, többszörös világ-, és Európa bajnoki érmes
ITF Taekwondoban, illetve Európa-bajnok WAKO Kickboxban. Édesanyám válogatott síelő volt, így édesapám mellett ő is rengeteget
tud hozzátenni versenyzésünkhöz. 2011 októberében indultam
életem első Országos bajnokságán, ahol bronzérmet nyertem.
2012-ben Országos Bajnok lettem. 2013-ban Sindelfingenben kategóriámban Gyermek Világbajnok lettem, és ennek köszönhetően az
MTK „Az Év Utánpótlás Sportolója” címet is elnyertem.
A 2013-ban rendezett Kadet Európa Bajnokságon a csapat egyetlen pontszerző helyét szereztem meg, 5. helyen végeztem. Eredményeim alapján, 2014-ben az „Év Reménysége” (a legjobb kadet
versenyző) díjat adományozta nekem a Magyar Taekwondo Szövetség. 2015 októberében, az első junior korosztályos versenyévemben,
a Daugavpilsben (Lettország) rendezett Junior Európa-bajnokságon
arany érmet nyertem, ezzel - egyik versenyzőtársammal együtt –
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kisebb hazai, sportági történelmet írva. 2016 júliusában, mindössze
15 évesen az oroszországi U21-es Európa Bajnokságon ezüstérmet
szereztem, az elődöntőben az akkori felnőtt világranglista-vezetőt
verve. 2017 februárjában, Törökországban, a Klubcsapat Európa-bajnokságon, a dobogó legfelső fokára állhattam. Az a megtiszteltetés
ért, hogy kimagasló eredményeimért a Magyar Taekwondo Szövetség „Az év Ifjúsági (Junior) Sportólója” díjat - mind a három junior
évemben (2015, 2016, 2017) - nekem adományozta. A Taekwondo
Data által vezetett junior világranglistát két évig - 2016, 2017 – vezettem a -46 és -49 kg-os súlycsoportokban.
2018-ban - épphogy betöltve a 17. életévemet - lettem felnőtt.
Az első felnőtt évem igen jól sikerült. Hét világranglista pontszerző
versenyen lettem érmes, 2 arany-, 1 ezüst- és 4 bronzérmet nyerve,
különösen büszke vagyok a Multi Európa Játékokon (Bulgária) szerzett az ezüstéremre. A kazanyi (Oroszország) felnőtt Európa-bajnokságot 5. helyen zártam. Ezekkel az eredményekkel verekedtem be
magam a WT Világranglista top 25 helyezettje közé. (Év elején 700.
hely könyékén voltam, hiszen a junior pontok nem számítottak bele
a felnőtt világranglistába.) Idei teljesítménnyel elnyertem a „2018-év
felnőtt sportolója” díjat. Többször részesültem a Minisztérium által
meghirdetett „Magyarország Jó tanulója, Jó sportolója”, valamint a
gödöllői „Év jó tanulója, jó sportolója” díjban.
Jövőbeli terveiről elmondta:
Kiskoromtól kezdve életcélom az Olimpiai bajnoki cím
megszerzése. Ezért küzdök
minden egyes nap, minden
egyes edzésen, és edzésen
kívül is.
Minden álmom, hogy 2020as Tokiói Olimpián sportágamban képviselhessem Magyarországot. A 2024-es Olimpia is fókuszban van, hiszen
ott leszek a legideálisabb versenyzői korban.

POLGÁR JUDIT
A sakktörténet
legjobb női
sakkozója
szövetségi kapitánya volt. 2016. novemberben az ENSZ egyenjogúságot szorgalmazó 2030-ig tartó programjának egyik arca lett.
2012-ben indította útjára a Polgár Judit Sakk Alapítványt a Képességfejlesztésért névvel. A képességfejlesztő sakk 2013-től önálló
tantárgyként választható az általános iskolák alsó tagozatában. A
Sakkpalota képességfejlesztő tankönyv és munkafüzet sorozat
elnyerte a 2015-ös Magyar Termék Nagydíjat.
A Polgár Judit által alapított Világsakkfesztivál magyar programjáról a rendezvény megálmodója, Polgár Judit így mesélt:
„Chess Connects Us” vagyis „A sakk összeköt minket” –mottó
jegyében már negyedik alkalommal rendezték meg a Világsakkfesztivált Budapesten. A sakk egyike azon játékoknak, amelyek képesek
ledönteni a nyelvi, származási, társadalmi vagy életkorbeli különbségeket, és a szabályokon keresztül összekötni az embereket.”
2018-ra a Sakkpalota és a Sakkjátszótér Oktatási programunkban
mar 1200 pedagógus részére tudták átadni azt a tudást, amivel az
óvodások és iskolások kreatív gondolkodás elsajátítása mellett sok
játékkal fejleszthetik képességeiket.
2018-ban Kínában is elindult a Sakkpalota es a Sakkjátszótér Oktatási Program bevezetése.
2018-ban a Sakkvilágbajnokságnak volt a szakkommentátora
Londonban.

Az egyetlen nő, aki átlépte a 2700 Élő-pontos szupernagymesteri határt. A női világranglistát 1989-től megszakítás nélkül vezette
2015 márciusáig. 2014. augusztusban bejelentette visszavonulását
az aktív versenyzéstől. 2015-től 2016-ig a magyar férfi válogatott

További célkitűzéseiről így beszélt a TOP-nak:
Tervem folyatatni a korábban elkezdett tevékenységeket, a Világsakkfesztivált es Sakkpalota és Sakkjátszótér programokat tovább
terjeszteni.
Mindehhez szükséges olyan csapatnak a tovább építése, akik
szinten szenvedélyesen hisznek abban, hogy jó dolgokért érdemes
dolgozni és tenni. Hiszek, abban hogy sokkal fontosabb a munkafolyamat, mint a végállomás maga. Imádok FLOW-ban lenni.
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RAKONCZAY GÁBOR
Átkelés
a végtelenen

