
2020. ÉVKÖNYV XXIII. ÉVFOLYAM, 251. SZÁM ÁRA: 980 FTWWW.SIKERESNOK.HU

SIKERES
T O P  5 0

25
1.

 S
Z

Á
M

 2
02

0 
• X

X
II

I.
 É

V
FO

LY
A

M
SI

K
ER

ES
 N

Ő
K

2020



?????? ?????????

SIKERES NŐK • 2018/december     PB



Apró Anna

Bánszki Bence

Brandenburg Géza

Bunford Nóra Dr.

Csányi Mária

Cserpes Laura

Csobot Adél és Istenes Bence

Daróczi Csaba

Ditz Edit és Geszti Péter

Dobó Kata

Fodor Zsóka

Frei Tamás

Fülöp Lívia Dr.

Gáspár Bea

Gera Marina

Horváth Gréta

Horváth Lili

Jász Márta

Kaviczky Ágnes

Kecskeméti Zsuzsi

Korok Fatima

Kőváriné Ivánfi  Brigitta

László Panna

Lukáts Andor

Majoros Péter

Maráz Zsuzsanna

Meggyes Dávid

Mészáros Blanka

Nagy Ervin

Pataki Ági

Perényi Gyöngyi

Polgár Judit

Puskás Tamás

Roska Botond

Rudolf Péter

Sándor Szandra

Sebestyén Balázs

Sebestyén Katja

Szaka József

Szalay Kriszta

Szász Attila

Szinetár Dóra

Tóth Zita

Vámos Magda

Végel László

Wimal Morapitiye

Zolnai Lea

Zsóri Dániel

TARTALOM

Főszerkesztő: Dr. Huzik Veronika
Reklámszervezők: Sörfőző Zoltán, Kiss Zsuzsanna

Munkatársak: A szerkesztőség állandó munkatársai, továbbá Tamás Dorka és Rutai Lili
Szerkesztőségi titkár: Novák Judit Tel.: 72/515-614

Szerkesztőség: 7621 Pécs, Király u. 36., Levélcím:7601 Pécs, Pf.: 21, Tel./fax: 72/515-614
e-mail: sikeresnok@policepress.hu, www.policepress.hu

Terjesztés: HIRKER Zrt., Lapker Zrt. regionális részvénytársaságai, és alternatívterjesztők
Nyomdai előkészítés: Top Art Stúdió Pécs, Király u. 36.

Nyomdai munkálatok: Érdi Rózsa Nyomda Kft.
Felelős vezető: Juhász László

Kiadó: Police Press Lapkiadó Kft. HU ISSN 1585-0986
Kéziratok lezárva: 2019. december 11.

4     TOP 50 SIKERES



Tisztelt Olvasóink!

Kedves Hölgyek és Urak!

Immáron 16. alkalommal tartják kezükben a TOP 50 SIKERES 
Évkönyvünket, amely - bár az elmúlt néhány évben szorgos köve-
tőkre 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 merhető, és vannak nem merhető, főleg össze nem mér-
hető teljesítmények. Könnyen merhető a gazdagság, a vagyon, de 
nehezen összehasonlítható kategória a siker. Én magam mindig 
az utóbbit tartottam izgalmasabbnak, hiszen feltétlenül 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 nem érdem, de stigma sem lehet. Az életkor a válogatás-
nál nem játszott szerepet idén sem.

Ötven olyan emberről rajzoltunk portrét, akik tehetségüknek 
köszönhetően az élet valamely területén kimagaslót alkottak, sike-
reket 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 érke-
zett, amelyben igazi, „rejtett kincsekre” hívták fel Önök kedves Olva-
sóink a figyelmünket, így lehetőség nyílt bemutatni egy pillantás 
erejéig a nem feltétlenül rivaldafényben született sikereket is. Gon-
dolok itt tudományos kutatókra, elhivatott szakemberekre, tehetsé-
ges és értő üzletemberekre is.

Szinte lehetetlen feladatra vállalkoztunk, amikor összemérhetet-
len teljesítményeket próbáltunk versenyeztetni, de éppen ezáltal 
vált kiadványunk rendkívül mozgalmassá, színessé.

A válogatás nyílván nem egzakt módon, de sok szempontot 
figyelembe véve történt. Neves szakemberek tették meg a jelölé-
seiket, 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 magá-
nak kell tartalommal megtöltenie.

A Sikeres Nők hasábjain olvasható mélyinterjúkban a riportala-
nyok mindig megfogalmazzak, hogy számukra mit is jelent a siker. 
Éppen ez a sok éves tapasztalat könnyítheti meg a választást, így 
biztosak vagyunk abban, hogy a bemutatottak sikerességében 
egyetérthetünk: valamennyien bizonyítottak már szakterületükön, 
életművükben, vagy akar életük valamely kiemelkedő pillanatában. 
További érdekes szempont az is, hogy a siker gyakran egy pillanat-
nyi 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 2020 Évkönyv válogatásá-
ból, akinek helye örökös tagság itt nálunk a TOP-ban, de a korábbi 
években már közöltük életútjukat, sikereiket, így most mindössze 
további sok sikert kívánok nekik is. Az idei év újdonsága a „sikeres 
páros” kategória, amely tovább színezi a palettát.

KEDVES OLVASÓINK!
Szórakoztató, tanulságos és felemelő, néha „csupán tárgyszerű” 

írásokat olvashatnak lapunkban, melyhez jó szórakozást, kellemes 
társaságot kívánok!

Sok sikert kívánva:

2020
TOP 50 SIKERES

Dr. Huzik Veronika
főszerkesztő
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Alig 30 éves, de máris a gazdasági élet legtehetősebbjei közé tar-
tozik. Az egyik legnagyobb tőkebefektetéssel foglalkozó csapat, az 
OXO csoport egyetlen női tagja. A feltörekvő innovatív, design és 
technológiai cégekbe befektető Oxo holdings partnere. Cor-A Zrt. 
társtulajdonosa is. most az RTL Klub üzleti showműsorának, a Cápák 
között egyik főszereplője. 

– Mik voltak a 2019. évi kiemelkedő eredményei, sikerei?

Oxo Holding CEO 
Sok változás, előrehaladás történt befektetői társaságunk életé-

ben ebben az évben, melynek közelebbi részese lehettem, amikor 
elvállaltam az ügyvezetői pozíció betöltését. Izgalmas munka vette 
kezdetét, ahol újfent nagyon sokat tanulhattam. Hálás vagyok ezért. 
Pár hónap után felgyorsultak az események, és jött az első telefon-
hívás a kezdődő Cápák között casting-jára. Mindig is kedveltem az 
amerikai változatot, tökéletes volt az időzítés. Kiválasztottak, aláír-

tam, leforgattuk, és egy nagyon váratlan es izgalmas eseménysoro-
zat vette kezdetét. 

Cápák között 1. évad RTL Klub Magyarország
Az RTL vadonatúj műsorának a része lenni végtelen élményeket 

rejtett magában. Megtanultam, hogy zajlik egy igazi profi forgatás, 
a média világa, és megismerhettem Cápatársaimat, akikért a leg-
inkább hálás vagyok. Igyekeztem mind a saját, mind a befektetési 
társaságunk, mind pedig női szemmel olyan teljesítményt nyújtani, 
ami szakmailag elfogadható, de még az átlagnéző számára is élve-
zetes. Minőségi és valóban tükrözi azt, amit az életben egyébként is 
csinálunk. A fiatalkori tánc és modellkedés miatt a szereplés nyilván 
közel áll hozzám, a kockázati tőkebefektetés pedig az a karrier, amit 
a már meglévő vállalkozásom mellé választottam magamnak pusz-
tán érdeklődésből. 

Forbes 30U30 List - talán nem kéne bevallani, de - mindig is szeret-
tem volna felkerülni erre a listára. Emlékszem, amikor először zsűriz-
tem a Brainbar Budapest keretein belül a Blastoff Startup versenyen, 
egyik zsűri társam, aki a listát vezette Szlovákiában azt mondta, ha 
fel szeretnék kerülni rá, azért tenni is kell valamit... Akkor úgy gon-
doltam, hogy ezt most gyorsan el is engedem.  Aztán az élet mégis 
lehetővé tette és életem 29. évében be is választottak, még pont 
időben. Végül a 2019-es Forbes Flow eseményre kapott felkérés is 
az elmúlt év egyik legszebb emléke, ahol olyan emberekkel szere-
pelhettem egy színpadon meghívott előadóként, amire különösen 
büszke vagyok.
– Hitvallása, tervei, célkitűzései? 

– Sok mindent szeretnék megvalósítani, de távol tartom magam a 
túlzott tervezéstől. A rugalmasság és a lehetőségek kiaknázása az, 
amiben hiszek. Az élethez alkalmazkodni kell, nem megerősza-
kolva azt a saját kedvünkre formálni. Ha hitvallásról van szó, csak a 
kedvenc könyvem híres mondta jut eszembe először, ez minden, 
amit az életről gondolok: 
„Mondottam ember: Küzdj és bízva bízzál!" - 
Madách Imre: Az ember tragédiája

– Mi a sikere titka? 

– Nem gondolom, hogy a sikernek titka lenne, sokkal inkább ára 
van. Az enyémnek is volt, meg is fizettem. Ettől függetlenül való-
ban mindent alárendeltem egy célnak hosszú éveken át. Nem 
kérdezve, hogy megéri-e, nem remélve, hogy bármilyen jutalom 
jár majd érte…

Apró Anna

„Vérbeli üzleti 
ragadozó”

Fotó: Archív
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– Mik voltak a 2019. évi kiemelkedő eredményei, sikerei, élményei?

– 2019 rengeteg újdonságot hozott az életembe, úgy érzem nyi-
tottabb lettem a világ felé, ebben segített a TV-s szereplés is, ezt 
mindenképpen sikernek élem meg az életemben. Azt gondolom, 
ez előrébb visz az életben. Elkezdtem utazni, élményeket gyűj-
teni, itthon és külföldön egyaránt. A legkiemelkedőbb élményem 
talán mégis a Franciaországi Paul Bocuse Intézetben és Lyonban 
töltött idő volt. Az iskola és a vendéglátás páratlan városszerte ott. 
Van miből meríteni!

– Mi a hitvallása? Mik a célkitűzései?

– Célkitűzésem felállítani egy olyan koncepciót magamban, egy 
olyan szakmai tudással, amit szívesen mutatok majd meg a világ-

nak. Szeretnék haladni a saját vállalkozás megvalósítása felé, egy 
kis szabadkezet kapni. A szabadság és a játék nagyon fontos az 
életemben. Igyekszem ezt kellő mennyiségű munkával egyen-
súlyba hozni a jövőben és, ha lehetőségem adódik ezt ki is nyi-
latkoztatni.

– Mi a sikere titka?

– Nem tudom a választ arra, hogy mi a sikereim titka, csak találgatni 
tudok. Nehéz erről beszélnem, mert mindig van hova fejlődni 
szerintem, így én magamat, nem tekintem sikeres embernek csak 
egy embernek, akinek van egy-két sikere. Nem tudok maradék-
talanul elégedett lenni önmagammal és talán ez az, ami hajt. 
Ha másnak kéne most tanácsot adnom azt mondanám: nagyon 
fontos, hogy ha az ember valamibe belevág, azt tudja szeretettel, 
jóravaló törekvéssel és alázattal csinálni, és mindezt úgy, hogy a 
nap végén könnyű legyen a szíve. Több mint valószínű, hogy a 
tökéletes nem létezik, hiszen nincs, aki szubjektíven tudna ítélni 
ez ügyben és néha hibázunk. A hibákból tanulni KELL, a legjobb 
máséból nyilván a sajátunk nem elkerülhető, de ha mindent meg-
tettünk, ami tőlünk telik könnyű szívvel haladunk az életben.

Bánszki Bence

A Séfek Séfe 
győztese

Fotó: TV2
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Mentális jólétünk, lelki békénk eléréséhez, testi-szellemi állapotunk 
jobbá tételéhez változtatásokra és időre van szükség. Brandenburg Géza 
létrehozott egy programot a pánikbetegség legyőzésére, mely húsz éve 
kitűnően működik. Segítségével már sok ezer ember kapta vissza a lelki 
egészségét, nekik a pánikbetegség már csak egy rossz emlék. Jószándék-
kal bátorít mindenkit arra, hogy használja ki a honlapján, a www.panikbe-
tegseg.eu oldalon található önsegítő lehetőségeket.

„Pánikbetegség. Egy lelket szorító spanyolcsizma, ami úgy roppantja 
össze az embert, mint mázsás kerék a vékony nádszálat." A hivatalos 
állásfoglalás szerint, Magyarországon körülbelül 300-350 ezer ember 
küzdhet pánikrohamok okozta mentális problémákkal. 

– Az orvostudomány jelenlegi állásfoglalása alapján, a pánikroha-
mokkal kísért rosszullétek kialakulását az ingerület-átvivő anyagok 
nem megfelelő szintje okozza. Ebben szerepe lehet az életvitelnek, 
a stressznek, valamint közrejátszhat még egyfajta érzékenység is, 
melynek forrása a felmenők között keresendő.  Az érintettek száma 
viszont sokkal több. Az elmúlt közel húsz év alatti tapasztalataim 
alapján magabiztosan állíthatom, szinte minden embernek van az 
ismerősei között olyan, aki a pánikzavar valamelyik formájával küzd. 

„Egyszer csak felépül a FAL. Genetikai adottságokból? Félelmekből? 
Hétköznapi gondokból? ...és hiába keresed rajta rést, hiába próbálod 
áttörni, a fal egyre magasabb, szélesebb és vastagabb lesz." 

 – Ön szerint milyen terápiás módszerekkel lehet 

úrrá lenni ezen a mentális problémán? 

 – Ez a rosszullétek, a zavaró gondolatok és a bántó tünetek gyako-
riságától függ; ha sok van belőlük és sokszor, az keményen meg-
keseríti a lét minden pillanatát. Elszívja az erőt, elbizonytalanítja az 
embert, elvesz kedvet, figyelmet, érzelmet, mindent. 
„Pánikbetegség. Egy feneketlen, sötét örvény, amiben eltűnik minden 

ami szép, minden ami jó és nem marad más, csak szenvedés, bánat és 
félelem."  Ilyen esetekben pszichiátriai gyógyszerekkel, szorongásol-
dókkal, antidepresszánsokkal és altatókkal indul a terápia. 

„...aztán befested a falat gyógyszerrel, haraggal, önsajnálattal, 
kicsit elviselhetőbb lesz, néha még meg is feledkezel róla, de attól még 
ott marad, masszívan, rendíthetetlenül, beárnyékolja életed minden 
zegét-zugát, elveszi a fényt, a levegőt, az örömöt." 

 – Melyek azok a lehetőségek, melyek hozzá segíthetik 

még célja eléréséhez az útkereső embert? 

 – Egy mindenre kiterjedő életmódváltás; a táplálkozás megrefor-
málása, tudatossá tétele, a rendszeres testmozgás és valamilyen 
relaxációs gyakorlat beiktatása a legfontosabb. Ezekről és még 
sok minden másról a www.panikbetegseg.eu-n olvashatnak az 
érintettek és az érdeklődők; hasznos jótanácsok, fontos tudniva-
lók, együttérző biztatások, önsegítő lehetőségek és szakembe-
rekkel készült riportfilmek, interjúk kíséretében.

 – Mindent összevetve, ha valaki célul tűzi ki, hogy megszabadul 

ettől a bilincstől van rá esélye, hogy visszakapja régi 

magabiztosságát, jókedélyét, szellemi frissességét? 

 – A válasz egyértelmű igen. Tudom, hogy a gödörben ott van a 
létra. Igen, foghíjas meg recseg kicsit, de fel lehet mászni rajta. 
Még annak is, aki ezt most nem hiszi. A pánikbetegség, egy életet 
megkeserítő félelmetes fenevad, de legyőzhető, és az elmúlt évek 
tapasztalataival a hátam mögött magabiztosan állítom, hogy ez 
mindenkinek sikerülhet! 
Köszönjük a jótanácsait!

Brandenburg Géza

„Az érzékeny idegrendszer olyan, mint
a kék szem. Genetikai adottság.

Fogadd el és védd”
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„Célom, hogy kutatásaink eredményei olyan prevenciós és terápiás 
lehetőségekhez vezessenek, amelyek segítenek az ADHD-val érintett 
fiataloknak abban, hogy pozitív társas kapcsolatokat alakítsanak ki és 
boldog, káros szenvedélyektől mentes, sikeres életutat válasszanak.”

Az ADHD (figyelemhiányos-hiperaktivitás zavar) tüneteinek keze-
lésére már számos gyógyszeres- és pszichoterápia létezik, ugyanak-
kor ezek az érintett fiatalok és felnőttek egy részének mindennapi 
életében mérsékelten hoznak javulást. Van a rendellenességnek egy 
olyan aspektusa, amely bár fokozza az ADHD negatív következmé-
nyeit, mindeddig kevésbé vizsgált – erre az aspektusra hozhatnak 
Dr. Bunford Nóra, a Lendület Fejlődéstani és Transzlációs Idegtudo-
mány kutatócsoport vezetőjének vizsgálatai megoldást. 

Az ADHD 18 tünetét a szakemberek 3 csoportba sorolják; ezek a 
figyelemhiány, a hiperaktivitás és az impulzivitás. Dr. Bunford Nóra 
azonban ezt a nagyon speciális idegfejlődési rendellenességet egy 
negyedik aspektusból kezdte vizsgálni, amely napjainkban egyet-
len, az ADHD-ra irányuló gyógyszeres vagy pszichológiai kezelés-
nek sem célterülete. 

A kutatónő az ADHD-val diagnosztizált fiatalokkal végzett vizsgá-
latai során többek között azt tapasztalta, hogy sok esetben prob-
lémájuk van különböző mindennapi funkciókkal, legyen szó az 
iskoláról vagy a társas kapcsolatok kialakításáról vagy fenntartásáról, 
beleértve a családot, barátokat, vagy párkapcsolatokat. Ezek az úgy-
nevezett társas károsodások sok esetben vezethetnek kirekesztett-
séghez, túlzott alkoholfogyasztáshoz, vagy akár szerhasználathoz, 
kockázatos szexuális magatartáshoz. Az figyelemhiányos-hiperaktív 
felnőtteknél gyakoribbak a válások, az öngyilkossági kísérletek és az 
abortusz is, mivel saját és környezetük társadalmi helyzetét is meg-
nehezítik. Az érintett egyének nehezebben szabályozzák az érzel-
meiket, legyen szó pozitív vagy negatív élményekről, hatásokról. Az 
effajta érzelemszabályozásbeli nehézség lehet a kutatónő szerint a 
kulcs. Csoportjával azt térképezik fel, hogy milyen biológiai – gene-
tikai és idegrendszeri – illetve viselkedésbeli előzményei és okai 
vannak a jelenségnek. 

Dr. Bunford Nóra olyan, a gyakorlatba is átemelhető eredménye-
ket vár kutatásaitól, amelyek innovatív célterületei lehetnek a társas 
károsodásokra és egyéb negatív következményekre irányuló meg-
előzésnek és terápiáknak. Tervei között szerepel egy olyan szűrési 
módszer kidolgozása, amellyel könnyen és hatékonyan megállapít-

ható lenne, melyik figyelemhiányos-hiperaktív fiatalnak van szük-
sége segítségre például abban, hogy hosszú távon eredményes és 
sikeres kapcsolatokat tudjon kialakítani. A kutatás eredményei arra is 
választ adhatnak, hogy mindebben az ADHD-s fiatalt a környezete 
hogyan tudja támogatni. Így a rendellenesség negatív következmé-
nyei időben felismerhetőbbé, a kezelések hatására megelőzhetővé 
vagy csökkenthetőbbé válnának, ennek pedig hosszútávon a társa-
dalmi és a gazdasági haszna is szembetűnő lenne. 

A L’Oréal–UNESCO A Nőkért és a Tudományért magyar ösztöndíj 
nyertese 2019-ben Dr. Bunford Nóra.

Dr. Bunford Nóra

Prevenció és terápia a fi gyelem-
hiányos-hiperaktivitás zavar esetén
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Csányi Mária

A CHRISAND szőrmeszalonjai a luxust, minőséget és márkát hiva-
tottak képviselni. A szalonok válogatott, egyedi szőrme kínálatának 
köszönhetik a sikert.

Kollekciója világszerte ismert szőrme divattervezők által megál-
modott modellekből állnak, melyek gondosan válogatott alapanya-
gokból készülnek.

A CHRISAND nevet a tulajdonos asszony szeretett fiai, Christopher 
és Andreas ihlették, akik azóta már felnőttek, és méltán lehet rájuk 
büszke.

Kiapadhatatlan energiájának és szervezőképességének köszönhe-
tően a tulajdonosnő jelenleg már négy exkluzív szalont működtet.
Miután az üzleti életben ma sem könnyű helytállni, lelkiismeretes és 
sikeres üzletasszonyként, valamint édesanyaként, családja számára 
is lemondásokkal járt a kezdeti időszak. 

Első Chrisand szalon kapuit 2005-ben nyitotta meg a belváros szí-
vében, először a Haris közben, majd 2008-ban a Párizsi utcában a 
nemes szőrmék szerelmesei számára.

A kitartó munkának köszönhetően, 2010-ben a Kempinski Szál-
loda mögött a Fashion Street-en nyitott üzletet, majd 2012-ben a 
Four Seasons Szállodában ( Gresham Palotában). 2017-ben a Kem-
pinski Hotelből a Deák Ferenc utca - FASHION STREET másik olda-
lára költözvén még tágasabb, elegánsabb CHRISAND SZALON nyílt, 
szinte egyidőben The Ritz Carlton Hotelben lévő üzlettel. A leg-
újabb szalonját 2019 őszén nyitotta meg a csodálatosan felújított 
Párisi Udvarban, mely ma már mint 5*-os Párisi Udvar Hotel üzemel 
a Hyatt Szálloda láncolatát gazdagítva, ahol szintén széles választék-
kal és nagy szeretettel várja a szőrme kedvelőket. 

Kínálatában a hiúz, coboly, csincsilla, nerc, nyírt nerc, perzsa, 
illetve róka szőrmék és kiegészítők egyaránt megtalálhatók.

A csincsilla bunda a legpuhább és a luxus választás egyike. A hiúz 
vibráló, királyi megjelenést kölcsönöz, viselőjének utolérhetetlen 
nőiességet nyújt, melyet szavakkal nehezen lehet leírni, az érzés 
magáért beszél. A coboly szőrme bunda szintén státusz szimbólum 
mely egyben az elegancia képviselője, hiszen a történelem során 
hosszú ideig szinte csak a királyok, előkelőségek számára volt elér-
hető.

