
Mindig van előre.
Az új C-osztály Limited Edition sportos formatervezése és kimagasló 
felszereltsége a vezetési élmény új szintjét hozza el Önnek. 
Most fekete és fehér színben, attraktív csomaggal, már 
9 990 000 Ft*-ért lehet az Öné. Mert a fejlődés nem állhat meg.

Új C-osztály limited edition kombinált üzemanyag-fogyasztás: 6,1 – 5,7 l/km/100 km; 
kombinált CO2-kibocsátás 140 – 131 g/km. A tájékoztatás nem teljes körű. A kép illusztráció.

*Az ajánlat a fekete és a fehér színű C160 FL modellekre érvényes.
A kedvezményes ajánlat 2019. október 1-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes. 
A hirdetés nem minősül ajánlattételnek. A felszereltségek listája nem teljes körű.
A részletekért látogasson el weboldalunkra vagy márkakereskedéseinkbe.

Mercedes-Benz Miskolc I www.mbmauto.hu I 26-os út kivezető szakaszán
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A VOLVO XC40 vegyes fogyasztása 5,5–8,3 l/100 km, CO2-kibocsátása 143–189 g/km között van.

volvo XC40

Lukács Autó Kft. 3533 Miskolc,
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Az élet sója
A Büszkeség és balítélet egyik 
ikonikus jelenete az, amikor az 
ismerkedésük elején Elizabeth 
évődik a nagy hatalmú és gazdag 
Mr. Darcyval a nők műveltségéről.

Darcy barátja, Bingley azon 
morfondírozik, hogy manapság 
már minden nő kiválóan zon-
gorázik, fára fest, hímez. Darcy 
közbeveti, hogy számára mást je-
lent a pallérozottság: olvasással 
művelje elméjét, beszélje az ide-
gen nyelveket. A társaság elítéli 
Darcyt a magas mércéje miatt.

Jane Austen XVIII. század végi 
Angliájában bizony az előkelő 
körökben is másodlagos volt a 
nők oktatása. Csak arra képezték 
őket, ami a család életviteléhez 
szükséges, no meg a férfi ak szó-
rakoztatására. Szépen énekeltek, 
zenéltek, festettek. Idehaza még 
száz évvel később Madách Imre 
1864-ben akadémiai székfoglaló-
jában kétely nélkül beszélt arról: 
a nő teremtő genius híján az em-
beriség irányadó szellemei közé 
nem emelkedik. Ebben az időben 
a nőnevelő intézetek már itthon 
is több nyelven beszélő, köny-
nyedén táncoló fi atal hölgyekkel 
árasztották el társaságokat. Az 
igazi áttörést Eötvös József okta-
tási miniszter hozta a köznevelés 
megreformálásával, de a lányok 

valódi középfokú iskoláztatását 
Veres Pálnénak köszönhetjük. A 
nevét viselő gimnázium elődjé-
ben 1900-ban tette le az első le-
ányosztály az érettségit.

Elégedetlenségen alapuló vilá-
gunkban, ha megállnánk egy pilla-
natra, érezhetnénk azt: mennyire 
szerencsések vagyunk. Igen, a mai 
nők, akik már bármivé lehetünk. 
Ott és azt tanulhatunk, amire vá-
gyunk. Ülhetünk iskolapadban 
huszonévesen, de azon sem rökö-
nyödik meg senki, ha ötvenévesen 
kezdünk bele valami újba. Dönthe-
tünk úgy, a karrierünkre fókuszá-
lunk, de lehetünk családanyák, ha 
azt szeretnénk, válthatunk egyik 
szakmáról a másikra, dolgozha-
tunk itthon vagy külföldön.

A mostani lapszámunkban 
olyan, megyénkben elő nőkről is 
olvashatnak, akiknek volt egy ál-
muk, és azt valóra váltották. Van-
nak, akiknek egyenes út vezetett 
a tudáshoz, a szakmához, a csa-
ládalapításhoz, mások kis varga-
betűvel jutottak el oda, ahol most 
tartanak. Mindegyikükben közös 
az: megdolgoztak a sikerért. És 
hittek abban, a változásra való 
nyitottság, a kitartás, a tanulás 
iránti vágy az életük sója marad.  
 