Fotó: Sportmarketing Ügynökség

Kétszeres Guinness világrekorder óceáni evezős, az amerikai Év
kalandja díj és a Magyar Formatervezési Díj tulajdonosa, négyszeres
óceánátkelő magyar hajós. Rendszeresen tart előadásokat egyetemeken és felsővezetői képzéseken, eddig 5 országban, több mint
30 ezer ember hallotta célmegvalósítással kapcsolatos előadásait.
Második könyve, az Átkelés a végtelenen, szeptember közepén
jelent meg. Rakonczay Gábor napjainkban ismét az óceánon hajózik…
Így mesélt a TOP 50 SIKERES-nek életéről:
„1981–ben születtem egy hétgyermekes család legidősebbikeként. Tanulmányaim miatt összesen kilenc különböző közösségbe
jártam, ami mellett további öt sport-közösség életében vettem
részt.
A szüleimtől kora gyermekkoromban meglehetősen kemény,
majd a középiskolától teljesen szabad nevelést kaptam. Céltudatosságomat tovább erősítették a felsőoktatási művészeti tanulmányok.
A művészeti tanulmányaim mellett mindig is aktívan sportoltam,
és bizony a versenyszerű sport korán megtanította nekem, hogy
ha teszek magamért, vagy a helyzetemért, akkor annak mindig van
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eredménye. – Mindig annyit tudunk kivenni az életből amennyit mi
magunk bele is teszünk.
Talán így jött a bátorság ahhoz, hogy az egyetemi évek alatt navigációt, rádiózást és hajós szakmát tanuljak. Volt párom, Viktória személyében remek társat találtam ahhoz a célomhoz, hogy kijussak
az óceánra, annak ellenére, hogy kezdetben sem anyagi háttér, sem
tudás nem volt mögöttem, csak azt tudtam: hajózni szeretnék. Így
történt, hogy egy abszolúte nem hajós és nem sportoló családi háttérből jőve, óceáni evezőshajó tervezésébe és építésébe fogtunk,
majd első magyar párosként áteveztük az Atlanti-óceánt. Huszonévesen ilyet átélni semmihez sem hasonlítható, felemelő és brutális élmény volt.
Majd 2011-ben eljött az idő, hogy engedjek a kora gyerekkorból
jövő vágynak és egyedül is átkeljek az óceánon. Ez az út visszavitt az
evezéshez, ám már nem a hagyományos angol evezéshez, hanem
egy speciális kenuhoz, amit Fa Nándi bocsátott rendelkezésemre.
A minimális háttérrel sebtében összerántott, világ első óceán átkenuzásán aztán majdnem beláthattam a függöny mögé… 2200 km
evezés után, a legközelebbi parttól ezer kilométerre a nyílt vízen
egy viharban a kenum felborult. A felborító hullám által letépett
szellőzőnyílásnál jelentős vízbetörés érte a hajót, ami által az süllyedésnek indult. 8 percem volt, hogy a végzetes helyzetből kimentsem magamat és visszafordítottam a hajót, mielőtt az elindult volna
az 5 kilométeres mélység felé. Ez a 8 perc és az expedíció további
kommunikáció nélküli 44 napja, mindent megváltoztatott bennem.
Az alap tanulság mellett, - hogy a hibák jelentős részét mi magunk
követjük el indulás előtt még a szárazföldön-, átéltem, hogy az én
életem is igencsak véges, aminek következtében rendkívül értékes.
Megtanultam, hogy sosincs vesztett helyzet és nincs lehetetlen,
hiszen még a parttól ezer kilométerre levő süllyedő hajót is vissza
lehet fordítani, – minden rajtunk múlik…
Mindannyiunk feladata átkelni önmagunk óceánján. Úgy érzem
az sokkal nagyobb kockázat lenne, ha ki akarnék menni az óceánra
és nem tenném.
2018. november 24-én Rakonczay Gábor három társával elrepült
a Messner-starthoz, hogy az Antarktisz partjáról indulva ötven nap
alatt elérje a Déli-sarkpontot.

REISZ GÁBOR
Fotó: Szemerey Bence

Három díjat
nyert Torinóban
között mozgatja szereplőit, így a felnőtt szembesül gyermekkori
énjével. Az uszodajelenet nagyon kifejező e téren és, egyben mozgalmassá is teszik a filmet a hasonló megoldások.

Rendező, forgatókönyvíró, zeneszerző. A 36. Torinói Filmfesztiválon a fesztivál nemzetközi szaktekintélyekből álló zsűrije elismerő
oklevéllel díjazta a Rossz verseket. A Scuola Holden díjat (a legjobb
forgatókönyv díja) szinten Reisz Gábor nyerte. Az AVANTI zsűrije a
fesztivál legjobb filmét illető díjával szintén Reisz Gábort díjazta.
Reisz Gábor önéletrajzi ihletésű filmjében foglalkozik a felnőtté
válás legfontosabb kérdéseivel: megvalósíthatóak-e a vágyaink,
és különböző gyerekkori énjeink elégedettek lennének-e azzal az
emberrel, akivé váltunk?
“Olyan filmet akartam készíteni, amelyből rá lehet ismerni a valóságra, melyben Magyarországon élünk” - mondta el a rendező, aki
a Rossz versek főszereplője is egyben. Reisz első filmje, a VAN valami
furcsa és megmagyarázhatatlan sikerét követően a rendező részt
vehetett a cannes-i filmfesztivál rezidensprogramjában, amelynek
keretében több hónapon át dolgozott Párizsban az új forgatókönyvön. A Rossz versek 2018. december 27-én kerül a hazai mozikba.
A felnőtt Y generáció tagjaként a forgatókönyvíró, rendező
jól látja nemzedéke létkérdéseit színéről és fonákjáról egyaránt.
Ebben a filmjében a gyermekkori célok, vágyak felnőttkori realizálhatóságával foglalkozik. Jellegzetes (bravúros) megoldással idősíkok
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IFJ. RICHTER JÓZSEF
Fotó: TV2

Cirkusztörténelmet írt

A 42. Monte-carlói Nemzetközi Cirkuszfesztivál záró gálaestjén
2018. január 23-án adták át az Arany Bohóc-díjat ifj. Richter Józsefnek, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatójának. A magyar csapat a
cirkusz világ „Oscar-díja” mellett három különdíjat és a közönség
díjat is megkapta a több mint négyezer ember előtt bemutatott
produkcióikért.
A legrangosabb nemzetközi cirkuszi eseményére több mint száz
artista érkezett a világ minden tájáról. Az eredményt személyesen
Stéphanie, monacói hercegnő közölte a magyar csapattal a díjátadó
gálát megelőző fogadáson. Ifj. Richter József - akit 2014-ben Arany
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Pierrot díjjal is elismertek - ezzel az eddigi legsikeresebb magyar
artista művésszé avanzsált, csapatával cirkusztörténelmet írt.
23 fős stábbal, családtagokkal és mindösszesen 60 állattal utazott ki Monte Carló-ba a Magyar Nemzeti Cirkusz, amely egyedülálló módon összesen három produkcióval készült a négynapos
eseményre. A nemzetközi cirkuszfesztivál igazgatója, Urs Pilz csak
a magyar csapatot kérte fel ilyen sok műsorszám bemutatására.
A Hungarikummá minősített lovas akrobata produkció mellett
nemzetközi porondon is bemutatták a világ legnagyobb állatprodukcióját, és a „Pas de deux - Balett lóháton” című számot, melyet
ifj. Richter József és felesége, Merrylu Richter adott elő. A Magyar
Nemzeti Cirkusz összesen nyolc alkalommal szerepelt a nemzetközi
fesztivál porondján, és minden alkalommal állva tapsolta meg őket
a többezres közönség.
Magyar Arany Bohóc-díj utoljára tíz éve született, Ifj. Richter József
bátyja, Richter Flórián érte el ezt az eredményt. A Kossuth díjas
Richter József ismét nagyon büszke apa lehet. „Negyvennégy évvel
ezelőtt édesapám és nagyapám is fellépett Monte Carlóban, produkciójukat ezüsttel méltatták. A mostani számban is szerepelt, ő
hajtotta a lovakat a lovas artista számban, és végig segített minket
a porond mögül.” – nyilatkozta Ifj. Richter József, aki azt is elárulta,
hogy még otthon is megünneplik a győzelmet egy nagy bulival.
Március 15-én pedig a Magyar Nemzeti Cirkuszban a hazai közönségnek is bemutatták „Aranybohóc a porondon” névre keresztelt
műsorukat.
A 26 éves művész jelenleg a TV2-ön futó „Csak show és más
semmi” című produkció népszerű zsűritagja.

