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Kedves Olvasóink!
Tisztelt Hölgyek és Urak!

Az esztendő végéhez közeledve szokásos módon, az Önök sza-
vazatait alapul véve immáron 17. alkalommal jelentetjük meg TOP 
50 SIKERES Évkönyvünket, mely december 22-étől kapható az újsá-
gosoknál.

A TOP 50 Sikeres válogatás sokszínű, összetett, mint maga az élet. 
Vannak könnyedebb és vannak fajsúlyosabb elemei, de így teljes.

Vannak merhető és vannak nem merhető, főleg össze nem mér-
hető teljesítmények. Könnyen mérhető a gazdagság, 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.

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 összemerhetet-
len teljesítményeket próbáltunk versenyeztetni, de éppen ezáltal 
vált kiadványunk rendkívül mozgalmassá, színessé.

A válogatás nyilván nem egzakt módon, de sok szempontot 
figyelemben véve történt. Neves szakemberek tették meg a jelö-
léseiket, majd a szerkesztőség e célra létrehozott munkacsoportja 
választotta ki azokat, 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 riportalanyok 
mindig megfogalmazzák, hogy számukra mit is jelent a siker. Éppen 
ez a sok éves tapasztalat könnyítette meg a választást, így biztosak 
vagyunk abban, hogy a bemutatott személyiségek sikerességében 

egyetérthetünk: valamennyien bizonyították már szakterületükön, 
életművükben, vagy akár 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”, 
aki folyamatosan ontják a sikereket. Érthető okokból - az újdonság 
varázsa miatt – számtalan olyan személyiség maradt ki a TOP 50 
Sikeres 2021-es Évkönyv válogatásából, akiknek helye örökös tagság 
itt nálunk a TOP-ban, de korábbi években már közöltük életútjukat, 
sikereiket, így most mindössze további sok sikert kivánok nekik is.

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

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

Kérem, ne feledkezzünk meg a szeretet ünnepén azokról a csa-
ládtagjainkról, akik ugyan nem érnek el hangos, látványos sikereket, 
de hétköznapjainkat megszépítik, kiteljesítik, és mindig mellettünk 
állnak!

Üdvozlettel:
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TOP 50 SIKERES

Dr. Huzik Veronika
főszerkesztő
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Dr. Bagoly Zsuzsa

„Célunk, hogy a véralvadás vizsgálatával egyénre tud-
juk szabni a stroke kezelését, megtalálva a leghatéko-

nyabb megoldást a gyorsabb felépülés érdekében.” 

Vérünkben van a stroke
sikeres kezelésének kulcsa
Az iszkémiás stroke a felnőttkori rokkantság legfőbb oka, emel-

lett pedig a leggyakoribb halálokok között szerepel világszerte. Isz-
kémiás, vagyis elzáródásos stroke esetében az agy vérellátásában 
zavar lép fel, mégpedig azért, mert egy vérrög elzárja az egyik agyi 
ütőeret. Két gyógymód lehetséges, az egyik során eltávolítják a vér-
rögöt, a másik módszerrel pedig egy 3-4.5 órás időablakban meg-
próbálják feloldani azt. 

Tapasztalatok alapján a vérrög feloldásának sikeressége csupán 
35, legfeljebb 40%-os, az esetek 6-8%-ában pedig agyvérzés is elő-
fordulhat, amelynek magas a halálozási aránya. Dr. Bagoly Zsuzsa, a 
Debreceni Egyetem, 

Laboratóriumi Medicina Intézet Kli-
nikai Laboratóriumi Kutató Tanszéké-
nek egyetemi adjunktusa azt vizsgálja, 
hogy milyen összefüggés van a véral-
vadás és a stroke sikertelen kezelése 
között. Kutatásának célja, hogy a vár-
ható kimenetelt előre, a kezelés kezdete 
előtt meg tudják határozni, így hatéko-
nyabban, személyre szabottan tudják 
kezelni a szélütést, megakadályozva az 
esetleges szövődmények kialakulását 
és segítve a betegek gyorsabb gyógyu-
lását. Ennek köszönhetően a jövőben 
akár egy vérvétellel is meg tudják majd 
állapítani, hogy hogyan fog reagálni 
a beteg a kezelésre, és van-e szükség 
kiegészítő kezelésekre, alternatív meg-
oldásokra a jobb gyógyulási folyamat 
érdekében. 

Dr. Bagoly Zsuzsa és kutatócsoportja 
a vérrögöket alkotó fehérjéket és a vér-
rögökben fellelhető sejtes elemeket 
tanulmányozzák. Vizsgálataik célja olyan 

tulajdonságokat megfigyelni, amelyek a kezelés sikerességét is meg-
határozzák, mint például a vérrögök sűrűbb vagy ritkább szerkezete. 
Ezekkel a jellemzőkkel előrevetíthető, hogy milyen hatékonysággal 
lehet feloldani egy adott beteg esetében a vérrögöt, és hogy kell-e 
vérzéses komplikációkra számítani a kezelés során. Érdekes módon 
ez a kutatási terület nemzetközi szinten is még gyerekcipőben jár. 
A kutatócsoport egy hazai és nemzetközi szinten is egyedülállónak 
számító biobankot hozott létre, ahol több mint 400 iszkémiás stro-
ke-ot szenvedő betegtől vettek vérrögoldó kezelés előtti és utáni 
vérmintát, vizsgálva a kialakult vérrög nyomait és a trombózisra haj-
lamosító genetikai tényezőket. A vérmintákat és a betegek terápiára 
adott válaszát vizsgálva körvonalazódik, hogy a különböző véral-
vadási eredménnyel vagy „profillal” rendelkező betegek általában 
hogyan reagálnak a kezelésre. A kutatások eredményei alapján egy 
olyan pontrendszert terveznek létrehozni, melynek segítségével 
megjósolható a kezelés kimenetele, így a jövőben javítható a kezelés 

hatékonysága és biztonsága. Az ered-
mények továbbá segíthetnek annak 
megértésében, hogy miért nem mutat 
javulást a betegek egy jelentős része a 
kezelés hatására, ezáltal pedig irányt 
adhatnak új terápiás megközelítések 
kidolgozásához.  

A koronavírus pandémia kapcsán is 
fontosak lehetnek a kutatási eredmé-
nyek, hiszen a COVID-19 jelentős mér-
tékben növeli a trombózishajlamot, és 
úgy tűnik, hogy a stroke kockázata is 
megnő a koronavírusos betegekben. A 
COVID-19-hez társuló stroke általában 
súlyos, és a kezelések ellenére rosszabb 
kimenetelre lehet számítani, magas 
halálozási aránnyal.  A véralvadás 
folyamatában szerepet játszó ténye-
zők vizsgálata ezekben az esetekben 
is közelebb viheti a tudományt a jobb 
gyógymódok megtalálásához. 

A L’Oréal–UNESCO A Nőkért és a Tudo-
mányért magyar ösztöndíj nyertese 2020-
ban.

A leggyakoribb halálok,
a stroke gyógyítását kutatja
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Bán Teodóra

Bán Teodóra jelenleg a Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. ügy-
vezetője és művészeti vezetője, a Magyar Művészeti Fesztiválok 
Szövetségének elnöke, a Táncművészeti Egyetem Konzisztóriumá-
nak elnöke, és a Magyar Tornaszövetség elnökségének tagja. Idén 
Hevesi Sándor-díjban, 2018-ban Bánffy Miklós-díjban részesült. 
2017-ben kitüntették a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével.  

A balettművészként diplomát szerzett fiatal művésznő pályafu-
tása a Magyar Állami Operaházban indult, első nagy szerepében 
mégis a Római Operaház közönsége láthatta. Mint balettművész, 

ezt követően bejárta a világ számos nagyvárosát és annak színpad-
jain aratott emlékezetes szerepekben sikert. Mint sikeres színház-
vezető, kultúra- és turizmusszervező is bizonyított, 17 évig vezette 
Budapest két nagy szabadtéri színházát a városmajori és a mar-
gitszigeti színházakat, Szabad Tér Színház néven.  Emellett a Buda-
pesti Fesztivál- és Turisztikai Központ ügyvezetőjeként – melyet hét 
évig vezetett – jelentősen hozzájárult a tartalomszolgáltató és kul-
turális projektek fejlesztésével, Budapest turizmusának újraértelme-
zéséhez. A „Budapest a négy észak és a kultúra fővárosa” szlogenre 
építve a következetes minőségi elvárás és kommunikáció, valamint 
a Budapest városkártya és a Budapest InfoPoint irodák működte-
tése, együttesen jelentős gazdasági eredményeket, ezáltal hazai 
és  nemzetközi téren is sikert hoztak a kulturális turizmus területén 
a főváros számára. Ennek megkoronázásaként, 2019-ben Budapest 
elnyerte a European Best Destination díjat.

„Jelentős változást hozott életemben a 2020-as esztendő” – nyi-
latkozta interjúnk alkalmával Bán Teodóra. Néhány számomra ked-
ves feladatnak és jelentőségteljes munkának lett vége, úgy mint 
a Budapesti Tavaszi Fesztivál, a Budapesti Nyári Fesztivál,  CAFe 
Budapest Művészeti Fesztivál és a Budapesti Téli  Fesztivál. A jár-
vány megemlítése, sajnos kikerülhetetlen, mert a felelősség nagy és 
a munkánkkal járó helytállásban mindenkinek szükséges kivenni a 
részét. Így érkezett el számomra is az új kihívás, amely kitölti jelenleg 
is napjaimat.

Mi is ez? A megalakult új társaság: a Margitszigeti Színház veze-
tőjeként, minden erőmmel, az eddigi tapasztalatommal és szakmai 
kapcsolataimmal azon dolgozom, hogy a művészek, alkotók és a 
színházhoz tartozó szakterületen dolgozók számára a munka lehe-
tőségét fenntartva, csodás környezetben, a biztonságosan működő 
Margitszigeti Szabadtéri Színházban a 2021-es – térben és időben 
is megnyújtott – szezonban lehetőséget tudjak biztosítani a művé-
szi munkára. Kiemelten tekintek ezért a 2021-es évre és erre a fela-
datra, mivel az ország számos kőszínháza, tánc, balett és könnyű- és 
komolyzenei együttese biztonságos lehetőséget látnak a közön-
séggel való személyes találkozásra a Margitszigeten. 

„A Margitszigeti Színház vezetőjeként tehát a legfőbb feladatom a 
gondoskodás, készülés a 2021-es évadra, a színházi szezon tervezé-
sével a REMÉNY fenntartására. Célom: reményt nyújtani a közönség 
és a művész élő találkozására. Vallom: Most mindennél fontosabb 
egymásra figyelnünk”.Fotó: Csudai Sándor   

Most mindennél fontosabb egymásra 
fi gyelnünk!
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Budapesten született. 1954. április 30-án. Az általános- és középis-
kola elvégzése után 1972-ben felvételt nyert a Színház- és Filmművé-
szeti Főiskolára, ahol Szinetár Miklós és Babarczy László vezetésével 
tanult. 1976-ben, a Főiskola elvégzése után a Vígszínházba szerző-
dött, ahol Várkonyi Zoltán, Marton László, Kapás Dezső és Horvai 
István irányítása alatt dolgozott.

A Jó estét, nyár jó estét szerelem, című darabban Presser Gábor 
híres dalát, a Szilvavacsorát vitte sikerre. Felejthetetlen élménye volt 
a Rezeda Kázmér szép élete Darvas Iván oldalán, illetve Déry Tibor – 
Kedves Bópeer, Major Tamással, Bulla Elmával.

1978-ban a MAFILM színésztársulatának lett a tagja, még ugyan-
ebben az évben Nívódíjjal tüntették ki. Sikeres tv és mozifilmekben 
szerepelt: Abigél, az Oscar-díjas Mephisto.

1981-ben Párizsba utazott, ahol Jean-Luc Godard Passion c. filmjét 
forgatta Hanna Schygulla, Michel Piccoli és Isabelle Huppert partne-
reként. A film elnyerte a New York-i filmkritikusok díját.

1982-ben felvételt nyert a New York-i Columbia Egyetem angol 
tagozatára. 1984-ben Kaliforniába költözött, ahol a CSULA, a Cali-
fornia State University of Los Angeles tanára lett: a Színház és Film 

tanszéken filmszínészmesterséget tanított.
1994-ben a Los Angelesben lévő Aréna Theaterben rendezte 

Shakespeare Vízkereszt, vagy amit akartok című darabját.
Külföldi filmjei: Big O című film női főszerepe, Storm and Sorrow. 

1992-ben, tért haza, Magyarországra. Itthon is megtalálták a külföldi 
produkciók és további filmszerepek következtek, Az Amerikai Rap-
szódia (2001) Helenje.

Továbbra is szerepelt hazai produkciókban például Bacsó Péter 
Hello Doki című tv sorozatának női főszerepét alakította.

Munkásságát 1996-ban a parlamentben Aranypillangó díjjal jutal-
mazták. „A filmművészetben hazai és külföldi munkássága elisme-
réséért.”

2000-2002-ben a Kolibri Színházban a Scabaret című angol imp-
rovizációs kabaréban játszott, Alexis Lathan, vezetésével Ben O’Brien 
és Peter Linka oldalán. 2002-ben Glimmers néven angol nyelvű szín-
társulatot alapított, melyben ismét rendezőként is közreműködik. 
Még ebben az évben megkapta a Beau Monde magazin közönség-
díját.

Olyan új magyar sikerfilmekben is szerepelt, mint a Getno, vagy 
a bestseller alapján készült Állítsátok meg Terézanyut!. A közönség 
a József Attila Színházban (Moszkvai szépség), a Rutkai Éva színház-
ban (Nyolc nő), valamint a Gózon Gyula Színházban (Édes Anna) 
című darabban láthatta.

Játszik, rendez, és producer, de nem gondolja, hogy a bárme-
lyik feladat hangsúlyosabbá válna, vagy hátérbe szorítaná a többit. 
Mindhárom belőle fakad.

2012 nyarának jelentős színházi esemény volt, hogy Szabó Magda 
Abigéljének Városmajori Szabadtéri Színpadi előadásának nemcsak 
producere, de az egyik meghatározó szereplője is a Torma Piroská-
ból Horn Mivivé érett Bánfalvy Ági színésznő volt. 

Bánfalvy Ágnes nevéhez fűződik a 2007-ben általa alapított Szí-
nészképző Szakgimnázium, melynek fenntartója a Bánfalvy Stúdió 
Művészeti Alapítvány, amely a színészoktatáson túl színházi előadá-
sok alkotásával bővült. Határainkon belül, valamint felvidéki és erdé-
lyi turnékon szórakoztatják a közönséget.

Egyre gyakrabban tűnik fel népszerű tévésorozatokban:
Válótársak (2017)
Jóban Rosszban (2018)
Barátok közt (2020)

Bánfalvy Ágnes

Sikeres életpálya

Fotó: Bánfalvy Ágnes közösségi oldaláról – Bánfalvy Stúdió
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Bergendy Péter – aki idén megkapta a Balázs Béla-díjat – hor-
rorfilmje, a Post Mortem a kísértetfilm műfaj kitűnő újragondolásá-
ért és a spanyolnátha-járvány idejének tökéletes megidézéséért a 
Rai4 televízió a legjobb filmnek járó díját, továbbá a nagy presztízsű 
Méliès zsűri elismerő oklevelét is elnyerte a 20. Trieste Science+Fi-
ction filmfesztiválon. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült, 
egy különleges korban és különleges helyszínen játszódó alkotás 
várhatóan 2021 januárjában érkezik a magyar mozikba.

„Nagyon örülünk ennek az olaszországi sikernek és a zsűri meg-
tisztelő véleményének, amelyben a Post Mortem-et olyan briliáns 
megvalósítású, kitűnő minőségű horrorfilmnek nevezik, amely a 
műfaj koncepcióját tökéletesen testesíti meg, és tudatosan meg-
újítja a klasszikus kísértetfilm zsánerét. És a hátukon futkosott a 
hideg. Kell ennél több egy horrorfilm rendezőjének?” – nyilatkozta 
Bergendy Péter.

A Rai4 televízió a legjobb filmnek járó díjának indoklásában a 
szakemberek kiemelték, hogy az 1918-ban játszódó magyar film 
tökéletes hitelességgel festi meg a spanyolnátha-járvány idejét. 
A rangos Méliès zsűri „zord, brilliáns horrorfilmként” méltatta elis-
merő oklevelében Bergendy Péter legújabb rendezését, és szintén 
kiemelte a száz évvel ezelőtti korszak csodás életre keltését. 

A nemzetközi Emmy-díjra jelölt Trezor és a legendássá vált A 
vizsga rendezője legújabb alkotásával, a Post Mortem-mel hátbor-
zongató utazásra hívja a nézőt. 

1918 fagyos telén Tomás (Klem Viktor) a fiatal vándorfotós abból 
próbál megélni, hogy halottak utolsó fényképét készíti el a család-
juk körében. Egy tízéves kislány (Hais Fruzsina) hívására eljut egy kis 
faluba, ahol szokatlanul sok munkája akad, és egyre több természet-
fölötti jelenséggel találkozik. A kísértetek közölni akarnak vele vala-
mit, és ő elhatározza, hogy kideríti, mi a céljuk. De veszélyes terepen 
jár: minden rossz mozdulat egy új, az előzőnél is vadabb támadást 
vált ki. 

A Post Mortem világpremierje az A-kategóriás Varsói Filmfeszti-
válon volt októberben, és a fantasztikus filmek legnagyobb presz-
tízsű nemzetközi seregszemléje, a Sitgesi Filmfesztivál is meghívta 
rangos válogatásába, körútja San Sebastianban, Malagában és 

Lublinban folytatódott, majd várhatóan 2021 januárjában érkezik a 
magyar mozikba.

Bergendy Péter

A „zord, briliáns horrorfi lm” rendezője
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Bogányi Gergely

Bogányi Gergely zenésznek született, zenész családba 1974. 
január 4-én. A Liszt Ferenc Zeneakadémián Baranyay László, az 
Egyesült Álllamok-beli Indiana Egyetem Sebők György, a helsinki 
Sibelius Akadémián Matt Raekallio professzorok irányították a mun-
káját. Szintén mestereként tekint Rados Ferencre.

Négy éves korában kezdett zongorázni. Hatéves korában külön-
díjasa volt a nyíregyházi Országos Zongoraversenynek, amelyet 
kilenc évesen meg is nyert. Azóta számos verseny győztese, díja-
zottja. 1996-ban a világ egyik legrangosabb versenyén, az ötéven-
ként megrendezésre kerülő budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi 
Zongoraversenyen diadalmaskodott. 1999-ben fivérével, Tiborral 
és Kelemen Barnabás hegedűművésszel első díjat nyert a kuhmoi 
Nemzetközi Trió Versenyen, Finnországban.

Mára a világ hangversenytermeinek egyik legkedveltebb művé-
sze. Sikerrel koncertezett a Carnegie Hall-ban is. Repertoárján több, 
mint harminc zongoraverseny és a zongorairodalom jelentős része 
szerepel, beleértve Chopin összes szólózongorára írt kompozíció-
ját is. Bogányi Gergely rendkívül fatalon, 22 éves korában, 1996-ban 
elnyerte szülővárosa legnagyobb kitüntetését, a „Vác város díszpol-
gára” címet, majd 2000-ben a Magyar Köztársaság Liszt Ferenc-díját. 
2002-ben itthon és Finnországban egy grandiózus hangverseny-
sorozat keretében Liszt 12 transzcendens etűdjét és Chopin összes 
szólózongorára írt művét adta elő.