MAROS ÉVA KIADVÁNYSZERKESZTŐ, 
ÉRTÉKESÍTÉSI VEZETŐ

Jön az 
ősz...
Szelesebb, hűvösebb az időjárás 
ősszel, beindul a fűtési idény is, 
mindezen tényezők szárazabbá 
teszik a bőrfelszínt. A bőr felső 
rétege nagyon fontos kozmetikai 
szempontból, ez az a réteg, ami 
a bőr textúráját, hidratáltságát 
adja. 

A projektek 
világában

Lakatosné dr. Szuhai Györgyi, a 
Project Life Manegement program-
vezetője, tulajdonosa több mint 10 

éve él a projektek világában. Pro-
jektmenedzserként megtanulta, 

hogy a sikeres megvalósítás záloga 
a részletes és pontos tervezés, a 

folyamatos ellenőrzés.

Szépség, 
egészséges 

bőr
A belső szépség legalább olyan 

fontos, mint a külső. Akkor 
igazán szép valaki, ha látszik, 

hogy jól érzi magát a bőrében, 
ha van kisugárzása – fogalmaz 

Szűcs Petra, a Vanity-Esztétikai 
Központ tulajdonosa. Ha tehát 
szeretnénk esztétikus kisugár-

zással rendelkezni, építkez-
zünk tudatosan.

A jó anya és a hit
Sokan feltették már maguknak a kérdést számtalanszor: ugye jó anya va-
gyok? Igen, elég jó. Hidd csak el. Mindannyian kételkedünk önmagunk-
ban, s ez így van rendjén. Jó anyának lenni, jó anyává válni is hatalmas 
feladat. 

TWIN ’93 KFT. 
3533 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 36.
Telefon: 06 70 333-9606, 06 20/3988-883
e-mail: twin.kft@upcmail.hu www.twin93.hu

TWIN ’93 KFT. 
3533 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 36.
Telefon:  06 70 333-9606, 06 20/3988-883
e-mail: twin.kft@upcmail.hu www.twin93.hu

Az akció a készlet erejéig érvényes az akcióban részt vevő márkake-
reskedésekben. A képen látható autó illusztráció. Fiat Tipo vegyes 
átlagfogyasztás: 3,7–6,3 l/100 km;
CO2-kibocsatás: 98–146 g/km. 5 év garancia: 2+3 év vagy 100 000 
km futásig kiterjesztett garancia, a mindenkori ÁSZF feltételei alapján. 
Részletek a www.fiat.hu weboldalon.

*2 éves gyártói teljes körű +3 év/100 000 km teljes körű Jeep (MAXIMUM CARE) 
kiterjesztett garancia. A képen szereplő modellek vegyes átlagfogyasztása: 4,8–8,3 
l/100 km; CO2-kibocsátás: 125–190 g/km. Az akció a készlet erejéig érvényes.
A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekért érdeklődjön a hivatalos márkakeres-
kedésekben, vagy látogasson el a www.jeep.hu weboldalra. **AZ EREDETI

www.fiat.hu
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Mit gondol a szépségről? Mitől szép 
egy nő?

Ha csak felszínesen, a külsőt veszem 
fi gyelembe, akkor mint esztétikában jártas 
szakember, számomra a szépség az egészsé-
ges bőrnél kezdődik. Viszont a belső szépség 
minimum olyan fontos, mint a külső. 
Szerintem akkor igazán szép valaki, ha lát-
szik, hogy jól érzi magát a bőrében, ha van 
kisugárzása. Ha tehát szeretnénk esztétikus 
kisugárzással rendelkezni, építkezzünk tu-
datosan. A rendszeres mozgás, a jó levegő, a 
pozitív gondolkodásmód elsajátítása, a sok 
tiszta víz és a vitaminokban gazdag, egész-
séges táplálkozás mind azt a célt szolgálják, 
hogy a legjobb formába hozzanak. Az egész-
séges test, a harmonikus lelkiállapot és a 

pozitív gondolkodásmód szerencsés együtt-
működése, amely szépséggé válik nemcsak 
a külső szemlélő számára, de a kisugárzó 
személy maga is tele lesz jó érzésekkel és 
önbizalommal. 