RUDOLF PÉTER
Fotó: Sárosi Zoltán

„Az önirónia
gyógyszer”

Rudolf Péter Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas magyar színész,
kiváló művész 1959-ben született Budapesten. Szülei tanárok voltak.
Gyermekkorát Őrszentmiklóson, Vácdukán és Vácott töltötte. Már 6
évesen látta magam előtt, ahogy fut, és veszi a kamera - épp úgy,
ahogy az később, első filmjében a Cha-cha-chá-ban meg is történt.
Tizennégy éves korában került újra Budapestre. A Móricz Zsigmond
Gimnáziumban érettségizett. 1983-ban végezte el a Színház- és
Filmművészeti Főiskolát. Marton László és Valló Péter osztályába
járt. Főiskolásként forgatta a Cha-cha-cha és a Szerencsés Dániel
című filmeket, melyekből egy csapásra megismerte és megszerette
őt az egész ország.
1983-tól 1998-ig a Vígszínház társulatának volt a tagja, aztán szabadúszó lett. 2015-től a Centrál Színház tagja volt, jelenleg megint

szabadúszó. Első filmes rendezése 2001-ben a kultfilmmé vált Üvegtigris első része volt, melyet Kapitány Ivánnal közösen rendezett. A
második és harmadik részt rendezőként egyedül jegyzi. Mindhárom részben ő alakítja az egyik főszereplőt, Lalit, az amerikamániás
büfést. Eddig 85 film megszületéséhez járult hozzá rendezőként és/
vagy színészként. Első színházi rendezése 1992-ben a Dühöngő ifjúság volt, mely hosszú évekig ment a Pesti Színházban, Eszenyi Enikő
és Kaszás Attila főszereplésével.
2007 és 2011 között a Beugró című szórakoztató televíziós műsor
egyik főszereplője volt. Saját bevallása szerint élete legnagyobb és
legizgalmasabb feladata 2013-14-ben a Fehér Béla lebilincselő regényéből készülő hatrészes tévésorozat, az 1848/49-es szabadságharc
idejében játszódó Kossuthkifli készítése volt.
Moziban legutóbb a Volt egyszer egy téka és a Vándorszínészek
című filmben láthatta a közönség. 2018-ban a Magyar Filmakadémia neki ítélte a legjobb férfi főszereplőnek járó Magyar Filmdíjat
Török Ferenc 1945 című, az egész világot nagy sikerrel bejárt filmjében játszott alakításáért.
A Centrál Színház 2016 óta nagy sikerrel játsza Edward Albee Nem
félünk a farkastól című drámáját, melynek egyik főszerepét alakítja.
Hamarosan a Tökéletlenek című fergeteges komédiában játszik,
szintén a Centrál Színházban. „Őrült egy történet, melyben csupa
bajban lévő, kétségbeesett ember próbál találni egy kis boldogságot ebben a tébolyult világban. Testi és lelki sebeket is hordoznak
ők – a tökéletlenek. Rengeteget nevettünk a próbákon, és a nézők
is fognak, de közben el-elszorul az ember szíve, nézve ezt a vergődést.” – meséli az előadásról.
Felesége Nagy-Kálózy Eszter színésznő, gyermekeik Flóra
(Nagy-Kálózy Eszter előző házasságából), Olivér és Szonja.
Hitvallása: Akinek nincs humora, nehezebb dolga van az életben,
az önirónia pedig egyenesen gyógyszer!
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SCHMIED ZOLTÁN
Fotó: Sárosi Zoltán

A munkában hisz

Budapesten született 1975. december 15-én. A színészet iránti
érdeklődése és tehetsége már gyerekkorában megmutatkozott:
öttusázóként társait sokszor szórakoztatta kiváló jeleneteivel, paródiáival. Középiskolájában, a Városmajori Gimnáziumban tagja a
színjátszó körnek. Az érettségi után egy évig a Pince Színház színészképző stúdiójának volt tagja, majd 1995-tõl a Horgas Ádám
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vezetésével akkor induló Atlantis Színháznál sajátította el a mesterség alapjait. Fölvették a Színművészeti Egyetem színész szakára,
de nem akarta otthagyni az alternatív színjátszást, így végül el sem
kezdte az egyetemet.
2000-ben a Merlin Színház fogadta be a fiatal színészeket, így az
Atlantis lett az akkor még Jordán Tamás vezette színház társulata.
A csapat sikerét jelezt, hogy a Romeó és Júliáját meghívták a Pécsi
Országos Színházi Találkozóra, és ott két díjat is nyert az előadás.
Vendégszínészként egyre többet játszott a Vígszínházban és a
Pesti Színházban, 2004-től a Nemzeti Színház színésze lett, ahol
a legjobb rendezőkkel dolgozott: egy huszárt, Köblinger Lajost
alakított Mohácsi János Sárga Liliomjában, játszott Zsótér Sándor
Pentheszileiájában, Szász János A Mester és Margaritájában Júdás,
Valló Péter két előadásában is szerepet kapott, Az élet álomban
és a III. Richárdban és Sopsits Árpád Oidipuszában szintén színpadra lépett. 2009-től a Centrál Színház állandó társulatának tagja,
ahol 10 előadásban is láthatja a közönség. Ezek közül a legfrissebb
a Büszkeség és balítélet, de már közeleg a decemberi bemutató,
David Lindsay-Abaire Pulitzer-díjas amerikai drámaíró éjfekete
humorú, fergeteges komédiája, a Tökéletlenek melyben semmi
nem az, aminek látszik, senki nem az, akinek mondja magát.
Jövőre a Nemek és igenek egyik főszerepét alakítja majd Puskás
Tamás rendezésében.
1999 óta filmezik. Főszerepet játszott Dyga Zsombor a Tesó című
alkotásában és a Kész cirkuszban is. Az utóbbi években olyan alkotásokban volt látható, mint a Konyec, a Liza, a rókatündér, a Brazilok
vagy az X - A rendszerből törölve, és számos tévésorozatban is láthatta a közönség, a Tűzvonalban, a Kossuthkifli, az Aranyélet és A mi
kis falunk című sorozatokban.
Élettársa Schell Judit színésznő, két gyermekük van, Boldizsár és
Borbála.
Hitvallása – A munka maga.
Jövőbeli tervek: Szeretne minél többet utazni.