A CHRISAND szalonjaiban megfordulnak a világ minden tájáról 
előkelőségek, királyok, hercegek, hírességek, és a hazai luxusked-
velő vásárlók is a törzsvevőkört erősítik. A hagyományos kollek-
ción át a klasszikustól az egészen extravagáns modellekig, széles 
színskálán a legújabb trendeket követve szinte minden megta-

lálható – a legkisebbtől az extra méretig, igény szerint alakítható.
A szalonokban nemcsak a hölgyeknek kedveznek, az urak szá-
mára szintén széles választék áll rendelkezésre nerc, nyírt nerc, róka, 
igény szerint csincsilla, coboly bunda, irha és bőrkabát egyaránt. 
    Amennyiben Önnek elegáns, divatos vagy extravagáns kiegészí-
tőkre lenne szüksége, mint például szőrme sapkák, stólák, gallérok, 
akkor keresse fel a Chrisand szalon valamelyikét Budapest szívében, 
mert ÖN MEGÉRDEMLI.

CHRISAND 15. Éves Jubileum
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Cserpes Laura magyar énekesnő. 
1988-ban született Debrecenben, gyermekkorát azonban már 

Kapuváron töltötte. 1999-2007 között a helyi Felsőbüki Nagy Pál 
Gimnázium tanulója volt. 

Először a Megasztárban tűnt fel, de leginkább A Dal című műsor-
ban ismerhette meg a közönség 2013-ban, ahová az Élj pont úgy!
című dalával nevezett és a döntőig jutott el. 

2013. december 10-én, a JOY Magazin terjesztésében megjelent 
első nagylemeze. 

2014-ben ismét bekerült A Dalba, de ezúttal az elődöntőben 
kiesett Úgy szállj! című dalával. Szerepelt a TV2 Nagy Duett című 
műsorában, ahol Gesztesi Máté volt a partnere és az 5. helyet sze-
rezték meg. Ebben az évben Laura még egy VIVA-COMET jelölést 
is bezsebelt. A véletlenül szándékos című filmben kapta első jelen-
tősebb filmszerepét, melyben a főszereplőt alakította, valamint ő 
énekelte a főcímdalt is. 

A közönség láthatta a TV2 Sztárban Sztár című műsorában is.  
2017 év elején megjelent második nagylemeze, Sztereotípia cím-
mel, ahol már dalszerzőként is debütált. Az énekesnő jelenleg is 
folyamatosan új dalokon dolgozik. 

Filmek
Korhatáros szerelem (2017.)

– Kérem, meséljen a 2019. év sikereiről, eredményeiről?  

– 2019 több szempontból is különleges év volt számomra. 
Elmondhatom, hogy mostanra nem csupán énekesnő, hanem 
dalszerző/szövegíró is vált belőlem. Egy dalt említenék, amire 
különösen büszke vagyok, a Kismadár. Ez a dal a hűségről és 
hazaszeretetről szól, ami az én lelkemben egy tőről fakad, 
hiszen mindegyik esetben a végcél az otthon, a biztonság 
megtalálása. Ennek a klipje is rendkívül különleges számomra, 
hiszen Erdély csodás tájain forgattuk. Valahogy hiszem, hogy 
ez a dal még nagy utat fog bejárni. Folyamatosan születnek 
bennem a dalok, és boldog vagyok, hogy megtaláltam azokat 
a szerzőtársakat, akik partnerek az elképzeléseim megvalósí-
tásában. Ez a háttércsapatra is igaz: a kiadóm, egyben mana-
gementem számomra olyan, mint egy család. Hálás vagyok 
Tabár-Halász Mariannak és Tabár Zoltánnak, akik mindenben 
segítenek, támogatnak, és minden esetben elmondják az 
őszinte véleményüket. Szerintem így lehet jól dolgozni, és 
menni előre. 

– Mi a hitvallása, tervei, célkitűzései? 

– Őszinte ember vagyok, és ez igaz a zenémre is. Az önazonosság 
rendkívül fontos, csak olyan zenét készítek, amit adott esetben 
én is szívesen meghallgatnék. Ami a legfontosabb számomra, és 
minden dalomban ott van: egy üzemet, egy téma, ami engem 
foglalkoztat, és amiről úgy érzem, szeretném átadni a közönség-
nek. Sok tervem és álmom van, és keményen fogok dolgozni, 
hogy elérjem őket. Rengeteg munka és alázat, azt hiszem ez 
nagyon fontos ahhoz, hogy célt érjünk, és persze az, hogy soha 
ne adjuk fel. 

– Mi a sikere titka?

– Az, hogy mindig talpra tudok állni egy nehezebb időszak után. 
Olyan nincs, hogy mindig minden tökéletes és kerek. Ebben a 
hitem óriási szerepet játszik. Tudom, hogy semmi sem történik 
véletlenül az életben, és hogy mindenért meg kell tanulnunk 
hálásnak lenni! Talán ez a mentalitás segít mindig a következő 
mérföldkőhöz. Hálás vagyok a szüleimnek, hogy úgy neveltek 
minket a testvéreimmel, hogy mindig hagyták, hogy magunk 
oldjuk meg a feladatainkat, problémáinkat. Önállóságra neveltek 
minket és egy olyan értékrendet kaptunk, amit a mindennapik-
ban is jól tudunk hasznosítani.

Cserpes Laura

„Kismadár”
Fotókredit: Gráf Péter
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Istenes Bence így mesélt a kezdetekről:
„A szereplési vágy már kiskoromban megmutatkozott. Otthon, 

egy ütött-kopott kamerával elkezdtem videókat készíteni magam-
ról. Gumicukrot varázsoltam, időjárást jelentettem, show műsort 
készítettem. Mai napig nagyon vicces ezeket a felvételeket visz-
szanézni. Szerintem itt éreztem meg igazán ennek a világnak az ízét. 

Médiás pályafutásom valójában 2008-ban kezdődött, amikor 
jelentkeztem a VIVA-hoz segédszerkesztőnek.

A zenetévénél tulajdonképpen minden műfajban kipróbálhattam 
magam. Vezettem élő interaktívot, Megállót, Club Rotationt, Premier 
Plánét, Felelsz vagy Mersz című nyári vetélkedőt, Tekercset, Teletont,
Chart Showt, szerepeltem a csatorna reality műsorában a Stáb a 
Balatonon-ban, és a Comet házigazdája is voltam többször.

Két és fél év után, hirtelen megkeresett az RTL, hogy indul a Való 
Világ 4 és a háttérműsorra castingolnak… Életem második legbol-
dogabb pillanata volt. Kisebb-nagyobb huza-vona után átigazol-
tam és elkezdtem vezetni a Nekedvalót a COOL TV-n. 

Néhány hónap után átkerül a műsor az RTL-re én pedig egy hosz-
szútávú szerződést kötöttem a csatornával. Azóta vezettem már a 
Csillagszületik, a Való Világ és az X-Faktor háttérműsorait, a Bandahá-
borút, az X-Faktor napot, a Havazint, a Brandmániát, a Péntektől Pén-
tekiget, voltam a Reflektor TV-csatorna hangja, és szereplőként részt 
vehettem a Szombat Esti lázban…

2014-ben aztán ismét Liluval vezettük a Való Világ-ot. ez már a 
VV7-volt, jajajj, de szerettem azt a sok őrültséget, ami ott volt… De, 
ami ennél is nagyobb dolog volt 2014-ben, hogy én vezethettem 
EGYEDÜL AZ X-Faktort!

2015-ben felkért az RTL Klub a Vigyél El című műsor vezetésére. Ez 
volt az a formátum, amit az eddigi karrieremben talán a legjobban 
szerettem. Nagyon közel állt hozzám. Műsorvezető centrikus volt, 
tele humorral és nagyon önmagam lehettem benne…

2016-os év nagy változásokat hozott az éltemben.” 2016 májusá-
ban megszületett Csobot Adéllal közös első gyermeke Nátán. 

Csobot Adél Erdélyben született énekesnő. Az X-Faktor harma-
dik szériájának 3. helyezettje, a Sztárban Sztár harmadik évadának 
4. helyezettje. Istenes Bence élettársa 2014 óta. Istenes Bence ismét 
az X-Faktorban láthattuk 2016 szeptemberétől. November végén 
a Comet Gálán a Legjobb social media szereplő díját nyerte el. Az 
X-Faktor hatodik évadjának, valamint a 2017 Survivor című műsor-

vezetője volt. 2016-ben Kölnbe költözött. Kiváló német nyelvtu-
dása birtokában a német televíziózásban is szerepet kíván vállalni. 
2017. december 8-án megtartott Comet Gálán Istenes Bence nyerte a 
Legjobb social média szereplő 2018-ban a németországi Sky1 csa-
tornának az X-Fakcort egyik műsorvezetője lett. Ugyanezen évben 
születet második közös gyermeke Csomot Adéllal, Ádin.

2019-ben élettársával Csomot Adéllal megnyerték az RTL-en futó A 
Nyerő Páros vetélkedőt.

Csobot Adél
és Istenes Bence

A Nyerő Páros

Fotó: RTL Klub
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Daróczi Csaba

Daróczi Csaba képe győzedelmeskedett a Nature Photographer 
of the Year versenyén. Több mint 14 ezer pályázat közül választot-
ták ki a Nature Photographer of the Year fotópályázat győztesét. 73 
országból érkeztek pályaművek.

A Nature Talks elnevezésű szervezet immáron negyedszerre ren-
dezte meg az év legjobb természetfotóit felkutató versenyét.

A versenyen több kategóriában is osztanak díjakat, úgymint 
madarak, emlősök, növények és gombák, tájak. Közülük kerül ki az 
Év Természetfotósa cím győztese is.

 – Mik voltak a 2019. évi kiemelkedő eredményei, sikerei, élményei?

2019-ben a következő hazai és nemzetközi sikereket értem el:
 Varázslatos Magyarország fotópályázaton az idén 
már 6. alkalommal nyertem el a fődíjat.

 HIPA fotópályázaton Dubajban 4. helyezett lettem egy 
videóval, amit a kiskunsági szikes tavakról készítettem 

 Glanzlichter nemzetközi természetfotó pályázaton Németor-
szágban a 10 kategóriából kettőben első díjas (19 000 kép közül)

 Moszkvában a Golden Turtle nemzetközi fotópályáza-
ton az Év Fotósa fődíjat nyertem el a kollekciómmal.

 Bécsben a CEWE cég által megrendezett „Our beautiful world” 
fotópályázatán első díjat nyertem. Erre a pályázatra 448 000 kép 
érkezett, ezzel ez volt az idén a világ legnagyobb fotópályázata.

 A spanyolországi Cadizban egy nemzetközi ter-
mészetfotó/film pályázaton egy kisfilmmel első 
díjat nyertem, és a fotó kategóriában szintén.

 Budapesten a naturArt által megrendezett 27. az 
Év Természetfotósa pályázaton fődíjas lettem.

 A Nature Photographer of the Year fotópályázaton is 
fődíjas lettem, amit Hollandiában vehettem át.

 Marosvásárhelyen a Milvus nemzetközi fotó-
pályázaton ugyancsak fődíjas lettem.

 Budapesten a Nikon Story fotópályá-
zaton egy első díjat nyertem

 – Mi a hitvallása, terve, célkitűzése?

 – Az a fajta természetfotós vagyok, aki ha terepen van próbálja 
annak minden percét élvezni. A jó képek mindig szerencsé-
vel készülnek, így minél többet vagyunk a természetben, annál 
nagyobb az esélye, hogy rátalálunk valami szerencsés pillanatra. 
Nem szabad elvárásokkal elindulni fényképezni, de ha a ritka pil-

lanat ránk talál, akkor készeknek kell lennünk annak a megragadá-
sára. A ritka pillanat ugyanis nem ismétlődik, és az az igazi csoda! 
Attól lesz egyedi és csodálatos és értékes a kép, ha azt senki más 
nem tudja ugyanúgy lefotózni. Céljaim és terveim szinte nincse-
nek is. A szűkebb környezetem a Kiskunág annyi csodát rejt még, 
hogy ha sok időt töltök kinn, biztosan hihetetlen élményekkel, és 
képekkel leszek évről-évre gazdagabb. Tehát a célom, hogy minél 
több időt tudjak a természetben lenni. 

 – Mi a sikere titka?

 – Sikereim titka szerintem sok összetevős. Mindenképp szükség 
van hozzá egy támogató családi háttérre. Általában az a sikere-
imnek a titka, ami a többi sikeres emberé is. Úgy gondolom, hogy 
a tehetség sokadrangú dolog, sokkal fontosabbak a következők: 
kitartás, szorgalom, kudarctűrés, motiváció, alázat, kreativitás és 
nem utolsó sorban a megszállottság.

Az Év 
Természetfotósa
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Míg egy külön munkahelyen dolgozó pár szerencsés esetben 
megteheti, hogy munkahelyi problémáját nem viszi haza, addig ez 
egy családi vállalkozásban természetszerűleg lehetetlen. 

A társnak fontos szerepe van. 
2019 novemberben indult öt állomásos üzleti turnéra Geszti Péter, 

hogy más szektorokból érkező szakemberekkel együtt mutassa be 
meg a KKV vállalkozások alapvető hibáit, buktatóit. Az előadásokon 
megoldásokkal, praktikus ötletekkel, azonnal hasznosítható gyakor-
lati tudással szolgálnak mindazoknak, akik mernek nagyot álmodni.

Geszti Péter, aki a hazai marketing-kommunikációs szakma egyik 
legsikeresebb vállalkozója, ráadásul maga is KKV-s, valós esettanul-
mányokkal, ragyogó stílusban, sok-sok poénnal és kíméletlen őszin-
teséggel beszél sikerekről és kudarcokról. És hogy ő maga hisz a 
családi vállalkozásokban, mi sem bizonyíthatja jobban, mint hogy új 
cégét feleségével közösen irányítja.

A Grund Kommunikációs Ügynökség mindössze néhány éve 
indult, de máris több neves hazai és nemzetközi márkáért felel. Az 
ügynökség vezetője Geszti felesége, Ditz Edit kommunikációs szak-
ember és producer.

„A kívülállók jellemzően szkeptikusak, ugyanis ez a legtöbb ember-
nél nem megy. Nálunk ez a dolog pont az ellenkező előjellel működik. 
A gyerekek születése után egy nap egymásra néztünk, és azt mondtuk, 
hogy akkor csináljunk együtt valamit. Bizonyos tekintetben amúgy is 
újból akartam gombolni a kabátom, így a korábbi cégemből átléptem 
egy másikba. Ennek az új helyzetnek egyébként számos előnye van: 
bizalom, time-management, szervezettség, kompetencia, és így tovább. 
Többet látjuk egymást, de nemcsak egymást, hanem én a gyerekeimet 
is. Edit nagyon erős menedzseri és szervezői képessége kapcsán most 
egy olyan élet alakult ki, amiben az iroda lett a közös nevező. Minden itt, 
a Grundon történik, ha úgy tetszik. Ettől sokkal szervezettebb az életem, 
amiben nem az a cél, hogy még többet dolgozzak, hanem csak annyit, 
amennyit kell, és utána hazamehessek.” – mondta Geszti Péter. 

A szakember szerint ez egy nagyon szerencsés együttműködés, 
amiben Geszti felel a tartalmakért, Edit pedig az üzletért, de ehhez 
természetesen szükség van arra, hogy elfogadják egymás dön-
téseit. Geszti nem titkolja, hogy akadnak vitás kérdések is a közös 
munkában, de meggyőződése, hogy a produktív vita, a vélemények 
ütköztetése nem koptathat el egy jól működő kapcsolatot, legyen 
az házasság vagy közös üzleti vállalkozás.

A Ditz-Geszti csapat sikerét a Grund mellett a közös filmes produk-
ciók is bizonyítják, köztük az utóbbi idők legsikeresebb vígjátéka, a 
BÚÉK, melyet producerekként jegyeznek.

Ditz Edit és Geszti Péter

Sikeres páros
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A NAS gondolati alapja azon meggyőző-
désünk, hogy az egész társadalmat érintő 
lényeges kérdéseket a nők szempontjainak 
fokozottabb figyelembevételével újra kell 
fogalmazni. A legkorszerűbb technikai esz-
közök és módszerek mindennapossá válása 
eltűntette a férfiakat és a nőket elválasztó 
teljesítményi határokat. A változások az élet 
minden területén megjelentek, és átrajzol-
ták a hagyományos női szerepeket. Ehhez 
igazodva, az alapítvány tevékenysége 
összetett, a különböző területeken kifej-
tett tevékenységek tapasztalataival, infor-
mációval átfogó segítséget tud nyújtani a 
hasonló területen működő szervezeteknek, 
illetve közvetlenül a probléma kapcsán érin-
tett célcsoportnak. Az érintett főbb terü-
letek: egészségmegőrzés, egészségügyi 
rehabilitáció, közösség fejlesztése, szociális 
tevékenység, családsegítés, időskorúak gon-
dozása, hátrányos helyzetű csoportok tár-
sadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
környezetvédelem, természetvédelem.

Tapasztalatainkat workshopok, konferen-
ciák keretén belül osztjuk meg a hasonló 
területen működő civilszervezetek, intéz-
mények szakembereivel. A munkaerőpiaci 
versenyképesség javítását célzó képzéseket, 
tréningeket szervezünk. Célunk egy tudatos, 
önérvényesítésre képes, a nemzet számára 
hasznos és meghatározó, generáció kialakí-
tása, erősítése. 

Nő A SikerA Nő A Siker Alapítvány 
alapítója, Csöbör Katalin, 
országgyűlési képviselő, 

2010 óta tagja a Magyar 
Országgyűlésnek, elmondása 
szerint az eltelt kilenc év alatt 

szerzett tapasztalatai, de 
régtől meglévő természetes 

érdeklődése is motiválta 
abban, hogy többedmagával 

létrehozzanak egy politikán 
átívelő, női szervezeteket 

összefogó alapítványt – így 
hozták létre 2016-ban a 
Nő A Siker Alapítványt.
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1974-ben született Budapesten. Karrierje modellkedéssel indult, 
több magazinban szerepelt modellként, majd Németországban 
katalógusokban jelent meg.

Egy véletlen szereplőválogatás után kanyarodott a filmipar felé. A 
miniszter félreléppel vált igazán híressé, a film producere Andy Vajna
volt. 

1997-ben felvételt nyert a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, 
később az Egyesült Államokba utazott és Hollywoodban tanult 
színészmesterséget. Olyan magyar sikerfilmekben játszott, min A 
miniszter félrelép, az Ámbár tanár úr, a Szabadság, szerelem, a Csak szex 
és más semmi, Papa Pia, Budapest Noir. Külföldi alkotásokban is szere-
pelt. Számos tévésorozatban játszott.

Az utóbbi években játszott a Karinthy Színház, a Pinceszínház, a 
Játékszín, az Átrium Film-Színház előadásaiban. A Békéscsabai Jókai 
Színházban is fellépett, valamint a Hátszín Teátrumban.

2019-ben mutatták be a hazai mozikban nagy sikerrel első 
játékfilm rendezését a Külcsönlakás-t. Ray Cooney és John Chapman
azonos című színdarabjának filmes adaptációjában egymást követik 
a váratlan helyzetek és a félreértések, amint két férj és feleségeik, 
valamint a címben szereplő lakás felújításán dolgozó dizájner egy-
más tudta nélkül szerveznek szerelmi légyottot ugyanarra a hely-
színre.

A rendezésről a színésznő így nyilatkozott: „Az elhatározás már 
régen megvolt. Eredetileg dokumentumfilmekkel szerettem volna 
indítani, természetesen továbbra is foglalkoztat az igaztörténet-me-
sélés.

Jövőbeli terveiről így nyilatkozott: „Nagyon sok történet van még 
bennem, amit el szeretnék mondani. Valahogy olyan jól ment nekem az 
emberekkel való kommunikáció. Jó hangulat volt végig, mégis minden 
munkát befejeztünk, amit aznapra terveztünk. Ehhez nyilván fontos, 
hogy jó csapatot válogass magad köré, de talán az is számít, hogy hosz-
szú ideje vagyok a szakmában.”

Egy biztos. A színésznő első önálló rendezése nagy közönségsi-
kert aratott.

Dobó Kata

„Nagyon ízléses, egy kicsit franciás, 
nagyon amerikai” vígjátékot csinált

Fotó: A Hatszín Teátrumban látható sikerdarab két főszereplője:
Dobó Kata és Réti Barnabás (Fotó: Szigeti László)
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Fodor Zsóka 

A Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetését 
vehette át a Bartátok közt című sorozatban Magdi anyust játszott 
Fodor Zsóka színművész. 

A kitűntetést követő fogadáson a művésznő erről így beszélt: 
„Csupa akadémikus professzor, orvos, tudós és docens között szólí-
tottak engem is, ez óriási dolog, kicsit el is sírtam magamat, annyira 
meghatódtam ennyi nagy ember között. Nagy nap ez nekem. Az 
indoklás szerint a több évtizedes színpadi, filmes és televíziós pályám 
során nyújtott nagy népszerűségnek örvendő alakításaim miatt kap-
tam a díjat. Nem is hittem el. Eddig celebként tartottak számon, ami 
rettentően zavart, olyanokkal említettek egy lapon, akik 15-20 per-
ces médiaszereplést érnek el teljesítmény nélkül. De számomra ez a 
kitűntetés azt is jelenti, hogy soha többet nem sorolhatnak velük egy 
kategóriába, hiszen színésznő vagyok. Azért is örülök ennek a díjnak, 
mert talán általa és általam így reflektorfény vetül azokra a színészekre 
is, akik nem budapesti kőszínházakban játszanak.”

– Kérem, meséljen jelenlegi választott  tthonáról, városáról, rendezőjéről!

– Főiskolás korom óta vágytam, hogy Pécsre jöjjek. Befogadott a 
város. Elégedett és boldog vagyok. Nagyon szeretek itt lakni. Idilli 
az otthonom. Moravetz Leventével nagyon harmonikus a kapcso-
latunk.

– Milyen színdarabokban játszik most?

– Pécsett az Örömlányok végnapjait, ami mindig teltházas. Sok sze-
repem van, nemcsak Pécsett, hanem Budapesten is.

A pályája
csúcsára ért

Fotó: Marsalkó Péter

Örömlányok végnapjai című előadás, Pécs
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Frei Tamás Pécsett született 1966. május 21-én. Egyetemi tanulmá-
nyait az ELTE Jogtudományi Karán kezdte, majd tanult Moszkvában, 
Washingtonban médiamenedzsmentet, Svájcban rádiózást, a Ten-
nessee Állami Egyetemen pedig televíziózást hallgatott, de a forga-
tókönyvírást és a dramaturgiát is elsajátította. 