Ön szakmának is a szépészetet választotta, egy 
híres mestertől profi  sminkelést tanult. Hogy 
került a mesterhez, és milyen útravalót kapott 
tőle a további munkájához?
Ha visszaemlékszem, már az oktatás során 
is jobban érdekelt a helyes bőrápolás. 
Úgy gondolom, hogy csak az egészséges, 
szép bőrön mutat jól a smink. A kétéves 
képzés során fi gyeltem fel először arra, 
hogy fi atal, 18-20 éves lányok meglepő 
módón komoly bőrproblémáktól szen-
vednek, amit a lehető legrosszabb módon, 

vastag alapozóhasználattal fednek el, ezzel 
tovább fokozva a bőr romlását. Igazából 
ennek köszönhetem, hogy ma már ezen 
problémák kezelésével foglalkozom. 
Ennek ellenére nagyon boldog vagyok, 
hogy egy olyan embertől tanulhattam, aki 
minden idők legeredményesebb magyar 
sminkmestere, hisz az elmúlt két évben 
OMC Világbajnokságot nyert. Nagyon 
szeretem és tisztelem őt, büszke vagyok, 
hogy ő volt a mesterem, mai napig jó 
kapcsolatot ápolunk. Mindent köszönök, 
Dominique Roberts!

Esztétikai központja (Vanity) Miskolcon található. 
Milyen egyedi szolgáltatásokat kínál itt?
Esztétikai Központunk középpontjában 
minden szempontból a bőregészség áll. 

A szépség az 
egészséges bőrnél 
kezdődik
Akkor igazán szép valaki, ha látszik, hogy jól érzi magát a bőrében, ha van 
kisugárzása – fogalmaz Szűcs Petra, a Vanity Esztétikai Központ tulajdonosa.
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Akciónk: 2019. 10.30-ig tart

LAKOSSÁGI 
KISZOLGÁLÁS IS! 

ABAÚJTEJ MISKOLCI DEPÓ 
(Piacparkolóval szemben) 

Miskolc, Szeles u. 53. Telefon: 46/411-955, 
Nyitva: H–Szo.: 05.00–11.00

rendelesmiskolc@abaujtej.hu

Az Abaújtej Kft. magyar tulajdonú, csaknem 30 éves múltra visszatekintő Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
tejipari vállalat. Termékeink friss fogyasztású tejtermékek, melyek gyártástechnológiájukban megtartják az 
évszázados házias tejfeldolgozás hagyományait. Ismertetőjük az „Abaúj” márkajel, mely az Abaúj térséget 
jelképezi azt sugallva, hogy termékeik annyira természet közeliek, mint maga az abaúji térség. A termékek 
adalékanyag és tartósítószer nélkül készülnek. A folyadék tejféleségeknél kizárólag kíméletes pasztőrözéssel 
érjük el a kívánt szavatosságot, míg a savanyított termékek esetében valódi otlókultúráva és fizikai érlelés járul 
hozzá a hosszabb eltarthatósághoz, ezzel a gyomor és bélrendszer számára nélkülözhetetlen élőflórás termékeket 
létrehozva. A hagyományos technológia és a házias ízek mellett a HACCP és az ISO tanúsítvány szerinti minő-
ségirányítási rendszerben történik a termelés.

A cukorbetegek és köszvényben szenvedők diétájába is nagyszerűen beilleszthető 

GOMOLYASAJT az őszi immunerősítés kihagyhatatlan eleme. Az őszi gyümölcsökkel: 
almával és dióval, valamint egy kis lilahagymával egészséges falatkás vacsora készíthető.