STOHL LUCA
Saját jogán sikeres
Stohl Luca a Táncművészeti Főiskola Néptánc szakára jelentkezett,
majd a moderntánc szakra iratkozott át.
Már a tanulás évei alatt is szerepelt Alföldi Róbert rendezésében
Szegeden.
A Chicagóban lépett fel először, mint végzett táncművész.
„Bozsik Yvette keresett, hogy tetszettem neki a vizsgán, volna-e
kedvem a Chicagóban szerepelni. Innentől sorra jöttek a szerepajánlatok.”
Chicago-előadásban a tánc és az ének mellett prózában is megmutathatta magát.
Közben óvodásokat tanított táncra.
2016 szeptemberétől a FEM3 Café műsorvezetője.
2017 tavaszán sikeresen szerepelt A nagy duett című műsorban
Peller Károllyal, a nézők feledhetetlen perceket köszönhetnek nekik.
A TV2-ön futó Ninja Warrior című monstre műsor második évfolyamában ő a harmadik műsorvezető. Feladatát a küzdők iránti nagy
empátiával látja el, nem utolsó sorban üdítő jelenség.

Fotó: TV2
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SZILÁGYI ÁRON
Sikeres sportoló

Budapesten született, 1990. január 14.-én. Kétszeres olimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnok kardvívó, a Vasas SC versenyzője.
Gazdag sportpályafutása fiatal kora ellenére dicsekvésre méltó.
1948- óta az első magyar sportoló, aki olimpiai zászlóvívőként
olimpiai aranyat nyert, illetve Fuchs Jenő (1908, 1912) és Kárpáti
Rudolf (1956, 1960) után a harmadik magyar kardvívó, aki megvédte
olimpiai bajnoki címét.
2006-ban a kadett világbajnokságon ötödik helyezést szerzett.
2007-ben kadett Európa-bajnok volt egyéniben és csapatban is
és a kadett vb-n második helyezést ért el. Ugyanebben az évben
világbajnok lett csapatban. 2008-ban a junior vb-n egyéniben hatodik, csapatban első lett. A 2008-as pekingi olimpián. Csapatban
hetedikként zárt. A junior Eb-n csapatban szerzett ezüstérmet. Az
év végén megnyerte a magyar bajnokságot.
2009-ben a junior vb-n egyéniben második, csapatban első lett.
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Az U23-as Európa-bajnokságon a legjobbnak bizonyult.
2010-ben a junior vb-n egyéniben harmadik, csapatban kilencedik volt.
2012-ben az Európa-bajnokságon egyéniben 24., csapatban nyolcadik helyen végzett.
Nevelőedzője Gerevich György volt, az olimpiai ezüstérmes Nemcsik Zsolt mestere. Gerevich 2008 augusztusában bekövetkezett
tragikus halála óta Somlai Béla mesteredző segíti a felkészülésben.
A 2012-es londoni olimpián a döntőben az olasz Diego Occhiuzzi
ellen már 8–1-re is vezetett, végül 15–8-as végeredménnyel olimpiai bajnok lett. Ő szerezte Magyarország első aranyérmét a 2012-es
olimpián.
A 2013-as zágrábi Európa-bajnokságon egyéniben a 18.,csapatban pedig – Gáll Csaba, Gémesi Csanád és Iliász Nikolász társaként
– a második helyen végzett. A budapesti világbajnokságon egyéniben 14–15-re kikapott az elődöntőben a későbbi ezüstérmes orosz
Nyikolaj Kovaljovtól, így bronzérmet szerzett.
A világbajnokság alatt beválasztották a Nemzetközi Vívószövetség sportolói bizottságába.
2014 februárjában – a dél-koreai Ku Bongilt legyőzve – megnyerte
a férfi kardozók padovai világkupaversenyét. Az Európa-bajnokság
egyéni versenyében a 16 között esett ki, csapatban hatodik lett. A
világbajnokság egyéni versenyében az ötödik, csapatban a harmadik helyen végzett.
2015-ben egyéniben Európa-bajnokságot, csapatban bronzérmet nyert. A világbajnokságon egyéniben a hatodik helyen végzett.
2015 szeptemberétől Somlai Béla helyett Decsi András vette át az
edzései irányítását.
A 2016-os kardcsapat világbajnokságon ezüstérmes volt. A 2016os Európa-bajnokságon egyéniben hatodik, csapatban negyedik
lett.
2016. augusztus 10-én a Rio de Janeiróban rendezett 2016. évi
nyári olimpiai játékokon kard egyéniben a döntőben Daryl Homer
elleni asszójában (15:8) megvédte olimpiai bajnoki címét, ezzel
megszerezve a második olimpiai aranyérmét.
2017-es tbiliszii Európa-bajnokságon kard egyéniben ezüst-, csapatban bronzérmet szerzett.
A 2017-es lipcsei világbajnokságon egyéniben a 16 között esett ki,
míg csapatban ezüstérmet szerzett.
A 2018-as szöuli Grand Prix-n egyéniben aranyérmet szerzett. Az
újvidéki Európa-bajnokságon csapatban aranyérmet nyert.