1996-ban indította el Frei Dosszié című műsorát. Riportfilmjeit 
külföldön is vetítették. Televíziós újságíróként a világ több mint 100 
országában járt és interjúkat készített államfőkkel éppúgy, mint 
hollywoodi sztárokkal. 2007-ben egy barátjával, Langár Tamás köz-
gazdásszal elindította a Cafe Frei nevű kávézóhálózatát, amely mára 
nemzetközi cég. Két gyermeke van: Zsófia és Balázs.

A volt televíziós riporter több éve könyveket ír. Saját bevallása sze-
rint bár újságíró szemüvegen keresztül nézi a világot, de regénynek 
az a jó téma, „amely annyira mély, hogy akkor is aktuális, ha vége a 
kétéves munkának.” 

A Megmentő, A bankár, 2015 – A káosz éve és a magyar elit háborúja, 
és az Agrárbárók után 2019 novemberében jelent meg ötödik regé-
nye a Bábel. A modern kori népvándorlás következményeiről szól, 
amely a világpolgárként több országban egyszerre élő Frei Tamást 

is elgondolkodtatta, merre is tart az emberiség. „Döbbenetes, hogy 
a tömegek herdáló fogyasztása mi mindent tesz tönkre a földön. Most 
folyamatosan erről olvasok, de a Bábel írása alatt is sok minden tudato-
sult, hiszen a népvándorlás egyik oka a klímaváltozás. A 21. században 
sajnos úgy élünk, hogy felemésztjük a föld tartalékait.”

És hogy mik a tervei a jövőre nézve, arról így beszélt: 
„Magam, józanul élek, bicajjal és gyalog járok, itt is, Firenzében vagy 

Amerikában. De repülök, nem is keveset, ami komoly ökológiai lábnyo-
mot hagy. A Cafe Frei azonban zöldebb cég lesz, lecserélem a szalvétát 
újrahasznosítottra, papír szívószálunk lesz, gyűjtjük a használt mobilte-
lefonokat. Változtatok, ahol tudok. És már tudom, hogy miről fog szólni 
a következő regényem.”

Érdeklődve várjuk (szerk.)

Frei Tamás

A környezettudatos világpolgár
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„Minden minket érő stressz végül molekuláris folyamattá fordítódik le 
a szervezetben, amely szélsőséges esetben akár az agysejtek pusztulását 
is okozhatja. Ha meg tudjuk védeni a sejteket a molekuláris stressztől, 
akkor gyógyíthatóvá válhatnak az idegrendszeri betegségek, vagy akár 
a depresszió is.” 

A sejtek stresszválaszának szabályozása segíthet az Alzheimer-kór 
kezelésében.

Dr. Fülöp Lívia, a Szegedi Tudományegyetem ÁOK Orvosi Vegytani 
Intézetében működő, Neurodegeneratív Betegségek Kutatócso-
port vezetője olyan kutatáson dolgozik, amelynek célja a központi 
idegrendszeri betegségek gyógyítására alkalmazható gyógyszerek 
fejlesztése. A kutatónő azt vizsgálja, hogyan segíthetnének abban, 
hogy az agysejtek az őket érő stresszhatásokra ne önmegsemmisítő 
választ adjanak. Ha sikerül elérni, hogy a sejtek ezekkel a hatásokkal 
szemben ellenállóbbak lesznek, az agy szerkezete nem sérül, szá-
mos betegség, köztük az Alzheimer-kór kezelésében is mérföldkö-
vek következhetnek.

Stressz nélkül a sejtek optimálisan működnek, azonban ha a sejtet 
zavaró hatás éri, akkor stresszválaszt ad, éppen úgy, mint ahogy mi is 
reagálunk egy nehéz helyzetre. Ha az adott válasszal elhárul a zavar, 
akkor a sejt folyamatai újra helyreállnak. Azonban ha a változást nem 
sikerül kiegyensúlyozni, akkor a sejt elpusztítja saját magát. Éppen 
ezért történik, hogy egy Alzheimeres betegnél a stressz hatására fel-
szaporodott és kicsapódott fehérjemennyiség sorozatos, kiterjedt 
sejtpusztuláshoz vezet. Ugyanez a helyzet a Parkinson-kóros páci-
enseknél, ahol az agyszerkezet megváltozik, neuronok sorvadnak 
el és épülnek le, vagy a kergemarha-kór emberi megfelelőjénél a 
prion fehérje okoz sorozatos sejtpusztulást. Ezeknél a betegségek-
nél a régi sejtek a molekuláris stressztől elpusztulnak, újak pedig 
nem tudnak képződni, ennek következményeként pedig memóri-
aromlás és emlékezetvesztés lép fel, tehát kialakul a kóros állapot.

Az Alzheimer-kór egy komplex, összetett betegség ezért is került 
előtérbe az új nézőponton alapuló stresszválasz kutatása. A lehet-
séges gyógyszerek mellett a korai diagnózis felállítása az egyik leg-
főbb cél a hatékony kezelés érdekében. A genetikai háttér mellett 
a kór kialakulásához olyan stresszhatások is hozzájárulhatnak, mint 
az agyi infarktus, a szívinfarktus, de a mikro agysérülések, többször 
bekövetkező fejsérülések is növelhetik az Alzheimer-kór fellépésé-
nek kockázatát. Emellett az egészségtelen életmód, egészségtelen 

ételek fogyasztása is rizikófaktor lehet, hiszen sejtjeinket ilyenkor is 
stressz érheti. Összességében elmondható, minden, ami a keringési 
rendszernek rossz, az Alzheimer-kór kiváltó ok is lehet.

Az idegrendszeri molekuláris stressz kutatása a jövőben nem 
csupán az Alzheimer-, de a Parkinson-kór vagy akár a depresszió 
gyógyítására is megoldás lehet. Emellett a betegségek szinten tar-
tásában, illetve a gyógyszerfejlesztések területén is áttörést hozhat 
a kutatás. 

Dr. Fülöp Lívia és csoportja már két szabadalommal is büszkélked-
het, az Alzheimer-kór esetében felszaporodó legfontosabb fehérjék 
vizsgálatával kapcsolatban.

Dr. Fülöp Lívia a Szegedi Tudományegyetemen működő Neurode-
generatív Betegségek Kutatócsoport vezetője, tagja az MTA Biomo-
lekuláris Kémia Alosztály Peptidkémiai Munkabizottságának.

A L’Oréal–UNESCO A Nőkért és a Tudományért magyar ösztöndíj 
nyertese 2019-ben.

Dr. Fülöp Lívia

Stresszben
a válasz
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– Mik voltak az elmúlt év (2019) kiemelkedő eredményei?

Nagyon sok felkérésnek sikerült eleget tennem. Sok TV-s felvétel 
készült, többek között a tavaszi Konyhafőnök vendég kóstolója vol-
tam, aminek egyébként a népszerűségemet köszönhetem.  Nagyon 
sok helyen voltam vendégfőzésen, látványfőzésen többek között a 
konyhakiállításon az Arénában, az Ázsia centerben, az Ázsia gastro 
fesztiválon és országszerte nagyon sok helyen. Megtisztelő volt az 
Ide-Süss című műsorban is vendég zsűrizni. Szerencsére egyre több 
cég is promóciós szerződést ajánl nekem. Ami közül a Delimano, a 
Paulus borház, a tojásszövetség és a Nosalty, amit kiemelnék. Amit 
még ebben az évben az egyik nagy produktumnak, teljesen saját 
gyerekemnek tekintek az az öt borvacsorám, amit rendeztem. 
Egyre színvonalasabban tudom ezt is kivitelezni, mivel fejlődőképes 
vagyok minden téren. Tulajdonképpen az öt borvacsora alkalmával 
közel 300 embert láttam vendégül. A vendégeim, akiknek a nagy 
része törzsvendég, maximális elégedettséggel távoznak minden 
egyes alkalommal, ami számomra nagyon nagy örömet okoz! 

Ebben az évben munkásságomra a koronát a megjelenő szakács-
könyvem tette fel. Hihetetlen volt számomra hogy realizálódott, 
nagyon-nagyon örültem, amikor a kezemben tartottam először! Az 
eladási adatok azt mutatják, hogy jó munkát végeztem. 
– Mi az Ön hitvallása? Mik a tervei?

– Hitvallásom talán lehetne az, hogy mindig a legegyszerűbb 
módon közelítsük meg a dolgokat! És soha ne feledjük azt, hogy 
honnan indultunk! Terveim között szerepel, hogy jövőre a sza-
kácskönyvemből csinálunk egy workshopot is a kiadóval karöltve. 
Aztán jövőre szeretnék egy cukrász kurzuson is részt venni, mert 
mindig képezni kell magunkat ahhoz, hogy fejlődni tudjunk. 
Terveim között szerepel még, de csak titkosan, hogy egy főzős 
műsort indítsak valamelyik TV csatornán. Tudom, hogy ez főmű-
soridőben lehetetlen, de úgy gondolom, hogy a gasztronómiát 
olyan egyszerűen senki sem fogja tudni átadni az embereknek, 
mint én.

– Sikerei titkáról mit mondana el?

– A sikerem titka a családom. Talán az, hogy támogattak, van egy 
állandó bázisom, és mindig számíthatok rájuk. A másik titok pedig 
az, hogy egyszerűen közérthetően beszélek a főzési praktikákról. 
Magamat adom, nem akarok másnak látszani. Ettől valós és talán 
ettől működőképes az, amit én képviselek, mert azok az embe-
rek, akik engem kedvelnek, azok tudják, hogy a tévében látott Bea 
ugyanaz, mint akivel pl. egy dedikáláson találkoznak. 

Gáspár Bea

„Fejlődőképes minden téren!”
Fotó: BOOOK Kiadó/Körmendi Imre
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Gera Marina Emmy-díját az Örök tél című film főszerepének elját-
szásáért kapta. 

A film a szovjetek által kényszermunkára hurcolt nőkről szól, és az 
első nemzetközi Emmy-jelölést és díjat hozta Magyarországnak. A 
film forgatókönyvét Köbli Norbert írta, producer Lajos Tamás volt.

A televíziós Oscarként is emlegetett Nemzetközi Emmy-díjra, 
amellyel az Egyesült Államokon kívül készült legjobb televíziós pro-
dukciókat ismerik el, annak 47 éves története alatt először jelöltek 
magyar színésznőt.

A legjobb európai tévéfilm díjával is kitüntetett Örök tél főszere-
pért kapta a díjat.

Az Örök tél című (2017) filmdráma a második világháború végén 
Magyarországot megszálló szovjetek által málenkij robotra hurcolt 
több százezer embernek állít emléket.

„Jó reggelt, Magyarország! Ma azokra a magyar áldozatokra emlé-
kezünk, akiket a Szovjetunióba hurcoltak az ő emléküknek ajánlom 
ezt a díjat.”- kezdte köszönő beszédét. 

Az Örök tél története 1944 decemberében kezdődik, amikor szov-
jet katonák egy dél-dunántúli sváb faluból elhurcolják a munkaké-

pes nőket kukoricatörésre. Irén (Gera Marina), aki férjét várja haza 
a frontról, abban a tudatban válik el kislányától és szüleitől, hogy 
hamarosan újra találkoznak. A szovjet katonák marhavagonokba 
pakolják a falubeli asszonyokat, és egy szovjet munkatáborba szállít-
ják őket, ahol a helyi szénbányában dolgoznak. 

Gera Marna filmszerepéről egy interjúban (Magyar Nemzet) így 
nyilatkozott:

„Mostanában sokan kérdezik tőlem, hogy hol voltam eddig. Én 
úgy érzem, hogy itt voltam, hisz ötven színházi előadáson vagyok 
túl, kisfilmekben is játszottam, de egész estés játékfilmben még 
nem volt főszerepem. (…) Azt nem tudom, milyen lehetett málenkij 
roboton lenni, de azt mindannyian el tudjuk képzelni, milyen lehet, 
ha nem láthatod a szeretteidet. A forgatás előtt arra próbáltam fel-
készíteni az idegrendszeremet, hogy tényleg van gyermekem, aki-
hez muszáj visszamennem. Két hónap alatt kellett felkészülnöm a 
szerepre, diétáztam, negyvenhat kilóra fogytam, mert az elhurcol-
takat is éheztették a lágerekben. Irén hitt abban, hogy valamikor 
hazatérhet, hiszen nem haláltáborba vitték, hanem „csak” hagyták 
őket meghalni. A legőrjítőbb az lehetett, hogy nem tudták, mennyi 
időt kell kibírniuk.” – mondta a színésznő.

Gera Marina

Nemzetközi Emmy-díjat nyert
legjobb színésznő

Szubjektív
Az Örök tél című film kapcsán EMLÉKEZEM Huzik Imréné (szü-

letett Weisz Erzsébet 1918. június 10. – 2015. május 20.) ÉDES-
ANYÁMRA, ki 1944 decemberétől öt évig málenkij roboton 
volt a Szovjetunióban. Dolgozott bányában, ahol két csille közé 
szorulva csuklója tört. Volt, hogy barátnőjével megszökve, majd 
elfogatva a halálbüntetéstől rettegett. Volt, hogy maláriában 
betegen feküdt hetekig a barakban egy kis hazulról vitt kabát-
kával takarózva.

De haza tért
Megtanult oroszul anyanyelvi szinten. Szerzett életre szóló 

barátokat a helyi lakosok köréből is, és örök erőt gyűjtött további 
hosszú életéhez. Emlékét szeretettel megőrzöm.

Dr. Huzik Veronika
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 – Meséljen az elmúlt év sikereiről, kérem! 

 – Ez az év nekem arról szólt, hogy bebizonyíthattam és elhihettem 
azt, hogy tényleg bármire képes az ember , egy NŐ, ha kitartó és 
hisz magában. Soha életemben nem fogom elfelejteni azt, hogy 
egy ilyen rangos és világhírű műsorban Magyarország nyertesek-
ként zárhattam a vőlegényemmel az évet. Nagyon örülök, hogy 
bizonyíthattam nagypapámnak és szüleimnek, nagyszüleimnek. 
Nekem Papó volt, aki a legnagyobb erőt adta, hogy képes vagyok 
végigcsinálni és kibírok bármit. Azon felül, hogy hihetetlen nagy 
kaland volt, a magánéletemben hatalmas változást hozott. Meny-
asszony lettem, nem is akármilyen. Egy váláson már túl vagyok, és 
fiatalkorom ellenére rengeteg kemény dolgot megéltem már, de 
pontosan ezek a pillanatoknak köszönhetem azt, aki ma vagyok. 
Erős és határozott nővé értem, aki habár felnőtt és felelősségtel-
jes, azért ugyan annyira szétszórt is olykor, és elesett. 

 – Mik a tervei a jövőre nézve?

 – Nagyon régi vágyam volt az, hogy legyen saját vállalkozásom, 
ahol ki tudok teljesedni. Rengeteg ötletem és próbálkozásom 
volt, de folyamatosan azt éreztem 
valami nem egész és a sok lapra 
vetett ötlet elillant. Szerettem volna 
egy olyan helyet, amiben a szemé-
lyem, a személyes tapasztalataim, 
a vendégszeretetem, és a NŐISÉG 
találkozik némi „Grétás” köntös-
ben. Így jött létre az én lány gyer-
mekem a Face Land. Ez egy olyan 
hely, ahol az ide érkező nőknek 
megtanítom 4 óra alatt, hogyan 
sminkelje magát, mitől lesz még 
szebb, magabiztosabb. Természe-
tesen egy olyan környezetet ala-
kítottam ki a két kezemmel, ahol 
van lélek, ahol a tárgyaknak tör-
ténete van. Igyekszem olyat adni, 
amitől egy picit kiszakadhatnak a 
hétköznapi mókuskerékből. Egy 
kis ajándék, egy habos kávé, nyu-
galom, és közben tanulunk együtt 
jó hangulatban. Nekem ez a moti-
vációm, hogy minél szebb, jobb 
és varázslatosabb legyen ez a hely, 
és aki innen elmegy, az úgy érezze 

magát, mintha kapott volna egy nagy adag infúziót. Úgy veszem 
észre, hogy a várakozásomat felülmúlta ez a hely. Rengeteg ötlet 
és üzleti terv van a fejemben, amit 2020-ban még szeretnék meg-
valósítani ezzel kapcsolatban.

 – Mi a sikerei titka?

 – Azt gondolom a sikerem titka az a HIT! Soha, de soha nem volt 
olyan nap, hogy ne gondolnék arra, ahová tartok. Rengeteg mun-
kám volt már. Voltam sorozatsztár, bolti eladó, mosogatónő. Talán 
az utóbbi volt a legszörnyűbb, mert ott aláztak meg, ahol csak 
tudtak. Minden áldott reggel sírva mentem be a csap tetején fel-
törni a hideg zsírt, amiben a nagy pizzás serpenyőket kellett mos-
nom 3 nm-es koszos sötét helyiségben. Emlékszem, hogy akkor is 
az lebegett előttem, hogy én sokkal töbre vagyok képes. Tudom, 
hogy nekem a legnagyobb erőforrásom a hitem és az akaratom. 
Talán azért is, mert egy pici borsodi faluból jöttem, Kácsról. Sze-
rettem volna valami olyat csinálni, ami másoknak is erőt és hitet 
ad arra, hogy az álmokat nem feladni kell, hanem keményen küz-
deni érte.

Horváth Gréta

Az Ázsia Expressz győztese
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Horváth Lili 1976-ban született Budapesten. Gyerekként a Földessy 
Margit Drámastúdió növendéke volt. 1994-1998 között a Színház- és 
Filmművészeti Egyetemen tanult. Egyetemi gyakorlatát a Katona 
József Színházban és a Nemzeti Színházban töltötte. A főiskola 
elvégzése óta a Budapesti Kamaraszínház tagja voltam a megszűné-
séig. 2000-2002 között a Veszprémi Petőfi Színház, 2002-2003 között 
a Vidám Színpadon vendégszerepeltem. 2012-től szabadúszó. 

Földessy Margit Drámastúdiójának tanára, mellette szervez 
különböző gyermektáborokat, foglalkozásokat. 2017-ben a Hatszín 
Teátrumban kezdtem el a Lili Sulit, mely azóta Budán működő gye-
rek-szülő közösségi  térré nőtte ki magát. Édesanyja Tordai Teri szín-
művésznő. Gyermekeim apja Dr. Váradi Péter idegsebész főorvos. 

Televíziós- és fi lmszerepeiből
9 és ½ randi (magyar romantikus vígjáték, 2008), Presszó (2008), 

Tűzvonalban (magyar krimisorozat, 2007), A Herceg haladéka 
(magyar filmdráma, 2006), A temetetlen halott - Nagy Imre naplója(-
magyar-szlovák-lengyel történelmi dráma, 2004),Kisváros (magyar 
krimisorozat, 2001), Premier (magyar kisjátékfilm, 1999), Bűn és 
bűnhődés (amerikai-magyar filmdráma, 1998), Szomszédok (1997),
A tánc legendája (TV-műsor), Az ördög nem alszik (TV film), Eugene 
O’Neill: Amerikai Elektra (TV film)

Elismerése
Jászai Mari-díj (2002)

– Mik voltak az elmúlt év legnagyobb kihívásai az Ön számára?

– 2019-ben két álmom vált valóra. Saját vállalkozásom a Lili Suli, ami 
kezd bekerülni a köztudatba és igazi gyerek-szülő közösségi térré 
növi ki magát. A másik egy önálló egyszemélyes színdarab Zelda 
Fitzgerald életéről, amiben megmutathatom, hogy én ki vagyok, 
és mit tudok most színészileg. Mind a kettő, a színház, és a tanítás 
teljes embert kívánó feladat, és emellett fő helyen természetesen 
az anyaság, és a 3 gyermekem áll.

– Mi az ars poétikája? Milyen célokat tűzött ki a jövő esztendőre?

– Soha nem feladni, elkeseredni! A rossz dolgokban is megtalálni 
azt, ami előrevisz. Csak magadra számíthatsz, más nem oldja meg 
helyetted a dolgokat. A legnagyobb bajban is pozitív maradni. 
Az ember mindig álljon több lábon. A célom, hogy szabadúszó 

színésznőként, vállalkozóként stabil lábakon álljak, és ne legyek 
kiszolgáltatott. Remélem lesz elég erőm és időm mindkettőt 
tovább csinálni, és ezzel példát mutathatok a gyerekeimnek. Az 
az egyik legjobb dolog, ha az ember szereti a munkáját. 

– Sikerei titkát miben látja?

– Sok munka, pozitív kedves odafordulás, érdeklődés az emberek 
felé. Nyitottság, állandó tervezés, nem megelégedés azzal, ami 
van. 

Horváth Lili

Anyaság, színház, tanítás

Fotó: Emmer Laszló
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Sikeres üzletasszony, pénzügyi szakember, mentor, feleség és 
édesanya. Ráadásul több vállalkozást is menedzsel egyszerre: a Biz-
tos Jövőkép igazgatása mellett a biztosítási szakmában is tevéke-
nyen részt vesz, cégén keresztül egészségügyi megoldásokat kínál, 
jótékonysági eseményeket támogat. 

Ő Jász Márta, aki a pénzügyi szektor meghatározó szereplőjévé 
nőtte ki magát az elmúlt 15 évben. Nevét legtöbben a MetLife 
Rózsadombi Igazgatóság vezetésével kötik össze, hiszen az elmúlt 
időszakban ott kamatoztatja kreativitását és innovatív ötleteit. 

Mi sem mutatja jobban eredményességét, mint az, hogy évek óta 
tagja az USA Egymillió Dolláros Kerekasztal Társaságának (MDRT), 
amely a világ legjobb biztosítási szakembereit fogja össze. A mun-
kájára hivatásként tekint, egyfajta misszió számára, hogy a családok 
és cégek számára olyan pénzügyi és magán-egészségügyi megol-
dásokat kínáljon, amelyek komoly védőhálót biztosítanak. Folyama-
tosan figyelemmel kíséri és elemzi a külföldi trendeket, amelyeket 
ötvöz a hazai piac nyújtotta lehetőségekkel, tehát egyedülálló konst-
rukciókat alkot, vezérelve ugyanis az igényalapú értékesítés.