Diszkográfiája eddig is rendkívül gazdagnak számít Mozart-ver-
senyművekkel, Chopin és Liszt zongoraműveivel, Chopin és Rahma-
nyinov cselló-zongora szonátáival és Liszt teljes hegedű-zongora 
termésével. A 13 lemezéből álló kiadványa – Chopin összes zongo-
raműve –egyedülálló.

Bogányi-zongora
A zongoraművész és konstruktőrök csoportja egy új elképzelés és 

technológia alapján 7 év alatt épített egy teljesen egyedi formájú és 
felépítésű zongorát, mert nem találta azt a hangzást, amely a leg-
jobban megfelelne ízlésének.

2015. január 20-án ismerhette meg a nyilvánosság az új típusú 
hangversenyzongorát a budapesti Music Centerben.

A karbonkompozitból készült rezonáns (hangzófenék) ellen-
állóbb a környezet változó hatásaival szemben és tartósabb is. 
Egyenletesebb hangzást biztosít, ugyanakkor jelentősen megnöve-

kedett lecsengési időt ad. A gyártás során sikerült a XIX. század jeles 
magyar zongoraépítő Beregszászy Lajos örökségét is felhasználni.

Formavilága is zenei indíttatású. A hangszer felfelé, de lefelé is 
szól: a lábaknak ugyanis akusztikus funkciójuk is van, hangvetőként 
a publikum felé tereli azt a hangmennyiséget, ami lefelé egyként 
„elveszne”. A hagyományos három láb helyett alkalmazott két lábas 
struktúra futurisztikus külsőt kölcsönöz a hangszernek.

A Bogányi-zongora művésze

gyfz.hu
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A Magyar Bor Akadémia 30 alkalommal adta át az „Év Bortermelője
Magyarországon” címet december 4-én, amit idén Borbély Tamás 
érdemelt ki. Kilencedik alakommal választotta jelöltnek a szakma és 
a hozzáértő nagyközönség, idén végre beteljesedett a borász nagy 
álma.

Már gyermekkorától kezdve elhivatottan készült a borászati 
pályára. Tudását édesapjától kapta, kitartó és határozott jellemét 
édesanyjától örökölte. A fiatalok lendületével, újítási vágyával, egyre 
szebb és érdekesebb borokat alkot, melyek nemzeti és nemzet-
közi viszonylatban is egyre sikeresebbek, és számos díjat nyertek A 
23 hektáron gazdálkodó Borbély Családi Pincészet vulkáni talajon 
termelt tüzes, karakteres borai nagyon népszerűek a hazai borfo-
gyasztók körében. A kiváló borok mögött rengeteg munka, idő, 
kísérletezés áll. Szeretnék minden évjáratból kihozni a maximumot, 
de főleg megismerni az Olaszrizling rejtette lehetőségeket minden 
dűlőben. Kezdetektől a helyi fajtákban, helyi értékekben gondol-
kodnak. Véleménye szerint lehetőségeik a borvidéki, vagy éppen 
országos szinten az egyediségben rejlenek.  A díjátadón Borbély 
Tamás Bács hegy Olasz rizlingjüket ajánlotta, amely nem csak az 
elmúlt hónapok feszültségét enyhíti, de emeli az ünnepi asztal 
fényét is.

„Amióta az eszemet tudom, a szőlő-bor termelés a mindennap-
jaink része volt, a sorsom már akkor megpecsételődött, amikor a 
születésem tavaszán, 1981-ben szüleim az első saját ültetvényü-
ket telepítették, ami a mai birtokközpont. Borrendi avatásomon az 
akkori nagymester, Csanádi József mondta: „Anyatej helyett lopó-
száron nevelkedett.”

2001-ben a Badacsonyi Vinum Vulcanum Borlovagrend borlo-
vaggá ütötte, melynek életében azóta is aktívan részt vesz. 2011-ben 
a Magyar Bor Akadémia tagjai közé fogadta, 2016-tól Badacsony 
Hegyközség elnöke, a borvidék szőlészeti küldötte a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsában, valamint a Hegyközségek Nemzeti Tanácsá-
nak Etikai-, Jelölő- és Szavazatszámláló Bizottságának elnöke, 2019-
ben az Év Fiatal Agrárembere lett Fiatal Gazda kategóriában.

Tamásék kisfia már kétéves, így ő a harmadik generáció első képvi-
selője, akit nagy szeretettel és gondossággal nevelnek. „Csodálatos 
kis ember, csodálatos dolog vele lenni, tanítgatni, nevelni, felelősnek 
lenni érte, a jövőjét építgetni.”

Tamás nagyon érdeklődik a pezsgőkészítés iránt is, mivel reperto-
árjukból talán már csak ez a termék hiányzik. Tervezi - talán nem is 
olyan sokára -, hogy saját birtokukon ők is belefognak majd a pezs-
gőkészítésbe, amihez szintén sok sikert kívánunk!

Borbély Tamás

2020 Év Bortermelője 
„Tüzes borok, vulkáni ízek”
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dr. Buzsáki György

Az Idegtudományi Társaság (Society for Neuroscience - SfN) leg-
rangosabb díját, a Ralph W. Gerard Díjat dr. Buzsáki Györgynek, a 
Pécsi Tudományegyetem díszdoktorának ítélték oda 2020. október 
26-án Washingtonban.

A Pécsett végzett agykutató az idegtudomány területén végzett 
kiemelkedő munkásságának elismeréseként a társaság alapítójának, 
Ralph W. Gerard-nak, a híres idegtudósnak emléket állító díjat nyerte 
el. A modern idegtudomány számos elmélete fűződik dr. Buzsáki 
György nevéhez, aki a New York-i Egyetem idegtudományi profesz-
szora, és a világ leggyakrabban idézett idegtudósainak egy százalé-
kába tartozik. Az ideghálózatok szerveződését és működését kutató 
tudós 1974-ben végzett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen.

„Minden ideköt, mindent, amit tudok, itt szedtem össze. Fantaszti-
kus időszak volt ez, dr. Grastyán Endre professzor vezetése alatt egy 
jó kis munkacsoport alakult ki.” –nyilatkozta korábban a PTE évekre 
emlékezve a tudós.

Buzsáki számos tudományos társaság és folyóirat szerkesztőségi 
tagja. Innovatív kutatásai révén számos komoly díjat nyert, többek 
között az agykutatók „Nobel-díját”, az ún. Agy-díjat (The Brain Prize) 
is megkapta 2011-ben. A Pécsi Tudományegyetem 2017. szeptember 
1-jén, a Magyar Felsőoktatás Napján díszdoktori címet adományo-
zott neki. „Az agyi ritmusokkal és a neurális kódolással kapcsolatos, 
úttörő munkája alapjaiban formálta az agyi információfeldolgozás-
ról alkotott elméleteinket.” - mondta Barry Everitt, az SfN elnöke.

A Raplh W. Gerard Díjat 1978 óta évente ítélik oda egy-egy meg-
határozó idegtudósnak, tudományos pályájuk és kimagasló életmű-
vük elismeréseként.

„Megtiszteltetés, hogy 2020-ban Buzsáki Györgynek adományoz-
hatjuk a Gerard díjat”.

Forrás: PTE

Agykutató,
a PTE díszdoktora

Fotó: tudomany.blog.hu
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Büky Anna

– Mik voltak a 2020 évi kiemelkedő 

eredményei, sikerei, élményei?

– A 2020-as év különös fordulatot hozott az életem-
ben. Ez év októberében megjelent a 7. kötetem, 
„50 életút–50 felett” címmel. Egy interjúkötet, 
mely 50 karizmatikus személyiség életét mutatja 
be: „Hősök, Amazonok és Művészek” címszó alá 
rendezve. Persze, gondolhatja a kedves olvasó, 
hogy egy írónak az a „természetes dolga”, hogy 
mindig újabb és újabb könyveket írjon. Van is 
ebben igazság – de ha tudjuk azt, hogy élnek 
még olyan írók – és magamat is közéjük sorolom, 
akik valóban csak akkor „tudnak” írni, ha ihletett 
állapotba kerülnek, így már egészen máskép-
pen hangzik egy kötet megjelenése. Égi sugallat 
indítja el a megírást! S amikor készen van egy kéz-
irat, azután kezdődik még csak a „világi” munka, 
egyeztetés szerkesztővel, kiadóval, nyomdával, 
grafikussal, fotóssal és még sorolhatnám hány 
ember közös munkája a könyv, amelyet az olvasó 
végre a kezében tarthat. Ezért is merem mondani, 
hogy egy könyv megjelenése minden alkalom-
mal kitüntetett pillanat az életemben, alázatra 
tanít – és hálát ébreszt a szívemben.  
A 2020-as év számomra egy hosszú munkafolyamat eredményé-
nek a megünneplésével zárul, az események sorrendjében: köny-
vírás – könyvmegjelenés – könyvbemutatók, író-olvasó találkozók 
személyesen és a járványhelyzetből adódóan online formában. 
Mindezen írói tevékenységhez még hozzájárult, hogy az idei 
„Köszönjük, Magyarország!” pályázat díjnyertesei közé is beválasz-
tottak. Ezen kívül pedig barátnőimmel, Ross Andrea edzővel és 
Mikó Krisztina kommunikációs szakemberrel együtt egy közös-
ségi oldalon immáron több tízezres követői táborral tartjuk folya-
matosan a kapcsolatot. Célunk az, hogy a negyvenes és ötvenes 
korosztályt érintő kérdéseket őszintén meg tudjuk vitatni. Ennek 
érdekében rendszeresítettük a két évvel ezelőtt elindított interjú-
sorozatunkat és a videós beszélgetéseinket. A napi kapcsolat az 
olvasóimmal, a visszajelzések pedig további könyvek megírására 
ösztönöznek. 

– Kérem, beszéljen hitvallásáról, terveiről!

– Hitvallásomat „nagyon egyszerűen” meg tudom fogalmazni, 
hiszen már maga a szó is tartalmazza: van hitem és vallásom. 
Hiszek abban, hogy életünk nem véletlen műve. Hiszem, hogy 

céllal születtünk e földre és küldetésünk van. 
Hiszek abban, hogy életünk egyszeri és meg-
ismételhetetlen szentség. Hiszek abban, hogy 
minden ember élete csoda, s mindannyian, akik 
végig csináljuk ezt az életet, születésünktől – halá-
lunkig tiszteletet érdemlünk. Hiszek abban, hogy 
az ember nem báb a saját életében, hanem sza-
bad akaratával képes alakítani a sorsát. Hiszem és 
tudom, hogy életünk tanulási folyamat, így nem 
szabad megengedni magunknak, hogy ellankad-
junk. Éberen és lelkesedésünket fenntartva kell 
törekednünk arra, hogy saját és környezetünk éle-
tét örömtelibbé, szebbé tegyük, vagy csak éppen 
élvezetessé és boldoggá a jelen pillanatot.  
Ha a terveimről kérdezel, elárulhatom: nagy ter-
vezgető vagyok. Imádom a terveket: a napi, 
heti, éves, sőt 5 vagy 10 éves terveket is, melye-
ket folyamatosan „legyártok” magamnak, leírva 
mindezt a naplóimba, hogy utána akár évekkel 
később is - visszaolvasva megállapítsam, hogy tel-
jesen másképp alakult! Néha sokkal jobban. Ettől 
függetlenül! Terveket készíteni jó! Célokat kitűzni 
nagyon jó! A megvalósításért harcolni, pedig 

egyenesen remek! De eközben soha nem felejtem: - Ember ter-
vez… 

– Mi a sikerei titka?

– A sikernek vannak objektív és szubjektív „titkai”. Egészen tárgyi-
lagosan nézve: „világi siker” nincsen kemény és kitartó munka 
nélkül, ugyanakkor feltétlenül szükséges a hit, hogy minden, ami 
történik velünk a javunkra szolgál, még a legnagyobb kudarcok, 
szenvedések is tanítanak bennünket, ha másra nem, hát arra, 
hogy hogyan korrigáljuk az eddigi cselekedeteinket. Például azon 
elképzelésünket, hogy mi a siker. A siker számomra kettős foga-
lom, hiszen siker az, ha egy kitűzött célt - legyen az saját vagy 
a környezetünk javára válót – meg tudunk valósítani, de még 
nagyobb sikernem érzem, ha a szó legigazibb értelmében képe-
sek vagyunk meg és átélni az adott pillanatot, azt amelyikben 
éppen vagyunk. Ennek a most-ban való létezésnek a jelentősé-
gét (noha már korábban is hallottam, olvastam róla) csak jóval 
később, életem második felében értettem meg. E szerint a siker, 
nem más, mint az egyetlen pontba sűrített létezés. Az, aki most 
vagyok. És ki ezért a felelős? Válaszolja meg mindenki saját maga! 
Hadd legyen ez az én titkom.

Hős, Amazon, Művész

Fotó: Kóti Katalin
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Coco König

Az osztrák-magyar származású színésznő, az itthon is sikerrel 
bemutatott Jutalomjáték című film sztárja ezúttal a nemzetközi 
szuperzsűri tagjaként mutatkozik be, olyan további nagy nevekkel 
együtt, mint Plácido Domingo spanyol operaénekes és Makszim 
Vengerov orosz hegedűművész.

A fiatal színésznő is gyermekként került reflektorfénybe: tehetsé-
gére már korán felfigyeltek, többek közt a neves színházi rendező, 
Luc Bondy, a párizsi Odéon színház igazgatója, majd később Edelé-
nyi János, magyar filmrendező is.

„Hiszek abban, hogy ha egy tehetséges egyéniség lehetősé-
get kap, akkor képes megosztani adottságát a világgal; lehetőség 
nélkül a tehetségnek nehéz átragyognia. A Virtuózok olyan plat-
formot kínál a gyerekeknek, amely elindíthatja karrierjüket; ami 
pedig összeköti ezeket a gyerekeket jövőbeli sikereikkel, az maga a 
műsor.”- mondja Coco König. 

A színésznőt két éve kereste meg Peller Mariann, a Virtuózok ötlet-
gazdája és producere a felkéréssel, Coco már akkor nagy örömmel 
mondott azonnal igent arra, hogy zsűritagként ő is részt vegyen a 
különleges tehetségkutató projektben. Coco már korábban is figye-
lemmel kísérte a műsort, amely - a könnyűzenei stílusokra épülő 
versenyek között egyedülálló módon – a klasszikus zenére fókuszál. 
„Akár klasszikus, akár rock, akár jazz, a zene összeköti az embere-
ket” – vallja a színésznő, akit egyébként – ahogy ő mondja - mindig 
elvarázsolják a klasszikusok, a gyerekek produkciói pedig egyenesen 
lenyűgözik, így nagy megtiszteltetésként éli meg, hogy részt vehet 
az elbírálásban és közvetlen közelről láthatja, hallhatja a hihetetlen 
tehetségeket.

A Virtuózok versenyzői ezúttal nemzetközi kiválóságoktól kapnak 
visszajelzéseket produkcióik kapcsán. „Tapasztalatszerzés szem-
pontjából az egyik legkedvesebb élmény az volt számomra, hogy 
hallhattam, ahogy a zsűritársaim tanácsokat adtak a gyerekeknek” – 
meséli Coco, akinek szintén jópár nagy nevű mentora volt, köztük a 
Shakespeare-színészként, majd később Hannibal Lecter első számú 
megformálójaként ismert Brian Cox, a Jutalomjáték férfi főszerep-
lője. Coco tehát jól tudja, milyen erőt és tapasztalatot ad a pályán 
egy nagy művész véleménye, valamint a támogatás és a figyelem, 
amelyet minden tehetség megérdemel. 

A Virtuózok zsűritagja

Fotó: Lékó Tamás
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Dr. Csuka Dorottya

„Ma már Európa nagy részéről kapunk min-
tákat, hiszen egyedülálló rendszert dolgoztunk 
ki egyes ritka vesebetegségek felismeréséhez.” 

A komplementrendszer az immun-
rendszerünk része, amely egyrészt segíti 
a szervezetet a kórokozók felismerésében, 
másrészt pedig eltakarítja az elhalt sejte-
ket, tehát egyben figyelmeztető és tisztító 
szerepet is betölt a szervezetünkben. A 
baj akkor kezdődik, amikor a komplement-
rendszer fehérjéi megsérülnek mutációk 
következtében, és ezek a változások vese-
betegségekhez (hemolitikus urémiás szind-
róma, C3-glomerulopátiák) vezetnek. 

Súlyos vérszegénység, jelentősen csök-
kent vizelet, (véres) hasmenés, ezek a vese-
funkciók romlásának jelei lehetnek. A vese 
ereiben vérrögök keletkeznek, ezek miatt 
pedig akár le is állhat a szerv. Néhány ritka 
vesebetegség kezelésére létezik gyógysze-
res megoldás, ezeknél a készítményeket 
egyes komplementfehérjék működésének 
szabályozására fejlesztették ki, végső eset-
ben azonban transzplantáció lehet szükséges. 

Ezek a ritka vesebetegségek nehezen ismerhetőek fel, az erre 
specializálódott laborokban általában 6-8 gént vizsgálnak a kuta-
tók, amelyek mutációi által, ha sérülnek a fehérjék, akkor károsul a 
vese. Az esetek 30 százalékában előfordul azonban, hogy a diag-
nosztika során nem találnak mutációt, ezért további kutatói mun-
kára van szükség, hogy beazonosítsák, mi okozza a betegséget. 
Dr. Csuka Dorottya, a Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és 
Hematológiai Klinika, Kutatólaboratórium, Molekuláris Genetika 
Kutatócsoport vezetője ezért kiterjesztette a keresést az egész 
génállományra, hogy megvizsgálja, az eddig megfigyelt génpanel 
mellett még mely gének elváltozása okozhat problémákat a vese 
működésében. A kutatónő a vérben található más enzimrendsze-

rek mellett a véralvadási rendszerben is 
keresi azokat a géneket, amelyek mutációja 
ritka, örökletes vesebetegségek kialakulását 
okozhatja, így az ezen kórképek esetén vizs-
gált génpanel a jövőben tovább bővülhet, 
és pontosabb képet kaphatunk a probléma 
okáról. A mutációk felismerése nagyon fon-
tos lépés a gyógyszerfejlesztés során, hiszen 
ha a betegséget okozó megváltozott fehérje 
beazonosítható, a kezelése is célratörőbb. A 
transzplantáció során a kapott vese donorjá-
nak szűrése szintén elengedhetetlen, hiszen 
a génpanel vizsgálatával könnyen ki lehet 
szűrni, hogy a donor – aki az esetek többsé-
gében családtag – rendelkezik-e a génmutá-
ciókkal vagy sem. Így kutatása hozzájárulhat 
új diagnosztikai és célzott terápiás lehetősé-
gek kifejlesztéséhez a ritka örökletes vesebe-
tegségek kezelésében, valamint a mutációk 
feltárása hozzájárul a máj és vese transzplan-
táció körülményeinek optimalizálásához és a 
megfelelő donor kiválasztásához.

Dr. Csuka Dorottya a saját kutatási terü-
letén kívül az idei évben új vizekre is evezett. Tavasszal kollégáival 
bekapcsolódtak a koronavírus diagnosztikába is a Semmelweis 
Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézetének Mikrobiológiai Labo-
ratóriumában, és egy kutatási projektben is részt vesz. A fertőzés 
során a már vesebetegségek kapcsán vizsgált komplementrend-
szer működése a COVID-19 hatására súlyosan sérül, túlaktiválódik, 
különösen azokban a betegekben, akiknek veseérintettséggel jár a 
fertőzés. Csoportjával most azt kutatják, a vírusfertőzés során milyen 
folyamatok indulnak el a szervezetünkben és a védekező rendsze-
rünk erre hogyan reagál, ezzel pedig közelebb kerülhetünk a beteg-
ség gyógymódjának megtalálásához. 