Az egyik legjobb immunerősítő tejtermék, mely kedvező hatással bír a bélflórára, ezzel együtt 

az emésztésre a NATÚR JOGHURT. Az Abaújtej natúr joghurtjából a nyáron készített 
dzsemekkel, lekvárokkal összekeverve ízletes édességet készíthetünk.

A család igazi kedvence lehet az Abaújtej új terméke a CSOKISTEJ. A legkisebbektől a 
legnagyobbakig, mindenki számára meghitt hangulatot fog varázsolni egy hideg őszi napon 
az Abaújtej csokistejéből készített forrócsoki.

Az Abaújtej Miskolci Depója a Búza téri parkolóval szemben található a Szeles utcán. Minden hétköznap és 
szombaton is, 5 és 11 óra között a lakosság számára is elérhető a termékeink megvásárlása. Az Abaújtej Miskolci 
Depóján hatalmas termékválaszték várja, hiszen az Abaújtej saját gyártású termékei mellett számos ismert márka 
termékeit is értékesítjük.

Látogasson el hozzánk, ismerje meg termékeink széles palettáját és fogyassza termékeinket egészséggel! 

Őszi immunerősítés 
az Abaújtej termékeivel!
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Kortól és nemtől függetlenül speciális 
otthoni és in offi  ce kezeléseink különböző 
bőrproblémákra nyújtanak megoldást: 
akne, pattanásos bőr, öregedő bőr, rosacea, 
napkárosodás, pigmentfoltok, tág pórusok, 
érzékeny bőr. Különböző kezeléseket vehet-
nek igénybe attól függően, hogy azonnali 
vagy hosszú távú eredményt szeretnének 
elérni. Léteznek úgynevezett ebédidős 
peelingek, melyek után nincs felépülési idő, 
viszont azonnali ragyogó, fi atalos arcbőrt 
eredményez. Ilyen például a ZO® Stimulátor 
Peeling vagy a Red Carpet Hollywood 
Facial kezelés , melyet „vörös szőnyeges” al-
kalmak előtt 1 nappal szoktak igénybe ven-
ni. Léteznek a bőr mélyebb rétegeit is meg-
célzó, kontrollált mélységű hámlasztások is, 
ilyen a ZO® 3 – Step Peeling, mely felépülési 
ideje 1 hét is lehet. Központunkban megta-
lálható Hydrafacial™ gépünk több esztétikai 
nagydíjat nyert el, méltán az egyik legsikere-
sebb arckezelés számos országban, világhírű 
sztárok adják hozzá a nevüket és ismerik 
el, hogy lelkes alkalmazói a kezelésnek. Az 
egyik legkorszerűbb, non-invazív bőrfel-
szín megújító orvos-esztétikai bőrtisztító és 
bőrkezelő technológia, ami teljes bőrfelszíni 
megújítást okoz hatékonyan, fájdalmatla-
nul, rendkívül komplex módon, gyógyulási 
idő nélkül. Az eredmény azonnal látható és 
érezhető: tisztább, teltebb, egészségesebb 
arcbőr. Szépészeti kezeléseink túlmutatnak 
a hagyományos bőrterápiákon. A megfelelő 
terápiás kezeléssorozat eredményeként és 
otthoni készítmények használata mellett 
garantált a bőrállapot javulás. A személyes 
konzultációnk célja, hogy a páciens bőrálla-
potának és igényeinek megfelelő leghatéko-
nyabb kezelési tervet állítsuk fel. A konzul-
táció része a kezelések anyagi költségeinek 
pontos megtervezése, valamint alternatív 
terápiás terv felállítása a páciens igényének 
megfelelően. A személyre szabott bőrdiag-
nosztika keretein belül a pácienst pontosan 
tájékoztatjuk arról, pontosan milyen válto-
zásokra számíthat a bőrminőségét illetően 