A másfél évtized tudásanyagát beépítette a kollégáival megala-
pított Biztos Jövőképbe, amely magánszemélyre és/vagy vállalatra 
szabott egyedi megoldásokkal segíti az ügyfeleket. A pénzügyi 
tudatosság mellett az egészség védelmét és megőrzését tűzte 
zászlajára, ezért kollégáival kidolgozták a MyDoctor Egészség-
programot, amelynek alapja az egyéni rizikófaktor meghatározás 
és egy olyan személyre szabott dokumentáció (Medical Health 
Plan), amely orvosi és életmódbeli ajánlásokat tesz, valamint bármi-
lyen felmerülő egészségügyi panasz esetén teljes körű páciensút 
menedzsmentet biztosít.

Munkatársait folyamatosan oktatja és mentorálja. Az önkéntes-
ség is szerves része az életének, évek óta gyermekek támogatásával 
foglalkozik, a napokban például az „Örökbe fogadok egy ovit” prog-
ram keretében karolta fel a méhteleki óvodát, ahová 43 apróság jár, 
közülük pedig 38-an hátrányos helyzetűek.

Bár úgy tűnhet, hogy patikamérlegen kimért idejének menedzse-
lése igazi kihívást jelent, Márti páratlan rutinnal szervezi az életét, 
melynek a hivatása mellett legfontosabb pillére a család. Azt vallja, 
hogy ha sikerül megteremteni a munka és magánélet megfelelő 
egyensúlyát, az az élet minden területén éreztetni fogja pozitív 
hatását.

Jász Márta

„Biztos Jövőkép”
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Kaviczky Ágnes

Vajon mi sarkall arra egy kutatót, hogy a tudományt a szépség 
szolgálatába állítsa; saját kozmetikai márkával lépjen a piacra és 
beírja nevét a nemzetközi szépségtörténelem nagykönyvébe? 

Kaviczky Ágnes 2003-ban alapította meg saját cégét és kozme-
tikai márkáját, a Kaviczkyt, amely ma már nemzetközi szinten is 
jegyzett beauty-brand. „Tíz éves voltam, amikor megkaptam az első 
mikroszkópot. Azonnal elvarázsolt a biológia világa. Innen egyenes 
út vezetett az egyetemre, ahol molekuláris biológia szakon végez-
tem, majd egy kutatóintézetben kezdtem dolgozni. Egyre inkább az 
foglalkoztatott, hogy azt a sok-sok csodát, amelyet a természet ad 
nekünk, hogyan tudjuk a mindennapokban hasznosítani. Nőként 
szinte magától értetődő volt, hogy a kozmetikumok és a bőrápolás 
irányába fordultam. Elvégeztem a kozmetikai szakképzőt, és felké-
rést kaptam egy francia kozmetikai cégtől: Párizsban képezhettem 
magam tovább” – meséli a kezdetekről Ágnes. 

Párizst sokan tekintik a kozmetikumok szülőhazájának, holott 
Európa egyik első szépségelixírje, a Királynévíz vagy Magyar víz (eau 

de la Reine de Hongrie 
vagy eau de Hongrie) 
éppen Magyarországról 
származik. Az eredeti koz-
metikumot – természete-
sen újrakeverve – ma is 
őrzik Franciaországban, 
az Osmotheque-ben. 
Ágnest többek között ez 
inspirálta arra, hogy haza-
térve Magyarországra 
megmutassa a világnak, a Kárpát-medence fantasztikus kozmetikai 
alapanyagokat rejt. „Tartós és látványos eredményt csak természe-
tes, minőségi alapanyagokkal érhetünk el. Számomra egyértelmű, 
hogy annak a földnek a természeti kincseit használom fel, ahol szü-
lettem.” Rögtön itt a Hévízi-tó, a gyógyvíz és a gyógyiszap. Egyedül-
álló, világhírű csoda. Ennek felhasználásával alkotta meg a Kaviczky 
a Pannon Formula-t (FORMULA PF™), amely a Classic termékcsalád 
védjegyévé vált és megalapozta a márka sikerét, elismertségét.  

Ágnes pedig vérbeli kutatóként tovább kereste az innovatív meg-
oldásokat. „A kozmetikai ipar a dinamikus fejlődés terepe. Számomra 
az az igazi kihívás, hogy a legújabb tudományos felfedezéseket 
ötvözzem a tradicionális és organikus hatóanyagokkal. Manapság a 
globális trendek a természetes hatóanyagok mellett a nano kozme-
tikai rendszerek irányába fordulnak, ez pedig újabb és újabb lehe-
tőségeket tár fel a bőrápolás területén.” A kutatómunka eredménye 
a PanFlora’Soul kozmetikai termékcsalád, amely Magyarországon 
elsőként alkalmazta a nanovizet a kozmetikumokban. A tradicionális 
értékeket pedig a Kárpát-medence gyógyvirágai jelentik, amelyek a 
test és a lélek harmóniáját erősítik. 

„Tudjuk, hogy fizikai megjelenésünk, kisugárzásunk nagyban 
függ a lelkiállapotunktól is. Tudományosan igazolt, hogy a virágok 
gyógyító ereje, energiájuk és hatóanyagaik befolyásolják testünk, 
így bőrünk működését is, valamint pozitív hatással vannak lelkivi-
lágunkra, érzékeinkre” – mutat rá a test és a lélek összefüggésére 
Ágnes. 

A kutatómunka mellett Ágnes sikeres cégvezető és oktató. 
Vállalkozása érdi központjában rendszeresen szerveznek Kavicz-
ky-tréningeket és tanfolyamokat, hogy a minél több kozmetikai 
szakembernek adja át tudását és tapasztalatát.

Organikus kozmetikumok
testnek és léleknek
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 – Mik voltak a 2019. év kiemelkedő eredményei, sikerei, élményei? 

 – Tartalmas, élményekben gazdag évet tudhatok magam mögött. 
Épp az első rövidfilmem elkészítésén dolgoztam, amikor meglát-
tam egy felhívást, miszerint megrendezésre kerül az Első Magyar 
Telefonfilmes fesztivál. Maximum 3 perces lehetett a produkció 
és kizárólag mobillal lehetett forgatni. 
Félretéve a másik projektet nekiláttam 
a munkának. Kitaláltam a témát, megír-
tam a forgatókönyvet, összeszedtem az 
elkészítéshez szükséges csapatot, majd 
megkezdtük a forgatást. Pár hét múlva 
elkészültünk és leadtuk Stage Of Mind című 
kisfilmünket. Egyszer csak jött a telefon, 
hogy bekerültünk a top 10 magyar alko-
tás közé, ezzel egyenes ágon kijutottunk 
Cannes-ba a Global Short Film Awards 
döntőjébe. Ez volt az egyik olyan pillanat, 
amit kiemelnék. Többször elképzeltem, 
milyen érzés lehet, amikor ilyen szintű 
szakmai örömhírt kap valaki. Minden kép-
zeletemet felülmúlta. Két hónap múlva 
ott álltam Cannes-ban a díjátadón, fény-
képészek hada előtt és átvehettem a leg-
jobb színésznőnek járó díjat mobilfilmes 
kategóriában. Ez a második élmény, amit 
kiemelnék. Mint színésznő, számomra ez 
volt a legnagyszerűbb elismerés, ráadásul 
nemzetközi szakmai zsűritől. Leírhatatlan 
érzés volt. Akkora lendülettel tértem haza, 
hogy úgy gondoltam benevezem a kisfil-
met más fesztiválokra is. Jól döntöttem, 
mert újabb hír érkezett, ezúttal Indiából 
a Mahul Woods International Film Festi-
val-ról, ahol megkaptuk a legjobb mobilfil-
mért járó díjat. A fesztivál egy évben 
többször is megrendezésre kerül, a nyer-
tesek automatikusan bekerülnek az éves 
Golden Mask Awards Gálára, ahol megke-
resik a ’Best of the best’, azaz a nyertesek 

közül is a legjobb alkotást, így továbbra is versenyben van a film. 
 – Mi a hitvallása? Milyen tervei, célkitűzései vannak a jövőre nézve?

 – Hitvallásom, hogy az embernek csak olyan döntéseket szabad 
meghoznia, ami a boldogságát szolgálja. A kedvenc mondásom: 
„Az élet nemcsak azért van, hogy túléljük, hanem azért, hogy megél-

jük.” Minden fontos kérdésnél félreteszem 
az észérveket és felteszem magamnak a 
kérdést: Boldog leszek tőle? Kell ez nekem? 
A szervezetem mindig jelez, csak figyelnem 
kell rá. A szerint döntök, amit legbelül érzek, 
legyen az bármennyire is irreálisnak tűnő. 
Később mindig visszaigazolódik, hogy helye-
sek voltak az érzéseim. Terveim közt szere-
pel, hogy idén befejezem Lélekfonal című 
rövidfilmem és azzal is megmérettetem 
magunkat a filmfesztiválokon. A jövőben 
szeretnék több színházi produkciót vállalni 
és újabb filmes projektekben is részt venni, 
de nem tervezek meg mindent, hagyom, 
hogy az élet is alakítsa a dolgokat. 

 – Mi a sikere titka?

 – Rengeteget dolgozom magamon. Medi-
tálok, olvasok, sportolok. Azt gondolom, 
sikereket csak úgy lehet elérni, ha az ember 
belül is összhangban van magával, nyugodt, 
kiegyensúlyozott, és ami a legfontosabb 
teljes! Én erre a belső harmónia megterem-
tésére törekszem, ebben hiszek, úgy érzem, 
így tudok igazán eredményes lenni. Erősnek 
érzem magam, nem ijedek meg az akadá-
lyoktól, szeretem a kihívásokat, újat tanulni, 
fejlődni. Ehhez hozzátartozik, hogy imádom, 
amit csinálok, így a munka számomra nem 
teher. Amit még megemlítenék, a szüleim és 
a barátaim. Nagyon jó, összetartó családom 
van és barátaim, akikre mindig számítha-
tok. Hisznek bennem, ez rengeteg erőt ad 
nekem is.

Kecskeméti Zsuzsi

A legjobb színésznő
mobilfi lmes kategóriában
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Korok Fatima aranyérmet nyert 2019 szeptember végén szabad-
tüdős mélymerülő világbajnokságon. Egyetlen levegővel 2 perc 48 
másodperc alatt merült 81 méter mélyre, és tér vissza a felszínre. 

A szabadtüdős merülés nekem a hivatásom, a hitvallásom és 
az életmódom. – nyilatkozta. Onnantól, hogy lebuksz a víz alá, síri 
csönd van, és szinte minden megszűnik körülötted. – mesélte.

Motivációjáról így mesélt:
„Palackos búvárnak készültem, de mire befejeztem a mestertan-

folyamomat, már annyira vonzott a mélység, hogy minden merülé-
sen a tenger fenekéig úsztam.

A palackos búvárok gázkeverékekről beszélgetnek egymás között 
meg mérőórákról. A szabadtüdős merülők viszont jógáról, légzés-
visszatartásról, légzőtechnikákról, étrendekről, regenerálódásról. 

Közelebb állt hoz-
zám a világuk.”

Mivel itthon 
kevésbé ismert ez a 
sportág, erről részle-
tesebben is beszélt: 
A szabadtüdős 
merülés egy fantasz-
tikusan sokágú sport. 
Három fő típusa van: 
az első a statikus 
apnea, az egyetlen 
szám, amelyben a lélegzet visszatartásának ideje számít, vagyis az, 
hogy a versenyző minél tovább legyen képes levegő nélkül lenni a 
vízben. A női világrekord itt 9:02, ezt Natalia Molchanova érte el, a 
férfiaknál pedig Branko Petrovic a rekorder 11:54-gyel. 

A dinamikus versenyszámnak két fajtáját különböztetjük meg: 
uszonnyal vagy uszony nélkül. Mindkettő medencében zajlik, a ver-
senyzőknek minél hosszabb távot kell megtenniük egy levegővétel-
lel. Ez úgy néz ki, hogy a medence egyik falától a másikig úszkálnak 
a versenyzők a víz alatt. Itt is több versenyszám van, attól függően, 
hogy mellúszásban, vagy békauszonnyal, vagy úgynevezett sel-
lőuszonnyal úszik valaki, és ez a szakág itthon is gyakorolható, két 
egyesület is van Magyarországon. 

A harmadik típus, a mélymerülés az én versenyszámom: létezik 
medencés mélymerülő verseny is, de jellemzően a gyönyörű kék 
vizű tengerekben zajlanak az edzések és a versenyek is.” – mesélte 
egy interjúban imádott spotjáról.

Szülőfaluja, Pilisszentiván 2019. október 23-án díszpolgárává 
avatta. További terve, hogy hazánkban is népszerűbb legyen a sza-
badtüdős merülés, hogy legyen válogatottunk, hogy legyenek csa-
pattársai, akikkel együtt mehet a nemzetközi versenyekre.

Fatima szerint ennek a sportágnak az elitjét erősen összeko-
vácsolja az is, hogy a versenyzők együtt járják a világot, és sokkal 
inkább küzdenek saját magukkal, mint egymás ellen.

Korok Fatima

„Repülni a víz alatt”
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Kőváriné Ivánfi Brigitta Szolnokon, 1978.01.19-én született. 2001. 
óta katona. Jelenleg a Magyar Honvédség Béketámogató Kiképző 
Központban teljesít szolgálatot hivatásos katonaként. 2008-ban 
ment férjhez, ebben az évben szilveszterkor született meg kislányuk 
Korinna.  Hobbijáról így mesélt: „Imádom az állatokat, van 3 cicánk 
és egy kutyusunk Gas, vele szoktam sokat sétálni. Szeretek kint lenni 
a természetben, ott mindig feltöltődöm. Szeretek utazni, új helyeket 
megismerni, ha jut rá idő moziba járok, mert szeretem a jó filmeket. 

 – Mik voltak 2019. évi kiemelkedő, eredményei, sikerei?

 – A sport mindig jelen volt az életemben. Kisgyermekkorom óta 
több sportágat is kipróbáltam. Atlétizáltam, kajakoztam, 10 évig 
verseny-kerékpároztam válogatott szinten. A szkandert, mint 
sportot már hallomásból ismertem, aztán 2003-ban kezdtem el 
versenyszerűen foglalkozni vele. Folyamatosan indultam hazai és 
nemzetközi versenyeken is. A hazai versenyeken sikerült sokszor 
dobogóra állnom és több magyar bajnoki címet is magaménak 
tudhatok, de nemzetközi szinten eleinte csak győztes meccseim 
voltak és lemaradtam a dobogóról. Minél több tapasztalatot, ver-
senyrutint szereztem, az edzés munkával pedig erősödtem, úgy 
jöttek a nemzetközi eredmények is. Több Világ- és Európa Kupát 
megnyertem, vagy felállhattam a dobogóra. A gondolataimban 
mindig ott volt, hogy a Világbajnokságon akarom megmérettetni 
magam. Kíváncsi voltam magamra, hogy hányadán állok azokkal, 
akik ott vannak rendszeresen a világ legjobbjai között. 2014 volt 
az első év, amikor indultam Világbajnokságon Litvániában, első 
VB-men bal kézzel bronzérmes lettem. Nagyon nagy motivációt 
adott ez az eredmény. Következő évben már elindultam az Európa 
Bajnokságon is, ott is dobogóra tudtam állni. Aztán már egy meg-
szokott esemény lett minden évben az EB és a VB is, és ami nagy 
boldogság számomra, hogy eddig minden EB-n és VB-n sikerült 
éremre bejönnöm, vagy bal, vagy jobb kézzel. A 2017-es Európa 
Bajnoki címemre vagyok a legbüszkébb. Ott még szenior (40 év 
alattiak) kategóriában sikerült a dobogó legfelső fokára állnom, 
mindkét kézzel. Ez azért is kiemelkedő, mert a magyar szkander-
sportban egyedüli nő vagyok, aki elért ilyen eredményt. 2018-tól 
már két kategóriában indultam a versenyeken, betöltöttem a 40. 
életévemet, így megnyílt a lehetőség éremszerzésre a masters 
kategóriában is. Ebben az évben, ebben a kategóriában Európa 
és Világbajnok lettem mindkét kézzel. Emellett szenior kategóriá-
ban is dobogós helyezéseim voltak.  Idén volt több év után, hogy 
kihagytam az Európa Bajnokságot. A Világbajnokságon viszont 
indultam Romániában és masters kategóriában Világbajnok let-

tem mindkét kézzel, megvédve ezzel 
a tavalyi címemet. Szenior kategóriá-
ban pedig szereztem még két ezüstér-
met. Nagyon büszke vagyok az eddigi 
eredményeimre, főleg azért mert ezt 
úgy sikerült elérnem, hogy egyszerre 
vagyok családanya, dolgozó nő és 
sportoló. Ezt sikerként könyvelem el.

Legnagyobb élményeim:
2015-ben Malajziában rendezték a 

Világbajnokságot Kuala Lumpurban. 
Élmény volt minden nap, amit ott töl-
töttünk. Valamint 2018-ban lehetőséget 
kaptunk, hogy képviseljük az országot 
a Nomád Világjátékokon Kirgisztán-
ban, amit akkor második alkalommal 
rendeztek meg. A szkander pedig első 
alkalommal volt jelen a rendezvényen. 
Bal kézzel ezüstérmes lettem. 2019-es 
Romániában rendezett Világbajnok-

ságon, ahol masters (40 év feletti) kategóriában bal és jobb kézzel 
lettem világbajnok, senior (felnőtt) kategóriában bal es jobb kézzel 
ezüstérmes lettem.

 – Mi a hitvallása? Mik a céljai?

 – Kemény munka nélkül, ne várj kiemelkedő eredményt. Nem elég 
csak az, hogy azt mondom: „Akarom!”, akarni szívvel-lélekkel kell!
Terveim a jövőre: 2020-ban Magyarország rendezi a Szkander 

Európa Bajnokságot a Balaton-partján, mindenképpen az a terv, 
hogy négy nap versenyzés négy aranyérem. Továbbá célom, hogy 
a szkandert, mint sportot, minél több fórumon közelebb vigyem az 
emberekhez, hogy még jobban bele lássanak ennek a sportnak a 
szépségébe. Akit pedig komolyabban érdekel ez a sportág, azoknak 
igyekszek megadni minden segítséget, átadni mindazt a tudást, 
tapasztalatot, amit megszereztem az évek alatt. Szeretném, hogy az 
országnak sok-sok eredményes szkanderese legyen. Titkon remé-
lem, hogy ez a sport is méltó lesz arra, hogy bekerüljön az olimpiai 
sportok közé és azt is remélem, hogy én is ott lehetek versenyző-
ként vagy edzőként.

 – Mi a sikerei titka?

 – Mindig keresni kell a motivációt, hiszen az eredmények nem 
jönnek könnyen. Sok időt, munkát kell befektetni. Vannak mély-
pontok, amikor úgy érzi az ember elfogyott, kiégett. Ilyenkor kell 
az a plusz, ami vissza tud hozni a sikerhez vezető útra. Soha sem 
szabad feladni! Azt vallom, hogy ember akkor tud igazán sikeres 
lenni az életben, ha a háttérben minden rendben van. Nálam ez 
a háttér kiemelten a családom. A család egy olyan erős támasz 
számomra, ahonnan mindig erőt tudok meríteni.

Kőváriné Ivánfi  Brigitta

Szkanderbajnok
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László Panna

László Panna 2000-ben született. Fiatalon kosárlabdázott, állator-
vos, csillagász, régész, cukrász is akart lenni. A Radnóti Színház Ifjú-
sági Műhelyében és a Katona József Színházban, a Katona Klubban 
tanult színészkedni. Édesapja, László Zsolt Jászai Mari-díjas színmű-
vész, aki a Radnóti Színház társulatának tagja. 

Tizenhat évesen szerepelt először filmben, egy diplomafilm 
kedvéért. Első alkalommal a Gólem Színház Rómeó és Júliájában
állt színpadra, amit 2019 márciusában mutattak be, Budapesten, 
Németh Virág rendezésében. Itt Dodó szerepét játszotta. 

Szintén 2019-ben mutatták be első filmjét, a FOMO - Megosztod, 
és uralkodsz című magyar drámát. A filmben három fiú, a Falka, a 
közösségi médián osztanak meg vicces videókat, és gyűjtik a lájko-
kat. Minden szuper, amíg egy durvább buli után el nem tűnik az 
egyik videójukban szereplő lány, Lilla.

A FOMO a Filmteam gyártásában, a Filmalap Inkubátor Programja 
keretében a Filmalap 62 millió forintos gyártási támogatásával 
készült, Hartung Attila rendezte. A cyberbullying és az online világ 
problémáit és a tinédzserek problémás természetét mutatja be egy 
gimnáziumi közegben. A Mary PopKids, a Fran Palermo, Deep Glaze 
és a Hősök számainak aláfestésével egy komoly, felnőttes drámában 
játszanak a fiatal színészek. 

„Nagyon örülök, hogy ez a film komoly társadalmi problémákkal 
foglalkozik, és nem csak a szórakoztatásra koncentrál. Amikor az ember 
egy válogatásra jelentkezik, még fogalma sincs, hogy abból mi lesz. A 
castingfelhívás úgy szólt, hogy „16–23 éves, bulizni vágyó fiatalokat 
keresünk”. Nyilván nem részletezték, mi fog történni a filmben, mert 
azzal pár embert elriasztottak volna. Mondjuk, mire megkaptam, már 
egy percig sem merült föl bennem, hogy visszaadjam a szerepet, hiszen 
másfél évig tartott, mire kiválasztottak. ” - mesélte László Panna a 
FOMO kapcsán a WMN újságírójának. 

2019 őszén, a filmmel kapcsolatban elindult a FOMO Mozifilm 
középiskolásoknak szóló érzékenyítő kampánya. A forgalmazó Mozi-
net és a Mobil OFF, Élmény ON mozgalom vetítéssel egybekötött 
osztályfőnöki órákat szervez, a szereplő színészekkel együttmű-
ködve.

László Panna idén ősszel a Színművészeti Egyetem helyett a Buda-
pesti Corvinus Egyetem szociológia szakán kezdte az egyetemet.

Fotó: Kovács Attila

A legígéretesebb fi atal tehetség
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Lukáts Andor

Lukáts Andor 1943-ban született, Kaposváron. Kezdetben lakatos-
ként dolgozott a kaposvári Mélyfúró Vállalatnál, a Ganz-MÁVAG-nál, 
majd a Magyar Néphadsereg tiszti házának dekoratőre volt. Amatőr 
színészként pályáját a Pinceszínházban kezdte, első szerepe Ibsen 
Nórá-jában volt. 1972-től a kaposvári Csiky Gergely Színház segéd-
színésze volt. 1991-től szabadúszóként dolgozott, majd 1994-ben 

a Katona József Színházzal kötött szerződést. 2008-ban megalapí-
totta a Sanyi és Aranka színházat, ami 2015-től színházi műhelyként 
működött tovább, majd 2018-ban bezárt pénzügyi okokból. Ma a 
Lukáts Színház- és filmművészeti Egyetem adjunktusa.