DR. SZILVA
BOGLÁRKA
Fotó: BGSTUDIO • Balassa Gergely

A betegek
jelölték a díjra

dr. Szilva Boglárka nyerte 2018-ban az Év Gyógyszerésze díjat.
A 39 éves gyógyszerész pályázatának címe: A gyógyszerészi, gondozási lehetőségek és tapasztalatok a jelentős betegpopulációt
érintő területeken. Ilyen például a cukorbetegség, s a magas vérnyomás.
Korábban körülbelül tíz évig dolgozott a hevesi Megyecímer Patikában, 2018 októberétől pedig a kömlői gyógyszertár a munkahelye.
Mind a helyhez, mind a szakmához édesanyján keresztül alakult ki
a kötődése, aki 44 évig dolgozott szakasszisztensként a Megyecímer
Patikában.
Bár már 6 éves korában elhatározta, hogy gyógyszerész lesz,
mégis tett egy kis kitérőt. 2003-ban végzett Szegeden a József Attila

Tudományegyetem Természettudományi karának vegyész szakán,
2009-ben pedig a Szegedi Tudományegyetem gyógyszerész szakán szerzett diplomát.
Hivatásáról így nyilatkozott a TOP-nak.
„A gyógyszerészetet saját hivatásomnak és teljes szívügyemnek
tekintem. A szakma szeretete mellett fontos számomra a betegek
gyógyszeres terápiájának segítése. A betegekre apró gyöngyszemként tekintek, hiszen egészségük megóvása, illetve gyógyulásuk
elősegítése a legfontosabb számomra. Véleményem szerint a betegeket teljes egészében kell tekinteni, tehát nemcsak testi egészségügyi, hanem lelki egészségügyi szempontból is. A „ lelki gondozás”
tekintetében munkám során sokat segítenek azok az ismeretek,
amiket Sárospataki Református Teológiai Akadémián bővítettem. Itt
2012-ben végeztem katekéta- lelkipásztori munkatárs szakon.”
Boglárkának sokat jelent a zene. Erről így mesélt: „Egy kedves idézetem Kodály Zoltántól: „Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a
léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.” A zene gyermekkorom óta az életem része. Tíz évet hegedültem, 22 éve brácsázom.
Szülőfalumban, Átányban pedig 20 éve vagyok kántor. 2007-ben
Miskolcon végeztem kántor- és karvezetői szakon. Az orgonálás
mellet brácsán játszom egy tanári vonós kamaraegyüttesben is.
Alapítója és tíz évig vezetője voltam Átányban a Református Énekkarnak, s vezetője több évig a Hevesi Zengő Kórusnak.
Jövőbeni terveiről így beszélt:
Ez az elismerés egyben egy iránymutatás és megerősítés is számomra, miszerint ez az út, melyen a gyógyszerészi hivatásom során
elindultam továbbra is követhető és helyes. Maradok az a gyógyszerész, aki tiszteli a gyógyszerészeti szakma múltját, ám kiemelt
figyelemmel követi a szakma jelenét, és bizalommal tekint a gyógyszerészi hivatás jövőjére is.
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TENKI RÉKA
Fotó: Hegedűs Róbert

Nemzetközi filmes
sikerek

Tenki Réka Debrecenben született. A Színház- és Filmművészeti
Egyetemen Zsámbéki Gábor és Zsótér Sándor osztályában végzett
2008-ban.
A Katona József Színházban és a Nemzeti Színházban kezdte
pályáját, majd rövid szabadúszás után 2016-tól az Örkény Színház
tagja.
2009-ben a POSZT-on elnyerte a legjobb 30 év alatti színésznő
díját. Később Junior Prima Díjat kapott. A Színházi Kritikusok Céhe
2016-ban a legjobb női főszereplő kategóriában, neki ítélte a
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Színikritikusok Díját az Egyasszony monodrámában nyújtott alakításárért.
2017-ben a Variety magazin beválasztotta a tíz legfigyelemreméltóbb európai színész közé. Ugyanebben az évben Enyedi Ildikó rendezte Testről és lélekről című filmjében a pszichológusnő szerepét
alakította, amelyért a Legjobb női mellékszereplőnek járó Magyar
Filmdíjat vehette át 2018-ban.
2018 februárjában az European Film Promotion „Shooting
Stars” programja keretében Európa 10 legjobb, 32 év alatti színészével négy napot tölthetett a világ egyik legrangosabb filmfesztiválján, a Berlinálén, mint prominens elismert művész. „Olyan szakmai
és sajtófigyelmet kaptunk, amelyet előtte még nem tapasztaltam.”mesélt erről.
Első nagyjátékfilmes főszerepét Gárdos Éva Budapest Noir című
alkotásában kapta, amelyben egy határozott és izgalmas fotóriporter karakterét kellett életre keltenie az 1930-as évek Budapestjén.
2018-ban kiemelkedő színművészeti, színházi tevékenységéért
Jászai Mari-díjat kapott. „Azért lettem színész, mert az éltet engem
és nem akarom, hogy félelmek befolyásoljanak.” – nyilatkozta egy
interjúban (168 óra).
Férje Csányi Sándor színész. Egy gyermek édesanyja.

TILL ATTILA
Fotó: TV2

Siker a képernyőn
1971. december 3-án született Budapesten.
A középiskola után a Magyar Képzőművészeti Főiskola Intermédia
szakán végzett 2001-ben.
Az elmúlt években több televízióban is megfordult, mint kulturális műsorvezető. Tévés pályafutását a TV3-nál kezdte, majd ezt követően az MTV1 72 óra című műsorát vezette, amit 1999-ben az Év
Riportere díjjal ismertek el a Kamera Hungária fesztiválon.
Ezután a TV2 Jó reggelt Magyarország Mixer című kulturális ajánlóműsorában láthatták a nézők. A TV2 Liptai Claudia mellett őt bízta
meg a Big Brother valóságshow vezetésével.
A Megasztár műsorvezetőjeként is Liptai Claudia partnere volt.
Tagja a Supergroup művészeti csoportnak.
2016-ban közreműködött a Kismenők, Drágám add az életed!,
Bumm!, Sztárban sztár + 1 kicsi című műsorokban
Filmeket is forgat. Filmjei időrendben a :Média Plaza, kisfilm (2001),
Space, kisfilm (2002), Pánik, játékfilm (2008), Csicska, rövidfilm (2011),
Tiszta szívvel, gengszterfilm (2015), mely egy kerekes székes bérgyilkos bandákról szól.
A Tiszta szívvel című akcióvígjáték nyerte el az 57. szaloniki nemzetközi filmfesztivál fődíját, a legjobb filmért járó Arany Alexandert.
A franciaországi Arras filmfesztiválon a Tiszta szívvel megkapta
filmkritikus zsűri díját, a közönségdíjat, és az ifjúsági zsűri „Regards
jeunes” díját is.
A film az ökomenikus zsűri díját is elnyerte Cottbusban.
Az alkotás a chicagói nemzetközi filmfesztiválról, a luxemburgi
CinÉast fesztiválról, és a 16. Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválról is
hozott el díjakat.
A Tiszta szívvel a Filmalap támogatásával az Oscar-díjas Saul fia
című filmet gyártó Laokoon Filmgroup produkciójában készült Stalter Judit producer vezetésével.
A TV2 műsorvezetőjeként vezette 2017-ben a Ninja Warrior Hungary első évadát. 2018-ban is ő az egyik műsorvezető Kasza Tibor és
Stohl Luca mellet.
A legbátrabb párost Majkával együtt vezeti. A Máltán készült felvételek nemcsak a részvevők erőpróbája, de a gyönyörű helyszín
miatt is lenyűgöző.
A Csak show és más semmi! jelenleg a TV2 péntek esti csúcsprodukciója, melyben értő és érző zsűritag.
Három fiú édesapja.
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TOMÁN SZABINA
Fotós: Zsolyomi Norbert