rövid és hosszú távon is. Arcesztétikán kívül 
megtalálható nálunk a legmodernebb új ge-
nerációs Elysion PRO diódalézeres szőrtele-
nítőgép, mely az orvostudomány legfrissebb 
fejlődésén alapszik. 
Legyen szó arcszőrtelenítésről vagy a test 
bármely más részéről, a leghatékonyabb 
és legbiztonságosabb módszer jelenleg a 
piacon. Az Elysion PRO a szőrtüszőket fo-
kozatosan melegíti fel úgy, hogy semmilyen 
kellemetlen érzés nem társul hozzá. Tökéle-
tes eredmény érhető el a bőrfelszín sérülése 
nélkül. A lézeres szőrtelenítést nemcsak ké-
nyelmi okokból ajánljuk pácienseinknek, a 
mai napig nagy kihívást jelentő probléma, a 
szőrtüszőgyulladás kezelésére is. A szőrzettel 
rendelkező testfelszínen lényegében bárhol 
kialakulhat a szőrtüszők gyulladása, de 
ez – jellegéből fakadóan – általában látható 
helyeket érint. Némely esetben maradandó 
elváltozásokat idéz elő, a helytelen házi 
„kezelés” pedig sokat ronthat az állapoton, 
sőt néha súlyos betegséget is okozhat. Az 
egyetlen végleges megoldás erre a problémá-
ra az Elysion Pro diódalézeres szőrtelenítés!

Információink szerint egy bőrgyógyász szakorvossal 
közösen orvos-esztétikai eljárásokkal foglalkoznak. 
Mi ez valójában?
A ma ismert bőrápolási termékek, kozmeti-
kai kezelések minden népszerűségük ellenére 
alkalmatlanok a bőr egészségének fenntartá-
sára vagy helyreállítására. Szinte mindannyi-
an küzdünk valamilyen általános bőrproblé-
mával, amelyek időről időre előbukkannak, 
még a leggondosabb ápolás vagy kozmetiká-
zás mellett is. Rengeteg időt és pénzt költünk 
különböző krémekre és kezelésekre, amiknek 
az eredménye korlátozott hatású és rövidebb 
ideig is tart, hiszen nem érinti magát a prob-
léma gyökerét. Nem akartam beállni a sorba, 
és egy sokadik olyan miskolci szépségszalont 
csinálni, ahol ilyen kezeléseket és termékeket 
lehet kapni. 
Dr. Irinyi Beatrix bőrgyógyász, 
kozmetológus szakorvosi felügyelete mellett 

a bőr egészséges működésének helyre-
állítására és fenntartására törekszünk. A 
ZO® Skin Health az első a bőrgyógyászati 
készítmények piacán, amely sejtszin-
ten alakítja át a bőr szerkezetét, ezáltal 
megteremtve a bőr egészségét! Az egye-
dileg összeállított, személyre szabható 
protokollok, bőrterápiás programok a 
magas minőségű, orvosi termékek legha-
tékonyabb kombinációját jelentik a fi atal, 
érett vagy öregedő bőrű, illetve az akne 

rosacea, érzékeny vagy pedig a pigmentfoltos 
bőr problémáinak kezelését. Az eredmény 
viszonylag rövid idő alatt mindenkinek 
nyilvánvalóvá válik! Nagyon büszke vagyok 
arra, hogy együttműködésünknek köszön-
hetően végre Miskolcon is elérhető a ZO® 
Skin Health termékcsalád és a professzionális 
orvosi kezelések. 