Több, mint száz színdarabban szerepelt. Emellett majdnem 
ötvenet rendezett, például a Portugált, Egressy Zoltán darabját, ami 
pontosan húsz éven keresztül volt műsoron, 1998 és 2018 között 
négyszázhuszonháromszor játszották a Katona József Színházban. 
Több mint hatvan filmben és filmsorozatban szerepelt, többek 
között a 2017-es Viszkisben, a 2013-as Kossuthkifliben, az 1993-as 
Sosem halunk meg című kult filmben. 

Tanítványával, Kovács Lehellel közösen szerepel a WMN és a Katona 
József Színház videósorozatának harmadik részében, amire Youtu-
be-on több, mint ötvenezren voltak kíváncsiak. 2013-ban az Élet 
és Irodalomban megjelent, A leghosszabb éjszakától az Übüig című 
cikke a Nemzeti Filmalapot kritizálta, és nagy port kavart. 

„Azt gondolom, hogy a művészek körében egyre több embernek nyí-
lik ki a szeme. Amikor a Színművészetin tanítottam, az tűnt fel, hogy a 
diákok semmit sem tudnak arról, ami körülöttük történik, annyira csak 
a szakmájuknak élnek. (...) Miután elvégezték az egyetemet, és felmerült, 
hogy el kellene magukat tartani, amikor felelőssé váltak a saját életükért, 
csak akkor eszméltek rá, hogy mi zajlik körülöttük.” - mondta 2015-ben 
a HVG-nek. 

1985-ben Jászai Mari-díjat kapott, 2006-ban pedig a Kossuth-díjat 
vehette át. Ezek mellett 1984 és 2019 között megkapta A filmszemle 
díjat (1984, 1988), A filmkritikusok díjat (1985), A filmszemle legjobb 
férfialakítás díjat (1985), A franciaországi filmszemle díjat (1992), a B. 
Nagy László-díjat (1992), az Érdemes művész díjat (1997) és 2019-
ben az Arany Medál-díjat életművéért. 

Jelenleg a Belvárosi színházban A folyón túl Itália Frank-jét játsza. 
2019. december 13. és 2020. február 3. között pedig a Műcsarnok-
ban megtekinthető videóinstallációja Sorskérdések címen. Itt hét 
különböző életkorú, nemű és helyzetű hétköznapi ember történe-
tét meséli el. 

Lukást Andor feltűnik Kámán Albert, a 72. Cannes-i Filmfesztivál 
kísérőeseményén, a Global Short Film Awards díjátadó-gálaestjén 
debütált Hazug című huszonkét perces filmjének zárójelenetében 
is. Az Arany Medál-díjat a fiatal rendező és Csernus Mariann, Kos-
suth-díjas színésznő adta át neki. Képpraxisok 2 - SORSKÉRDÉSEK cím-
mel videóinstallációs kiállítása nyílt decemberben a Műcsarnokban. 

Életműdíj

Fotó: Kovács Attila
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Majka

Majoros Péter, Majka nevét 2002 őszén ismerhette meg az ország, 
amikor beszavazták a Való Világ első szériájába a nézők. Nem az övé 
lett a főnyeremény, mégis győztes lett, a hazai valóságshow-k törté-
netében ő vitte a legtöbbre.

2003-ban beindult a zenei karrierje, debütáló lemezét, Az ózdi 
hőst még Fonogramra is jelölték 2004-ben. A Cool TV-nél, olyan 
műsorok fűződtek a nevéhez, mint a Cool Live, a Kontra vagy a Cool 
a verda. Dolgozott a VIASAT3-nál is, 2010 óta pedig ő a TV2 sztárja: 

Az Ezek megőrültek! című produkciót vezette Rákóczi Ferivel, majd Till 
Attilával.

Zenei tehetségkutatókban zsűrizett. Számos vetélkedőt veze-
tett. A Nyomd a gombot, tesó! különösen fontos a számára, hiszen a 
gameshow az ő ötlete alapján valósult meg. 

Erről így beszélt: -„Egy évvel ezelőtt találtam ki a játékot, aztán meg-
vette az ötletet a TV2, és közösen csináltunk egy tévéműsort. Midig is 
foglalkoztatott egy új, eredeti formátum létrehozása. Egy olyan games-
how-t képzeltem el, ami modern, pörgős, és a képernyőn élvezhető.” 

Zenészként is nagy sikereket ér el a mai napig, a 2012-ben kiadott, 
Curtisszel és BLR-rel elkészült Belehalok óta szinte nincs olyan feszti-
vál, amire ne hívnák meg. A YouTube-on több tízmilliós a nézett-
sége. Majka és Curtis 2018-ban a Papp László Sportarénában 13 ezer 
ember előtt koncerteztek. Bár egy időre külön váltak, ma már újra 
együtt állnak színpadra. 

Saját ötlete alapján indult 
gameshowja

Fotó: RTL Klub
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Maráz Zsuzsanna 2018. évi győzelme után 2019-ben sem maradt 
magyar siker nélkül az Athén és Spárta között megrendezett 246 
kilométeres Spartathlon, a világ egyik legkeményebb futóversenye. 
Maráz Zsuzsanna ismét az első helyen végzett.

 – Mik voltak a 2019. évi kiemelkedő eredményei, sikerei, élményei?

A legfontosabb eredményeim:
 Háromszoros Ultrabalaton 221 km győz-
tes. 2015-2016-2017 Női pályacsúcstartó

 Háromszoros Korintosz 80 km győztes. 2016-2018-2019
 Ötszörös Sárvár 12 órás futás győztes: 2014-
2015-2016-2017-2018 Női pályacsúcstartó

 Háromszoros Spuri Félbalaton szupermaraton 94,9 
km I. hely 2017-2018-2019 Női pályacsúcstartó

 Háromszoros Szőlőskör 50 km-es győz-
tes, 2017-2018-2019 Női pályacsúcstartó

 Országos Bajnoki cím 2013, 12 óra, 139,418 km 
 Országos Bajnoki cím 2013, 6 óra, 74,855 km 

Nemzetközi versenyeken elért eredményeim:
 Spartathlon 246 km 3. hely (2016), 2. hely 
(2017), 1. hely (2018), 1. hely (2019)

 Sakura Michi 250 km verseny Japán, 2. hely 2019.

2019 év eredményeim:
Január: Gúta maraton I. hely, Március: Spuri Félbalaton szuperma-

raton 94,9 km I. hely Április: Sakura michi 250 km II. hely, Július: Tirol 
Gleccsermaraton I. hely, Aug: Korinthosz 80 km I. hely, Szept: Szőlős-
kör 50 km I. hely, Szept: Spartathlon 246 km I. hely

 – Mi a hitvallása, terve, célkitűzése?

 – A hitvallásom, hogy csak az elvégzett munkában hiszek. A futás a 
hobbim, a szenvedélyem és a tanítóm is. Célkitűzésem, hogy még 
szeretnék sokáig sportolni, versenyezni. Hiszem, hogy negyven, 
ötven felett is lehet – akár versenyszerűen – sportolni. A futása-
immal az előadásaimmal, inspirálni, motiválni szeretnék másokat 
arra, hogy a futást, a mozgást soha nem késő elkezdeni. Az egész-
séges, minőségi, szép időskor megéléséhez már most tenni kell. 
Nem holnap, nem a jövő héten, hanem most.

 – Terveim: 2019-ben elhagyva az egészségügyi pályát edzői és 
tanácsadói tevékenységet kezdtem vállalni, ahol azoknak az 
amatőr, felnőtt hobbifutóknak segítek, akik vagy az első lépé-
süket teszik meg a futásban, vagy egy-egy futóversenyen sze-
retnének részt venni és ehhez kérik a segítségemet, vagy pedig 
hozzám hasonlóan feszegetik a határaikat és már az ultraverse-
nyeket tűzték ki célul. Nagyon büszke vagyok arra, hogy milyen 
szép eredményeket érnek el tanítványaim. Továbbra is szeretném 
támogatni a Hospice Alapítványt, aminek 2015 óta jótékony futója 
vagyok.

 – Mi a sikere titka?

 – Ez egyszerű. Szorgalom, kitartás, türelem, önbizalom és alázat. 
Kitűzöm a célt, és minden nap teszek érte.

Maráz Zsuzsanna 

Spartathlonban 
győztes
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 – Kérem, mesélje el az elmúlt év sikereit, eredményeit!

 – 2019 számomra életem legizgalmasabb és legtartalmasabb éve 
volt. Magánéletben és munkában egyaránt. Alig kezdődött el, 
és beleszippanthattunk a párommal, Grétával egy izgalmas tv-s 
vetélkedőbe, ahol sok egyéb mellett egy autót is nyertünk.  

Kellemes évkezdés volt, és egy szuper csapatmunka. Napokig tar-
tott az eufória, hogy valamit közösen tudtunk sikerrel megvívni.  
Nem sokkal később érkezett egy telefonhívás, ami alapvetően 
meghatározta az évünket, és azt hiszem az egész életünket is. A 
TV2-től jött egy felkérés, az Ázsia Expressz 2. évadának lennénk 
a szereplői, 6 másik párral versenyben. Azt gondolom, egy ilyen 
lehetőség egyszer adódik az életben. Külföldön, egy nagyszabású 
televíziós produkcióban részt venni hatalmas élmény. 6 hétig 
versenyeztünk Sri Lankán, Indiában, Thaiföldön olyan nagyszerű 
emberekkel, sportolókkal, ismert emberekkel, akiket addig csak 
a televízióban, vagy az újságokban láthattam. A műsort pedig 
6 hét után megnyertük! Ráadásul ismét a párommal, Grétával 
tudtunk megméretni, csapatként küzdeni egymásért és együtt.
A győzelem mellé életem legromantikusabb pillanatában Sukot-
hai romjai között megkaptam a boldogító igent, és haza már 
jegyes párként érkeztünk. Azóta az életünk is teljesen átalakult, 
Gréta egy jól menő sminkstúdiót üzemeltet, én pedig egy 10 éve 
tartó barátságot kötöttem össze munka oldalról is Szabó And-
rás Csutival, így azóta egy reklám és marketingügynökség napi 
életét irányítjuk, ami hatalmas kihívás. Leszögezhetem, 2019 for-
dulópont volt, ha 2020 fele ilyen izgalmas lesz, akkor sem fogok 
unatkozni. Várom...

– Mi motiválja? Mi ad erőt a mindennapokban?

– A munkában hiszek, és abban, hogy megfelelő emberekkel kell 
körbe venni magunkat ahhoz, hogy nap mint nap jól tudjunk tel-
jesíteni. Szerencsés ember vagyok, mert a magánéletemben egy 
tökéletes partner van mellettem, harmonikus családi életet élhe-
tek egy olyan nő oldalán, aki minden téren társam és partnerem. 
A barátaim, a családom, és a kollégáim szerves részei annak, hogy 
a kiegyensúlyozottság hatással legyen a mindennapokra. Tervek? 
Fejlődni emberileg, fejlődni szakmailag, lépésről lépésre. Máskép-
pen nem lehet.

– Mi a siker az Ön számára?

– A siker relatív. Van, akinek a munkában elért eredmények jelen-
tik a sikert van, akinek a családja a legnagyobb eredménye. Ha 
megvan az egyensúly, és az ember úgy mehet haza a családjához 
egy nehéz nap végén, hogy mosolyog, és megéli a pillanatokat, 
akkor sikeres. Én abban hiszek, hogy kéz a kézben jár a „siker”, ha 
az ember tesz érte. Akkor eléri. És akkor meglesz az a mosoly...

Meggyes Dávid

A romantikus 
győztes

Fotó: TV2
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Mészáros Blanka

Mészáros Blanka 1991-ben Kiskunhalason született, ott kezdte a 
gimnáziumot, és ott kezdett a színészettel is foglalkozni. A buda-
pesti Kodály Zoltán Gimnáziumban érettségizett. 2010-től a Szín-

művészeti Egyetem színész szakán Marton László, Forgács Péter és 
Hegedűs D. Géza osztályában tanult, 2015-ben végzett.  A 2015-16. 
évadtól a Katona József Színház társulatának tagja.

A Katona József színpadán játszott a Moliére: A mizantróp-ban, 
Johann Wolfgang von Goethe: Faust I-II.-jében, Borbély Szilárd: Az 
Olaszliszkai-jában, a Sirályban, Lessing Emilia Galotti-ban, a Kszényijá-
ban, Alfred Döblin: Berlin,Alexanderplatz című darabjában, és Frances 
Ya-Chu Cowhig: A tökéletes boldogság világa művében.

Ezen kívül 2018-ban a Szegedi Szabadtéri Játékokon a Rómeó és 
Júliában, a Mentőcsónak és a Füge Produkció A vezér című darabjá-
ban, a Forte Társulatnál a Concertoban és a Pesti Színházban, a Lóvá-
tett Lovagok című színdarabban. 

A Guerilla, a Brazilok, a Rossz színész, a #Sohavégetnemérős, a Disz-
nóvágás, a Szinte és a Semmi bogár című filmekben is feltűnt.

Színészi tehetségét 2016-ban Máthé Erzsi-díjjal jutalmazták, 2017-
ben PUKK díjjal, 2018-ban Soós Imre díjjal és 2018-ban Junior Prima 
díjjal. 2019-ben a POSZT legjobb 30 év alatti színésznőnek válasz-
totta, és a Színikritikusok Díját is megkapta a Jeanne d’Arc című darab 
főszerepéért. 2019-ben az év színésznője kategóriában ítélte neki a 
közönség az Arany Medál-díjat.

„Felelősséggel tartozunk azokért is, akik most nőnek föl. A mi felme-
nőink elcsúsztak a jégen. A szüleim, akik egy hierarchikus rendszerben 
nőttek föl, nem tudnak kiállni magukért. Annyira szeretem őket, hogy 
soha nem engedném el a kezüket, de a távolból nem tudok rajtuk 
segíteni. Borzasztóan nehéz úgy küzdeni értük, hogy ők nem mernek 
megszólalni. Eljutottam a gondolatig, hogy odautazom a húgommal, 
valakire ráborítjuk az asztalt, és akkor valamennyi időre megbontjuk 
a kiszolgáltatott helyzetet. Nagyon-nagyon rossz végignézni, mi min-
dent ítéltek pusztulásra. Ha mi valaha meg akarunk szólalni, példát 
akarunk mutatni az utánunk járó fiataloknak és a még meg sem szü-
letett gyerekeknek, akkor most kell elkezdenünk. Ha nem akarjuk tönk-
retenni őket, nem lehet halogatni.” - nyilatkozta a 24.hu-nak a Jeanne 
d’Arc-cal kapcsolatban, Hegymegi Máté rendezővel közösen készült 
interjúban. 

A Katona József Színházban jelenleg a Petra von Kant, a Holt lelkek, 
a Rozsdatemető 2.0, a Jeanne d’Arc és az Ascher Tamás Háromszéken
című Pintér Béla darabban játszik.

Fotó: Kovács Attila

Az év színésznője
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Nagy Ervin

Nagy Ervin színész, szinkronhang és előadó Dunaújvárosban 
született 1976-ban. Szülei élsportolók voltak, ő 1999-ben végzett 
a Színház- és Filmművészeti Főiskolán Máté Gábor és Horvai István
osztályában. Azóta a budapesti Katona József Színház szerződött 
színésze. Felesége Borbély Alexandra, szintén Jászai Mari-díjas szlo-
vákiai magyar színésznő.

A Katona József Színházban játszotta többek között a Szeget szeg-
gel Claudióját, a Játék a kastélyban Ádámját, a Csehov: Ivanov című 
darabjában Borkint, Gustave Flaubert és Forgách András: Dilettánsok
című darabjában Foureaut, a polgármestert, Spíró György: Koccanás
című művében a Segédmunkást, az Ételszállítót, a Maffiózót, a Turistát, 
a Bőrfejűt és Tüntetőt, Goethe: Faustjában pedig a Kanmajom/Bálint/
Konferanszié és Próteus/Harácsoldi/Kar szerephármasokat. 

Az Orlai Produkció Esőember, Kramer kontra Kramer és Csókol
anyád! című darabjaiban is színpadra állt, illetve a Vígszínház és 
Magyar Állami Operaház közös Papagenójában és a Vígszínház Mak-
rancos Katájában is. 

Szerepel Bodzsár Márk nagy sikerű Drakulics elvtárs mozifilmjében, 
az RTL Klub A Tanár című sorozatában, a Valami Amerikai 2018-ban 
bemutatott harmadik részében, a 2017-es Kincsem című sikerfilm-
ben, Enyedi Ildikó: Testről és lélekről című Arany Medve-díjas filmjé-
ben, a Válótársak RTL sorozatban, és a Kossuthkifli filmsorozatban, 
ami Fehér Béla regénye alapján készült. 2014-ben a Fehér isten thriller 
szereplője volt, 2012-ben a Terápia című filmadaptációban tűnt fel, 
2004-ben az Állítsátok meg Terézanyut! filmben, 2002-ben pedig a 
Széchenyi gróf életét feldolgozó Hídemberben szerepelt. 

Nagy Ervin a magyar szinkronhangja Chris Hemsworth, Ryan Rey-
nolds, Johnny Depp és Ashton Kutcher színészeknek. Az utóbbi évek-
ben a A Wall Street farkasa, a Pikachu, a detektív, a Bosszúállók, a Thor,
a Deadpool és a Legendás állatok mozifilmekben hallotta hangját a 
magyar közönség. 

2002-ben a POSZT Legjobb 30 év alatti férfi színésznek járó díját 
kapta meg, majd 2003-ban a Máthé Erzsi-díjat és 2003-ban és 
2005-ben a Súgó Csiga-díjat. A 35. Magyar Filmszemlén 2004-ben 
a Legjobb férfi mellékszereplő díját vette át, 2007-ben a Vastaps-díj 
Különdíját. 2012-ben Jászai Mari-díjat és Magyar Művészetért-díjat, 
2019-ben pedig az Arany Medál-díj közönségdíjat kapott az év szí-
nésze kategóriában.

Jelenleg a Katona József Színház A bajnok, Lélegezz, Ithaka és A Pla-
tonov című darabjaiban szerepel.

Fotó: Börcsök Zsófia

Az év színésze
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Pataki Ági manökenként kezdte pályáját Rotschild Klára szalonjában, 
majd különböző termékek (Fabulon, Pepsi, L’Oréal, Helia-D, és mások) 
reklámarca.

Középiskolásként szerepelt Sándor Pál: Szeressétek Odor Emiliát! 
című filmjében.

Több ikonikus fotó készült róla. Fotósai voltak többek között Fenyő 
János, és az Ez a Divat főszerkesztőségénél: Módos Gábor és Lengyel 
Miklós fotóművészek is.

Az 1980-as években a modellkedés mellett három üzletet igaz-
gató üzletasszony vált belőle.

A ’90-es évektől már producerként vált ismertté.
Ahogy mondja, a véletlen hozta, hogy a filmiparban találta magát. 

Tulajdonképpen férjét, Kovács Gábor producert követte. Miután részt 
vett a cég első játékfilmjének, az Üvegtigrisnek a munkálataiban, ott 
ragadt. Megszerette, és egyre jobban kezdte érdekelni a produ-

ceri tevékenység. Az 1991-ben alapított Filmpartners az évek során 
fokozatosan bővítette tevékenységét. A kezdetben reklámfilmgyár-
tással foglalkozó cég később felkarol olyan produkciókat, amelyek-
nek költségeit részben vagy teljesen egészében, karitatív módon, a 
cég fizette. A cég üzleti alapját – a mai napig – a reklámfilmgyártás 
képezi, de mellette fontos szerepet kap a játékfilmgyártás is.

A pénzügyi, vagy a szervezési rész mindig pótolható, míg a tehet-
ség nem. Éppen ezért becsülte és elismerte azok munkáját – divat-
tervezők, fotósok -, akikkel, mint modell együtt dolgozott. Ugyanígy 
vélekedik arról az időszakról, amikor a Váci utcai üzleteit vezette. Ott  
tehetség nélkül a pénzügyi háttér semmit sem ért volna. 

Producerként is azt gondolja, nem működhet a produkció, ha 
nem ismerik le a tehetséget, ha nem kap elég teret és hiányzik a 
producer és az alkotó közötti bizalom.

Az üzletasszony számára fontos, hogy a filmművészet újra azt 
a rangot kapja meg itthon, amit évtizedekkel korábban betöltött, 
hogy a film közösségszervező erő legyen. Ezért is vállalta el a Buda-
pest Artmozik Egyesületének tiszteletbeli elnöki tisztségét.

2011-ben a Független Producerek Szövetségének alapító ügyve-
zetője. 2015-ben a Magyar Nemzeti Filmalap által első alkalommal 
meghirdetett inkubátorprogram öttagú szakmai zsűrijének egyike. 

Balázs Béla–díjas. Két ízben a Magyar Filmszemlén megosztott 
produceri díjban részesült.

Pataki Ági

50 éve a TOP-on
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Perényi Gyöngyi
 – Mik voltak 2019. évi kiemelkedő eredményei, sikerei, élményei?

 – A 2019-es év üzleti szempontból kétségtelenül az eddigi legsike-
resebb évem volt. Az évről évre folyamatosan bővülő vendéglét-
számunk az idén nagymértékben, ugrásszerűen megnövekedett, 
így az étterem által termelt profit visszaforgatása lehetővé tett fej-
lesztéseket, újításokat, átalakításokat, amelyeknek köszönhetően 
még elegánsabb környezetben és még magasabb színvonalon 
tudjuk fogadni a vendégeket. Természetesen a munkám elisme-
rését és megtiszteltetést jelentett számomra Az Önök megkere-
sése, és a Sikeres nők magazinban történő megjelenés is. Szintén 
munkánk elismerése, hogy a Bigseventravel gasztro portál bevá-
lasztotta éttermünket Európa 50 legjobb steakhouse közé.   
Magánéletemben pedig az év legnagyobb eseménye, élménye, a 
lányom esküvője volt. A mindennapi életem rutinjában változást 
ugyan nem okozott, de elmondhatatlan boldogságot éreztem, 
amikor Szantorini gyönyörű szigetén a család és a legközelebbi 
barátok előtt Vanessza lányom hozzáment élete szerelméhez. 
Anyaként nem is kívánhatok többet, mint hogy boldognak lássam 
a gyerekeimet. Örülök, hogy Vanessza révbe ért, és férje szemé-
lyében partnerre talált. 

– Mi a hitvallása? Milyen tervei vannak?