A L’Oréal–UNESCO A Nőkért és a Tudományért magyar ösztöndíj 
nyertese 2020-ban.

Célzott terápiás lehetőségek
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Dr. Dolhay Balázs

Szülész – nőgyógyász orvos, a Dolhay Klinika Kft. tulajdonosa és 
ügyvezetője. Debrecenben született, 1936-ban. A Pápai Refomátus 
Kollégiumban tanult, lakott abban a szobában is, ahol Petőfi Sán-
dor. Orvosi diplomáját a Debreceni Orvostudományi Egyetemen 
szerezte 1961-ben, ugyanitt szakvizsgázott. Kiváló professzoroktól 
tanult. Évtizedeket töltött a Debreceni Nőgyógyászati Klinikán, és 
lelkiismeretességének, valamint munkabírásának köszönhetően 
szinte nem volt olyan komolyabb nőgyógyászati beavatkozás, ami-
hez ne lett volna jobbító köze. A klinikai szabadságait körzeti orvos, 
szülész főorvos (MÁV), szülőotthon vezető főorvos (Újfehértó), szü-
lőotthon vezető főorvos (Nógrád-Verőce), szülész főorvos (Hatvan), 
később onkológiai osztályvezetőként (Nyíregyháza) töltötte el. Már 
akkor is felfigyelt arra, hogy Magyarországon a női intim higiénia 
nem jár azokban a magasságokban, ahová az Európához tartozás 
predesztinálná. Így jutott el a női intim higiéniai eszközök gyártásá-
nak ötletéhez. 

16 év után költözött Budapestre. Az egészségügyi rendszer gyö-
keres változtatása érdekében indult országgyűlési képviselőként, 
majd az egyik vezető budai kórház igazgató állását pályázta meg. 
Sikertelenül. E két kudarc és a hálapénz megszüntetéséért folytatott 
vitáit követően alapított vállalkozást a fenti céllal, melyet a mai napig 
vezet. 

Orvosi és vállalkozás vezetői munkája mellett több tucatnyi szak-
cikkel igyekezett tájékoztatni orvostársait. Számos – általa feltalált 
- medical device termék – Colpo-Cleaner, Femifit – van közforga-
lomban piacvezetőként, amelyek magyar vagy nemzetközi szaba-
dalommal védettek. Termékeit eddig 65 milliószor használták.

„A legutóbbi az Otthoni Hüvelyváladékot vevő- és vizsgáló esz-
köz már magyar szabadalom és hamarosan várható a nemzetközi 
elfogadása is. Ezzel a szeméremérzetet kikerülve hasonló eredmé-
nyesség várható, mint egy egyszerű orvosi vagy védőnői vizsgálat 
eredményeként. E termék használatával utolérhetnénk azokat az 
országokat, ahol harmadannyi nő hal meg méhnyakrák miatt, válik 
sterillé, mint hazánkban, és a koraszülések száma is lényegesen 
csökkenhetne. Az egészségügyi műszeripar színvonalának emelke-
dése nélkül ez az utolsó lépés nem vihető keresztül.”

A nőgyógyászati problémákkal összefüggő diagnosztikai mód-
szerek és terápiás megoldások terén végzett, több évtizedes inno-

vatív fejlesztési, feltalálói tevékenységéért 2016-ban Gábor Dénes 
Életmű díjat kapott. Munkája eredményeként számos az egészség-
ügy területén széles körben hasznosított és keresett termék szüle-
tett.

Az orvosi és vállalkozói téren kifejtett tevékenysége nélkül ma 
Magyarországon nem tartana ott az intim higiénia, mint ahol tart. 

Munkájában mai napig három fia és csapata segíti, a lelkét pedig 
a hat unokája ápolja. További sok sikert és jó egészséget kívánunk!

A női intim higiénia
– a nők védelmében
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Dovalovszky Márta

Dovalovszky Márta elismert festőművész, a civil életben biokoz-
metikumok forgalmazásával foglalkozik. Termékpalettájukon a bio 
tanúsítvánnyal rendelkező sminkektől hajfestékekig minden megta-
lálható. Legnépszerűbb termékük a Herbatint hajfesték család, mely 
több nemzetközi fődíjjal rendelkezik az organikus termékek piacán, 
amely természetes fényes, selymes hajzatot biztosít, a hajhullással 
küszködő nők és férfiak is használhat-
ják.

Az év elején, még a pandémia berob-
banása előtt, az Art9 Galériában meg-
tartott nagyszabású kiállítása kapcsán 
készítettünk vele személyes interjút. A 
bemutatott művei az alkotói sokszínű-
ségéről adtak tanúbizonyságot. Festé-
szetében – többek között – rávilágít a 
népi tradíciók életben tartásának fon-
tosságára. A festményeit kiállításokon, 
vagy a www.dovalovszky.com oldalon 
lehet megtekinteni.

Márta kisebb megszakításokkal több 
évet töltött Indiában, ahol spirituális 
kurzusokon vett részt. Bevallása szerint 
a transzcendentális meditáció gyakor-
lása segíti a sikerek elérésében, a min-
dennapi munkában, a racionális, kreatív 
gondolkodásban és a művészeti tevé-
kenységhez is ihletet ad.

– A transzcendentális meditáció 
kibontakoztatja agyunk teljes potenci-
álját; a technika alkalmazásával stresz-
szmentes lettem, segített abban, hogy 
vágyaim beteljesüljenek. Mindannyian 
tudjuk, hogy nehéz időszaknak nézünk 
elébe. Válságok, környezeti katasztró-
fák, éhezés, pandémia, stb., ezen jelen-
ségek ellenére mégis a legnagyobb 
veszélyt a tudatra befolyást gyakorol-
ható technika fejlődése, a mesterséges 

intelligencia, génmanipuláció, mikrochipek stb jelenti az emberi-
ségre. 

A világban minden energiával rendelkezik, a tudatunk az elsődle-
ges, felette áll a matériának, ezért nem jó, ha kísérleteznek vele. 

A kollektív tudat stressz fokának mértéke a sok-sok egyén tuda-
tában felgyülemlő stressz összessége, ezért egyéni szinten kell 

feloldani a stresszeinket, ha változást 
szeretnénk elérni a világban.

Szerencsére van egy módszer, amely 
tudományosan bebizonyította, hogy 
képesek vagyunk a tudatunkkal meg-
változtatni a negatív tendenciákat. 
A transzcendentális meditáció (TM), 
melyet Maharishi Mahesh Yogi adott át 
a világnak, egy ősi tudás, amely felül-
múlja az idő és tér kereteit. Különleges 
képességek, magasabb intelligencia és 
kreativitás, tökéletes egészség (90%-
ban minden betegség megelőzhető és 
meggyógyítható) és nem utolsó sorban 
hatalmas boldogság érhető el általa. 

Ha egy csoport együtt meditál, a 
tudatrezgés szinkronizálódik, a pozi-
tív hatás hatványozódik. A tudomány, 
a tapasztalat és Maharishi szerint egy 
ország felemelkedéséhez a lakosság 
1%-ának kell TM meditálnia.

A TM-nek a fejlettebb változata, a 
Szidhi technika. Itt csak a lakosság 
létszámának egy százalékának négy-
zetgyöke, (azaz hazánkban kb 360 
ember) kell, hogy egyszerre végezze 
magasabb szintű programját, és ezál-
tal a tudományos kísérletek szerint 
társadalmi és gazdasági felemelkedést 
érünk el.

Érdeklődni lehet a +36 30 9402041 
telefonszámon.

Sokszínű sikerének kulcsa
a transzcendentális meditáció
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Esztergályos Cecília

A Hallhatatlanok Társulatát négy év kihagyás után, 2020-ban 
az ATV keltette újra életre és vállalta a szavazás lebonyolítását, a 
gálaműsort, valamint a hagyományos lábnyomok elkészítését és 
kihelyezését a budapesti Nagymező utca Operettszínház előtti 
részén. A neves művészekből és közéleti személyiségekből álló 
kuratórium tagjai Szinetár Miklós vezetésével ültek össze a televízió 
székházában, hogy négy kategóriában (színésznő, színész, opera-
énekes, táncművész) négy-négy művészt jelöljenek, akik közül a 
közönség SMS-ben szavazhatta meg kategóriánként a két-két Örö-
kös Tagot, akik tehetségükkel, a nemes célok melletti kiállásukkal, 
valamint a rendelkezésükre álló eszközökkel sokat tettek a kultúrá-
ért, a művészetért és a társadalomért. Színésznő kategóriában az 
egyik nyertes Esztergályos Cecília lett.

Esztergályos Cecília balett-táncosként indult, majd pályát módo-
sítva színházi, és filmszerepek sokaságát játszotta, nemzetközi sike-
reket is aratva.

1960-1963 a modern magyar balett, a Pécsi Balett alapító tagja, 
szólótáncosa.

A Pécsi Színház egyik nyilvános főpróbáján elrepedt az egyik 
lábfeje. Szinte ezzel egy időben Szabó István filmrendező egyik új 
rövidfilmjéhez színésznőt keresett. Begipszelt lábbal megkapta a 
„TE” című film főszerepét, mellyel az egész világot bejárta.

1963 augusztusában búcsút intett Pécsnek, s ezzel tulajdonkép-
pen a balettnek is. Filmszerepeket kapott sorozatban, Álmodozások 
kora, a Tücsök, a Pénzcsináló és az Aranyfej című filmekben.

1968-ban kapta meg a színművész diplomáját. 
1968-1984 között a Kazimír Károly vezette Thália Színház valamint 

a Körszínház vezető színésze. Első nagy szerepe Móricz Zsigmond 
Csibé-je, de itt kap lehetőséget eljátszani a világirodalom legjelen-
tősebb nemzeti eposzainak főszerepeit is (Gilgames, Csúsingura, 
Rámájana, Kalevala, Karagöz, Petruska stb…) és megvillantani a sze-
repek megformálásához elengedhetetlen mozgástechnikáját.

1984-1989-ben Sík Ferenc vezető rendező irányítása alatt a Nem-
zeti Színház tagja. Csokonaitól Shakespeare-ig Csurka Istvántól Ten-
nessee Williamsig a magyar és külföldi drámairodalom nőalakjainak 
megformálója (Karnyóné, János király, Macska a forró bádogtetőn 
– Maggie, stb…)

1989-1991 között szabadúszó színész Vámos László, Schwajda 
György rendezőkkel dolgozik együtt Veszprémben, Szolnokon 

(Nagyoperettek: Osztrigás Mici, Csárdáskirálynő – Cecília, stb…) 
1991-1999-ig az első magyar „szappanopera” A Família Kft. főszerep-
lője 386 epizódot élt meg a sorozat.

Majd hat évig, 2005-ig szabadúszó színész, fővárosi és vidéki szín-
házak vendégművésze. 

2005-2011 a József Attila Színház tagja, számos vígjáték főszerep-
lője, pl.: Legyen a feleségem, Csak kétszer vagy fiatal, Mici néni két 
élete, stb…

2014-től az Újszínház tagja, vezető művésze a klasszikus és mai 
magyar drámairodalom (Móricz Zsigmond, Tamási Áron, Gyurko-
vics Tibor) Sári bíró, Nem élhetek muzsikaszó nélkül, Énekesmadár, 
Nagyvizit, stb… nőalakjainak megformálója.

A Veszprémi Petőfi Színház vendégművésze: Adáshiba, My Fair 
Lady, Nagymama.

Hobbija a kerámiaszobrászat és festészet. Számos kiállítást ren-
deztek alkotásaiból Budapesten és vidéki nagyvárosok galériáiban.

2014 óta a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja.
Családi állapota: férjezett 1989. Férje Dr. Fonyódi Péter (Ph.D.) kul-

túrszociológus.
2018. március 15-én a Parlamentben átvehette a Kossuth-díjat!
Sikereiről így vallott: Rengeteget tanulok, gyakorolok, fejlesztem 

magam a mai napig.
Mindezek mellett olyan emberrel élhetek együtt, aki segít min-

denben, hitet ad nekem, elismer, bíztat.

A Hallhatatlanok
Társulatának Örökös Tagja

Fotó: Vadnai Szabolcs/BORS

18     TOP 50 SIKERES



Feke Pál

Feke Pál Junior Prima és Artisjus díjas színész-énekes, 2009-ben 
az év könnyűzenei előadója, 2012-ben az év musical színésze, a 
Pepita magazin közönségdíjasa és Kecskeméten "A város kedvenc 
színésze". 2012-ben az Önkéntesség Európai Évének Magyarországi 
Nagykövete. Aranylemezes előadó.

Feke Pál 1981. június 6-án született Budapesten.
Már kisgyermek kora óta színész akart lenni. 10 évesen átalakí-

totta szobáját színházzá, ahol családjának tartott előadásokat. Szü-

lei támogatták ilyen irányú ambícióit, ezért zenei általános iskolába 
íratták, ahol több hangszeren is tanult játszani.

Első profi színházi szerepét a Katonadolog című musicalben kapta 
18 évesen, a Fiatalok Színházában. Eztán szinte folyamatosan bíz-
ták meg különböző szerepekkel. 22 évesen a világon eddig a leg-
fitalabbként eljátszott a talán legnehezebb musical Andrew Lloyd 
Webbe-Tim Ride: Jézus Krisztus Szupersztárjának címszerepét a sze-
gedi dómtéren. 

Volt már alkalma fellépni az ország szinte összes szabadtéri szín-
padán és számos kőszínházában. Turnézott az Egyesült Államokban 
és Kanadában, Ausztriában és Horvátországban, különböző musical 
főszerepekkel.

Eljátszotta a világ rockopera és musicalirodalmának szinte min-
den jelentős szerepét. A nagy áttörést életében az MTV „A Társulat” 
című produkciója hozta, ahol hétről hétre megmutathatta magán 
különféle szerepeiben. 

Szörényi Levente-Bródy János: István, a király című rockoperájá-
nak 25 éves jubileum előadásán „A Társulat” győzteseként, 2008-
ban elindult hódító útjára Istvánként. Ebben az évben mintegy 150 
ezer néző látta élőben a darabot és több mint 1 millióan a műből 
készült televíziós filmet. 

Több, mint 25 nagylemezen közreműködő, négy szólólemeze 
jelent meg. Zenekaraival folyamatosan koncertezik az ország sport-
csarnokaiban és színházaiban.

Jelenleg a Budapesti Operettszínház és a Madách Színház álladó 
művésze, valamint számos vidéki színház vendégművésze.

2015. december 30-án Pali Sentimento címmel ad koncertet 
a Soproni Petőfi Színházban. A meghitt hangulatú esten elek-
ro-akusztikus hangszerelésben csendülnek fel a számára fontos, 
meghatározó, egyben a közönség által kedvelt dalok.

2016 áprilisában a Madách Színházban Szirtes Tamás rendezésé-
ben A nyomorultak című előadásában Javert játszi.

2016.május 29-én a Papp László Budapest Sportarénában Szente 
Vajk rendezésében a Shrek (musical) főszerepét játszotta.

Jelenleg a Budapesti Operettszínház, a Madách Színház, a Játék-
szín valamint a Soproni Petőfi Színház állandó művésze.

2020 őszén szerepelt az Álarcos Énekesben, majd ugyan ebben a 
műsorban a nyomozócsapat tagja lett.

Az RTL Konyhafőnök VIP műsorában szórakoztatta a nézőket.

Sokoldalú szórakoztatás

Fotó: RTL Klub
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Gara Bella

2020 évi kiemelkedő, eredményei, sikerei, 
munkássága, élményei.
A 2020-as év sokak számára nem úgy alakult, ahogyan azt várták 

és sok dologgal kapcsolatban ez az én életemben sem volt másképp, 
azonban szakmai, tanulmányi és az egyetemi közösségi élet téren 
már más a helyzet. Ahogyan azt a magazin olvasói is tudhatják, szep-
temberben megnyertem az Arany Violin Országos 2020 Országos 
Énekversenyt, ami egy elég nagy ugródeszkát jelentett, hiszen ezáltal 
szélesebb körben ismerhettek meg. Emellett egy másik projektbe is 
sikerült bekerülnöm, ami sajnos a vírushelyzet miatt halasztásra került, 
de reményeim szerint jövő év elején újraindul a munka. 

Tanulmányi téren amire a legbüszkébb vagyok az az, hogy elnyer-
tem a 2020/2021 évi Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat, ami régen 
Köztársasági Ösztöndíj néven volt ismert. Ennek nagyon örülök, 
hiszen ez is bizonyítja azt, hogy az éneklést igenis lehet az egyetem 
mellett csinálni úgy, hogy nem megy a tanulmányok rovására. 

Az egyetemi életbe is sikerült bekapcsolódnom, hiszen a Pécsi 
Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzata (EHÖK) idén indí-
totta útjára az online hírportálját, illetve YouTube csatornáját, a Pécsi 
Egyetemisták Magazinját, aminek sikerült bekerülnöm a csapatába, 
mint a Gyógyszerésztudományi Kar arca. Itt főleg videós tartalma-
kat kell gyártanom, amik által a hallgatók, valamint a középiskolások 
közelebbről megismerhetik a pécsi gyógyszerészképzést és a hall-
gatói életet. 

Hitvallása, tervei, célkitűzései.
A terveim között szerepel a fent említett projekt folytatása, és 

abban is minél jobb eredmény elérése. Jelenleg egy karácsonyi 
meglepetésen dolgozom, ami egy ismert, magyar dal feldolgozása 
lesz, ez a videó karácsony előtt fog felkerülni az internetre. 

2021-ben is szeretném folytatni az éneklést, bízom benne, hogy 
sikerül további eredményeket elérnem, illetve minél szélesebb kör-
ben megismertetni magam a nagyközönséggel.

Emellett a tanulmányaimat is igyekszem a lehető legjobban telje-
síteni, hiszen negyedéves hallgatóként már a célegyenesben járok, 
és reményeim szerint 2022-re az a hőn áhított két betű odakerül a 
nevem elé. Vallom, hogy az egyetem mellett van lehetősége min-
denkinek arra, hogy a hobbiját akár magasabb szinten is űzze, vala-
mint dolgozhasson az álmai elérésén. A kettő nem üti egymást, csak 
a megfelelő egyensúlyt kell megtalálni.

Mi a sikerei titka?
A sikerem titka szerintem a támogató háttér. A családom és a 

barátom mindenben támogatnak, mellettem állnak, ez szerintem 
elengedhetetlen a sikerhez. Emellett akinek nagyon hálás vagyok 
az Bukszár Márta, hiszen az Ő szakmai tudása és felkészítése nélkül 
nem sikerült volna azokat az eredményeket elérnem zenei téren, 
amiket elértem. 

Az egyetemi oktatóim is pozitívan állnak az énekléshez, ennek is 
nagyon örülök, hiszen nagyon sok esetben lehet azt hallani, hogy 
ilyenek miatt az oktatók megpróbálják megnehezíteni az illető 
tanulmányait, mondván „te úgyis a popsztárság felé mész”. Ez az én 
oktatóimra egyáltalán nem igaz, ezért hálás is vagyok nekik.