Nő, teremtő
energiával
modell. Mindenkinek van saját szakmája, normális foglalkozása,
így hát én is így indultam neki a nagybetűs életnek. Majd jött egy
sorsszerű találkozás, és minden megváltozott, másként alakult.
Éppen a kereskedelmi és vendéglátóipari iskolába jártam, mikor
egyik nap, hazafelé sétálva megállított egy fiatalember, aki éppen
akkoriban alapított egy modellügynökséget. Egyszerűen leszólított, mint a filmekben, és azt mondta: „Belőled jó modell lesz,
kislány!” Hallgattam rá, és neki is láttunk a munkának. 1997-ben
Fotó: Zsolyomi Norbert
benevezett a Look Of The Year-re, nyertem a régióban, onnan
már mentem is Rómába. Ez volt az első utam a híres, minden év
augusztusában megrendezett „spanyol lépcsős” divatbemutatóra. Körülöttünk mászkáltak az akkori, világhírű modellek, mint
például Naomi Campbell. Én meg épp akkor érkeztem Tatabányáról, 17 évesen... Gondolhatod, úgy éreztem magam, mint aki egy
álomba csöppent. Nagyjából azt sem tudtam, hogy hogy hívnak.
– Hogy lettél cégvezető?
– Modell múltam 10 éve után, első kislányom születésével alakom
elveszítette a modellszakmában elvárt karcsúságát. Kis információgyűjtés után rátaláltam a fehérje diétára. Tomán Szabina 2012ben kezdte el forgalmazni azt a fehérje diétás termékcsaládot,
amely azt a már számtalan embernek segítet súlyfeleslegének
leadásában. Közben a fogyasztói visszajelzések és kérések alapján saját fejlesztésbe kezdett, és kialakított egy új termékkínálatot, melynek során szakorvosok és dietetikusok segítségét kérte.
Tomán Szabina elsősorban anyának vallja magát, mellesleg
2015-től saját márkáját forgalmazza Toman Diet néven francia és
pedig a korábban sikeres modell ma már üzletasszony, cégvezető,
belga gyártókkal.
a Toman Diet fehérjediéta fejlesztője, a Toman életmódprogram
megalkotója. Több éve segíti a fogyni vágyókat abban, hogy tartó- – Mi az életfilozófiád?
san, de egészségesen érjék el álomsúlyukat, amit egy fenntartható – Már fiatal lányként, a modellkedés alatt felismertem, hogy több
lábon kell állnia egy nőnek. Hiába voltam itthon a top 5 között,
életmóddal képesek megőrizni is. Több százan köszönhetnek neki
hiába voltam külföldön is sikeres, mindig is úgy gondoltam, hogy
megújult külsőt.
a későbbiekben valami mással szeretnék foglalkozni. Büszke
15 éve élvonalbeli divatmodell hazai és nemzetközi kifutók és
vagyok rá, hogy már üzletasszonyként is megállom a helyem.
kampányok arca volt.
Azt gondolom, és nevezzük ezt az életfilozófiámnak, hogy minden nőnek meg kell találnia a maga egyensúlyát a családi élete, a
– Hogy lettél divatmodell?
munkája, a külseje és az egészsége tekintetében. Ebben segítem
– Átlagos, vidéki családból származom, Tatabányáról. Nálunk a
őket én magam is.
családban senki nem szerepelt színpadon, nincsen se színész, se
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TÓTH KRISZTINA
Jelenkorunk egyik legolvasottabb hazai írója, költője.
Tóth Krisztina a Képző és Iparművészeti Szakközépiskola szobrász
szakán érettségizett 1986-ban.
1985-ben megnyerte vers kategóriában a Sárvári Diákírók és Diákköltők pályázatát.
Első kötete az Őszi kabátlobogás 1989-ben jelent meg.
AZ ELTE Bölcsésztudományi Karát 1992-ben fejezte be.
1994-98-ig a Budapesti Francia Intézet munkatársaként kortárs
képzőművészeti kiállításokat szervezett.
Gyerekkönyveket fia 1998-as évi születése után kezdett írni.
50. születésnapja alkalmából 2017-ben három új kötettel jelentkezett: az Ünnep című kötet ötven verset tartalmaz. A Világadapter új
verseit, a Párducpompa című új novelláit tartalmazza.
Első regénye az Akvárium nagy sikert aratott.
Írásaiból színpadi és filmes adaptációk készültek. Novelláiból Bikinivonal címmel Pelsőczy Réka rendezett előadást.
A Pokémon go a közelmúltban került bemutatásra a Rózsavölgyi
Szalonban szintén nagy sikerrel.
Arról, hogy az írónő mit tekint a legnagyobb eredményének a

„Írásaiban is ott
van a látvány”
Sikeres Nők lapjának, így beszélt:
„Nem is tudom. Az írásban midig előre nézek, vagyis midig a
következő könyvről gondolom azt, hogy na, majd ott sikerül, majd
az… Közben igyekszem teljesen hétköznapi anyuka is lenni, mert
annak idején arról álmodtam, hogy nekem sikerülni fog. Olyan,
mintha az ember nyolc tányért pörgetne egyszerre, és amikor azt
hiszi, mindjárt leesik az egész, akkor rájön, hogy még a lábával is tud
pörgetni egyet.”
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UJJ MÉSZÁROS
KÁROLY
Fődíjat nyert filmje
Németországban