– Hiszek a célok és az álmok erejében, mert ezek sarkallnak arra, 
hogy túlszárnyaljuk korábbi Önmagunkat. A helyes önértékelés 
szintén sokat számít a célok, sikerek elérésében, ugyan akkor nem 
szabad visszafordítani és az önértékelésünk érzését sikerre, mások 
véleményére vagy kinézetünkre alapozni. Amikor megnyitod az 
éttermedet, akkor még hosszú utat kell bejárnod a sikerig, mert 
a vendégek bőséggel válogathatnak a jobbnál jobb éttermek 
között. Épp ezért ma már nem elég jónak lenni, jobbnak, sőt ha 
teheted, a legjobbnak kell lenni, és folyamatosan lépést kell tar-
tani a vendégek és a kultúra formálódásával, hogy hosszú távon 
is vonzó maradj a vendégek számára. Azt gondolom, hogy a leg-
nagyobb kihívás a folyamatos megújulás mellett – a vendéglátást 
érintő szakember és munkaerőhiány miatt – az étterem színvo-
nalának fenntartása, ezért igyekszem olyan munkakörülményeket 
teremteni, olyan bérezést biztosítani, ami nálunk tartja, vagy von-
zóvá teszi az éttermet a profi szakemberek számára. 

– Mi a sikere titka?

– A sikerem titka a vendég, az a vendég, aki elégedetten megy el. 
Az elégedettsége pedig rajtunk múlik. Rajtam, és a csapatomon. 
Sokan próbálnak szerencsét a vendéglátásban pusztán azért, mert 
profitot látnak benne. De ahhoz, hogy jó házigazdák lehessünk 
nem elég csak az üzleti oldalát megfogni a vendéglátásnak. Ez 
egy hivatás, egy szerelem, melyhez elengedhetetlen az odaadás, 
az elkötelezettség és az alázat, elsősorban a vendég iránt. A siker-
hez az optimizmus is elengedhetetlen. Én szerencsére problémá-
kon való rágódás helyett, megoldást kereső, újdonságokra nyitott 
ember vagyok. Fontosak számomra a vendégektől, a kollégáktól, a 
közvetlen környezetemből érkező visszajelzések, is, hogy érezzem, 
tudjam, hogy jó úton haladok, jó irányt mutatok. Közel 10 év mun-
kájának köszönhetjük, hogy ma már nem csak itthon, de külföldön 
is fogalom a  Prime Steak & Wine neve, hogy nemzetközi szinten a 
100 legjobb steakhouse között jegyeznek minket. Büszke vagyok, 
hogy 2017-ben és 2018-ban a Word Luxury Restaurant Awards-on 
elnyertük  a „Best Luxury Steakhouse in Hungary” címet, valamint 
2018-ban a Luxury Interior Design/Architecture kategória európai 
győztesének is éttermünket választották.

Vendégközpontú 
szemlélet

és önbizalom

Fotó: Király István
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Polgár Judit vehette át 2019. év végén Monte Carló-ban az Európai 
Sakkszövetség első Európai Sakk Legenda díját a női kategóriában.

Az egyetlen nő, aki átlépte a 2700 Élő-pontos szupernagymes-
teri határt. A női világranglistát 1989-től megszakítás nélkül vezette 
2015 márciusáig. 2014 augusztusában bejelentette visszavonulását 
az aktív versenyzéstől 2015-től 2016-ig a magyar férfi válogatott szö-
vetségi kapitánya volt. 2016 novemberében az ENSZ egyenjogúsá-
got szorgalmazó 2030-ig tartó programjának egyik arca lett.

2012-ben indította útjára a Polgár Judit Sakk Alapítványt a Képes-
ségfejlesztésért névvel. A képességfejlesztő sakk 2013-tól önálló 
tantárgyként válaszható az általános iskolák alsó tagozatában. A Sakk-
palota képességfejlesztő tankönyv és munkafüzet sorozat elnyerte 
a 2015-ös Magyar Termék Nagydíjat.

A Polgár Judit által alapított Világsakkfesztivál magyar programjá-
ról a rendezvény megálmodója Polgár Judit így mesélt: „Chess Con-
nects Us” vagyis, „A sakk összeköt minket” – mottó jegyében már ötödik 
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”.

További célkitűzéseiről így beszélt a TOP-nak:
„Tervem folytatni a korábban elkezdett tevékenységeket, a Világsak-

kfesztivált, Sakkpalota és Sakkjátszótér programokat. Szeretett sportá-
gamnak, bár évezredes múltra tekint vissza, szüksége van új, a sakkozást 
elismerő és népszerűsítő eseményekre. Olyanokra, amelyek hűen tük-
rözik a sakkozás sokszínűségét, fontosságát és elismertségét a sport, a 
művészet, a tudomány és az oktatás területén.”  - mondta Polgár Judit.
– Milyen gondolatot osztana meg Olvasóinkkal a sikerről?

Nagyon gyakran kapom meg ezt a kérdést, hogy mi a siker titka 
stb. Úgy gondolom, hogy a siker az szubjektív, mindenkinek meg 
van a saját sikere, ami persze nem összekeverendő a teljesítmény-
nyel! Mostanra arra a következtetésre jutottam, hogy alapvetően 
a hozzáállásunkat kell komolyan venni, hogy alázattal vagyunk-e 
munkánk iránt, hogyan viszonyulunk a másik személyhez, mennyire 
tudunk empatikusak lenni. Nem másra fogjuk a sikertelenséget, 
hanem mi magunk tegyünk folyamatosan erőfeszítést, hogy máról 
holnapra többek legyünk!

Polgár Judit

Sakk Legenda
Fotó: Erdősi Tibor
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Puskás Tamás

1959-ben született Budapesten. Rendező, színész, színházigaz-
gató. 1982-ben Major Tamás osztályában diplomázott a Színház- 
és Filmművészeti Főiskolán, ahonnan rögvest az akkor alakuló 
budapesti Katona József Színház szerződtette. 1984–1987 között 
a Színház- és Filmművészeti Főiskola rendező szakát is elvégezte. 
1985–1987 között a Pinceszínpad tagja lett. 1987-ben a Vígszínház 
rendezője illetve színésze volt. 1987–1992 között a Madách Színház 
tagja lett. 1992–1994 között az Egyetemi Színpad igazgatója volt. 

Egy egész ország ismerte meg a Szegény Dzsoni és Árnika című 
filmből még a nyolcvanas évek közepén, de játszott a Família Kft, a 
Kisváros, a Limonádé sorozataiban,a Dráma a vadászaton, a Redl ezre-
des és a Hamvadó cigarettavég című filmekben is, valamint jónéhány 
amerikai moziban. Mégsem a mozivásznat, hanem inkább a színház 
világát választotta. 2003-ban sikeres pályázattal a Vidám Színpad 
élére került. A veszteséges intézmény a legjobb kezekbe került: a 
2008 óta Centrál Színház nevet viselő teátrum igazi sikersztori. Két 
színpadon az előadások teltházzal futnak. 2017-ben a színházat 
működtető céget Puskás Tamás megvásárolta. Így fogalmazott: „A 
Centrál Színházat én teremtettem, legyen hivatalosan is az enyém! 
Szerettem volna elérni, hogy szakmai vagy politikai okból ezt senki ne 
vonhassa kétségbe.” Tavaly pedig, a színház 10 éves születésnapi ren-
dezvényen elmondta, hogy „a Centrál Színház ma Budapest egyik leg-
kedveltebb teátruma. Az intézményt csődközeli állapotából és szakmai 
számkivetettségéből hosszú évek kitartó munkája vezette el jelenlegi 
sikereihez. Hálás vagyok azoknak a nagyszerű kollégáknak, akik mellénk 
szegődtek és a közönségünknek, hogy bíztak bennünk!”

Puskás Tamás a színigazgatás mellett a Centrálban futó darabok 
túlnyomó részét rendezőként is jegyzi.  Olyan, hosszú évek óta siker-
rel futó darabokat vitt színre, mint az Illatszertár, a Pletykafészek, a 
Függöny fel!, a Nem félünk a farkastól, a Házassági leckék, a Delila, a 
Nemek és igenek, vagy éppen a színház korszakos sikere, a My fair 
lady. Színészként a New York-i komédia című előadásban látható.
Jelenleg Neil Simon, a nevettetés nagymesterének örökzöld darab-
ját, a Legénylakást rendezi Tompos Kátyával és Stohl Andrással a 
főszerepben, melynek bemutatója december 21-én lesz. Januárban 
pedig Tracy Letts az Augusztus Oklahomában szerzőjének legújabb 
darabjában, a Mary Page Marlowe / Egy élet című előadás rendezé-
sébe kezd, melyben Básti Julit és Borbély Alexandrát láthatja majd 
színpadon a közönség 2020 márciusában.

Legfőbb szövetségese felesége, Básti Juli, akivel több mint 33 éve 
házasok, két közös gyermekük van, Samu és Dávid.

„Hálás vagyok azoknak a nagyszerű 
kollégáknak, akik mellénk szegődtek 
és a közönségünknek, hogy bíztak 

bennünk!”

Fotó: Sárosi Zoltán
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Az elmúlt néhány hónapban három fontos orvosi díjat is meg-
kapott az 51 éves, budapesti születésű Roska Botond molekuláris és 
sejtbiológus, a Friedrich Miescher Orvosi Kutatóintézet neurobio-
lógiai kutatócsoportjának vezetője. A kutatóorvos a Semmelweis 
Egyetemen szerezte diplomáját, jelenleg a Bázeli Molekuláris és 
Klinikai Szemészeti Intézet igaz-
gatója, a Bázeli Egyetem Orvos-
tudományi Karának professzora, 
és a Friedrich Miescher Orvosi 
Kutatóintézet neurobiológiai 
kutatócsoportjának vezetője.

2019 januárban az első magyar 
kutató lett, aki elnyerte a Nobel-
díj előszobájának tartott Louis 
Jeantet-díjat. Az 1986-os alapí-
tású díjat évente 2-3 orvosnak 
osztják ki. Az 1969-ben született 
kutató a vizuális információ alap-
vető feldolgozási folyamatainak 
a felfedezésért és a látásvissza-
állító génterápia kidolgozásáért 
ismerték el.

Roska Botond kapta a Sem-
melweis Egyetem legnagyobb 
presztízsű nemzetközi tudomá-
nyos elismerését, a Semmelweis 
Budapest Awardot. Az egyetem 
közleménye szerint a kutató, 
„munkatársaival az emberi látás 
visszaállításán dolgozik, kutatá-
saik eredményekként hamaro-
san gyógyíthatóvá válhatnak a 
vakság azon típusai, amelyeket a 
szem fényérzékelési képességének 
elvesztése okoz.”

Végül 2019. augusztus 20-án 
Áder János köztársasági elnök 
adta át Roska Botond neuro-
biológusnak a Magyar Szent 
István-rend kitüntetését a Sán-
dor-palotában.

A Bázelben kutató magyar professzor egy interjúban így nyilat-
kozott: „Olyan vakság, amin egyáltalán nem lehet segíteni, nem létezik. 
Még azokon a betegeken is lehet valamennyit segíteni, akiknek a komp-
lett látóidege hiányzik. Minden attól függ, hogy mennyi pénzt áldoznak 
rá.”

Roska Botond

A látás-visszaállító terápia kidolgozója
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Sikeres életpálya

Rudolf Péter

Rudolf Péter Magyarország Kiváló Művésze-, Kossuth-, és Jászai 
Mari-díjas színész-szinkronszínész, rendező. 1959. október 15-én 
született Budapesten. Gyermekkorát Őrszentmiklóson, Vácdukán 
és Vácott töltötte. 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 meg-
szerette őt az egész ország.

1983-tól 1998-ig a Vígszínház társulatának volt a tagja, aztán sza-
badúszó 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. Saját bevallása szerint élete legnagyobb és leg-
izgalmasabb feladata 2013-14-ben a Fehér Béla lebilincselő regényé-
ből 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 Filmakadé-
mia neki ítélte a legjobb férfi főszereplőnek járó Magyar Filmdíjat 
Török Ferenc 1945 című, az egész világot nagy sikerrel bejárt filmjé-
ben játszott alakításáért. 2018-ban a Vándorszínészek című filmdrá-
mában szerepelt.

A Centrál Színház 2016 óta nagy sikerrel játssza Edward Albee: Nem 
félünk a farkastól című drámáját, melynek egyik főszerepét alakítja. 
Hamarosan a Tökéletlenek című fergeteges komédiában játszik, szin-
tén a Centrál Színházban. „Őrült egy történet, melyben csupa baj-
ban 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 fog-
nak, de közben el-elszorul az ember szíve, nézve ezt a vergődést.” 
– meséli az előadásról.

Felesége Nagy-Kálózy Eszter színésznő, gyermekeik Flóra (Nagy-Ká-
lózy Eszter előző házasságából), Olivér és Szonja.

Hitvallása: Akinek nincs humora, nehezebb dolga van az életben, 
az önirónia pedig egyenesen gyógyszer!

Rudolf Péter első pécsi rendezésével 2019. december 6-án Moli-
ére vígjátékával, Az úrhatnám polgárral debütált. Több művészeti 
ág találkozik a darabban, például a balett és a kórus is felbukkan 
majd, helyenként pedig a commedia dell’arte elemei. Fontos témát 
dolgoz fel, hogy hogyan bolondul meg egy ember a pénztől. Ez 
egyébként mindenféle korszakban és történelmi helyzetben isme-
rős szituáció, - mondta a rendező. 2020-ban Rudolf Péter a Nyugat 
császára című komédiát állítja színpadra a Pesti Színházban.

Fotó: Sárosi Zoltán
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Nanushka
Sándor Szandra magyar ruhatervező, a Nanushka márka alapítója 

és kreatív igazgatója. 2006-ban elnyerte az Év Fiatal Divattervezője 
díjat. Jelenleg a világ százharminc országában elérhetőek kreációi.

A divat világa iránti fogékonyságát a szülő házból hozta magával, 
mivel édesanyja az elsők közt kezdett gyermekdivattal foglalkozó 
vállalkozásba. Tanulmányait a London College of Fashion intézmé-
nyében folytatta. 

2008-ban A jövő ígérete díjat kapta. 2016-ban Baldaszti Péter csatla-
kozását követően vállalkozása nyitott a nemzetközi piac felé. Olyan 
kollekciót készít, melyben a darabok egyszerűen variálhatóak. Inspi-
rációja a változatos kultúrák találkozása. 2017-ben elnyerte az Instyle 
év tervezője díját, 2018-ban pedig elnyerte a Magyar Turisztikai Ügy-
nökség Pro Turismo-díját.

Az első magyar tervező, aki kollekcióit a New York Fashion Week 
keretein belül, hivatalos kalendárium kereti közt prezentálhatta 

több ízben.  2018 februárjában megnyitotta Los Angelesben saját 
pop-up storeját.

Sándor Szandra New Yorkban nyitotta meg saját üzleté 2019 októ-
berben. 2020-ban pedig Londonban tervezik egy újabb bolt kiala-
kítását. A világszerte több mint 150 nagyvárosban, és online is jelen 
lévő magyar divatmárkát olyan hírességek viselik, mint Uma Thur-
man, Dua Lipa, Jennifer Lawrence, Katy Perry vagy Kristen Bell.

Kultúrák 
randevúja
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Sebestyén Balázs

Sebestyén Balázs a Z+-on kezdte pályafutását, a Megálló című 
kívánságműsorban. Azóta többféle műsorban mutatta már meg 
tudását; volt már a csábítók között összeugrasztó a Kísértésben, vagy 
nagy nevettető, megviccelő a Kész átverés című műsorban. Vezetett 
már bokszmérkőzést a Sztárbox keretei között, majd a Legyen ön is 
milliomos! műsorvezetőjével, Vágó Istvánnal a Pókerarc című vetél-
kedőben.  2008. októberében és novemberében a Celeb vagyok 
ments ki innen! egyik műsorvezetője volt Lilu és Vadon János mellett. 

2008. és 2009. folyamán nagy sikere volt A Széf kvízműsorral. Majd 
a következő évekből emlékezetes a Kód, az Egy perc és nyersz, a Hun-
gary’s Got Talent.

Sebestyén Balázs szókimondó, aki szeret fricskázni, odamondo-
gatni „áldozatainak”. A fiatalok jó fejnek tartják, az idősebbeknek 
talán kicsit tovább tarthat megszokni a személyiségét.

A mindig szélesen mosolygó műsorvezető igyekszik mindent a 
humor oldaláról megközelíteni, öniróniája pedig még szimpatiku-
sabbá teheti sokak számára, hiszen mindenképen pozitív tulajdon-
ság, ha valaki önmagán is tud nevetni. 

Balázs igazán hálás lehet azért, hogy műsorvezetőként a legkü-
lönfélébb feladatok találják meg, hiszen teljesen más fellépést köve-
tel meg egy „valósághow” Való Világ 4-5 (2010-2012), egy játék, és 
egy reggeli rádióműsor.

Láthatóan mindegyik műfajban jól érzi magát, és az újabb felké-
rések, megkeresések azt igazolják, hogy a nézők is szívesen látják 
a képernyőn. Az elmúlt évben a Gyertek át! és Nyerő Páros újabb 
szériája volt igazi közönségsiker Balázs „celebrálásával.”

A műsorvezetőnek sikerült a pletykalapokat elkerülnie, a magá-
néletét megőriznie, intim szféráját elzárni a kíváncsi szemek elől. 

Balázs a tévében sikert sikerre halmoz, s vajon mi lesz a követ-
kező nagy kihívás az életében? Még nem tudni, de egy biztos: Azt is 
hasonló jókedvvel és intenzitással fogja végezi.

A televíziózás mellet a rádiózással is foglalkozik A Class FM reg-
geli műsorát vezette Vadon Janival és Rákóczi Ferivel. Jelenleg a 
Rádió1-en ugyan ez a felállás Balázsék címen.

A Gyertek át! című műsorban már, mint gyártó is részt vett. Erről 
így beszélt: „Még nem tudom mi lesz tizenöt év múlva, de mindenkép-
pen a tartalomgyártásban látom a jövőm.”

A legismertebb 
médiaszereplő

Fotó: RTL Klub
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Sebestyén Katja

– Mik voltak a 2019. évi kiemelkedő eredményei, élményei?

– Azt hiszem, elmondhatom, hogy a gyerekeim születésének évein, 
és a diploma szerzéseim évein kívül a 2019-es évem volt a leg-
sikeresebb, és ráadásul szinte minden a 10-es szám bűvkörében 
volt. Arról ismerhetnek az emberek, hogy rengeteg közösségben 
énekelek és nagyon sok ének, illetve zeni formációval vállalok fel-
lépéseket. Valahogy idén több formáció ezek közül komoly elis-
meréseket kapott, ezt nagyon nagy sikernek élem meg. Például 
idén a 10-dik Muzsika Hídja Nemzetközi Kórusfesztiválon a Pans-
lavia énekegyüttes, amelynek egyik szakmai vezetője vagyok, 
ARANY fokozatot kapott. Vagy ott van az Erkel Operastúdió tár-
sulata, amelynek 10 éve tagja vagyok, komoly állami elismerést 
kapott. Kulturális értéket teremtő munkájával elnyerte a Magyar 
Alapfokú Művészetpedagógia Értéktára címet az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumától. Ezen kívül az operastúdiónk társulata a 
zeneiskolánkon belül 2019-ben az év együttese lett. Közel 10 éve 
foglalkozom játszóházakban gyermekzenével, és közel 10 éve 
vezetek olyan kórust Újpesten, ahol kizárólag újpesti bölcsődei 
dolgozók énekelnek. Rengeteg fellépésre járunk, miközben ismer-
tebb kórusdalokat énekelünk, sok-sok gyermekdalt dolgozunk át, 
és Forrai Katalin zenepedagógiáját, mint értéket, beépítjük a saját 
zenénkbe. Forrai Katalin-díjban részesültem, „Forrai Katalin zene-
pedagógiai örökségének, a bölcsődei nevelés alapértékeként 
való közvetítéséért". És végezetül úgy látszik, én 10 évente próbá-
lok szerencsét a tévéknél, ami most hatalmas sikert hozott, hiszen 
a TV2 Sztárban Sztár leszek tehetségkutató átváltozó show-jának 
döntőse lettem, ami nagy büszkeséggel tölt el, 13 különböző 
átváltozásban, karakterben próbálhattam ki képességeimet. 

– Mi az ars poétikája? Mik a tervei?

– Hiszek a zene, a különböző művészetek erejében, hogy kultúrá-
kon, nemzeteken, vallásokon, politikán, sztereotipizálásokon felül 
ívelhet, ha azt jól csinálja a művész. Terveim között egy komoly 
Guinness-Rekord koncert van, amit még nem tudom, mikor 
lenne, de szeretnék a legtöbb nyelven éneklő énekesnő címének 
tulajdonosa lenni. Jelenleg több mint 40 nyelven énekelek lega-
lább egy-egy dalt, jó lenne ezt a rekordot 50 dallal felállítani. Ezen 
kívül szívesen kiadnék egy saját albumot, telis tele saját, vagy rész-
ben saját dalokkal.

– Minek köszönheti a sikert?

– Nálam a siker titka egyértelműen a zene, és a humor. A tanul-
mányaim során, és a zenei életem során is a zene és a humor 
segített átvészelni a legtöbb akadályt. Érdekes, hogy 4 diploma-

munkám közül 3 is a zenéhez kötődik, pedig nem zenei végzett-
séget adó diplomáim vannak. Orosz nyelvtanári szakdolgozatom 
és bolgár nyelvtanári szakdolgozatom is a zene szerepéről szólt 
az adott nyelv tanítása kapcsán. Nyelvészeti diplomáim közül az 
egyik az orosz és magyar börtöndalok, tolvajdalok összehasonlí-
tására épült. Mind tartalmilag, mind szerkezetileg, mind zeneileg 
komoly összehasonlításokat végeztem. Munkám során, több mint 
240 orosz és magyar börtöndalt sikerült gyűjtenem. Ráadásul a 
Sztárban Sztár leszek című műsorban is engem a humor és a zene 
ereje segített bejutni az élő show-ba, majd úgy gondolom, min-
den továbbjutásomnál is komoly szerepe lehetett a humornak. 
Hol zene és humor, ott béke honol! ZENE! HUMOR! BÉKE!

A zene, és a humor segíti

Fotó: TV2
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Sportmarketing Díjak
A legértékesebb sportolók és sportcsapatok

A Sportmarketing Díj keretében idén először díjazták a legérté-
kesebb hazai sportolói és sportcsapat márkákat. Ehhez az MMSZ 
Sportmarketing Tagozatának tagjai állítottak össze egy 20 csapatot 
és 30 sportolót tartalmazó listát, amit a Neticle Media Intelligence 
cég értékelt. Ennek eredményeként született meg mind sportolói, 
mind sportcsapat oldalon a Top 10 a legértékesebb hazai sport-
márka.