Az Arany Violin 2020 Országos 
Énekverseny nyertese
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Herencsár Viktória

Zenetörténeti szempontból a cimbalom a citerafélék családjába 
tartozik, őshazája az asszír-perzsa birodalom volt. Európában 17. szá-
zad vége felé a szalonok és előkelő rétegek kedvelt hangszerévé vált. 
Magyarországon a 18. században terjedt el elsősorban a cigányzené-
szek között és a 19. században válik nagyon népszerűvé. Herencsár 
Viktória cimbalomművész számára a cimbalom nemcsak hobbi, ha a 
hivatása is. Kodály Zoltán öt éves korában hallotta őt először cimbal-
mozni és azt követően figyelemmel kísérte a zenei fejlődését. Nyolc 
éves korában már a Magyar Rádióban játszott és 10 évesen a tv-ben 
szerepelt a Zenekedvelő Gyerekek Klubja című műsorban.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenetanár képző tago-
zatán cimbalom- szolfézs-ének szakon kitüntetéses diplomával 
fejezte be tanulmányait. A főiskolás évei idején a rádió zenei felvéte-
lek készítésére meghirdetett pályázatán sikeresen vizsgázott szólista 
kategóriában. 1975-ben bekerült az Operaház zenekarába, ahol 45 
éven keresztül játszott. A későbbiekben szabadúszóként folytatta 
a pályafutását. A koncertek mellett cimbalomtörténeti előadásokat 
és hangszerbemutatókat tartott német, angol, szlovák és magyar 

nyelven. Számtalan európai és ázsiai országban vendégszerepelt és 
oktatott. Munkássága magában foglalja a cimbalomirodalom klasz-
szikus műveit, átiratokat, népzenei és világzenei feldolgozásokat. 
Számos zeneszerző dedikált számára kompozíciókat, de mellette 
saját alkotások is készülnek. 1991-ben a szervezője és házigazdája 
volt az első Cimbalom Világkongresszusnak, ahol megalakult a Cim-
balom Világszövetség, melynek elnökéül választották. Azóta is ő az 
elnöke a Cimbalom Világszövetségnek.

Herencsár Viktória Artisjus- és Magyar Örökség Díjas, Magyar 
Arany Érdemkereszttel kitüntetett cimbalomművész, a Magyar Kul-
túra Lovagja, a művészetek professzora.  Művész-tanári diplomája 
mellett 2004-ben művelődési és felnőttképzési menedzser diplo-
mát szerzett a Pécsi Tudományegyetemen. Több könyv és publiká-
ció szerzője. Szlovákiában a Besztercebányai Művészeti Akadémián 
létrehozta a cimbalomművész képzést. Kiemelkedő munkájáért a 
Szlovák Köztársaság elnökétől 2020 nyarán vehette át professzori 
kinevezését. 

Szabadidejét is zömmel a cimbalom tölti ki, mert: „Hobbim a 
munkám” – jegyzi meg. Célja, politikai hovatartozás nélkül a népek 
barátságának összehozása, a magyar zenei kultúra terjesztése a cim-
balmon keresztül. A Bartók-féle zenei eszmének a tovább hordozója. 

Oláh Antal

A hobbija egyben 
a hivatása is
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Horvát Lili: Felkészülés meghatározatlan idejű együttlétre című 
filmje képviseli Magyarországot a 93. Oscar versenyben a „nem-
zetközi film” kategóriában a hattagú bizottság egyhangú döntése 
alapján. 

A Felkészülés… nagy sikerrel mutatkozott be nyár végén a velen-
cei, majd a torontói fesztiválokon. Antalyában Stork Natasa elnyerte 
a legjobb színésznő díját. Varsóban a magyar filmet a kritikusok 
nemzetközi szövetsége zsűrije a FIPRESCI díjjal tüntette ki. Arany 
Hugó fődíjat nyert az Egyesült Államok legnagyobb múltú feszti-
válján Chicagóban, és a fődíjjal együtt három trófeával tért haza a 
spanyolországi Valladolid filmfesztiváljáról. 

A valóság és képzelet határán játszódó szerelmesfilm a philadel-
piai filmfesztiválon megkapta a legjobb játékfilm díját.

A filmben Márta, a negyvenéves idegsebész szerelmes lesz. 
Fényes amerikai karrierjét hátrahagyva visszatér Budapestre, hogy 
új életet kezdjen a férfival. Ám Márta hiába vár a Szabadság-híd 
pesti hídfőjénél: a férfi nem jelenik meg a randevún. Márta kétség-
beesetten a keresésére indul, de amikor rátalál, élete szerelme azt 
állítja: sohasem látta őt azelőtt.

A filmről így írt a Variety: „Csúszós, hajlékony és kanyargós Horvát 
Lili magyar rendező finoman megmunkált pszichológiai noirja, egy 

fényesre csiszolt csigalépcső, amelyen megbízhatatlan motivációk, 
önbecsapás és romantikus rögeszmék gördülnek lefelé, pompás 35 
milliméteres filmen.”

Horvát Lili

Rendező

Fotó: Mozinet
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Horváth Eszter

Horváth Eszter örömét az sem csorbította, hogy a koronavírus a 
fotós szakma Oscar-díjának tartott World Press Photo 2020 amszter-
dami díjátadóját is az online világba kényszerítette.

A Polarstern fedélzetén állt 2019 októberben, amikor a koromsö-
tét sarki éjszakában megpillantott két jegesmedvét. ”A hajó orrába 
futottam, mert láttam, hogy arra tartanak és tudtam, hogy így lehe-
tek a legközelebb hozzájuk fizikailag… Néma csend volt, bár… ami-
kor a medvék belesétáltak a hajó lámpájának fénycsóvájába, akkor 
kattintottam el a díjnyertes képet. 

Ez a kép egy gyönyörű ajándék. Mielőtt elindultam az expedíci-
óra, a fejemben épp egy ilyen kép éledezett. Olyan képet képzeltem 
el, ahol a jegesmedvék eljöttek meglátogatni minket a sötét sark-
vidéki éjszakában, ott ahol ők vannak otthon, és mi csak látogatók 
vagyunk. Ahogyan mi kutatók valóban azok vagyunk. És úgy kép-
zeltem, hogy lehessen látni azt is, hogy ők a mi kutatóbázisunkon 
vannak. Olyan képet szerettem volna alkotni, amelynek több rétege 
van, és egy teljes történetet mond el.”

Eszter 25 éves kora óta készült erre a pillanatra.
Horváth Eszter nyolc éve harminckét évesen döntött úgy, hogy 

közgazdász karrierjét feladva követi álmait és fotográfiát tanul, a 
híres New York-i International Center of Photography dokumenta-
rista fotográfia szakára.

„New Yorkban kőkeményen dolgoztam, a munkán kívül mást 
nem is igazán csináltam. 2015-ben kaptam egy megbízást az ame-
rikai Audubon nevű magazintól egy kéthetes expedícióra, ahol a 
Jeges-tengeren, az amerikai parti őrség hajóján zajló kutatásokat 
kellett dokumentálnom.” – nyilatkozta a kezdetekről.

Ezt követően tárgyalásokat folytatott a Norvég Sarkkutató Inté-
zettel és ennek köszönhetően megbízást kapott két expedíció 
dokumentálására.

Ez az Alfred Wegener Intézet grönlandi jeges tengeri jégtakaró 
vastagságát, és annak változásait kutató expedíciót mutatja be.

2018-tól kezdve az intézet állandó munkatársává vált.
Eszter jelenleg a németországi Brehmenben él, és készül a követ-

kező expedícióra.
Eddig összesen tizenegy sarkvidéki expedíción vett részt. „A 

Jeges-tengeren végbemenő változásokra szeretném a figyelmet 
felhívni.” – mondta küldetéséről.

Az első magyar nő, aki átvehette
a World Press Photo első díját

Fotó: Horvath Eszter, The New York Times
Fotó: Word Press Photo – Környezet 1. díj, egyedi
Esther Horváth Magyarország, a New York Times számára
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„Fiatal, bohém és tehetséges”
Istenes Bence így mesélt a kezdetekről:
„A szereplési vágy már kiskoromban megmutatkozott. Otthon, 

egy ütött-kopott kamerával elkezdtem videókat készíteni magam-
ról.

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

A zenetévénél tulajdonképpen minden műfajban kipróbálhat-
tam 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 átkerült a műsor az RTL-re én pedig egy 
hosszútávú szerződést kötöttem a csatornával. Azóta vezettem ár 
a Csillagszületik, a Való Világ és az X-Faktor háttérműsorait, a Banda-
háborút, az X-Faktor napot, a Havazint, a Brandmániát, a Péntektől 
Péntekiget, voltam a Reflektor TV-csatorna hangja és szereplőként 
részt vehettem a Szombat Esti lázban…

„2013 nagyon sikeres év volt számomra. Olyan feladatokat kap-
tam, amikre nagyon régóta vágytam. Ilyen volt pl.: az X-Faktor 
műsorvezetése Liluval, illetve a Való Világ 6 műsorvezetése, szinté 
Liluval.

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 vezethet-
tem 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. 

Az X-Faktor hatodik évadjának, valamint a 2017 Survivor című 
műsorvezetője volt.

2016-ben Kölnbe költözött. Kiváló német nyelvtudása 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 csatornának az X-Fakcort egyik műsorvezetője lett. Ugyanezen 

évben születet második közös gyermeke Adéllal, Ádin.
2019-ben Adéllal megnyerték A Nyerő Páros vetélkedőt.
2020-ban az RTL Klubbon vezeti az Álarcos énekes című zenés 

show-műsort.

Istenes Bence

Fotó: RTL Klub
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Jász Márta

Napjaink gazdasági életében, különösen a versenyszféra területén 
mind hazai és nemzetközi viszonylatban a gyors változások a jellem-
zőek. Ebből adódóan a felszínen maradás érdekében minden gaz-
dasági szervezet és vállalkozás számára magától értetődő az állandó 
mobilitás, a nyitottság, a gyors alkalmazkodó- és tettrekészség, 
melyek új lehetőségeket is nyithatnak az ötlettől a megvalósításig. 

Jász Márta vezetésével minden valószínűséggel ez utóbbi két 
gondolat jegyében bővült 2020. májusában vállalkozásuk a MyDoc-
tor Egészségközponttal, melynek segítségével még sikeresebben 
tudtak alkalmazkodni a koronavírus járvány okozta új helyzethez, a 
járvány elleni védekezéshez. Továbbá azzal a céllal, hogy a szintén 
általa működtetett Biztos Jövőkép és a MetLife Rózsadomb ügyfe-
leinek biztosított szolgáltatásokat magán egészségügyi ellátással 
bővítsék. A rendelőben mintegy 12 szakorvosi ágazatban végez-
nek vizsgálatokat. Májusban rögtön elindították a PCR, antigén és 
antitest gyors teszteléseket, valamint kiemelt hangsúlyt fektetnek 
a COVID-19 betegségből már felgyógyult páciensek egészségügyi 
állapotának felmérésére és szövődmény vizsgálatára. 

Mint vezető, nagyon fontosnak tartja a pontos és hiteles, meg-
bízható információkat, valamint az előrelátást, a kockázatokkal való 
szembenézést. Miért? Azért, mert a rohanó világunkban nemegy-
szer saját határainkon túlterjeszkedve vállalunk fel dolgokat, s csak 
ritkán gondolunk arra, hogy egy-egy nem tervezett esemény felülír-
hatja korábbi elképzeléseinket. A koronavírus járvány hatására az 
ő csapata nem állt le. Újra tervezték munkamódszereiket, és még 
nagyobb elkötelezettséggel, az on-line eszközök kihasználásával 
folytatták munkájukat.

Márta vezetői módszereinek része a mentorálás. Idézve szavait: 
„Mikor az üzleti életünkben elérünk egy bizonyos mértékű sikert, 
annak folytatása érdekében nagyon fontosnak tartom, hogy átadjuk 
a következő generáció számára tapasztalatainkat, meglátásainkat, 
az üzleti szemléletünket. Mindenben látok valami lehetőséget, amin 
el lehet indulni, s ha valakiben érzékelek egy kis szikrát, energiát, 
akkor segítem az ötleteimmel.”

Egy-egy sikeres vállalkozásra nagy hatással van a családi háttér is. 
A korábbi években mindig számíthatott szülei támogatására, jelen-
leg pedig párja segíti türelemmel és bátorítással, a feladatok megol-
dásában történő részvételével.

Végezetül a siker folyamatos elérése érdekében jelentős szerepe 
van a víziónak is, hiszen természetes igényünk, hogy a későbbiek-
ben is szeretnénk tovább vinni a már megkezdett és elért ered-
ményeinket, viszont a megtartás és a fenntarthatóság érdekében 
szükségszerű azokat finomítani és módosítani. Jász Márta ebben 
követi Henry Ford filozófiáját: 

„HA ÖSSZEJÖVÜNK, AZ KEZDET, 
HA ÖSSZETARTUNK, AZ HALADÁS, 

HA ÖSSZEFOGUNK, AZ A SIKER”.

Az ötlettől a megvalósításig
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Dr. Kardos Mária

„Szerettem kórházi orvosként dolgozni, úgy érzem, kihoz-
tam belőle a maximumot, mégis többet szerettem volna segí-
teni. Az ember érzi, mikor válik szűkké a tér, hogy egy szándék 
ki tudjon teljesedni. Ha elég eltökélt, rátalál a megoldásokra. 
A magyar betegnek is szüksége van arra, hogy megfizethető 
legyen a megelőzés és megtehesse az egészségért, amit csak 
lehet.”

A Doktornő szemész orvosként kezdte pályafutását, az 
elszántság néhány év múlva azonban további útkeresést 
eredményezett. 1997-ben alakult meg a Goodwill Pharma, 
férjével közös gyógyszergyártó és kereskedelmi vállalatuk, 
melynek céljai azóta sem változtak: a gyógyuláshoz és a jó 
életminőséghez való esélyt növelni. A vállalat azóta óriási utat 
járt be, a kezdetben néhány személyes vállalkozásból több, 
mint száz főt foglalkoztató minimultivá vált.

A Goodwill Pharma gyógyszerek, speciális gyógyászati táp-
szerek, étrend-kiegészítők fejlesztésével és forgalmazásával 
foglalkozik. Folyamatosan fejlesztenek komplex receptúrákat, 
melyek speciális tápanyag-igényeket elégítenek ki. Számos 
csatornán kommunikálják az egészség megőrzésének fontos-
ságát. Zászlóshajójuk a Szent-Györgyi Albert vitamincsalád. A 
Goodwill Pharma az Egészségért Alapítványban életre hívták 
a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat, mellyel a társadalmi fele-
lősségvállalás jegyében tiszteletüket és köszönetüket fejezik 
ki a hazai orvosok és egészségügyi dolgozók elkötelezett 
munkájáért.

szemész szakorvos, a Goodwill 
Pharma társtulajdonosa
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A Philadephiában élő Karikó Katalin tette le a messenger 
RNS-módszer alapját, ez most az egyik legígéretesebb készítmény 
a koronavírus elleni védekezésben. 

Karikó Katalin Kisújszálláson végezte az általános és a középiskolát, 
nagyon hamar megszerette a kémiát és a biológiát, kiváló tanárai 
voltak. Nyolcadikos korában harmadik lett az országos élővilágver-
senyen, és mindezek egyetemi pályaválasztását is nagyban befolyá-
solták. 

Imádta az egyetemi éveket, csoporttársaival szerettek eljárni szó-
rakozni, sokat táncoltak a disco korszakban. Majd akadémiai ösztön-

díjjal került a szegedi egyetemről a „Szegedi Biológiai Központba”, 
ahol 30 éves koráig dolgozott. Közben megismerkedett 1977-ben 
a férjével, Francia Bélával. A szegedi tanácsházán házasodtak össze, 
lányuk, Zsuzsi is ott született és járt bölcsődébe. Francia Zsuzsanna 
egyébként kétszeres olimpiai bajnok és ötszörös világbajnok eve-
zésben – Susan Francia néven, amerikai színekben indult az olim-
pián. 

A hírvivő érdekelte
A kutatónő munkája megszűnése után Amerikába ment dol-

gozni, a philadelphiai Temple Egyetemre.
Még itthon kapott állást, majd három év után Washingtonba 

került, ahonnan 1989-ben tért vissza Philadelphiába, de ezúttal már 
a Pennsylvaniai Egyetemre. De még itthon kezdett el foglalkozni a 
„hírvivő ribonukleinsav” – angolul messenger RNA, rövidítve: mRNS 
– technológia fejlesztésével, a szabadalmával készült vakcina most a 
koronavírus elleni védekezés egyik legígéretesebb oltóanyaga. Saját 
elmondása szerint a Tomasz-féle laborban végzett munkájának az a 
mai jelentősége, hogy ott kezdett el vírusokkal dolgozni, és először 
használt módosított nucleozidot – cordycepint. 

A BioNTech nevű német cégben évek óta több magyar szárma-
zású kutató dolgozik, a legismertebb közülük Karikó Katalin. Kutatá-
sai tudományos áttörést, és a világhírnevet is elhozták számára.

Dr. Karikó Katalin

A világhírnév kapujában

Fotó: forbes.hu

Fotó: u-szeged.hu
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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 szépségtörténe-
lem nagykönyvébe? 

Kaviczky Ágnes 2003-ban alapította meg 
saját cégét és kozmetikai márkáját, a Kavicz-
ky-t, amely ma már nemzetközi szinten is 
jegyzett beauty-brand. „Tíz éves voltam, ami-
kor megkaptam az első mikroszkópot. Azonnal 
elvarázsolt a biológia világa. Innen egyenes út 
vezetett az egyetemre, ahol molekuláris bio-
lógia szakon végeztem, majd a kutatóintézet 
ahol kezdtem pályafutásom. Egyre markánsab-
ban foglalkoztatott, hogy azt a sok-sok csodát, 
amelyet a természet ad nekünk, hogyan tudjuk 
a mindennapokban hasznosítani. A tudomány 
által feltárt előnyöket hogyan tudom a minden-
napokban hasznosítani. Nőként szinte magá-
tól értetődő volt, hogy a kozmetikumok és a 
bőrápolás irányába fordultam. Elvégeztem a 
kozmetikai szakképzőt, és felkérést kaptam egy 
francia kozmetikai cégtől: Párizsban képezhet-
tem 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 Magyar-
országról származik. Az eredeti kozmetikumot – természetesen 
újrakeverve – ma is őrzik Franciaországban, az Osmotheque-ben. 
Ágnest többek között ez inspirálta arra, hogy hazatérve Magyar-
országra megmutassa a világnak, a Kárpát-medence fantasztikus 
kozmetikai alapanyagokat rejt. „Tartós és látványos eredményt csak 
természetes, minőségi alapanyagokkal érhetünk el. Számomra nyilván-
való, hogy annak a földnek a természeti kincseit használom fel, ahol 
születtem.” Választásom Európa egyetlen biológiailag aktív termál 
tava a Hévízi-tó, a gyógyvíz és a gyógyiszap. Egyedülálló, világhírű 
csoda. Ennek felhasználásával alkotta meg a Kaviczky a Pannon For-
mula-t (Pannon Formula PF™), amely a Classic termékcsalád védje-

gyévé vált és megalapozta a márka sikerét, 
elismertségét.  

Ágnes pedig vérbeli kutatóként tovább 
kereste az innovatív megoldásokat. „A koz-
metikai ipar a progresszív fejlődés terepe. Szá-
momra az- az igazi kihívás, hogy a legújabb 
tudományos felfedezéseket ötvözzem a tradici-
onális és organikus hatóanyagokkal. Manapság 
a globális trendek a természetes hatóanya-
gok mellett a nano kozmetikai rendszerek 
irányába fordulnak, ez pedig újabb és újabb 
lehetőségeket tár fel a bőrápolás területén.” A 
kutatómunka eredménye a PanFlora’Soul 
kozmetikai termékcsalád, amely Magyaror-
szágon elsőként alkalmazta a nanovizet a 
kozmetikumokban. A tradicionális értékeket 
pedig a Kárpát-medence gyógyvirágai jelen-
tik, amelyek a test és a lélek harmóniáját erő-
sítik. 