Keszthelyen született, 1968. április 23.-án, rendező, producer.
1992-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem külkereskedelem szakán végzett.
1994-ben forgatta első kisfilmjét Attila bohóc címmel.
1999 óta producerként készít reklámfilmeket, és rendez filmeket.
A 34. Magyar Filmszemlén (2003-ban) a Gumiember című kisfilmjével elnyerte a fődíjat,
A ház című kísérleti filmjéért a zsűri különdíját kapta 2004-ben,
2009-ben a 40. filmszemlén az Alena utazásáért – megkapta a legjobb kisjátékfilmért járó díjat.
Első színházi rendezése Maros András: Gyanús mozgások című
darabja 2011-ben.
2018. szeptember 14-én a Centrál Színházban rendezi Austen:
Büszkeség és balítélet adaptációját Büszkeség és balítélet két színészre címmel Balsai Móni és Schmied Zoltán főszereplésével.
Első nagyjátékfilmje, a Liza, a rókatündér 2015 februárjában került
mozivászonra, azóta számos rangos, nemzetközi elismerést szerzett,
55 fesztivál több mint 36 díját nyerte el.
Ujj Mészáros Károly X - A rendszerből törölve című thrillere nyerte
a 32. Braunschweigi Nemzetközi Filmfesztivál fődíját 2018 novemberében.
A németországi nagyvárosban megrendezett filmfesztiválon
több mint 300 alkotást mutattak be. A Volkswagen Filmdíjat, amelyet a szakmai zsűri ítélt oda a magyar thrillernek, Muhi András producer vette át.
A szövevényes thriller a Filmalap támogatásával készült. Forgatókönyvét Hegedűs Bálint és Ujj Mészáros Károly írta, az operatőr
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Szecsanov Martin volt, producerei pedig Muhi András és Ferenczy
Gábor. A film főszereplője Balsai Móni. A különleges látványvilágú,
erős hangulatú, fordulatokban gazdag produkció a FocusFox Stúdió
gyártásában készült.
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VASVÁRI VIVIEN
Impossible
is nothing

A VIASAT3 Feleségek luxuskivitelben című műsorának talpraesett,
szókimondó szereplője, aki őszinte megnyilvánulásaival, karakán stílusával belopta magát a tévénézők szívébe. Férjével, Fecsóval két
62
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gyermeket nevelnek, 2018 őszén nyolc másik celebpárral sikeresen
megküzdve megnyerték a Nyerő Párost.
Vivienhez mindig is közel állt a versengés.
„Négy éves korom óta jelen volt a sport az életemben. Eleinte
aerobiccal kezdtem, aztán teniszeztem, úsztam, kosaraztam. Apukámat egyszer megkérdeztem, hogy „Apa, melyik az a sportág, amelyben előszőr magyar bajnok lehetek?" Azt válaszolta, hogy a futás!
Elkezdtem nagyon komolyan edzeni apukámmal, majd György
Roland nyíregyházi edzővel.”
Vivien többszörös magyar bajnok és válogatott futó volt. Olimpiai
Reménységek Versenyét nyert kétszer is, Európa-ranglistán 3., világranglistán 5. volt 400 méteren. Kimagaslóan jó eredményeket ért el.
Egy hirtelen jött sportsérülés kettétörte sportpályafutását. Erről
így beszélt a Sikeres Nők lapjának (2018 október):
„Minden munka, amit addig beletettem, elúszott, ráadásul a
pont a pekingi olimpia előtt. Felköltöztem Budapestre, és különböző tevékenységeket kezdtem el tanulni hobbyból, mint például
a műköröm-pedikűr szakma. Ezután fogtechnikusnak kezdtem el
tanulni, mellette meg mezőgazdasági technikusnak is. Emellett
lakások kivitelezésével és lakberendezéssel is foglalkozom, egyelőre
csak hobbyból, de nyilván egyik sem pótolta az atlétikát.”
Arról, hogy fiatal kétgyermekes édesanyaként, mit gondol a család és karrier kérdéséről így vallott:
„A család számomra a legfontosabb, viszont a gyermekeimnek
példát szeretnék mutatni, hogy ha felnőnek, tudjak nekik mesélni
arról, hogy miként lettem az, aki vagyok, és miként értem el a céljaimat.”
Jövőbeli terveiről elmondta: „Szívesen vezetnék műsorokat, bár…
emellett a jelenlegi ruhamárkáimat szeretném komolyabban venni
és külföldre terjeszkedni, de azt tudom, hogy 3-4 gyermekem biztos
lesz!”
Vivien számára „semmi sem lehetetlen”!

VIRÁG JUDIT
Húsz éve
töretlenül

Művészettörténész, galériatulajdonos, a hazai árverések és a
magyar műkereskedelem meghatározó szereplője, igazságügyi
festmény szakértő.
A Kiscelli Múzeumban eltöltött másfél évtized után, az első
magyarországi magángaléria, a Műgyűjtők Galériájának művészet-

történésze és becsüse lett. Az árverezést és az árverések szervezését
Jean-Claud Anaftól, a neves lyoni aukciósház tulajdonosától tanulta.
Ettől kezdve semmi sem tántoríthatta el - még maga Anaf sem, aki
szerint ez elsősorban „férfi munka” -, hogy képezze magát. A kilencvenes években már szinte minden hazai árverést Judit vezetett.
A műkereskedelemben alapvető feltétel a biztos elméleti tudás, a
terepen eltöltött gyakorlat, valamint a jó kommunikációs képesség
is.
A közelmúlt sikereiről így mesélt a TOP-nak.
„2018. október 5- én rendeztük húsz éves jubileumi aukciónkat;
húsz éve vagyunk töretlenül jelen a hazai aukciós piacon, amelynek kialakításában galériánk nagy szerepet játszott. A galéria egyik
fontos célkitűzése a magas szakmai színvonal mellett az, hogy a
magyar festészet kiemelkedő alkotásait felkutassa külföldön.
Ezen a tavaszon sikerült egy rejtőzködő, monumentális Kádár
Béla képet hazacsalogatni Amerikából, mely egykor Paul Getty olajmágnás családjának birtokában volt. A leszármazottak a galériánkat
bízták meg a festmény eladásával, melyet életmű rekorddal árvereztünk el. Ősszel egy angliai magángyűjtő 46 remekműből álló kollekcióját tudtunk bemutatni, majd a gyűjtemény feldolgozása után
megkezdhettük a képek aukcionalását.
Az idei év nagy élménye volt számomra a nagysikerű, PárizsNagybánya kiállítás, melyet sok ezren látogattak meg.”
A galéria társadalmi szerepvállalásának része, hogy a magyar festészet fontos korszakait bemutassa és megismertesse a művészetet
szeretők számára. Kiállítást szervezni és rendezni a legszebb feladat!
– Judit szerint. Ezeken a nagy munkával és anyagi befektetéssel járó
nonprofit kiállításokon, - ahol a tárlatvezetések is ingyenesek-, rendszeresen tartanak iskolásoknak és óvodásoknak is művészeti foglalkozásokat. Nagy élmény a látogatók elégedettségét es örömét látni.
Judit a galériás munkája mellett ideje nagy részét népes családjával tölti, valamint sportol: úszik, síel és nordic walkingozik.
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Wimal Morapitiye
„Magyarország,
szeretlek!”