A módszertanban szerepet kapott az adott sportoló vagy sport-
csapat említéseinek száma az online médiában és a social média 
térben 2019-ben ezt, mint médiaérték vettük figyelembe. Emellett 
vizsgáltuk az említések attitüdjét is, hogy mennyire volt pozitív vagy 
negatív, ezt márka értékként vettük a rangsor kialakításánál számí-
tásba. Emellett a harmadik mutató a követői bázis nagysága volt. 

A nemek arányát tekintve kijelenthető, hogy míg az első öt spor-
toló közül három nő is van a tíz legjobb között nem találunk több 
sportolónőt. A sportágakat illetően egyértelmű a hagyományos 
siker sportok dominanciája, mint az úszás és a labdarúgás 3-3 helye-

zéssel, ezt követi a tenisz 2 helyezéssel és az autósport, valamint a 
korcsolya 1-1 képviselője

A márka attitűdöt illetően is tarolnak az úszok, de ebben a listában 
nem Hosszú Katinka révén, aki csak a negyedik helyen áll a megíté-
lést illetően, hanem Kapás Boglárka és Milák Kristóf miatt, akik az 
első és a második helyen végeztek ezen a listán. Mindkettejük ered-
ménye közel kétszerese a harmadik helyezett Michelisz Norbertnek, 
aki még mindig nagyon erős pozitív márka attitűddel rendelkezik. 

A követői bázist, azaz az elérést illetően részben visszaáll a világ 
rendje Hosszú Katinka második helyével, de azért kis meglepetés 
itt is van azáltal, hogy a legtöbb követővel rendelkező sportoló 
Dzsudzsák Balázs lett. 

Legértékesebb sportcsapat márkák
Hasonló szempontok mentén, részletesebben vizsgálva a sport-

csapatok márkaértékének top 10-es listáját egyértelműen látható a 
nagymúltú és/vagy a jelenben sikeres klubcsapataink dominanci-
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ája. Az összesített listában az első helyen a Telekom Veszprém férfi 
kézilabdacsapata végzett, második helyen a Győri Audi ETO női 
kézilabda csapat, míg a harmadik helyen a MOL- Pick Szeged férfi 
kézilabdacsapat előzte meg hajszállal az FTC labdarúgócsapatát, 
aki a negyedik helyen végzett. Összességében elmondható, hogy 
a csapatsportokban domináns a klasszikus látványsportok jelenléte, 
hiszen négy kézilabda csapat mellett három kosárlabda csapat, két 
foci csapat és egy jégkorong csapat szerepel a legjobb tíz között. 
A nemek arányát tekintve azt látni, hogy az egyéni sportolói listá-
nál gyengébben szerepelnek a női csapatok a sportcsapatok már-
kaértékét illetően. Elmondható, hogy a Ferencváros az egyetlen 
klub, akinek két csapata is a top 10-be jutott, valamint az is látható, 
hogy Budapest mellett Székesfehérvár az a város, ami több klubot 
is a ranglistán tudhat. Emellett feltűnő, hogy egyetlen Kelet Magyar-
országi csapat sem tudott a legjobbak közé kerülni a márkaértéket 
illetően.

A metrikák mentén egyesével elemezve az eredményt megálla-
pítható, hogy megjelenés szám tekintetében a Telekom Veszprém 
az Újpest FC és a Ferencváros focicsapata végzett az első, máso-
dik és a harmadik helyen, míg hajszálnyira lemaradva a negyedik 
helyen a Győri Audi ETO KC végzett. Ez a négy csapat egyébként 
egymáshoz közeli teljesítménnyel élesen elszakadt az őket követő 
hat csapattól, akik közül a legjobb Pick Szeged is csak feleannyi 
említést tudhat magáénak, mint a győri csapat.

A márka attitűdöt illetően az első helyen itt is a Telekom Veszp-
rém végzett őt két másik kézis klub a MOL-Pick Szeged és a Győri 
Audi ETO KC követte.

A követői bázist illetően Magyarország legnépszerűbb klubja 
valójában a legnagyobb követői bázist tudhatja a magáénak, azaz 
a FTC labdarúgócsapata lett az első a Veszprémet és a Győrt meg-
előzve 

Forrás: www.sportmarketingsummit.hu
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Szalay Kriszta

Színész, író, rendező, producer, és több színtársulás alapítója. 
2008-ban ő hozta létre a Kapcsolda programot. Társadalmi és szoci-
ális érzékenysége nem marad a „fiókban”, hanem agilis aktivistaként 
sokat tesz az „ügyek” sikeréért. Ha a neve elhangzik valamely tudósí-
tásban, ott történik valami emberfelettien emberi.
– Mik voltak a 2019. évi kiemelkedő eredményei? 

– Egész évben, mint eddig is körbe utaztam Magyarországot, és 
számos helyen előadtam a Maradjunk annyiban című, egy haj-
léktalan nő, s az én 5 napos hajléktalanságom történetéről szóló 
darabom.  
Már 26 éve társadalmi munkásként teszem a dolgom. Ebben az 
évben úgy éreztem az önkormányzati képviselő 
jelölés elvállalásával erőt, hitet, bátorságot adok 
sokaknak a mai félelemkeltett országunkban. 
Beleálltam komoly szerepvállalással a kerületi 
polgármester-jelölt, és Budapest főpolgármes-
ter-jelölt kampányába is. Megérte. Megtisz-
telő érzés volt több ezer nő Szuper WMN díja, 
melyet D Tóth Krisztáék minden évben átadnak 
a legtevékenyebb, legbátrabb nőknek.

– Mi a hitvallása, tervei, célkitűzései?

– Hiszek a sorsban, hiszek a tisztaság, az önérdek 
nélküliség célravezető erejében. Mindig tele 
van a fiókom tervekkel, de hagyom, amelyiknek 
sorsszerűsége van, az kerül előtérbe. Ebben az 
évben szeretnék egy integrált előadást meg-
rendezni a társadalmunk három, nehéz helyzet-
ben élő rétegével. Hajléktalanok, sérült fiatalok, 
és pályakezdő művészek közreműködésével. 
Húsz évig játszottam az Ötödik Sally című előa-
dást, egy öt személyiségű nő történetét. Át 
akarom adni a stafétát, hogy a nézők tovább 
gyógyuljanak a darab által. Földes Eszternek 
fogom megrendezni a darabot..., ha találunk 
rá anyagi forrást és helyet. Egyebekben sze-
retném az angol írásbeli középfokú nyelvvizs-
gát letenni, mert csak akkor jelentkezhetek a 
doktorim megvalósításához. Imádok tanítani, a 
lelkeket ápolni a tanítás, a közös alkotás által, s 
ehhez nélkülözhetetlen a DLA megszerzése, de 
minden abban a sorrendben lesz, ahogy a sors 
engedi.

– Mi a sikere titka?

– Nem török sikerre, csak teszem a dolgom, viszont kitartó vagyok, 
ha el kezdek valamit, mindig a pozitív végkifejletet látom. Nem 
zavar meg mások hitetlenkedése, pesszimizmusa, megyek az 
általam előre vetített Úton. Ahogy valaki mondta rólam, mindig 
az ügyre gombolom a feladatot. Soha nem az öncélúság hajt. 
Szeretnék minél békésebb, egészségesebb országban élni, s 
ehhez dolgoskodom, úgy társadalmi szerepvállalásaimban, mint 
alkotásaimban. Nagyon erős a szeretet vezérelte hitem, ez a kulcs. 
Az ügyek sikerre vitele hajt és nem a szimpla siker, ez a legcélrave-
zetőbb számomra.

Az ügyek sikerre vitele hajtja

Fotós: Dóka Attila
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Szász Attila

Szász Attila televíziós- és filmrendező, forgatókönyvíró, producer, 
újságíró. 1972-ben született Szolnokon. Szolnokon járt gimnázi-
umba, majd 1991-től a Színház- és Filmművészeti Főiskola hallgatója 
volt. 1996-ban producerként diplomázott. 

Először filmkritikusként írt a nyomtatott és az elektronikus saj-
tóban, filmajánlókat és előzeteseket készített, később saját filmes 
céget alapított és filmforgalmazással kezdett el foglalkozni. A PR 
szakmában is kipróbálta magát, dolgozott többek között a Vodafo-
ne-nak és a McDonald’s-nak is. 

2000-től a VOX magazin főszerkesztője volt. 2001-ben készítette el 
első reklámfilmjét, majd felhagyott az újságírással. Beiruttól Dél-Afri-
káig forgatott, több, mint 70 reklámfilm az ő munkája. 

2004-ben jelent meg az első kisfilmje, a Most látszom, most nem 
látszom. Első játékfilmje, a Berni követ egy néhány órás túszdráma 
történetét mutatja be, részben valós, 1968-as események alapján. 
2014-ben jelent meg. 2015-ben mutatták be a Félvilág című filmjét, 
ami az 1914-ben meggyilkolt, híres budapesti kurtizán, Mágnás Elza
élete utolsó négy napját mutatja be. Mindkét filmet Köbli Norbert
forgatókönyvíróval együtt készítette.

2018-ban jelent meg, a szintén Köbli forgatókönyve alapján 
készült Örök tél, ami az ukrajnai Gupvi táborokban kényszermunkára 
fogott magyar nők történetét meséli el. A film Havasi János: Lánykák, 
az idő eljárt című könyve alapján készült, a Gulág Emlékbizottság 
támogatásával. Főszereplője, Gera Marina a filmbeli alakításáért 2019 
novemberében Emmy-díjat kapott. 

Szász Attila első mozifilmjét, az Apró meséket 2019-ben mutat-
ták be. A romantikus thriller a második világháború után játszódik, 
Szabó Kimmel Tamás és Kerekes Vica főszereplésével. 

„A háború utáni időszakban az emberek idegállapota még talán 
indokolttá tette, hogy könnyen bántsák egymást, hogy gyorsan kijöjjön 
belőlük az állat – de ma mitől vagyunk ilyenek? Miért követjük el újra 
ugyanazokat a hibákat? Valószínűleg újra el kell majd jönnie egy hábo-
rúnak ahhoz, hogy megint egy időre megtisztuljunk. Szörnyű, hogy ezt 
nem ismerjük fel. Az emberek főleg azért járnak ugyan moziba, hogy 
szórakozzanak, de jó lenne, ha maradna egy gondolat a fejükben, amin 
még morfondírozhatnak. Most ez lenne a mi kis üzenetünk a „küszöb 
alatt”: hogy miért tartunk még mindig itt.” - mondta az Apró mesék 
kapcsán a WMN újságírójának. 

Filmjei több mint 150 fesztiválon szerepeltek, 40 nemzetközi díjat 
nyertek, kaptak kritikai elismeréseket és váltak közönség kedvencé 

szerte a világon. 2017-ben Balázs Béla-díjat kapott, 2018-ban pedig 
az Örök télért a Legjobb rendezés díját hozhatta haza a montreali 
filmfesztiválról, illetve a legjobb európai tévéfilmnek járó díjat kapta 
a berlini Prix Europa fesztiválon. Az Arany Medál-díjat az év filmren-
dezőjeként kapta meg.

Fotó: Kovács Attila

Az év fi lmrendezője
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Szinetár Dóra és vendégei különleges zenei produkciót vará-
zsoltak a Várkert Bazár színpadára 2019. október 31-én. Az UNICEF 
Magyarország frissen kinevezett jószolgálati nagykövete Világom 
hangjai címmel szervezett koncertet művésztársaival, Dés Lászlóval, 
Jávori Ferenc „Fegyával”, Szirtes Edina Mókussal és a Romengo együt-
tessel. A koncert bevétele teljes egészében az UNICEF Magyaror-
szág gyerekekért végzett munkáját támogatja. 

„Az UNICEF-et mindenki azzal segíti, amivel tudja. Esetemben 
a színpad és a zene az, amihez a legjobban értek, így rögtön egy 
jótékonysági koncert szervezése jutott az eszembe. Mertem egy 
nagyot álmodni.” – mondta Szinetár Dóra. A gondolatot hamar 
tettek követték, a jószolgálati nagykövet felhívta kedvenc zenész-
társait. „Megkerestem azokat a zenész kollégáimat, akiket nagyon 
szeretek és tisztelek, hogy állítsunk össze egy exkluzív műsort erre 
az egy estére. Mindannyian azonnal igent mondtak és természete-
sen pro bono vállalják a fellépést. Nagyszerű partnerekre leltem a 
Várkert Bazár munkatársaiban is, akik az első pillanattól támogatták 
az elképzelést és így már közösen folytathattuk a munkát.” – tette 
hozzá a három gyerekes édesanya. 

Az este folyamán négy különböző zenei világ dallamai szólal-
tak meg. „Megpróbálom összevegyíteni ezt a sok értékes embert. 
Mindenkivel zenélünk majd közösen, azonban elhozzák magukkal 
a saját hangzásvilágukat is. Lesz egy klezmer, egy cigány, egy musi-
cal-jazz és egy Kárpát-medencei etno blokk, vagyis igen színes zenei 
egyveleggel készülünk. Ezek a varázslatos zenék itt élnek mind-
annyiunk lelkében, hiszen a Kárpát-medence szülöttei vagyunk, 
ezért kapta a produkció a Világom hangjai címet.” – mondta
Szinetár Dóra a koncertet megelőzően.

„AZ UNICEF jószolgálati nagykövete lettem. Hangszóróként sze-
retnék működni, és felhívni a figyelmet például a gyerekjogoka.” – 
nyilatkozta a művésznő.

Lapzártakor érkezett a hír:
A Szabó Magda Pilátus című regénye alapján készült filmet 

négy kategóriában díjazták a Milánói Filmdíjon: a legjobb rendező 
(Dombrovszky Linda), a legjobb női főszereplő: Hámori Ildikó, a leg-
jobb operatőr (Hartung Dávid) és a legjobb vágó (Mezei Áron) díját 
kapta meg.

Szinetár Dóra

„Hangszóróként szeretne működni”

Fotó: Szinetár Dóra édesanyjával,
Hámori Ildikóval, UNICEF Magyarország
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Tóth Zita

Tóth Zita 2018-ban az év női alpesi sízője, huszonkétszeres korosz-
tályos és négyszeres felnőtt magyar bajnok, Pass Thurn FIS-verseny, 
óriás-műlesiklás: ezüstérem, EYOF 2019 műlesiklás: 9. hely. „Nem 
tudok olyan gyorsan száguldani a pályán, hogy ne akarnék még 
gyorsabb lenni.”

 – Mik voltak az elmúlt év kiemelkedő eredményei?

 – A tavalyi szezonom nagyon jól sikerült. Sokat tudtam mind fizikai-
lag, mind technikailag fejlődni. Ez volt az első évem ifi versenyzőként 
és már lehetőségem volt az úgynevezett FIS, azaz a Nemzetkőzi Sí 
Szövetség versenyein indulni. Minden ilyen versenyen elért ered-
ményt pontokra váltják, amik besorolják a versenyzőt a világranglis-
tán. Egy jó pont kisebb rajtszámot és a nagyobb világversenyekre 
indulási jogot jelenthet. A célom nem is volt más, mint ezeken a 
megmérettetéseken jó sízéssel a bemutatkozás. Nagyon boldog 
vagyok, hogy néhány jól elkapott futam után versenyről versenyre 
egyre jobb eredményeket értem el és a szezon végére szlalomban 
33 pontot szereztem, ami eddig magyar versenyzőnek még nem 
sikerült. Az évjáratom világranglistájában a legjobb tízben tudtam 
végezni, ami nagyon biztató a jövőre nézve.  
2019 fénypontja a szarajevói EYOF volt számomra. Hatalmas élmény, 
és megtiszteltetés volt Magyarországot egy ilyen rangos versenyen 
képviselni. A legjobban az tetszett, hogy a többi magyarral egy 
nagy csapatot alkottunk, drukkoltunk egymásnak és együtt meg-
tudhattuk, milyen is egy olimpiai rendezvény. A verseny napján 
nagyon nehéz körülmények voltak: köd volt és hol az eső, hol a hó 
szakadt. Fejben sikerült erősnek maradnom, és a kilencedik helyre 
kerülnöm, aminek nagyon örültem. A szezon vége felé rendezték 
az Országos Bajnokságot, ahol a 26. Magyar Bajnoki címemet sike-
rült megszereznem.

 – Mi a motivációja, mi a hitvallása?

 – Úgy gondolom, hogy nincs olyan álom, amit ne lehetne elérni 
kemény munkával, elszántsággal és egy kis szerencsével. Teljes 
szívemből hiszem, hogy magyarként is lehet a világ legjobb síe-
lőjének lenni. Nyáron a felkészülésem nagyon jól sikerült, erősnek 
érzem magam és alig várom a versenyeket. Az idei évben tovább 
szeretném majd csökkenteni a FIS pontjaimat, és a korosztályos 
világranglistán továbbra is az élmezőnyben szeretnék lenni, ezzel 
Magyarországnak egy extra kvótát szereznék az ifjúsági olimpiára. 
A fő versenyem a YOG lesz idén, ahol a top hatba várom maga-
mat. Néhány Európa kupa futamon is próbára szeretném tenni 
tudásom. 

 – Minek köszönheti sikereit?

 – Nagyon motivált vagyok, amit a fejembe veszek, azt megcsiná-
lom. Kiskoromban több sportágat is versenyszerűen kipróbáltam, 
amikből rengeteget tanultam. A saját bőrömön tapasztalhattam, 
hogy milyen elképesztő munkát fektetnek be, például az úszok 
kiskoruktól fogva a sportba. Így tudatosult bennem, hogy egy 
kimagasló eredményhez nem elég hébe-hóba edzeni. „Az ered-
mény csak a szótárban előzi meg a munkát” idézi az edzőm is 
sokszor.  Az egész életem a sportról szólt, amióta az eszemet 
tudom, fejlesztem magamat. Így történt, hogy a koordinációm 
és az egyensúlyom javítása miatt megtanultam egykerekűzni, 
zsonglőrködni, vagy akár ezt a kettőt egyszerre csinálni. Az edzé-
seimen igyekszem száz százalékot nyújtani, ettől fejlődök. De a 
legeslegfontosabb az az, hogy imádok síelni és azt csinálom, ami-
ben a legtöbb örömöm lelem.

Alpesi síző
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Vámos Magda

A divat legendás nagyasszonyának jelzőjét már évtizedekkel 
ezelőtt kiérdemelte: Mi még ezt a címet is fokoznánk, nemzetközi 
nyelvre átültetve. Mrs. Mode. Az örökifjú ruhatervező azzal dicse-
kedhet, hogy a világon ő a szakma legrégibb aktív képviselője 
nyolcvanhét évesen! A divat nagyasszonya fittyet hány a korára, 
divatosan öltözködik, a hajára és a sminkjére is nagy gondot fordít.

Vámos Magda 1951-ben végzett a Szépmíves Líceumban divat-
tervezőként. Grafikusként az Anatómiai Intézetnek és a Növénytani 
Intézetnek, majd a Vérellátó és Ápolónőképző Intézetnek dolgo-
zott. 1952-ben került a Minőségi Női Ruhaüzembe, majd 1954-től a 
Ruhaipari Tervező Vállalatnál dolgozott. 1958-ban a Brüsszeli Világ-
kiállításon az általa tervezett estélyi 
ruha nagydíjban (Grand Prix) részesült. 
Az 1980-as években útjára indított 
Aranygyűszű pályázaton a divatterve-
zők közül az első díjazott Vámos Magda
volt. 1969-től a Debreceni Ruhagyár 
művészeti vezetője. 1974-től ismét a 
Magyar Divat Intézet munkatársa, a 
tervezési főosztályt vezette, később 
művészeti vezető lett.  
A nyomtatott médiában a ’70-es, ’80-as 
években az Ez a divat című hetilap volt 
a legfontosabb, legnívósabb hírforrás, 
melynek Zsigmond Márta főszerkesz-
tősége alatt Vámos Magda művészeti 
vezetőként is munkatársa volt.  
Vámos Magdát számos divatbemu-
tatón láthatták műsorvezetőként a 
nézők.  
1988-ban Eötvös Loránd-díjat kapott. 
1990-ben megvált a Divat Intézettől, 
de a kapcsolatot ápolta. Oktatott a 
Budapesti Divat Iskolában, kollekciókat 
tervezett, divatbemutatókat rendezett, 
egyetemi opponensként is ismert volt.  
2003 óta a Magyar Divat Szövetség 
elnöke. 2019 végén Vámos Magda, – aki 
több, mint 16 éven át vezette a Magyar 

Divat Szövetséget – bejelentette, hogy a Szövetség megújul: fiatal 
tehetségeknek adja át a vezetést. 

Ettől kezdve a Magyar Divat Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke. 
A kristályba vésett mondatot tartalmazó szívet dr. Kolyvek Antónia 
adta át Vámos Magdának, akinek tudására, tanítására, tanácsaira, 
útmutatására továbbra is számítanak, hiszen ő maga „a két lábon 
járó divattörténelem” - ahogy egyik kedves modellje titulálja…

Vámos Magda „zászlajára tűzte”, hogy a szakmai tudást, elhivatott-
ságot, a szakmai értékeket nem szabad elfelejteni – tanítani, tovább-
adni kell. A Magyar Divat Szövetség 2019. október 18-án szokatlan 

divatbemutatóval lepte meg vendégeit
„MÉRLEG” címen. Tizenkét jelenet fogta 
össze a látnivalókat a kabátoktól az esti 
megjelenésig.

Az 2019-ben végzett tervezők-szabá-
szok bizonyították, tanultak mestereiktől 
és inspirációt a „legnagyobbtól” (Dior). 
Vámos Magda érdekes jelenetsorral 
is meglepte a vendégeket. „HÍRESSÉ-
GEK” címszóval „AKIK BEFOLYÁSOLTÁK 
A DIVATOT”.  Hat manöken vállalta fel a 
szerepeket, akiket Vámos Magda fantá-
ziája „azonosított”, a máig divat idolként 
ismert Coco Chanel (Nagy Edit), Marlene 
Dictrich (Schmidt Bea), Karády Katalin 
(Klement Mari), Marina Vlady (Barna Inci), 
Madeleine Sologne (Donka Ildikó), vala-
mint Angela Davis (Tímár Edit), stílusával. 
A bemutató nagy sikert aratott. Vámos 
Magdát zsenialitása, vitalitása folyama-
tosan megújulni képes tehetsége ismét 
a TOP-ra repítette. 67 éves tapasztalattal, 
gyakorlattal mutatta be a „divatszakmát” 
a nagy konfekciót készítőktől a stúdió-
kig, a szalonoktól az Alkotó-közösség 
díjnyertes modellekig, a Divatiskolától a 
„mesterré” képzett kreátorokig.