„Tudjuk, hogy fizikai megjelenésünk, kariz-
mánk nagyban függ a lelkiállapotunktól is. 
Tudományosan igazolt, hogy a virágok gyó-
gyító ereje, energiájuk és hatóanyagaik befo-

lyásolják testünk, így bőrünk működését is, valamint pozitív hatással 
vannak lelkivilágunkra, érzékeinkre” – mutat rá a test és a lélek össze-
függésére Ágnes. 

A kutatómunka soha nem rajt-cél állapot. A változó világ megvál-
tozott igényeire reagálva olyan tisztálkodási testhigiéniai termékcsa-
lád fejlesztésén dolgozom, melynek használata nem káros a bőrre, 
a populáció minden szegmense használhatja, nem ártalmas állatra, 
emberre vagy a környezetre. Nem tartalmaz kozmetikailag aggályos 
anyagokat. Megóvja az embert a fertőzésekkel szemben, védi a bio-
diverzitást, hatékonyan felveszi a harcot a kórokozókkal szemben. 
Használatát követő hat órán át védőpajzsot von a bőrre. E mellett 
Ágnes sikeres cégvezető és oktató. Vállalkozása érdi központjában 
rendszeresen szerveznek Kaviczky-tréningeket és tanfolyamokat, 
hogy a minél több kozmetikai szakembernek adja át tudását és 
tapasztalatát. 

 Organikus világszínvonalú 
kozmetikumok testnek és léleknek
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Kerekes Vica

Kerekes Vica Füleken született, magyar anyanyelű, de játszik még 
négy nyelven: szlovákul, csehül, németül, angolul. Legutóbb Laka-
tos Nóra első mozifilmjében, a Hab című vígjátékban láthattuk.

„A Hab egy könnyed vígjáték, fontos benne a párkapcsolat, a sze-
relem – fejti ki Kerekes Vica. – A főszereplő, Dóra olyan karakter, ami 
szerintem a műfajhoz képest eléggé kidolgozott. Sok vígjátékban 
játszottam már, ahol sokszor felületesen intézték el a fő karakterek 
jellemzését, de itt már a helyzet. Hihetetlenül motivált, hogy a ren-
dező, Lakatos Nóra és a forgatókönyvíró Fekete Fruzsina is úgy gon-
dolta, hogy jól meg legyen rajzolva, mert ha ügyesen és részletiben 
ki van bontva egy karakter az megteremti a körülötte lévő világot 
is.” – nyilatkozta a filmről Kerekes Vica.

A Sikeres Nők kérdéseire így válaszolt:
– Mit gondol Ön a sikerről?

– A sikerrel kapcsolatban nagyon nehéz bármit mondanom, illetve 
keresem mindig a pontos választ. Nem is tudom, mit takar ez a 
szó, mivel minden ember értékrendjének megfelelően lehetne 
értelmezni. Számomra a siker olyan fogalom, ami mögött érté-
kek vannak. Nem úgy határozom meg, hogy valaki népszerű. 
Számomra valaki akkor sikeres, ha sikerül megvalósítani a vágyait, 
elképzeléseit ő ebben teljes értékű embernek érzi magát. Van 
mögötte érték is. Számomra a sikert nem a külvilág határozza 
meg. Azt veszem észre, hogy nem is vizsgáljuk meg azt a sze-
mélyt, hogy ő sikeres mert sok követője van a közösségi olda-
lakon, vagy szerepel itt-ott, és amikor megvizsgáljuk a hátteret 
máskép vannak a dolgok. Egy nagyon nagy csapda ez a siker. E 
miatt sok ember válik boldogtalanná. Az embernek helyre kell 
raknia magában, hogy a sikert akarja hajkurászni, amit mások defi-
niálnak, vagy önmaga boldogságával törődik?

– Hogy érzi, hol tart az úton és hova szeretne elérni? Mit tesz ezért?

– Fene tudja, hogy hol tartok az úton és hogy milyen hosszú lesz. 
Azt teszem, hogy lépegetek előre. Fontos, hogy minden nap tud-
jak tanulni valamit.

Sokoldalú színésznő

Fotó: Bartis Milán
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– Kérem, meséljen hivatásáról, munkásságáról, pályájáról! 

– Az ügyvédi hivatás mellett szívügyem a divat. Hogy kerültem a 
divatszakmába? Már jogi diplomával a kezemben- a jogi munka 
mellett-1995-ben a Rose Mari divatiskolában (ma Budapest Diva-
tiskola) öltözéktervező- stylist szakon végeztem. Ebben az iskolá-
ban volt egyik tanárnőm Vámos Magda, ami meghatározó volt 
az életemben. Ezután több mint 10 éves rendkívül intenzív idő-
szak következett. Két művészeti csoporttal dolgoztam együtt, 
közel 100 tematikus divatbemutatón szerepeltünk. A „Nő négy-
szer” formáció 2000-2007, majd a trüffELLE duó 2008-2011 között 
működött. Legemlékezetesebb állomásaink voltak: 2000 és 2002 
között a Budapesti Divatnapok, 2003-ban a Budapesti Történeti 
Múzeumban a „Budapest és Párizs a divat tükrében” kiállítás. Majd 
2004 és 2007 között a brnoi Styl-Kabo TOP STYL versenyének 
többször döntösei voltunk. 2004 szeptemberében Moszkvában 
a Moda Moszkva kiállításon is részt vettünk, 2004-2006 között 
a Nina Ricci Divatház magyarországi ékszerbemutatóinak part-
nerei voltunk.2008-tól a trüffELLE! duóval  három alkalommal a 
LOVAS VILÁG kupán tematikus bemutatókat tartottunk. 2013-ban 
saját márkanéven folyattam a divatpályát, az Antonydesign az 
Ügyvédek a kifutón debütált a Budapesti Ügyvédi Kamarában. 
2014-ben az Erzsébetligeti Színházban önálló kiállításra kértek 
fel, ami „Desszert a divatban” címmel futott.2014-2015 között két 
alkalommal volt divatbemutatóm a Duna palotában, a Székely 
bálon és a Klementina bálon. Közben jogi pályám is fejlődött, 
2005-től ügyvédként főleg a polgári jogi területen dolgozom a 
férjem mellett. 2009-től a Budapesti Divatiskolában, majd 
2013-tól pedig az Óbudai Egyetemen a termékterve-
zőknek oktatok jogi ismereteket és fogyasztóvédelmet. 
2010-től tagja vagyok a Budapesti Békéltető Testületnek, 
ahol mediátori munkát végzett fogyasztóvédelmi jogvi-
ták békés peren kívüli rendezésében. 3 éve Vámos Magda 
hívására léptem be a Magyar Divat Szövetségbe, majd 
Egyesületté alakultunk át. Azóta MDSZ több ren-
dezvényén mutattam be a saját márkám. 2019.
szeptember 28-án pedig az MDSZ egyesület 
elnökévé választottak. A saját márkám web-
oldala a www.antonydesign.eu, facebook 
oldalam pedig az Antonydesign, ahol egyedi 
tervezésű és különleges alkalmi női öltözetek 

és kiegészítők tervezésével és kivitelezésével, színtanácsadással, 
gardrobe tervezéssel és átalakítással is foglalkozom. Matyólány-
ként a matyóhímzés szerelmese vagyok. 2020 januárjában a BKIK 
kézműipari tagozatának tagjaként lehetőséget kaptam arra, hogy 
a Római Magyar Intézetben az Alta Róma bemutató sorozat része-
ként bemutathassam Pántlika néven matyó kollekciómat, mellyel 
több olasz napilap címlapjára kerültem. Szenvedélyem a főzés, a 
Kertvárosunk Értékeiért Egyesület alapító tagjaként Budapest XVI. 
kerületében 2 szakácskönyvet is kiadtunk Ízemlékek és Férfisza-
kácskönyv címen. Két fiammal és a férjemmel igazi lokálpatrióta-
ként élünk a Kertvárosban.

– Mik a célkitűzései, mik a tervei? 

– Az MDSZ elnökként szeretnék új szakmai területek felé nyitni, mint 
a fenntartható divat, az innovációk. Kifejezetten célom, hogy a 

szakma nem csak tervezői résztvevőinek is közeget nyújtsunk, 
így a varróművészeknek, kiskereskedőknek. Kölcsönös együtt-

működést szeretnék kialakítani a hazai divatért a divatis-
kolákkal is. Fontosnak tartom a magyar minőségi divat 
szerepének erősítését és a divat elismertetését a kultúra 
részeként és ebben a fiataloknak nagy szerep jut! Hiszek a 

női energiákban, az együtt erősebbek vagyunk-ban!  
– Miben látja sikerei titkát?

– Szeretem az embereket, közvetlen vagyok és mindenre 
nyitott, az új dolgokra rácsodálkozó, érdeklődő. Opti-

mistaként mindig a napos oldalt látom! A mindenna-
pokban a problémamegoldásban hiszek. Most ez 
az év a COVID járvány miatt megtanított arra, hogy 
gyorsan alkalmazkodjak az új helyzetekhez. Az 
emberi kapcsolatok és a kommunikáció fontossá-
gában hiszek.

Dr. Kolyvek Antónia
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Az előzményekről a TOP 2020-as számában írtunk már. Korok 
Fatima aranyérmet nyert 2019 szeptember végén szabadtüdős 
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 beszélgettek egymás között 
meg mérőórákról. A szabadtüdős merülők viszont jógáról, légzés-
visszatartásról, légzőtechnikákról, étrendekről, regenerálódásról. 
Közelebb állt hozzám a világuk.”

Mivel itthon kevésbé ismert ez a sportág, erről részletesebben is 
beszélt: A szabadtüdős merülés egy fantasztikusan 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 verseny-
számnak két fajtáját különböztetjük meg: uszonnyal vagy uszony 
nélkül. Mindkettő medencében zajlik, a versenyzőknek minél hosz-
szabb távot kell megtenniük egy levegővétellel. 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 sellőuszonnyal úszik valaki, és ez 
a szakág itthon is gyakorolható, két egyesület is van Magyarorszá-
gon. 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.

A magyar Korok Fartima ezt a címet 2019-ben már kipipálta, idén 
viszont a koronavírus-világjárvány szinte az összes versenyét keresz-
tülhúzta. Ennek ellenére Egyiptomban edz, ahol 2020 év végén új, 
elképesztő magyar csúcsot állított fel az a női uszonyos szabad-
tüdős merülés CWTB kategóriájában.

86 méter mélyre úszott le, majd onnan fel. Egyetlen levegővétel-
lel, amit még az indulás pillanatában vett, három perc öt másodper-
cet töltött a víz alatt.

Ezzel a hivatalos körülmények között elvégzett, így hitelesített 
csúcsmerüléssel jelenleg az AIDA rangsorban a világon a második 
helyen áll a 92 méterig jutó szlovén Alenka Artnik mögött.

Korok Fatima

Magyar csúcs a víz alatt

Fotó: athletes.aidainternational.org Fotó: facebook
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Kováts Adél

Kováts Adél szülővárosában, Sopronban járt általános iskolába, 
majd annak elvégzése után a gimnázium angol tagozatát végezte 
el. Szép éveket töltött a Liszt Ferenc Művelődési Központ „Fintor” 
Színpadán.

A Színház- és Filmművészeti Főiskolára felvették a három éves 
operett-musical szakra, ahol 1983-ban végzett.

A szerencse mellé szegődött, és később szerződtették a buda-
pesti Nemzeti Színházba. Kilenc évet töltött ebben a nagyhírű 
színházban. Jobbnál-jobb szerepeket kapott: Shakespeare: Rómeó 
és Júliában Júlia, Szép Ernő Vőlegényében Kornél, Szörényi Bródy: 
István a Királyban Gizella, Paszternák: Doktor Zsivágó-ban Tonya, 
Kacsóh Pongrácz János vitézében a francia királylányt. 

Szerepelt még a kecskeméti Katona József Színházban, a székes-
fehérvári Vörösmarty Színházban, a Fővárosi Operett Színházban. 
Tehetségét számos díjjal jutalmazták. Rajz János-, Jászai Mari-díjak, a 
Plovdivi tv-Fesztivál „legjobb alakítás” díja, a Radnóti Színház társu-
latának díját, a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje.

A számos színdarabon kívül húsz játékfilmben, huszonhárom 
tévéfilmben játszott. Jelentősebb filmszerepei: Napló Szerelmeim-
nek, A magzat, Leányvásár, Dráma a vadászaton, a Csocsó, Életké-
pek. A Nemzeti Színház után Bálint András hívta a Radnóti Miklós 
Színházba.

2009-ben munkája elismeréseként Kossuth-díjban részesült.
„2012-ben megkapta a POSZT-on a szakmai zsűritől – a legjobb 

női főszereplő díjat ((Vágyvillamos, Radnóti Színház), valamint Buda-
pestért-díjat is átvehette.

Kováts Adél 2016 óra a Radnóti Színház igazgatója. Az első öt 
éves ciklusát a MeToo botrány, a SZTE átalakítás kísérlete, a világ-
járvány berobbanása mellett vezette sikerre. Erről így nyilatkozott: 
„Szinte maradéktalanul megcsináltam, amit terveztem, annak elle-
nére, hogy milyen váratlan körülményekbe kerültünk. A művészeti 
koncepciót meg tudtam valósítani, a színház teljes arculatváltása is 
lezajlott. Az előadásaink közel 80 százaléka a közönség- és szakmai 
sikert aratott”. 

Jövőbeli célkitűzéseiről így nyilatkozott a médiának: „Elsősorban 
hogy folytassak mindent, amit elkezdtem. A fókuszban az építkezés 

lesz fizikai és szellemi síkon egyaránt: amúgy is ilyen vagyok, folya-
matosan építkezem. Szeretném, ha jövőre befejeződne a társbér-
letünkben a felújítás és újra teljes mélységében használhatnánk a 
színpadot. És jó lenne egy teljeskörű színpadfelújítás is. Szeretnék 
magamhoz kötni egy fiatal rendezőt. A Radnóti Tesla Labort, ami 
ma már a második évadát kezdte meg szeretnénk még sikeresebbé 
tenni. A tavalyi csonka évad alatt a műhely beépült a köztudatba, a 
Kult50 idén a kultúra egyik fő ügyének választott. A Labort kibérelt 
színpadát üres napokon továbbadjuk bérbe kisebb, független tár-
sulatoknak, hogy a színház képes legyen több lábon állni.

A jelenlegi társadalmi és szakmai helyzetben némi nyomás nehe-
zedett rám, hogy vállaljak még öt évet.

Sok sikert kívánunk!

Megőrizve 
meghaladta

Fotó: Dobos Tamás | Radnóti Színház
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Lakatos Mónika

A világzene legnagyobb kitüntetését, a WOMEX Artist Award élet-
műdíját kapta meg idén Lakatos Mónika. 

Elképesztő sikert ért el Lakatos Mónika, a Romengo és a Cigány 
Hangok énekesnője. Idén ő kapta meg a világzene legnagyobb 
kitüntetését, a WOMEX (Worldwide Music Expo) Artist Award élet-
műdíját. 

Ezzel a Muzsikás Együttes után ő a második magyar, aki ebben az 
elismerésben részesült, továbbá a legelső cigány előadó, aki meg-
kapta a díjat.

Lakatos Mónika nyilatkozatában elmondta, hatalmas elismerés 
számára a díj. „Nemcsak cigányként megtisztelő az életműdíj a szá-
momra, hanem magyarként is, merthogy kettős identitásunk van. 
Ha külföldön fellépünk, nemcsak a cigányságot képviseljük, hanem 
Magyarországot is”. A rendkívüli díjhoz Orbán Viktor is gratulált. 
„Örömmel és büszkeséggel értesültem róla, hogy első magyar szó-
listaként és első cigány előadóművészként idén Ön nyerte el a világ 
egyik legjelentősebb nemzetközi zenei eseménye, a Worldwide 

Music Expo életműdíját. Engedje meg, hogy a rangos elismeréshez 
szívből gratuláljak, további művészi munkájához pedig sok sikert és 
jó egészséget kívánjak!”

Olvasóink a TOP 50 Sikeres-be történt szavazataikkal fejezték ki 
elismerésüket Lakatos Mónikának.

WOMEX Artist Award
életműdíjas

Fotó: hu.wikipedia.org

Fotó: welovebudapest.comFotó: hu.wikipedia.org

TOP 50 SIKERES     33



Dr. Lisziewicz Julianna

Hetedik éve dolgozott Amerikában, amikor társával, az Olasz 
Franco Lorival 1994-ben létrehozták saját kutatóintézetüket Ame-
rikában és Olaszországban is. 1998-ban létrehozták szintén az USA 
fővárosában a Genetic Immunity vállalatot.

A biológusnő magyar származású, élsportoló volt, kosarazott. Tér-
dsérülése miatt kénytelen volt pályát változtatni. 1982-ben házas-
sága révén került Németországba, ahol rákkutatásban vett részt. 
Magyarországról szép emlékeket őriz, így szívesen fogadta társa 
javaslatát, hogy ide hozzák az AIDS-kutatásaikat.

A Dr. Lisziewicz Julianna a magyar biológus-vegyész vezette 
kutatócsoport az általuk kifejlesztett hatóanyagot a bőrfelszín alatt 
található úgynevezett Langerhans-sejtekbe juttatja be. A  vakcina, 
melyet kifejezetten a bőrfelszín alá fecskendeznek igen hatékony az 
immunválasz kiváltásában, a kezelés teljesen új lehetőséget jelent a 
HIV-fertőzött pácienseknek.

A jelenlegi terápiák megelőzik, hogy a vírus szaporodjon. A Der-
maVir abban különbözik ezektől, hogy HIV specifikus immun újra-
szerveződést vált ki, így nem kifejezetten a vírus a célpont.

Magyarországon egész kutatóhálózat kezdett dolgozni a techno-
lógia továbbfejlesztésén. A munkában részt vett a Központi Kémiai 
kutatóintézet, a Semmelweis Egyetem, A Szegedi Egyetem és a 
budapesti Szent László Kórház is. A nemzetközi tesztelés olasz, ame-
rikai, holland és svéd intézetekben folyt.

Jelenleg ezt a technológiát kívánják továbbfejleszteni más króni-
kus betegségek gyógyítására.

Az allergiások állapotának javítására gondolnak, de terveik közt 
szerepel a vírusos megbetegedések és a rosszindulatú daganatok 
és érszűkület kezelésére alkalmas megoldások kifejlesztése is.

Napjainkban a világjárvány kapcsán gyakori vendége a médiu-
moknak.

Biológus – vegyész

Fotó: 24.hu Fotó: trendfm.hu
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Miklósa Erika

Miklósa Erika egy teljesen egyszerű, átlag magyar családból szár-
mazik. A szülei nem zenészek, nem művészek, sőt még a kottát sem 
ismerik. Szülei és ő sem gondolta volna, hogy egyszer majd opera-
énekesnő lesz. 

Sportolónak készült, az atlétika volt a mindene. Imádta a sport-
versenyeket, magasugrásban többször volt országos bajnok. Sajnos, 
egy sportbaleset után fel kellett adnia a sporttal kapcsolatos álmait.