Wimal Morapitiye 1966-ban született Srí Lankán. Diákévei alatt
ösztöndíjasként több szemesztert töltött el Európa külön- böző
országaiban. Az egyetem befejezése után, - közel 30 évvel ezelőtt
- Magyarországon telepedett le, Kaposváron alapított családot.
Magyar feleségével két gyermeket neveltek – lányuk orvosként, fiúk
pedig mérnök-matematikusként végzett.
Wimal szülőhazája sokáig Ceylonként volt ismert, mely elne- vezés
az angol gyarmatosítóktól származik. A magyarok sokáig szinte csak
híres teájával összefüggésben emlegették ezt a szi- getországot. Az
itthoni köztudatban nagyjából 25 éve kezdett egyértelművé válni,
hogy Ceylon és Srí Lanka egy és ugyanaz az ország. Ennek érdekében Wimal is sokat tevékenykedett. A mai napig szívügyének tekinti,
hogy Magyarországon az emberekkel megismertesse, sőt, megsze64
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rettesse ezt az apró, páratlan szépségű, trópusi szigetet. A Srilankan
Airlines nemzeti légitársaság magyarországi kép- viseletének vezetőjeként, valamint a saját alapítású Jetwing Travel Utazási Iroda tulajdonosaként az elmúlt két évtizedben már több ezer magyar turista
utazását szervezte meg, akik így bepillantást nyerhettek Srí Lanka
több ezer éves, gazdag kulturális örökségébe, gyönyörködhettek
változatos tájaiban. A turisztikai szakmában tevékenykedve büszke
arra, hogy Srí Lanka, mint idegenforgalmi célpont a szinte teljes
ismeretlen- ségből a legnépszerűbb desztinációk egyikévé „nőtte ki
magát” a magyar turisták körében.
Srí Lankán kívül Indiába, Maldív-szigetekre, Thaiföldre, Mauritiusra, a Seychelle-szigetekre és az Arab Emirátusokba irányulnak a
Jetwing saját szervezésű útjai. Az iroda Magyarországon az Indiai-óceán térségének egyik legsikeresebb utaztatója.
Az évek során Wimal közreműködésével nem egy alkalom- mal
került sor autentikus gasztronómiai napokra – Srí Lankáról hotel
tulajdonosok, szakácsok, népi táncosok garantálták a nem mindennapi kulináris és kultúrális élményt.
Két évvel ezelőtt Wimal a Rotary világszervezet kaposvári klubelnökeként, a helyi és Srí Lanka-i tagokkal karöltve egy közös projekt
megvalósítását is célul tűzte ki. Srí Lankán emléktábla hirdeti a jótékonykodó magyar rotaristák anyagi hozzájárulását, mely nélkül nem
épült volna meg egy kisváros templomának –méretes-lépcsősora.
Magyarországnak Srí Lankán való népszerűsítését szintén hálás
feladatnak, kellemes kötelességnek érzi. A jó magyar borok, a pálinka
és a csípős magyar kolbász már jó ideje megkezdte hódító útját
hazánktól 8.000 km-es távolságban. Ezek a finomságok ugyanis hiányoznak az ottani ízek közül.
A Magyar – Srí Lanka-i Baráti Társaság elnökeként olyan tagokat üdvözöl, akik Ceylont megjárva úgy érzik, van közös témájuk,
megvitatni valójuk. Várnak további jelentkezőket. Célkitűzésként
szeretnének a két ország között kulturális, gazdasági kapcsolatokat
kialakítani, illetve megerősíteni.

ALFÖLDI Kasimir és Karoline-T RENDEZ
A CENTRÁL SZÍNHÁZBAN
2019. január 6-án mutatja
be a Centrál Színház Ödön
von Horváth egyik legismertebb darabját, a Kasimir és
Karoline-t Alföldi Róbert rendezésében, Stohl András és
Bata Éva főszereplésével. Mindenki sikít a hullámvasúton,
zeng a sördal, szól a sramli és
a valcer – a müncheni Oktoberfesten. Mindenki szállni,
mulatni, felejteni akar. Ahogy
az este éjszakába vált, a szerelmesek elveszítik egymást, a piti bűnözők, élveteg milliomosok és széplelkű torzszülöttek
részeg forgatagában. Ödön von Horváth sírnivalóan gyönyörű balladája aktuálisabb, mint
valaha.
Az 1929-es gazdasági világválság milliók egzisztenciáját sodorta veszélybe, ki tudja, mit
hoz a holnap. Ödön von Horváth osztrák-magyar író 1901-ben született Fiume-ben és 75
éve, 1938-ban halt meg Edmund Josef von Horváth néven, melyet magyarul, Ödön von
Horváthként használt. Műveiben szétrombolta a dráma szigorú kereteit és képek laza kapcsolatával helyettesítette.
„Érezhetően szabad ember volt: a saját feje után ment. Egy vékony mezsgyén haladnak az írásai: se nem abszurdak, se nem kisrealisták, kicsit szürrealisták.” – nyilatkozta Alföldi Róbert.

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK
AGYKONTROLL ALAPTANFOLYAMOK

BUDAPEST
2019. január 12-13., 19-20.
2019. február 9-10., 16-17.
2019. február 21-22., 28-március 1.
(hétköznapi)
2019. március 2-3., 9-10.
2019. március 24., 31., április 7., 14.
(vasárnapok)

VIDÉK
Dunakeszi
2019. január 19-20., 26-27.
Mosonmagyaróvár
2019. január 26-27., február 2-3.
Szeged
2019. február 9-10., 16-17.
Székesfehérvár
2019. március 9-10., 16-17.
Tatabánya
2019. március 23-24., 30-31.
Veszprém
2019. március 23-24., 30-31.

Sue Johnson:
Ölelj át! - 7 lépés az életre
szóló szerelemért
Mindenkinek
szükségee
van biztonságos kötelékree
valakivel. Ez felnőttkorban
leggyakrabban a társunk,,
a házastársunk. Ez a köte-lék biztonságos menedékett
jelent a számunkra, ahováá
elvonulhatunk, és egy biztoss
bázist, ahonnan elindulha-tunk a világba. Ez biológiailag
kódolt, természetes szükség-lete minden embernek. A
nagy konfliktusok és a súlyoss
párkapcsolati
nehézségekk
középpontjában
mindig
az érzelmi eltávolodás áll;;
ugyanakkor a biztonságos,,
szeretetteljes és tartós szerelem egyáltalán nem lehetetlen, ha ismerjük, milyen terepen
mozgunk. A hazánkban is egyre ismertebb Érzelmekre Fókuszáló Párterápiás szemléletre alapuló párkapcsolati könyv erre a
terepre kalauzol minket.
Ára: 3500 Ft, 324 oldal
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