A mi divat világmárkánk.

A mi divat 
világmárkánk

Credit fotók:  Barna Ilona BIPHOTONEWS
BIPHOTO STUDIO Budapest - Saint Tropez
Tablókép helyszíne: Józsa Judit Galéria Budapest
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Végel László

Végel László 1941-ben Szerbiában, Szenttamáson született. Az 
Újvidéki Egyetem magyar nyelv és irodalom szakán, majd a Belgrádi 
Egyetem filozófia szakán végezte egyetemi tanulmányait. Az 1960-
as évek óta a vajdasági magyar irodalom és közélet meghatározó 
alakjaként tartják számon. Részben ő fedezte fel Hobót. 

Pályáját az újvidéki Ifjúság lapnál kezdte 1965-ben. Miután 1968-
ban eltávolították a munkahelyéről, szabadúszóként dolgozott egy 
évig mielőtt 1969-ben az újvidéki Ifjúsági Tribün főszerkesztője lett, 
1971-ig. 1971 és 1980 között az újvidéki Magyar Szó című napilap 
Kilátó című kulturális mellékletét szerkesztette. Közben 1968 és 1971 
között az Új Symposion, 1968 és 1971 között az újvidéki Polja és 1987 
és 1989 között pedig a zágrábi Prolog szerkesztőbizottságának volt 
tagja. A belgrádi Politika napilap állandó színházkritikusa volt, 1980 
és 2002 között pedig az Újvidéki Televízió dramaturgja. 

2002-ben eltávolították a televíziótól a miloševići tisztogatások 
során, 2005-ig megint szabadfoglalkozású volt. A szerbiai Helsinki 
Bizottság Tanácsának tagja volt 2003-tól 2006-ig.

1970 óta tagja a Jugoszláv Írószövettségnek, 2002 óta pedig a 
Szépírók Társaságának is. 2006-ban berlinben megkapta a DAAD, a 
Német Felsőoktatási Csereszolgálat ösztöndíját. 

Első regénye 1967-ben jelent meg, Egy makró emlékiratai címmel 
magyarul és Memoari jednog makroa-ként szerbül. Magyarul több, 
mint húsz kötetét adták ki, ezek között van esszégyűjtemény, dráma, 
naplójegyzet és regény. Írásai német, angol, szerb, horvát, szlovén, 
holland, bolgár és albán, fordításban is megjelentek.

Az utóbbi évtizedekben rengeteg kitüntetést vett át íróként és 
emberi jogi tevékenységéért: 1969-be Mladost-díjat, 1985-ben 
Üzenet-díjat, 1987-ben Szenttamás Októberi Díjat, 1988-ban Újvi-
dék városának Októberi Díját,1993-ban Ady Endre-díjat, 1994-ben 
Szabad Sajtó Díjat, 1995-ben Déry Tibor-díjat, 2000-ben A Köztársa-
sági Elnök aranyérmét, és A pécsi Jelenkor Kiadó Könyvdíjat kapott. 
2001-ben Az Év Könyve-díjat, 2003-ban a Füst Milán-díjat, 2005-ben 
a Joseph Pulitzer-emlékdíjat és A Magyar Köztársasági Érdemren-
det, 2008-ban a Danas Barátja Díjat, 2008-ban a Mozgó Világ Nívó-
díjat, 2012-ben a Konstantin Obradović-díjat, 2013-ban a Hazám-díj 
tisztikeresztjét és a Toša Manojlović Díjat vehette át. 2009-ben élet-
művéért Kossuth-díjjal illették. 

2019-ben pedig a közönség Arany Medál-díjat szavazott meg 
neki Temetetlen múltunk című többgenerációs önéletrajzi regényé-
ért, ami a Noran Libro Kiadó gondozásában jelent meg.

Fotó: Kovács Attila

Az év írója
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Wimal Morapitiye

Wimal Morapitiye 1966-ban született Srí Lankán. Diákévei alatt 
ösztöndíjasként több szemesztert töltött el Európa különböző 
országaiban. Az egyetem befejezése után, közel 30 évvel ezelőtt 
Magyarországon telepedett le, Kaposváron alapított családot. 

Szerencsésnek mondja magát, akinek a munkája egyben a hob-
bija is. Rajong minden utazásért, majd’ 90 országban tett eddig 
hosszabb-rövidebb látogatást.

Wimal szülőhazája sokáig Ceylonként volt ismert, mely elnevezés 
az angol gyarmatosítóktól származik. A magyarok sokáig szinte csak 
híres teájával összefüggésben emlegették ezt a szigetországot. Az 
itthoni köztudatban nagyjából 25 éve kezdett egyértelművé válni, 
hogy Ceylon és Srí Lanka egy és ugyanaz az ország. Ennek érdeké-
ben Wimal is sokat tevékenykedett. A mai napig szívügyének tekinti, 
hogy Magyarországon az emberekkel megismertesse, sőt, megsze-
rettesse ezt az apró, páratlan szépségű, trópusi szigetet. 

A Srilankan Airlines nemzeti légitársaság magyarországi képvise-
letének vezetőjeként, valamint a saját alapítású Jetwing Travel Uta-
zási Iroda tulajdonosaként az elmúlt két évtizedben már több ezer 
magyar turista utazását szervezte meg, akik így bepillantást nyer-
hettek Srí Lanka több ezer éves, gazdag kulturális örökségébe, gyö-
nyörködhettek változatos tájaiban. 

A turisztikai szakmában tevékenykedve büszke arra, hogy Srí 
Lanka, mint idegenforgalmi célpont a szinte teljes ismeretlenségből 
a legnépszerűbb desztinációk egyikévé „nőtte ki magát” a magyar 
turisták körében. Srí Lankán kívül Indiába, Maldív-szigetekre, Thai-
földre, Mauritiusra, Seychelle-szigetekre és az Arab Emirátusokba 
irányulnak a Jetwing saját szervezésű útjai. Az iroda Magyarorszá-
gon az Indiai-óceán térségének egyik legsikeresebb utaztatója. 
25 éves tevékenységük alatt megbízható partnerként ismeri őket 
a szakma, Délkelet-Ázsiába irányuló útjaikat országszerte kínálják 
az utazási irodák. A Jetwing vezetőjeként jó érzéssel tölti el, hogy 
korrekt üzletpolitikájukat mind az utasaik, mind az üzleti partnereik 
honorálják, megbecsülik.

Az évek során Wimal közreműködésével nem egy alkalommal 
került sor autentikus gasztronómiai napokra – Srí Lankáról érkezett 
hoteltulajdonosok, szakácsok, népi táncosok garantálták a nem 
mindennapi kulináris és kulturális élményt. 

Wimal a Rotary világszervezet kaposvári klubjának egyik alapító 
tagja. Négy évvel ezelőtt klubelnökként, a helyi és Srí Lanka-i tagok-
kal 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 hiá-
nyoznak az ottani ízek közül. 

A Magyar – Srí Lanka-i Baráti Társaság elnökeként olyan tago-
kat 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.

25 éve az utazásszervezésben
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Zolnai Lea

Sok nőnek eszébe sem jut, hogy pilóta legyen, hiszen az klasszi-
kusan férfias hivatás. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének 
tehetséges női pilóták. A polgári légiközlekedés terén a nagyobb 
légitársaságok már felhagytak azzal a szemléletmóddal, hogy férfi-
akat a pilótafülkében, nőket pedig csak légiutas-kísérőként látnak 
szívesebben. Ily módon lassan növekszik a női repülőgép-vezetők 
száma, de még mindig nagyon alacsony az arányuk, különösen a 
katonai repülés terén.

 – Hogy értékeli az elmúlt évét?

 – 2019-ben a szakmám területén jelentős fejlődésen mentem 
keresztül, hiszen több száz repült órával lettem gazdagabb, illetve 
élménnyel, amelyekre a különböző érdekes országokba való elju-
tással tettem szert. (Sajnos az országok nevét információvédelmi 
okokból nem adhatom közzé)

 – Mi a fő motivációja? Mi a hitvallás?

 – Hitvallásom az, hogyha valaki igazán el akar érni valamit, igazán 
hisz magában és minden reggel úgy kel fel, hogy ezért bármit 
meg is tesz, akkor nem számít a nem és az, hogy ki honnan jött. 
Van, aki hátránnyal van, aki előnnyel indul bizonyos körülmények 
miatt, de a kellő kitartás, ambíció utat tör magának. A sikerem titka 
a kitartás, a szorgalom, a szakmai alázat, az eltökéltség volt. Nem 
hagytam, hogy elbizonytalanítsanak, megrengessék a hitemet 
abban, hogy én ezt végig tudom csinálni. A családom és a bará-
taim támogatása is rengeteget számított, hiszen az, hogy ők hit-
tek bennem, elég volt ahhoz, hogy ne érdekeljen, ha mások nem 
hisznek. Úgy érzem, nagyon jó családi hátteret kaptam azáltal, 
hogy amikor én kitaláltam, hogy pilóta legyek, meg se fordult a 
fejemben, hogy ez nem egy női szakma ergo nekem, mint nőnek 
nem ezt kéne csinálnom és úgysem fog sikerülni. Kislánykorom-
ban, amikor azt mondtak, hogy bármi lehetek én azt elhittem, és 
komolyan vettem, és nagyon jó volt látni és érezni, hogy szüleim 
is komolyan gondolták és büszkén támogattak végig az utamon. 
Habár előttem nem volt kitaposva az út, remélem, hogy a jövő-
ben egyre gyakoribb lesz a női jelentkező és már kicsit könnyebb 
utat kell bejárniuk azon az úton, amin már jártak előttük.

 – Mik a tervei?

 – Terveim között szerepel, hogy népszerűsítsem a fiatal lányok 
körében ezt a gyönyörű szakmát a honvédség kötelékén belül. 
A jövőben szeretnék családot is és remélem, hogy én is tovább 
tudom adni azt a szemléletet és légkört, hogy akármi is legyen, a 
gyermekeim célja el fogják tudni érni azt.

Ég és föld között…
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Zsóri Dániel

Zsóri Dániel 2000. október 14-én született Nagyváradon (Romá-
nia). Simonyifalván nőtt fel, szülei ott élnek ma is. 

2011 és 2016 között a Békéscsaba korosztályos csapataiban nevel-
kedett, majd innen került a Debreceni Labdarúgó Akadémiára. 

2019 februárjában a Ferencvárosnak lőtt gólját választották az év 
legszebb góljának az MLSZ díjátadó gáláján. A találatot a díj törté-
netében első magyar játékos által elért gólként jelölték a Puskás 
Ferenc-díj tíz, majd három legszebb találata közé, amelyet végül 
a milánói Scala operaházban 2019 szeptemberében megtartott 
FIFA-díjátadó gálán meg is nyert.

„Még most sem tudom felfogni, hogy idén én szeretem a világ leg-
szebb gólját. Ha végig engem vett volna a kamera, akkor látszott volna 
a szívverésem, nagyon izgultam.” – mondta Dani.

A díj átvétele után Dániel elmesélte, hogy őt és családját is nagyon 
meghatotta, hogy első magyarként vehette át az elismerést. – „A 
szüleimet hívtam elsőként, édesanyám könnyezett, azt mondta, nagyon 

büszke rám. A díjam mellett aludtam, óriási dolog, hogy meg tudtam 
szerezni, de semmit sem fog érni, ha a továbbiakban nem teszem oda 
magam.”

Aki legyőzte Messit
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Inspiráló Bibilia
Hosszas előkészítő munka 

után Magyarországon is 
megjelent a több nemzet-
közi rangos elismerést is 
magáénak tudó Inspiráló 
Biblia.

A kétféle kivitelben, már 
magyar nyelven is  kapható 
kötet mostantól az Ön ige-
tanulmányozását is megszí-
nesítheti!

Akár a selyemhatású borítót és a dísz-
dobozt, akár a kreatív karton kötésű, 
papírtokos verziót választja, az Inspiráló Biblia 
hasznos eszköze annak, hogy újszerű módon is kapcsolatot teremt-
hessen a Szentírással – elmélkedjen rajta, és kreatív módon is reagál-
hasson az olvasottakra. Generációtól és lelki érettségtől függetlenül 
részt vehet benne bárki. A Biblia egyedien széles margói helyet biz-
tosítanak az olvasottakra való válaszadásra, imádságok, jegyzetek 
írására, illetve a színezhető illusztrációk a scrapbook technikák ked-
velőinek is lehetőséget adnak Bibliájuk egyedivé, személyessé téte-
lére. A 400 színezhető illusztráció segít megmozgatni a fantáziánkat 
– legyünk akár kezdő színezők vagy gyakorlott illusztrátorok. Az 
Inspiráló Biblia az újonnan revideált Károli-Biblia szövegét használja.

Ára papírtokban:  12000 Ft, díszdobozban: 15000 Ft
Harmat Kiadó • www.harmatkiado.hu

ót és a dísz-
rton kötésű

Agykontroll – Silva 
módszerével – Új kiadás

Magyarországon már bizonyított a Silva-féle 
agykontroll elnevezésű, praktikus problémameg-
oldó módszer. Tudományos felmérés szerint a 
négynapos kurzust elvégzők 62%-kal kevesebb 
gyógyszerre szorulnak, 35%-kal energikusabb-
nak érzik magukat és 40%-kal jobb a hangula-
tuk. A - relaxáción alapuló - metódus alapszinten 
azonban a 188 oldalas könyvből is megtanulható! 
Sokat elárul az agykontroll értékéről két amerikai 
orvosprofesszor néhány szava: „Ha valaki megta-
pasztalja az eredményeket, amiket ezen a tudatszinten el lehet érni, 
akkor a későbbiekben már meg se kísérel ennek használata nélkül 
fontos döntéseket hozni, vagy problémákat megoldani.”

A 30 éve megjelent bestseller most felfrissített formában és nyel-
vezettel segít az olvasónak kibontakoztatni képességeit.

Ár: 2 .990 Ft Agykontroll Kft.

Hiro Arikawa:
Az utazó macska krónikája

Nem az út számít, hanem 
akivel megteszed

Néha messzire kell utaznod, 
hogy megtaláld azt, ami ott 
van előtted. Nana úton van, de 
nem biztos benne, hová tart. A 
lényeg az, hogy imádott gaz-
dája, Szatoru mellett terpesz-
kedhet az ezüstszínű furgon 
anyósülésén. Szatoru nagyon 
szeretne találkozni három régi, 
ifjúkori barátjával, Nana azon-
ban nem tudja, miért, a férfi 
pedig nem akarja elmondani. 
A ritka szelídséggel és humor-
ral elmesélt történet, amely 
Japán változó évszakaiban 
játszódik, az élet váratlan for-
dulatainak csodáját és örömét 
mutatja be. Arra tanít, hogy 
tudjuk, mikor adjunk, és mikor kapjunk. Több mint egymillió olvasót 
indított már meg világszerte a kedvesség és igazság üzenete. Egy 
csodálatos történet hűségről és barátságról. 

Ár: 3.690 Ft Művelt Nép Könyvkiadó

Otthonról hoztuk 
– Családi mintáink és a párkapcsolatok

Angster Mária, Bagdy Emőke, F. Várkonyi 
Zsuzsa, Kozma-Vízkeleti Dániel, Lukács Liza, 
Orvos-Tóth Noémi, Pál Ferenc, Popper Péter

Megismerkedünk, egymásba szeretünk, 
és eldöntjük, hogy megpróbáljuk együtt 
az életet. Úgy tűnik, teljesen tiszta lappal 
indulunk, hiszen ez egy új kapcsolat, úgy 
alakítjuk, ahogy csak szeretnénk. Ráadásul 
tele vagyunk lelkesedéssel, bizakodással, 
egymás iránti pozitív érzésekkel. Hama-
rosan mégis azon kaphatjuk magunkat, 
hogy ez a kapcsolat is kezd úgy alakulni, 
mint az előzőek - sőt, működése gyanúsan hasonlít arra is, amit haj-
dan otthon, a saját származási családunkban láttunk.

Érdemes tisztában lennünk azzal, hogy párkapcsolataink alap-
mintáját - vagyis azt, hogy miként kötődünk a társunkhoz, hogyan 
viszonyulunk hozzá, hogyan kommunikálunk vele - a gyermekko-
runkból hozzuk magunkkal. Mi is és a társunk is egy-egy "alapcso-
maggal" érkezünk a kapcsolatba, és viszonylag hamar kiderül, hogy 
mély bevésődések határozzák meg közös életünket. Gyakran meg 
sem tudjuk indokolni, hogy egy adott helyzetben miért érzünk és 
viselkedünk éppen úgy, ahogy, mert számos automatikus, spontán 
válaszunk nem más, mint régi sérüléseink visszhangjai.

Ár:  3. 490 Ft Kulcslyuk Kiadó

KULTURÁLIS ÉS PROGRAMAJÁNLÓ
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Hungexpo 2020 
Vásár, expo, kiállítás, fesztivál 

és show rendezvények

2020. január 4.

www.hungexpo.hu

Vízkereszt a Katica 
Tanyán 2019

Patca

2020. január 4–5.

www.katicatanya.hu

Made in Pécs Fesztivál 2020 
Pécs

2020. január 4–5. 

www.made-in-pecs-fesztival.hu

Budapesti Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál  

Budapest

2020. január 8–13. 

www.nemzetkozi-cirkuszfesztival.hu

Rendhagyó tárlatvezetések
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum

2020. január 22. – április 30. 

www.mnm.hu

Gyulai gasztronómiai 
programok

Gyula

2020. január 22. 

www.visitgyula.com

Vendégváró Fesztivál 2020. 
Határon túli magyar színházi 

műhelyeket bemutató sorozat
Budapest, Bethlen Téri Színház

2020. január 22–24. 

www.bethlenszinhaz.hu

Dokumentumfilm 
Fesztivál 2020 Budapest 

Budapest, Cinema City Arena Mozi

2020. január 27. – február 02. 

www.bidf.hu

BUSÓJÁRÁS 2020
Mohács

2020. február 20 - 25.

www.mohacsibusojaras.hu

Programajánló
KULTURÁLIS ÉS PROGRAMAJÁNLÓ
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Ujj Mészáros Károly újabb rendezése a Centrál Színház-
ban.

November 8-án volt a Mi történt Vegasban című előadás premi-
erje Balsai Mónival, László Zsolttal és Rada Bálinttal a főszerepek-
ben.  Mi a megoldás, ha egy remek írásmű egyre több tényéről 
derül ki, hogy nem felel meg a valóságnak? Hol a határ tévedés, 
hazugság és vélemény között? A média által manipulált, fake 
news-zal terhelt korunkban sajnos különösen aktuálisak ezek a 
kérdések. A darab kapcsán Ujj Mészáros Károly rendező elmondta: 
„Igazán rendhagyó színdarab. A sziporkázó, humoros felszín alatt 
komoly gondolatokat boncolgat. Igazság vajon a tények puszta 
felsorolása, vagy létezik az igazságnak magasztosabb formája is, 
a művészi igazság, amely túlmutat ezen? A riport és így a fősze-
replők közti összecsapás apropója egy Las Vegas-i szegény sorsú 
fiatalember öngyilkossága. Különleges előadás lesz, remek szere-
posztással, amely remélem, ugyanúgy magával ragadja majd a 
nézőket, mint tavaly Jane Austen klasszikusa.”

A The Lifespan of a Fact című darabot Jeremy Kareken, David 
Murell és Gordon Farell írták John D’Agata 2012-ben megjelent 
azonos című könyve alapján. 

Nincs egy éve, hogy a darabot a Broadwayn színre vitték olyan 
sztárok főszereplésével, mint Daniel Radcliff, Bobby Cannavale és 
Cherry Jones. A Variety az előadást a tavalyi év legjobb színházi 
bemutatói között tartja számon, de a The New York Times és a 
Hollywood Reporter is elismerően nyilatkozott a darabról.

A Mi történt Vegasban című színművet a Centrál Színház drama-
turgja, Baráthy György fordította. Az előadás rendezője Ujj Mészá-
ros Károly, a főszereplők Balsai Móni, László Zsolt és Rada Bálint. 
A jelmeztervező Kárpáti Enikő, a díszlettervező Michac Gábor, a 
videótervező pedig Varga Vince.

MI TÖRTÉNT VEGASBAN 

A VILÁGOK HARCA LEGÚJABB ADAPTÁCIÓJA MEGÉRKEZETT HAZÁNKBA 

A kultikus H. G. Wells-novella, a Világok 
harca – amelyből a 3 Oscarra jelölt mozifilm 
is készült Steven Spielberg rendezésében 
és Tom Cruise főszereplésével –, 2019. 
december 20-án új, kétrészes minisorozat 
formájában debütált hazánk (valamint az 
egész közép- és kelet-európai régió) Epic 
Drama csatornáján. A legfrissebb adaptá-
ció hű maradt az eredeti regény periódu-
sához és beállításához. 

„H. G. Wells novellájának alapját többször 
feldolgozták már, de ezekből mindig visz-
szaköszönt egy kortárs (és kicsit amerikai) 

beállítottság. Ez az első verzió, ahol a felvé-
teleknek London és a helyi megyék adtak 
terepet, VII. Eduárd korában – mondta el a 
rendező. – Peter forgatókönyve nagysze-
rűen tiszteletben tartja a forrásanyagot, 
miközben modern utazást biztosít a nézők 
számára. Idegen inváziós történetet köz-
vetítünk, amely reményeink szerint világ-
szerte sokkolni fogja a közönséget.”

A klasszikus történet szerint a Surrey-beli 
Horsell Commonba hatalmas meteor 
csapódik, a Föld lakóinak pedig egy eddig 
ismeretlen faj indokolatlan és ádáz támadá-

sával kell szembenéznie. A káosz közepette 
George (Rafe Spall) kilép házasságából, és 
a körülöttük élők rosszallása ellenére új 
életet kezd Amyvel (Eleanor Tomlinson). 
Azonban a Föld többi lakójával együtt 
hamarosan ők is az életükért küzdenek 
egy idegen invázió fokozódó terrorjával 
szemben. A férfi bátyja, Frederick (Rupert 
Graves) és egy csillagász (Robert Carlyle) 
története is kapcsolódik az eseménylán-
colathoz, amint szembesülnek egy olyan 
kegyetlen ellenséggel, amit épp ésszel fel 
sem tudnak fogni.
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