Egyre több lett a szabadideje, így esküvőkön, névadó ünnepsé-
geken énekelgetett. Egy ilyen alkalommal 16 évesen fedezték fel, 
és – más lehetőség nem lévén – kezdte el zenei tanulmányait. Egy 
év alatt összevontan elvégezte az általános zeneiskola négy évét.

Húsz évesen – a színház történetének legfiatalabbjaként – lett a 
Magyar Állami Operaház tagja. Aztán 1991 őszén megnyerte Sze-
geden a Mozart énekversenyt, természetesen az Éj királynőjével. Az 
ária azóta mind itthon, mind a nagyvilágban a belépőjévé, már-már 
a névjegyévé vált.

Ez a nehéz látványos, de viszonylag rövid koloratúrszerep, amely-
lyel bejárta a világot. Amerikában is ezért vitték, és a világhírű milá-
nói Scalában is elénekelte az Éj királynőjét. Az operát, az európai 
ösztöndíját, a nemzetközi operaélet ugródeszkáját is az éj királynő-
jének köszönheti.

Sikereihez elengedhetetlen a harmónia, a kiegyensúlyozott 
magánéleti háttér, férje és kislányuk.

2012ben Fair Play- díjat és Kossuth-díjat kapott.
2012-ben Prima Primisszima díjjat nyert.
2014 óta a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató verseny zsűri-

elnöke.
Örökös tag a Halhatatlanok Társulatában 2020 óta.

Bekerült a Halhatatlanok Társulatába
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Molnár Ágnes

Molnár Ágnes Szegeden született 1974-ben, szülei pedagógusok. 
A város neves gimnáziumának matematika szakán végzett. Sem ő, 
sem környezete nem gondolt ekkor még arra, hogy pályája egy tel-
jesen más területen, a szállodaiparban, az ország egy másik szegle-
tében, Hévízen fog kiteljesedni.

Felsőfokú tanulmányait Budapesten, a Kereskedelmi, Vendéglátó-
ipari és Idegenforgalmi Főiskolán idegenforgalom és szálloda sza-
kon végezte, majd pénzügyi közgazdász diplomát szerzett a pécsi 
Janus Pannonius Tudományegyetemen.

Az idegen nyelvek iránti fogékonysága már gyermekkorában 
megmutatkozott. Angol, német, orosz és olasz nyelveken beszél, 
aminek munkája során nagy hasznát veszi.

Már a főiskola évei alatt is dolgozott a MALÉV légiutaskísérőjeként, 
majd Svájcban egy neves négycsillagos szállodában. Akkor fogal-
mazódott meg benne az ő igazi küldetése: a szállodaiparban egy 
sikeres és egymást támogató, jó hangulatú csapat tagjaként azért 
dolgozni, hogy a vendégek felejthetetlen és vidám pillanatokat 
élhessenek meg.

Molnár Ágnes 1996 óta Hévízen dolgozik, ebből kereken 20 éve 
az ország egyik piacvezető wellness szállodájában, a 231 szobás 
négycsillagos Hotel Európa Fit-ben. A nyitás óta értékesítési és mar-
keting igazgató, majd 2006-tól kezdődően vezérigazgató-helyettesi 
pozícióban is tevékenykedik. Az értékesítési politika kidolgozása és 
a részleg irányítása, a revenue management, az üzleti partnerekkel 
a kapcsolatok kialakítása és fenntartása, a piaci folyamatok nyomon 
követése és az azokra történő gyors reagálás, a hatékony munka-
szervezés a mindennapi munkájának részét képezik.

Komplex látásmódja, opti-
mizmusa, dinamizmusa, 
lelkiismeretessége, megbízha-
tósága, precizitása, szorgalma 
és személyes példamutatása 
hozzájárul mind a saját, mind 
szállodája sikerességéhez.

Mindezt a számtalan elis-
merő vendégvélemény, a visz-
szatérő törzsvendégek magas 
aránya és a számos bel- és 
külföldön elnyert szakmai és 
közönségdíj, tanúsítvány is alá-
támasztja.

Az üzleti életben a hosz-
szú távra szóló és mindkét fél 
számára gyümölcsöző együtt-
működések kialakítása és fenn-
tartása a hitvallása.

Több más turizmusban tevé-
kenykedő céghez hasonlóan a 
hévízi Hotel Európa Fit szállo-
dára is érvényes az a megállapí-
tás, hogy a járványhelyzet miatt 
soha ilyen nehéz, kihívásokkal 
terhes üzleti éve, mint 2020-
ban a fennállása óta nem volt.

Vallja azonban, hogy a siker a 
jövőben is garantált, hála a tulajdonosok támogató hozzáállásának, 
a folyamatos felújításoknak, a szolgáltatás kínálat állandó megújulá-
sának, a hatékony és családias munkakörnyezetnek, ahol egymásra 
mindig és mindenben számítani lehet, a meglévő és bővülő elége-
dett vendégkörnek és üzleti partnerhálózatnak.

Bízik benne, hogy a járvány és az ezzel járó átmeneti nehézségek 
minél hamarabb eltűnnek majd a hétköznapjainkból, és addig is 
együtt sikerrel legyőzhetők a még előttünk álló akadályok.

Magánéletében is boldog, férje egy szintén neves hévízi szállodá-
nak az igazgatója, lányuk 17 éves, aki számára szintén elképzelhető, 
hogy szülei példáját kövesse, és felsőfokú tanulmányait hamarosan 
Budapesten, szállodaipari területen végezze.

Csapatban az erő: minőségi 
vendéglátás Hévízen
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Molnár Andrea

Molnár Andrea 1982. december 13-án született Budapesten. Az 
általános iskolát Dunavarsányban végezte. A Kossuth Lajos Két Tany-
nyelvű Gimnázium, német anyanyelvű osztályba járt, tanulmányait 
német nyelven végezte, így azt anyanyelvi szinten beszéli, mel-
lette angol és spanyol nyelvből szerzett nyelvvizsgát. Ezt követően 
2002-től 2006-ig diplomát szerzett a Budapesti Gazdasági Főiskola 
Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari szakán, majd 2006-tól 2009-ig 
elvégezte a Magyar Táncművészeti Főiskolát is.

17 évesen kezdte a táncot 1999-ben, ahol nagy sikereket ért el, 
ennek köszönhetően vetette bele magát még nagyobb lelkesedés-
sel a versenytánc világába.

Versenytánc eredményei:
2000-től 2012-ig a Fenomén Tánc Sport Egyesület tagja.
2004-ben a Latin Táncok Magyar Bajnoka lett B kategóriában.
2009-ben a Latin Táncok Magyar Bajnoksá-
gán 2 helyezést ért el A kategóriában.
2007-től 2012-ig a Magyar Tánc Sport Szö-
vetség nemzeti kerettagja.

Televíziós szereplései:
2008 RTL Klub - Szombat esti láz: Tán-
cos - Katus Attilával 1. helyezést ért el
2013 RTL II - Szombat esti láz: Táncos - Med-
vegy Szilveszterrel (Szilveszter gazda) finalista
2014 RTL Klub - Szombat esti láz: Tán-
cos - Bárdos Andrással vett részt
2014 RTL Klub - Celeb vagyok, ments ki innen!: 
Versenyző - 1. helyezést ért el Havazin
Sport Klub - Műsorvezető - MEZtelenül
A nézők szavazatai alapján Molnár Andi lett a Celeb 
vagyok, ments ki innen negyedik évadának győztese. 
Andi a SportKlub csatorna háziasszonya

Napjainkban nagy sikert arat a képernyőn a Mindenki táncol 
(Dancing with the Stars) hozzáértően szókimondó és mindig ked-
ves zsűritagjaként, aki szakértelmén és női báján kívül extravagán-
san elegáns megjelenésével is hódít.Dancing

with the Stars

Fotó: TV2
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Mundruczó Kornél

Mundruczó Kornél, sikeres rendező nevét az egész világon isme-
rik. Alkotásait a legnevesebb fesztiválokra hívják, ahonnan rendre 
díjjal tér haza.

1994-1998 között a Színház- és Filmművészeti Egyetem színész 
szakán tanult Zsámbéki Gábor osztályában. 1997-1998 között az 
Arany János Gyermekszínház tagja volt. 1999-2003 között a film-
rendezői szakon folytatta tanulmányait Szász János és Zsombolyai 
János tanítványaként. 2003-ban megalapította a Proton Cinema 
Kft.-t Petrányi Viktóriával. 2004 óta az Európai Filmakadémia tagja.

Afta (2001) című rövidfilmjével és Szép napok (2002) című 
játékfilmjével robbant be a filmvilágba, utóbbiért a locar-női nem-
zetközi filmfesztiválon Ezüst Leopárd díjat nyert. Mundruczó elő-
ször 2003-ban szerepeit Cannes-ban A 78-as Szent Johannája című 
rövidfilmjével, majd a fesztivál fiatal tehetségeket támogató „Rési-
dence" programjába kapott meghívást.

Következő alkotását, a Kis Apokrif No. 2-t a cannes-i fesztivál 
rendezői vizsgafilmeket bemutató „Cinéfondation" szekciója hívta 
meg - Magyarországról elsőként - 2004-ben. A következő Mund-
ruczó-film, a Johanna világpremierje az 58. cannes-i filmfesztivál 
„Un certain regard" (Egy bizonyos tekintet) elnevezésű hivatalos 
programjában szerepelt.

2008-ban a Delta a hivatalos versenyprogramban mutatkozott 
be és elnyerte a nagyvilág filmkritikusait tömörítő FIPRESCI fődíját. 
A Delta francia, lengyel, belga, holland, angol, spanyol svájci és nor-
vég mozik után idén áprilisban New York-ban is megjelent mozi for-
galmazásban.

2010-ben a cannes-i filmfesztiválon is bemutatták Mundruczó 
Kornél a Szelíd teremtés - R Frankenstein-terv című Új alkotását. A 
cannes-i Fesztiválpalota 2300 férőhelyes Lumiere nagytermében 
csaknem teltház előtt mutatták bea hivatalos versenyprogram 
utolsó filmjeként, amely 18 alkotással együtt pályázott az Arany Pál-
mára.

A 67. cannes-i nemzetközi filmfesztivál Un certain regard (Egy 

bizonyos nézőpont) elnevezésű önálló szekció (nem a hivatalos ver-
senyprogram!) fődíja a Fehér Isten c. filmnek ítéltetett.

A rendező úgy véli, hogy az életben a legfontosabb dolgok nagy 
találkozások mentén dőlnek el, történnek meg. Gödöllőn egy kép-
zőművészeti gimnáziumba járó társasággal való találkozás miatt 
kezdett el rajzolni, majd ment később színész szakra. Ott feltűnt az, 
hogy inkább ő szeretné megmondani. hogy mi történjen a színpa-
don. Így jelentkezett Filmrendezőnek

2017-ben meghívást kapott Cannes-ban: Jupiter holdja című fil-
mdrámája.

2020-ban első külföldi gyártású, angol nyelvű nagyjátékfilmje, a 
Pieces of a Woman, a 77. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál verseny-
programjában szerepelt.

Mundruczó Kornél és Wéber Kata filmjének executive producere 
Martin Scorsese.

A film egy 23 perces vajúdásos jelenettel indul, ám a történet 
valójában arról szól, hogy az ezt követő tragédiát hogyan lehet fel-
dolgoznia egy nőnek.

A Pieces of Woman Mundruczó első teljesen angol nyelvű 
mozifilmje.

Nemzetközi hírű 
fi lmrendező
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Nágel Balázs

a NordArt, Magyarország egyik legnagyobb elektromos fűtés-
technikai cégének tulajdonosa, ügyvezetője. 2008 óta képviselik 
norvég elektromos fűtőpaneleikkel az elektromos fűtéspiac “felső 
utcáját”. A sikerüket az olyan rendszereknek és vállalati kultúrának 
köszönhetik, melynek középpontjában mindig az ember marad, de 
korszerű, átlátható, vagy ha úgy tetszik SMART. 

Nincs saját irodája, bárhol tud dolgozni, a távmunka számára 2020 
előtt is bevett gyakorlat volt, szabadon, távolról szervezi a saját és 
cége életét, nős, 3 gyermeke van.   

“Vi varme mennesker” magyarul: Mi 
melegítjük az embereket 
Ez a mondat cégünk mottója. 2008-ban mikor önálló importőrök 

lettünk egy olyan céget álmodtam, amelynek alapja a minőség, 
és az embereket szolgálja a szó szoros értelmében. Szinte min-
den, ami az akkori üzleti gyakorlatban szokatlan volt, bevezettük. 
Olyan garanciát vállaltunk és vállalunk, amelyet más nem mert. Az 
ügyfélszolgálatot azonnal magas minőségi elvárások szerint alakí-
tottuk ki. Amikor mindenki online jelenlétben gondolkodott, mi 
az offline világban hasítottunk, amikor válság volt, mi fejlődtünk, 
amikor dübörgött a gazdaság és már lehetett volna lazítani, még 
keményebben dolgoztunk. 

Hogy alakult 2020?
Írtam egy könyvbe egy cikket, melynek címe ez  volt: 2020 Covid 

válság, avagy üdv  a komfortzónában.
Egy kicsit meglepő, de 2008-ban, amikor indultunk, akkor is 

válság volt. Én a válságidőszakot úgy értelmezem, hogy akkor sok-
kal jobban meg kell küzdeni minden egyes ügyfél  bizalmáért. Ezt 
mindenki tudja a cégemben. Az a különbség, hogy nálunk akkor is 
minden egyes ügyfelet megbecsülünk, amikor nincs válság. Nálunk 

mindenki key account ügyfél, kosárértéktől  függetlenül. Minden-
kinek van valami olyan problémája, amelyre a megoldást tőlünk 
várja. Ezt úgy kell elképzelni, mint a legjobb színvonalú magánor-
vosi praxist. Mindenkivel  nagyon törődni kell. És ez megtérül. Lehet, 
hogy ma egy ügyfélnek csak 1 fűtőpanel kell, de a fia 2 év múlva 
építkezik. Ha jó nyomot hagyunk mindenkinek az emlékeiben, akkor 
visszajön, sőt nem is akar máshová menni. Forgalmunk 40 %-a aján-
lásokból érkezik, ami kiemelkedő, tehát jó úton járunk. 2020 Nálunk  
ezért  nem a recesszióról, hanem a növekedésről szólt, ugyanúgy, 
mint az eddigi összes üzleti év.
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Nagy Bandó András

Nagy Bandó András életmozaikjait már többször összerakhattuk, 
most dióhéjban tesszük: 1962-től színjátszó, autodidakta karikatu-
rista, mellette országos birkózóbajnok, dobóatléta és középtávfutó. 

1966-ban építészteschnikusként végez, 3 év múlva mestervizsgá-
zik, hogy szakmailag fejlődjön, és kisiparosként dolgozhasson. ’68-ig 
katona, leszerelés után műszaki rajzoló, grafikus, színjátszó, közben 
házakat épít és tataroz, ’73-tól működési engedéllyel rendelkező 
szabadúszó előadóművész, estjeivel járja az országot. 

Világszámnak mondott, rajzos-zenés műsorával befut a Rátóti 
fesztiválon, az 1982-83-as Humorfesztivál Fődíjas győztese, ettől 
kezdve a Mikroszkóp Színpad új sztárja. Egy év után újra szabadú-
szó, és állandó tévészereplő, Hofi mellett az ország legnépszerűbb 
humoristája. 

A Rádiókabaréban havonta szerepel, ’88-ban megkapja a Karin-
thy-gyűrűt, később sorozatban gyűjti be az éves teljesítményért 
járó Bonbon-díjakat. ’86-ban, az országos sportcsarnok-turné végén 
dupla est az Erkel Színházban, megjelenik első könyve, az Úton-út-
félen. ’85-93 között tízszer futja végig a maratoni távot. 

2000-től 2020-ig 20 felnőtt és 20 gyermekkönyvet ír és ad ki, ver-
seit tankönyvek is közlik, CD-én éneklik (pl. a Szélkiáltó és Halász 
Jutka). Kiemelkedő könyvei: Sosemvolt Toscana, Arankakor, A kis 
herceg visszatért,  András könyve. Máig őrzi egykor faragott faszob-
rait és faágplasztikáit. Megtanulta a matyó motívumok írását is, pár-
perces portrékarikatúráit ezrek őrzik. 70. születésnapján 3 és fél órás 
kabaréestet mutat be, ez év elején kétórás verses esttel jelentkezik 
a Harmadik Színházban, ahol 14 éve Háy János darabjában, A Géza-
gyerekben játszott főszerepet. Áprilistól kezdve 10 éves kislányával, 
Gvendolinnal mondja verseit, a karanténba kényszerült Facebook 
és a Youtube rajongók örömére a Vers-sarokban, ezeket Rita, a fele-
sége rögzíti. 

Május elejétől fest, másfélszáz festménye a www.bando.hu olda-
lon látható. Többféle tehetséggel megáldott reneszánsz ember, ő 
ezt humoristához illően ezzel a titulussal jelzi a névjegyén: prolihisz-
tor.

„Egy reneszánsz prolihisztor”
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Osvárt Andrea

Osvárt Andrea gyermekkorát Tamásiban töltötte. Ma is ezt tekinti 
otthonának, annak ellenére, hogy munkája elsősorban Los Angeles-
hez, Rómához és Budapesthez köti.

Tizenévesen a zsebpénzét összerakva iratkozott be egy modell-
tanfolyamra, amit későbbi színésznői terveihez ugródeszkaként 
használt. 1996-ban második helyezést ért el a Look of the Year 
magyarországi versenyén. A világ szinte minden földrészén fotóz-
ták. Róma, Párizs, Milánó divatmagazinjaiban jelentek meg képei. 

Huszonkét évesen a sikeres modellpályát maga mögött hagyva 
Rómába költözött, hogy színésznő lehessen. Kitartó és céltudatos 
munkával elérte, hogy ma már főszerepeket játszik olasz és nemzet-
közi együttműködésben készülő filmekben. Évente 3-4 filmet for-
gat. Volt már társproducer saját filmjében (Il rabdomante), de papírja 
van forgatókönyvírásból is.

2007-ben neki ítélték az Afrodite-díjat. (Ez az olasz Év felfedezettje 
díj.) 2009-ben megkapta a Filmspray díjat, a Legjobb Női Főszereplő 
díjat, az Il rabdomante című filmben nyújtott alakításért. Andrea a 
filmkészítés mellett, filmjei promócióját kivéve, már nem vállal fotó-
zást.

Szerepelt már a római Teatro Valle színpadán Caterina Murino 
partnereként, és háziasszonya volt a 2008-as Sanremói Dalfesztivál-
nak, ami Olaszország talán legnagyobb médiaeseménye. 

2013-ban főszerepet játszott Nicolás López filmjében, az Utóren-
gés című amerikai kalandfilmben. Filmjeiben olyan sztárok oldalán 
láthattuk, mint Robert Redford, Brad Pitt, Heath Ledger, Jeremy 
Irons, Lorenzo Crespi, Maria Grazia Cucinotta, Giuliano Gemma, 
vagy Clive Owen és Julia Roberts.

2011-ben producere volt az Expired c. kisfilmnek, melyet a Nem-
zetközi Római Film Fesztiválon mutattak be. Társproducere volt az 
olasz Maternity Blues c. nagyjátékfilmnek, mely a 2011-es Velencei 
Film Fesztiválon különdíjat nyert, amit két olasz Arany Glóbusz, köz-
tük Andrea Európai Arany Glóbusz díja, és az Olasz Filmkritikusok 
Díja követett. 2013-ban producere lett M. Tóth Géza, Oscar-díjra 

jelölt animációs filmrendező legújabb kisfilmjének, a Yes-nek.
2014-ben a Megdönteni Hajnal Tímeát című magyar és a Zűrös 

olasz esküvő című olasz romantikus vígjáték főszereplőjeként is lát-
hatta őt a közönség a mozikban.

2018-ban a Susotázs női főszereplőjeként aratott nemzetközi 
sikert.

A Dancing with the Stars műsorában mind a zsűri, mind a közön-
séget lenyűgözte eleganciájával, tánctudásával.

Színésznő, 
producer

Fotó: TV2
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Pásztor Anna Budapesten született, 1972. november 26-án. Több-
szörös Fonogram díjas előadóművész, énekes, színész, táncművész.

New Yorkban Alvin Ailey neves táncintézetében, Magyarországon 
a Gór Nagy Mária Színitanodában tanult. A Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetemen szerzett diplomát. Lenny Kravitz előzenekaraként 
zenélt. 2004 őszén testvérével, Sámuellel közösen megalapította az 
Anna and the Barbies együttest.

Díjak, elismerések:
Arany Nyíl rockzenei díj - A Év Énekesnője (2008)
Fonogram díj - Az év Felfedezettje - (2009; meg-
osztva az Anna and the Barbies együttes tagjaival)
Arany Nyíl rockzenei díj Az Év felfedezettje (2009; meg-
osztva az Anna and the Barbies együttes tagjaival)
Fonogram díj - Gyáva forradalmár c. album Az év 
hazai modern pop-rock album (2011; megosztva 
az Anna and the Barbies együttes tagjaival)
Fonogram díj - Ánem! c. album Az év hazai 
modern pop-rock album (2013; megosztva az 
Anna and the Barbies együttes tagjaival)

2013. november 19-én született meg Anna első gyermeke Ben-
jamin.

2014 őszétől a TV2 Sztárban sztár című műsorának szereplője volt 
és a középmezőnyben végzett.

Erről így nyilatkozott:
„Mielőtt az ember elhinné magáról, hogy ő az alternatív megváltó, 

jó, ha bekerül olyan körülmények közé, ahol ő is bénázhat. Velem is 
így volt, és azonnal magamhoz tértem, felébredtem, és kaptam két 
pofont, hogy itt aztán nem a kényelem kap szerepet, hanem a küz-
dés. Keresztes Ildikó és Tóth Vera mellett énekelni egy versenyben, 
ez már eleve olyasvalami volt, amire nem lehetett nemet mondani. 
Egyszerűen muszáj volt kipróbálnom. olyan ez számomra, mint a 
kiugrás a repülőgépből. Azt sem próbáltam ég, de ha lesz lehető-
ségem kiugrom.”

Ezt követően a TV2 új tehetségkutató műsora a Rising Star-ban 
Anna lett az egyik zsűri tag. Zenekara a 10 éves jubileumot egy 
lemezbemutató koncerttel ünnepelte meg ősszel megjelent Sza-

badesés című új albumuk kapcsán. 2019-ben megjelent lemezük a 
Indián címmel. Pásztor Anna a 2020 év végén a TV2-ön futó Danc-
ing with the Stars győzelemesélyes versenyzője.

Pásztor Anna

Tánc

Fotó: TV2
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Pataki Ági

Pataki Ági manöken-
ként kezdte pályáját 
Rotschild Klára szalon-
jában, majd különböző 
termékek (Fabulon, 
Pepsi, L’Oréal, Helia-D, 
és mások) reklámarca.

Középiskolásként 
szerepelt Sándor Pál: 
Szeressétek Odor Emí-
liát! című filmjében.

Több ikonikus fotó 
készült róla. Fotósai 
voltak többek között 
Fenyő János, és az Ez 
a Divat főszerkesztő-
ségénél: 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 munkálata-
iban, ott ragadt. Megszerette, és egyre jobban kezdte érdekelni a 
produceri tevékenység. Az 1991-ben alapított Filmpartners az évek 
során fokozatosan bővítette tevékenységét. A kezdetben reklámfil-
mgyártással foglalkozó cég később felkarolt olyan produkciókat, 
amelyeknek költségeit részben vagy teljes egészében, karitatív 
módon, a cég fizette. A cég üzleti alapját – ami napig – a reklámfilm-
gyártás 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 elismert 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 az gondolja, nem működhet a produkció, ha nem 

ismerik el a tehetséget, ha nem kap elég teret és hiányzik a produ-
cer 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.

2018-ben az Egy nap producere. 
2019-től a Helia D- ránctalanító termékcsaládjának arca.
2020 teljesen ősz hajjal vállalt statisztaszerepet Szilágyi Fanni első 

Veszélyes lehet a fagyi című nagyjáték filméjben. A nézők körében 
osztatlan sikert aratott kihívóan eredeti hajszínét azóta is büszkén és 
sikerrel hordja.

Továbbra is több jótékonysági ügy támogatójaként a társadalmi 
felelősségvállalás jellemzi.

Modell, üzletasszony, fi lmproducer

Fotó: noileg.ro

Fotó: hu.pinterest.com
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Polgár Judit

Polgár Judit vehette át 2019. év végén Monte Carló-ban az Euró-
pai Sakkszövetség első Európai Sakk Legenda díját a női kategóriá-
ban.

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 Sak-
kpalota 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 szabá-
lyokon keresztül összekötni az embereket”.

2020. október 10-én hatodik alkalommal rendezték meg a Polgár 
Judit által alapított, és mára már nagy hagyománnyal bíró Világsak-
kfesztivált, amely a pandémia miatt idén az online térbe költözött.

A fesztiválon az oktatás kiemelt szerepet kapott. A neveléssel, 
pszichológiai módszerekkel és gyakorlati tanácsokkal foglalkozó 
oktatási tematikájú események a gyerekeket, szülőket és a pedagó-
gusokat szólították meg.

Noha a forma átalakult, a Világsakkfesztivál célja nem változott: 
Polgár Judit nemzetközi nagymester azért hívta életre, hogy fel-
mutassa, a sakk több mint egy szimpla sportág, számos kapcsoló-
dási pontja van az oktatáshoz, matematikához, a stratégiai tervezés 
tudományához, és a művészetekhez is. Amikor az év elején megje-
lent a pandémia, és világossá vált, hogy a 2020-as fesztivál esetén 
nem gondolkodhat a szokásos eseményben, az is biztos volt, hogy 
a fesztivál missziójából nem enged: „Alkalmazkodni kellett a hely-
zethez: ez egy tanulási, fejlődési folyamatot jelentett. Örülök, hogy 
a kihívások eredményeként a fesztivál idén új formában született 
újjá”. - mondta el minden idők legjobb női sakkozója.

„A sakk összeköt”

Fotó: Jaksa Tímea
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Potyó Imre

Potyó Imre nyerte el Az 
Év Természetfotósa címet, 
Az Év Természetfotósa 2020 
pályázaton.

Immár 28. alkalommal 
írta ki a naturArt – Magyar 
Természetfotósok Szövet-
sége Közép-Európa leg-
rangosabb természetfotós 
pályázatát. A verseny tör-
ténetében most érkezett a 
legtöbb kép: 241 fotós 4114 
felvételt küldött be, melyek 
közül az utolsó fordulóban 
111 mű versengett – közölte 
a pályázat keddi online saj-
tótájékoztatóján a naturArt 
elnöke. 

Fáth Péter elmondása szerint az idei kiírás hozta talán a legmaga-
sabb színvonalú mezőnyt a verseny hosszú történetében: az utolsó 
előtti körben szereplő mintegy 400 kép mindegyike alkalmas volt 
a kiállításra. Végül a héttagú zsűri nagy viták után választotta ki 63 
szerző 111 falra kerülő képét, majd ezek közül a díjazott alkotásokat; 
Az év természetfotósa címet elnyerő Potyó Imre kilenc képe szere-
pel a legjobbak között.

A 38 éves Potyó Imre jelenleg Gödön él. Egyetemi tanulmánya-
imat Szegeden végeztem környezettudományi szakon, természet-
védelmi szakirányon. 

2007-től fotóz Autodidakta módon képzi magát, valamint tagja 
a Nimród Fotóklubnak. Legkedvesebb témái azok a különös han-
gulatok, érdekes közelképek és kompozíciók, amelyeket többnyire 
a kékóra és az éjszaka fényeiben örökít meg. Fotóval az életünket 
körülvevő, de sokszor mégis „láthatatlan” csodákat szeretné láttatni!

Legfontosabb eredményei:
The BBC Wildlife Photographer of the Year 
2016, "magasra értékelt" két képem
GDT European Wildlife Photographer of the Year 
2015 és 2016, “magasra értékelt” 1-1 képem
Golden Turtle VIII és Milvus VII, első díj
TransNatura III, második díj

Oasis 2014, Asferico IX, Golden Turtle IX és X, Trans-
Natura II, “magasra értékelt” elismerések
Royal Society Publishing Photography Competition 2016, fődíj
Sony World Photography Awards 2015, magyar nemzeti díj
Varázslatos Magyarország 2015, fődíj
Az Év természetfotósa Magyarország, National Geog-
raphic Magyarország és a Bayer Klímavédelmi pályá-
zatokon dobogós és kiemelt elismerések
2020 Az Év Természetfotósa

Az Év Természetfotósa

Fotó: Potyó Imre 

A gyepi béka birodalma (1. hely)

A bolharák univerzuma (3. hely)
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Rácz Jenő

Rácz Jenő 26 éves volt, amikor 2016-ban a sanghaji Taian Table 
étterem séfjeként megszerezte az első Michelin-csillagát. 

Ezután háromszor védte meg a címet. Egyszer egy ázsiaivá elké-
szített gulyáslevessel. 2018-ban hazatért és A Konyhafőnök séfje-
ként szerez örömet az RTL nézőinek.

E műsornak köszönhetően ismerte meg kedvesét, Gyuricza Dórát, 
akivel megnyerték a Nyerő páros című realytit. Ez további népszerű-
séget és elismertséget hozott a séfnek, aki saját étterme megnyitá-
sára készül.

 Fine dining étterme Rumour néven, Joël Robuchon „L’Atelier” 
éttermeinek koncepcióját valósítja meg saját köntösben.

„A siker fejben dől el”

Fotó: RTL Klub
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Radics Gigi

Endrefalván született 1996. augusztus 17-én. Nyolcéves korában 
az édesapja zenekart szervezett neki, amellyel ingyen járták az 
országot, és különböző fellépésekkel próbáltak Giginek hírnevet 
szerezni.

Először 2008-ban a 4. Megasztárban tűnt fel, ahol a legjobb 200-
ig jutott.

2012-ben megnyerte a 6. Megasztárt.
2013-ban az Úgy fáj című slágerét beválasztották a Dal című euro-

víziós nemzetközi döntőbe.
2017-ben 21 évesen a hazai X-Faktor legfiatalabb mentora lett.
2020-ban „felnőtt”. Kezébe vette az irányítást. Összeköltözött a 

szerelmével, saját háztartása van, kisgyermeke született.

2020 boldog időszak volt az életében. Megszületett a kislánya. 
Mikus Bella Szófia 2750 grammal és 53 centiméterrel jött világra.

Gigi érzéseiről így mesélt: „Megkönnyeztem, amikor az első sike-
res szoptatás után rajtam gőgicsélt a kislányunk. A világ legédesebb 
és legmeghatóbb érzése kerített a hatalmába.

Sikeres kismama

Fotó: TV2
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Rudolf Péter

Rudolf Péter Magyarország Kiváló Művésze-, 
Kossuth-, és Jászai Mari-díjas színész-szinkron-
színész, rendező. 1959. október 15-én született 
Budapesten. Gyermekkorát Őrszentmiklóson, 
Vácdukán és Vácott töltötte. Tizennégy éves 
korában került újra Budapestre. A Móricz Zsig-
mond Gimnáziumban érettségizett. 1983-ban 
végezte el a Színház- és Filmművészeti Főis-
kolát. Marton László és Valló Péter osztályába 
járt. Főiskolásként forgatta a Cha-cha-cha és 
a Szerencsés Dániel című filmeket, melyekből 
egy csapásra megismerte és megszerette őt az 
egész ország.

1983-tól 1998-ig a Vígszínház társulatának volt 
a tagja, aztán szabadúszó. 2015-től a Centrál 
Színház tagja volt. 

Első filmes rendezése 2001-ben a kultfilmmé 
vált Üvegtigris első része volt, melyet Kapitány 
Ivánnal közösen rendezett. A második és har-
madik részt rendezőként egyedül jegyzi. Mind-
három 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 regé-
nyéből készülő hatrészes tévésorozat, az 1848/49-es szabadságharc 
idejében játszódó Kossuthkifli készítése volt. 

Moziban a Volt egyszer egy téka és a Vándorszínészek című film-
ben láthatta a közönség. 2018-ban a Magyar Filmakadémia neki 
ítélte a legjobb férfi főszereplőnek járó Magyar Filmdíjat Török 
Ferenc 1945 című, az egész világot nagy sikerrel bejárt filmjében 
játszott alakításáért. 

A Centrál Színház 2016 óta nagy sikerrel játssza Edward Albee: 
Nem félünk a farkastól című drámáját, melynek egyik főszerepét 
alakítja. 

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

Rudolf Péter első pécsi rendezésével 2019. december 6-án Moli-
ére vígjátékával, Az úrhatnám polgárral debütált. 2020-ban a Nyu-

gat császára című komédiát állította színpadra a 
Pesti Színházban.

2020 évi kiemelkedő, 
eredményei:
Azzal, hogy a Vígszínház igazgatója lettem, az 

életem alapvetően megváltozott 2020-ban. Ez 
az életem minden területére hatással van. Egy 
társulatot szolgálok. Rengeteget tanultam és 
tanulok ebben a kiélezett helyzetben, amiben 
nekünk, színházi embereknek is helyt kell áll-
nunk.  Nagyon büszke vagyok arra, hogy gyor-
san tudtunk reagálni.  Az erre az időszakra eső 
premiereket – Az apa, Az öreg hölgy látogatása 
és online A kő bemutatóját is – meg tudtuk tar-
tani. Elindítottuk a Vígstreamház közvetítéseit. 
Számomra nagyon fontos az is, hogy megren-
dezhettem Az öreg hölgy látogatását. 

Sikerről alkotott véleménye:
Azt gondolom, az az igazi siker, ha az ember 

önazonos tud maradni még akkor is, ha nagy változás történik az 
életében. Általában is úgy vélem, hogy a hitelesség tesz valakit iga-
zán sikeressé; legyen szó akár emberként a kimondott, akár színész-
ként a színpadon eljátszott mondatokról.

Bár igazából az is kérdés számomra, hogy mit tekintünk sikernek. 
Ennek van egy jól érzékelhető része, mint például a színházban a 
taps.  És persze az is számít, hogy az ember a maga elé kitűzött célt 
rendezőként vagy színészként tudja-e teljesíteni. 

A mindennapi siker pedig az, ha a jelenben tudok maradni. Ha 
meg tudom élni, és észre tudom venni a jó pillanatokat. Nem a 
nosztalgiába vagy a folyamatos tervezésbe fulladok ki egy nap 
végére. 

Terveiről, céljairól így beszélt: 
Jelenleg a teljesítendő céljaim a Vígszínház körül forognak. A terv 

szó kapcsán is egy szókapcsolat jut eszembe: az évadterv. Szeret-
ném, ha végig tudnánk csinálni, amit elkezdtünk, és maradna pénz, 
energia és szellemi kapacitás a következő évad megvalósítására is. 

Van egy-két nagyon egyszerű, személyes tervem is. Szeretném, 
ha egy régi hobbimra időt tudnék szakítani, a horgászatra. A csa-
láddal régi tervünk bejárni Erdélyt, és jó lenne a mindennapjaimba 
visszahozni a kerékpározást és a focit is.

„Egy társulatot szolgálok”

Fotó: Vígszínház - Gál Bereniké
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Szabó Ádám

A 28 éves zenész Budapesten született, két testvére van. Érden él!
Ötévesen kezdett el harmonikázással foglalkozni.
2011-ben részt vett az RTL Klub Csillag születik című tehetségku-

tatójában, ahol a második helyig jutott el. A Liszt Ferenc Zeneakadé-
mián folytatta tanulmányait. 

2013-ban énekesként is indult az X-Faktor című műsorban, ahol 
az ötödik lett. 

2015-ben A Dal második helyezettje.
2017-ben ismét bekerült a A Dal elődöntőjébe.
2018-ban szerepelt a TV2 A nagy duettben. Partnere Keveházi 

Krisztina. 

2020-ban a Sztárban Sztár hetedik évadának győztese
A Sztárban Sztár döntőjéről így mesélt: 
„A Tóth Gabival való közös duett így utólag nagyon-nagyon ben-

nem maradt, és ott tényleg egy olyan érzést éreztem, ami még soha 
életem során nem volt, hogy tetőtől talpig rázott a hideg. Még most 
sem tudom megfogalmazni, ez miért lehetett, Gabi személyisége 
szerintem nagyon-nagyon hozzájárult ehhez, ahogy ő a színpadra 
fellépett… 

Mindig valahogy a második helyre kerültem, vagy kiestem. Nem is 
hittem el soha, hogy megnyerhetek egy ilyet.”

Megnyerte!

A Sztárban Sztár győztese

Fotó: TV2
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Szabó Réka

„Kevesen tudják olyan jól megnevettetni a közönséget saját két-
ségeikkel, nyomorúságukkal, mint Szabó Réka és a Tünet Együt-
tes. Úgy, hogy a röhögés után rögtön magunkba nézzünk.” (Szász 
Emese, Fidelio)

1969-ben született Budapesten. Az ELTE TTK matematika-számí-
tástechnika szakán szerzett diplomát, addig számára a tánc csak 
komoly hobbi, a színpad elérhetetlennek tűnő álomvilág volt. A 
fordulópontot 1994 hozta, amikor Rui Horta, a világszerte ismert 
portugál koreográfus Magyarországra jött darabot készíteni és 
beválogatta csapatába sok kitűnő profi táncos mellé. A következő 
években számos magyar és külföldi koreográfussal dolgozott 
együtt előadóként, de már 1995-ben alkotóként is elkezdett kísér-
letezni. 1997-ben elnyerte a fiatal koroegráfusok versenyének, az 
Inspiráció-nak a fődíját, és innentől különleges előadásai a magyar 
független tánc és színházi fesztiválok állandó szereplői lettek, szá-
mos díjat nyertek táncos és színházi fesztiválokon is. 2000-ben A 
lila hangyász c. szólója meghívást kapott a rangos londoni Aerowa-
ves Fesztivál programjába, ahol Európa 10 legígéretesebb fiatal 
koreográfusa mutatkozhat meg minden évben – ez a siker indí-
totta el a nemzetközi meghívások sorozatát. A 2002-ben bemuta-
tott Véletlen – tudományos ismeretterjesztő táncjáték c. előadása, 
melyben összekötötte élete két területét, a táncot és a matematikát, 
hatalmas közönségsikert hozott. Az előadásban Mérő László és Van-
csó Ödön játszották a matematikus szerepét a színpadon.

2004-ben született a Karc – szabad ötletek színészekre és tánco-
sokra c. előadás, melynek próbafolyamata sorsfordító volt. Réka úgy 
érezte, hogy ezzel a csapattal egy újfajta színpadi nyelvet kezdenek 
felfedezni, ekkor született meg benne a társulatalapítás gondolata. 
A csapat 2006-ban vette fel a Tünet Együttes nevet.

A Tünet Együttes azóta Magyarország meghatározó független 
előadó-művészeti társulatává vált. Előadásai nagyon személyesek, 
egyszerre elgondolkodtatóak, drámaiak, gyermekien felszabadultak 
és felszabadítóak. A társulat nem ismer műfaji határokat, egyen-

rangú elemként kezeli a szöveget, a mozgást, zenét, vizualitást és 
a különleges technikai megoldásokat. Előadásaiban közös a humor, 
az önirónia, valamint a témák mély, több szempontú feldolgozása. A 
közös emberit keresi, abban hisz, hogy egymás mélyebb megérté-
sén keresztül vezet az út az elfogadáshoz.

A produkciók létrehozásán és előadásán túl csapatával folyamato-
san keresi, hogyan tud érvényes módon reflektálni a mai világra, a 
közéletre, hogyan tud művészeti és pedagógiai eszközökkel konst-
ruktív módon megszólalni, elgondolkodtatni és hatni.

2019-ben mutatták be a Sóvirág című táncszínházi előadásuk 
próbafolyamatát végigkísérő, A létezés eufóriája című dokumen-
tumfilmjét, mellyel világhírűvé vált. Az előadás a 90 éves Fahidi 
Éva, és a nála 60 évvel fiatalabb táncosnő, Cuhorka Emese duettje. 
A filmben kibomlik Fahidi Éva életútjának története, aki 20 évesen 
egyedül jött haza Auschwitz-Birkenauból, ahol 49 családtagját ölték 
meg. Szemtanúi lehetünk annak a hihetetlen kitartásnak, életerő-
nek, mellyel az előadás megszületik, és ahogyan a szereplők között 
mély, generációkon átívelő kapcsolat szövődik.

A film sikertörténete az A kategóriás Locarnoi Filmfesztiválon kez-
dődött, ahol elnyerte a kategóriája fődíját, majd Szarajevóban az 
Emberi Jogi Díjat. Azóta is folyamatos fesztiválkedvenc, számos ran-
gos fesztiválon nyert közönség vagy szakmai díjat világszerte. Szabó 
Réka A létezés eufóriája című dokumentumfilmje bekerült abba a 
13 alkotásból álló mezőnybe, amelyből az Európai Filmdíj öt jelöltjét 
választják ki.

2020. októberében egészen új működési formában és elmélyült 
kísérleti megközelítéssel kezdett próbafolyamatba. Társulatával a 
tudomány területéről hozott „alapkutatás” módszertanával a hang 
és a mozdulat szerves együttműködésével kísérleteznek, melyből 
elképzeléseik szerint zeneműként és táncszínházi előadásként egy-
aránt értelmezhető alkotás születhet. A bemutatóra a tervek szerint 
2021 január végén a budapesti Trafóban kerül majd sor.

Rendező,
a Tünet Együttes 

művészeti 
vezetője
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Temesvári Andrea

Kilencévesen kezdett el teniszezni.
 "Édesapám kedvenc sportága volt ez, kosarasként hobbi szinten 

teniszezett. Amikor kiment Algériába, mint a férfi válogatott edzője, 
ott is folytatta a játékot. A francia iskolában szerdánként nem volt 
tanítás, így sokszor magával vitt játszani. Láthatta, hogy bár sok 
sport érdekelt, a teniszütőt az elejétől kezdve jól fogtam. Kilenc és 
fél éves koromban kezdett komolyabban foglalkozni velem, akkor is 
azért, hogy legyen hétvégi partnere, aki ellen tud játszani. Elkezd-
tünk gyakorolni, a klubban is mondták, hogy milyen ügyes vagyok.  
Amikor hazajöttünk Magyarországra úgy döntöttünk, hogy az iskola 
mellett elkezdek rendszeresen teniszezedzésekre járni."

14 évesen kezdte profi  karrierjét.
 1983 és 87 között folyamatosan az első húsz-
ban volt a világranglistán.

 1987-től két évet vettel el a sérülések a karrierjéből
 1989-ben tért vissza hosszú kihagyás után. Jelöl-
ték a legjobb visszatérő díjra (1989)

Visszatérte után egyéni győzelmet aratott:
 1995 - Budapest-Open;
 1994 - Budapest-Open;
 1989 - Mahwah;

Páros győzelmei:
 1995 - Maria Lankowitz (Farina-val), Sout-
hampton (Dominik van Roost-tal);

 1993 - Strasbourg (Stafford-dal);
  1989 - Tampa (B. Schultz-cal);

Az év magyar teniszezője (1982-1986, 1989, 1992-1996) cím győz-
tese.

Egyesben 5-szörös magyar bajnok, 3-szoros csapatbajnok. Két-
szeres serdülő Európa-bajnok, ifjúsági Eb-ezüstérmes. Felnőttként 
párosban a francia nemzetközi bajnokság győztese (1986), vegyes 
párosban 2-szeres wimbledoni elődöntős. 6-szoros Európa bajnok, 
13 egyéni tornagyőzelem 17 páros tornagyőzelem (Roland Garros). 
Legjobb világranglista-helyezése: 7. (1984. február). Visszavonulása 
után edzőként dolgozik. Három gyermek édesanyja.

A Magyar Tenisz Szövetség NŐI 
BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE
2020 novemberében megalakult a Magyar Tenisz Szövetség Női 

Bizottsága, amelyhez Dr. Szabó Tünde Sportét Felelős Államtitkár  
így gratulált:”Szívből gratulálok a Magyar Tenisz Szövetség új elnök-
sége által létrehozott Női Bizottságnak, amely Temesvári Andrea, 
női párosban Grand Slam győztes magyar teniszező, vezetésével 
az esélyegyenlőség megteremtése mellett a női teniszezők, edzők 
és sportvezetők érdekképviseletére is vállalkozik, hozzájárulva a 
sportág fejlődéséhez, egyben új színt hozva az egyetemes magyar 
sportéletbe is.” 

Új színt hoz 
a magyar 

sportéletbe
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Tóth Gabi

Tóth Gabi született 1988. január 17. 
2004 őszén indult a Megasztár második szériájában, ahol a har-

madik helyezést szerezte meg, s egyben ő volt a legjobb helyezést 
elért női előadó. Ezáltal elnyerte a „2005 legjobb női hangja" címet.

Gabi a verseny után végigturnézta a nyarat a megasztáros csa-
pattal, bejárták az egész országot. Három hónappal a turné után 
már önálló szólóalbummal jelent meg. A tizenkét dalt tartalmazó 
lemez zenei anyaga finom átmenet a pop és a rockzene között.

Az albumhoz két videoklip készült, az első a lemez címadó dala, 
a Feketevirág volt, ezt követte a Vágyom rád, melyben megasztáros 
társával, Puskás Petivel együtt szerepelt a klipben, akivel egy szerel-
mespárt alakítottak.

2006. február 24-én a Művészetek Palotájában került sor egy 
nagyszabású lemezbemutató koncertjére.

2007-ben jelent meg harmadik videoklipje, amely a Szívemet 
adnám című dalból készült.

2008-ban megjelentetett egy maxi lemezt, amely az Érte meg-
érte című dalból készült. A dal szövegét a Crystal frontembere, 
Kasza Tibor írta.

Gabit 2008-ban felkérték, hogy a Bon-Bon zenekar után ő és a 
Hooligans énekese, Csipa énekeljék a Valami Amerika 2 című film 
főcímdalát, mely a Valami Amerika még címet kapta.

2009. április 30-án jelent meg második albumának beharangozó 
klipje, mely a Salalla című dalból készült.

2009. június 17 -én az a megtiszteltetés érte, hogy nővérével Tóth 
Verával és Farkas Zsófival ők lehettek Lenny Kravitz debreceni kon-
certjének előzenekara.

2009. augusztus 14-15-én Gabi részt vett a Freddie Mercury tisz-
teletére rendezett emlékkoncerten, a Margit-szigeti Szabadtéri Szín-
padon. A koncert az Egy bohém rapszódiája elnevezést kapta és ő 
alakította Lisa Stansfieldet.

2010. szeptember 10-én megjelent második nagylemeze, Elég 
volt! címmel.

2011-ben Gabi Elég volt című zenés kisfilmje nyerte el a Legjobb 
videoklippnek járó Comet gömböt.

2011-ben Gabi ezzel a dalával nagysikerű sztárfellépő volt a 
magyar X-Faktor második szériájában.

A 2013-as évben nagyon sok mindent kaptam. Megtanultam tán-
colni, Győrben főszerepet játszottam. Az X-Faktor mentora vagyok 

és segíthetek sorsokat megváltoztatni. Mi kell ennél több?”
2014-ben ismét az X-Faktorban mentor.
2015-ben átigazolt a TV2-höz a csatorna Sztárban Sztár című pro-

dukciójában a harmadik helyen végzett 
2016-ban ő volt a 2016-os X-Faktor győztes mentora.
2019-ben a Sztárban Sztár leszek zsűritagja.
2019-ben férjhez ment Krausz Gábor séfmesterhez. Kislányuk 

Hannaróza 2019 decemberében született.

Az elmúlt évek legsikeresebb videoklipjei:
Ez vagyok én (2016), Hosszú idők (2017), Szív Szív (2018), Mi éltünk 

feat. Majka (2019), Veled akarok lenni (2020)

Sikeres énekes

52     TOP 50 SIKERES



Várnagy Andrea

 – Mik voltak az elmúlt időszak kiemelkedő eseményei életében?

 – A 2020-as év számomra is egy egészen különleges évnek bizo-
nyult, azonban a sok nehézsége és kihívása mellett számos új 
megtapasztalást és sikert is hozott. 
Az idei év legszebb ajándékaként zenei munkásságomat Liszt 
Ferenc-díjjal ismerték el, amely elmondhatatlan öröm és megtisz-
teltetés volt számomra. 
A legrangosabb előadóművészeti díj azonban további felada-
tokra sarkall, és még inkább arra ösztönöz, hogy a klasszikus zenét 
minél többekhez eljuttathassam, és különösen a fiatal generáció-
nak tolmácsoljam. 
Egy igazi missziónak érzem ezt, hiszen a Zene által olyan hidakat 
építünk önmagunk és egymás felé is, amely kinyitja és összeköti a 
lelkeket és segít kimondani az oly sokszor kimondhatatlant. 
Az idei évben a koncerttermekben születő csodákat sokszor 
felváltotta az online térben is megteremtett inspiráló hangulat. 
Ez egy újfajta közvetítő csatornát eredményezett számomra is, 
amelyben a határon túl is folytatódhattak a mesterkurzusok és a 
koncertek, amelyekre a lelkünk gazdagításához ezekben a hóna-
pokban még égetőbb szükségünk volt. 
Emellett 25 adást készítettem gyermekeknek az Erzsébet-tábo-
rok felkérésére, ezekkel több tízezer gyermekhez közvetítettem a 
hangjegyek mögött rejlő üzeneteket. 
A telefonnal rögzített kisfilmek nagy sikert arattak és ismételten 
arról a felelősségről győztek meg, hogy az értékek és szépségek 
közvetítése a legfontosabb feladatunk a jövő generációja szá-
mára. 
Nagy öröm, hogy az idei évben megjelent a lányaimmal közö-
sen készített ZeneVarázslat-Lélekhíd című lemezünk, amelyben 
a klasszikus négykezes és szóló zongora darabokat egy mesés 
kerettörténetbe foglaltuk. Az albummal megmutatjuk, hogy a 
zene olyan varázslat, amibe bármikor beburkolózhatunk és a 
hangjegyeibe kapaszkodva bárhová szárnyalhatunk.

 – Mit tekint a legnagyobb kihívásnak?

 – Mindig kerestem a klasszikus zenében a járatlan utakat és szá-
momra az ad teljességet, amikor új kapukat nyithatok a zene 
megszerettetéséhez.

 – Kihívás számomra, ha a zeneszerető és ismerő közönség mellett 
azokat is meg tudom örvendeztetni a zene szépségével, akik 
szinte sosem találkoztak a komolyzenével.

 – Ezért is munkásságom legszebb eredményei között tartom szá-
mon a hátrányos helyzetű gyermekek elérése mellett a börtön-
missziómat és Böjte Csaba házaiban végzett zenei nevelésemet.

 – További terveit kérem, ossza meg velünk!

 – Ahogy a zongorának, úgy a szívnek is vannak billentyűi, és hálás 
vagyok, hogy muzsikusként mindkettőn egyszerre játszhatom az 
élet fontos dallamait. 
Hiszek a közvetlenségben, az őszinteségben, és ezt a közönség 
mindig megérzi és meghálálja, éppen ezért sokkal befogadóbbak 
és még inkább megérinti őket a Zene meg nem magyarázható 
csodája és misztériuma. 
Terveim között szerepel továbbra is a négykezes műfaj népsze-
rűsítése, hiszen ennek a közös muzsikáláson túlmutató üzenete 
is van: az egymásra figyelés, az összetartozás érzése, és őszintén 
remélem, hogy az általam megálmodott ZeneVarázslat Mozga-
lom népszerűsége még tovább növekszik és egyre több gyerme-
ket tudunk megnyerni a zenetanulás élményének. 
A koncertek, kurzusok, zenei táborok mellett ezt próbáljuk előse-
gíteni egy kottaolvasást segítő társasjáték fejlesztésével, valamint 
egy négykezes műveket tartalmazó, európai népek dallamait fel-
dolgozó újszerű kottakiadvánnyal és koncertsorozattal is. 
 Emellett 6. alkalommal rendezzük meg a ZeneVarázslat Nem-
zetközi Négykezes Zongoraversenyt, amely az ország egyik leg-
kiemelkedőbb eseményévé vált, valamint zenei táboraimban és 
koncert turnéimon a ZeneVarázslat Mozgalom üzenetét viszem 
tovább.

„ZeneVarázslat-Lélekhíd”
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Wimal Morapitiye

Az 1990-es évek elején, friss diplomásként költözött hazánkba 
Srí Lankáról Wimal Morapitiye. A dunántúli régió akkoriban egyik 
meghatározó, országos hírű idegenforgalmi vállalata, a Siótour 
vezérigazgatójával kialakult szakmai barátsága, munkakapcsolata 
nagy lendületet adott Wimal saját cégének, a Jetwing Travel utazási 
irodának megalapításához és fejlődésnek indulásához.  Ebben az 
időszakban az idegenforgalom területén egyre növekvő érdeklődés 
kezdett mutatkozni Magyarországon Délkelet-Ázsia országai iránt. 
A kedvező körülmények között mindössze egy-két év alatt szinte a 
semmiből került fel – a régen Ceylon néven, s talán egyedül a teá-
járól ismert – Srí Lanka a magyar utazó közönség legkedveltebb 
turisztikai célpontjai közé.

A Jetwing Travel sikeréhez a rengeteg munka mellett hozzájá-
rult, hogy Wimalnak szülőhazája jól ismert és szeretett helyszíneire 
kellett elkalauzolnia választott hazája állampolgárait. Az ottani tér-
séget jól ismerő Wimal hamarosan egyre több úti célt ajánlott Dél-
kelet-Ázsiában Srí Lankán felül. Következőnek az egyedi szépségű 
Maldív-szigeteket és az ezerarcú Indiát. Ezek összekapcsolásával 
rendkívül tartalmas, különleges élményt nyújtó programok össze-
állítására nyílt lehetőség. A történelmi, építészeti látnivalókban igen 
gazdag Srí Lanka és India kimeríthetetlen helyszínt jelent a – hazán-
kétól oly nagyban eltérő – kultúrák szerelmeseinek, a körutazások 
fáradalmainak kipihenésére pedig tökéletes helyszín a Maldív-szi-
getek korallzátony-füzére, mely az Indiai-óceánban Földünk legy-
gyönyörűbb tengerpartjainak egyikét mondhatja magáénak. Nem 
csoda, hogy az érdeklődők, az utazók tábora évről évre nőtt, arra-
felé egyre gyakoribb lett a magyar szó.

A magyar idegenforgalomban eltöltött több, mint 25 év tapasz-
talatával, valamint azzal, hogy országszerte közel 400 hazai utazási 
partner iroda értékesíti a Jetwing Travel programjait, Wimal elismert 
képviselője lett szakmájának.

A Kelet világába belekóstolók természetesen még többet akarnak 
látni, megélni, s igényeikhez igazodva a Jetwing Travel bővítette a 
kínálatot: immár a Seychelles-szigetek, Thaiföld, Bali, Mauritius, vala-
mint az Egyesült Arab Emírségek is felkerültek az utazási palettára. 
A 2021-es évben – amint azt a világjárvány alakulása lehetővé teszi 
– új desztinációként szerepel majd a Fülöp-szigetek, Malajzia, Sza-
úd-Arábia és egy világkörüli út. 

Légitársaság, kapcsolatok, közélet
A munkájával összhangban 2003 óta hazája légitársasága, a Sri-

lankan Airlines magyarországi igazgatója.

A Magyar-Srí Lanka-i Baráti Társaság alapító elnöke négy eszten-
deje, sokat tesz a két ország közeledéséért, kapcsolatainak fejlődésé-
ért. A társadalmi életben felelősséget vállalva tagja volt a Kaposvári 
Lions Clubnak, alapító tagja és aktív munkatársa a Kaposvári Rotary 
Clubnak; mindkét szervezet az anyagi nehézséggel küzdő embere-
ket támogatja, segíti a legkülönbözőbb módokon.

Aki hazavisz Délkelet-Ázsiába
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Wossala Rozina

Wossala Rozina 1984-ben született Budapesten. Négy féltestvére 
van, mind édesapja részéről. 

Csibész egy gyerek volt, így az érettségit számos iskola bejárásá-
val végül egy kéttannyelvű gimnáziumban tette le, angolul. 

Elkezdte a Budapesti Gazdasági Főiskola Vendéglátó ipari szakát, 
majd ezt fél évvel később otthagyta, hogy a szenvedélyéből szak-
mát faragjon, konyhalány lett egy budapesti étteremben. 

A vendéglátást tizenhat évesen kezdte, különböző rendezvénye-
ken alkalmi munkákat vállalt.

Szülei ragaszkodtak a felsőfokú végzettséghez, ezért felvételizett 
Firenzébe egy művészeti egyetem gasztro szakára (FUA). Itt három 
év alatt fejezte be az iskolát, ahol az utolsó évben már ösztöndíjas 
volt. 

Mivel szerinte a vendéglátás a vendégek közt kezdődik, minél 
hamarabb szeretett volna kibújni a tankönyvek mögül és már kint 
Olaszországban elkezdet dolgozni egy Habsburg - Magyar étterem-
ben, a La Giostra-ban. 

Az egyetem elvégeztével itt felajánlottak neki egy üzletvezetői 
állást, hatalmas volt a dilemma, hogy menjen vagy maradjon, de 
végül a tudásszomja győzött és nekiment a világnak. 

Utazott az Egyesült Államokban, dolgozott Mexikóban, de euró-
pai gyökerei erősebbnek bizonyultak és a szíve hazahúzta.

A Konyhafőnökös szereplés mellett több étteremprojektet vitt 
sikerre, legnagyobb büszkesége az Innio bor és gasztrobár (ebben 
társtulajdonos is volt évekig), a Tokio japán étterem valamint a Bes-
tia Étterem, társalapítója.

Díjai:
A Konyhafőnök 2. helyezett (2014)
2016-ban és 2017-ben az  RTL csatornán sugár-
zott A Konyhafőnök zsűritagjaként aratott sikert.

Rozina – bár feltűnik alkalmanként a médiában – saját bevallása 
szerint a gasztronómiában kiteljesedik, ott találta meg a hivatását. Fotó: RTL Klub

A gasztronómia szerelmese
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