Ön rendkívül dekoratív nő, melyek a saját szépség-
tippjei, mivel tartja karban magát?
Fiatalon a barna bőr megszállottja voltam, 
ezért lehetőség szerint sokat napoztam vagy 
szoláriumba jártam, aknés bőröm ellenére. 
25 éves koromra súlyosan hiperpigmentált 
volt a bőröm, amit mindennapos sminkelés-
sel próbáltam eltüntetni. Minden héten va-
lamilyen kozmetikai kezelésen vettem részt, 
időt és pénzt nem sajnálva, ennek ellenére a 
bőröm napról napra problémásabb, folto-
sabb volt. Pár évvel ezelőtt ismerkedtem meg 
Dr. Buda Bernadettel, neki köszönhetően 
találtam rá a ZO® Skin Health kezelésekre, 
termékekre. Az öt hónapos terápiás proto-
kollnak köszönhetően eltűntek a foltok az ar-
comról, bőröm egészséges, egyenletes színű és 
textúrájú lett, és ami számomra fantasztikus, 
hogy a felnőttkori aknét is kontroll alatt tu-
dom tartani. Számomra hatékonyabb, bizo-
nyítottabb és tudományos elveken működő 
terápia nem létezik. Dr. Buda Bernadett az 
első magyarországi ZO® Skin Health Partner 
orvos, a ZO® Skin Health diagnosztikai elvek 
és esztétikai kezelések hazai trénere, büszke 
vagyok arra, hogy személyesen vehettem részt 
több kurzusán. Szoros és jó baráti viszonyt 
ápolunk. Bármikor számíthat rá Esztétikai 
központunk. A kérdésre válaszolva, kizáró-
lag ZO® Skin kezeléseket és otthonápolási 
készítményeket használok, és ha sminkre van 
szükségem, a Colorescience ásványi smink-
termékeket használom, ami szintén pár héten 
belül elérhető lesz nálunk.                   ÉM
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Dr. Irinyi Beatrix bőrgyógyász, 
kozmetológus szakorvos

Elysion PRO diódalézeres szőrtelenítőgép

Tel.: +3670 409 77 93 
info@voster.hu •  www.voster.hu

BEMUTATÓTEREM
3532 Miskolc, Vasgyári út 13.
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ja Folyamatos akciók!

SZPONZORÁLT TARTALOM

Egyedi gyártás, kiváló minőség 
Rövid határidõre vállalják a megrendeléseik teljesítését

Cégünk, a Voster Doors Kft. 
csaknem huszonöt esztendős 

múltra visszatekintő, Európában 
piacvezető ajtógyártó, a Voster 
Sp.k. kizárólagos hazai forgalma-
zója, importőre. 

Minden beltéri ajtónk egyedi 
megrendelésre készül, melyet akár 
három-négy héten belül házhoz 

szállítunk Magyarország területén. 
Komplex szolgáltatást kínálunk a 
felméréstől, a bontáson át a beépí-
tésig. Kínálatunkban magas szín-
vonalú, kreatívan kialakított közel 
százhúsz ajtómodellt találnak, több 
mint harminc féle színben.

Választhatnak tömbösített tömör 
fa Platinium-, MDF-, papírrács-

térkitöltésű dekor-, toló-, valamint 
üvegajtót. Szerkezetükben átfogó 
tokos, vagy blokktokos ajtószár-
nyak, fal előtt, vagy falban futó 
tolóajtók egy-, vagy kétszárnyú 
kivitelben is megtalálhatóak kíná-
latunkban. 

Nyíló ajtóink akár kétszárnyú ki-
vitelben is választhatóak.  ÉM

JÓ TUDNI!

VOSTER DOORS KFT.
Bemutatóterem: 

3532 Miskolc, 
Vasgyári út 13.

Telefon: +36/70-409-7793
e-mail: info@voster.hu
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Milyen az egészséges bőr?

Az egészséges bőr sima felszínű, feszes és 
rugalmas, egyenletes színtónusú, termé-
szetesen hidrált, ellenálló, kontúrgazdag, 
mentes mindenféle kóros betegségtü-
nettől, gyulladástól. Épp olyan, mint a 
gyermek bőre.

Hogyan rontjuk el egészséges gyermekbőrün-
ket?
Ez a teljesen egészséges bőrállapot sajnos 
csak 10-12 éves korunkig a miénk. A kor 
előrehaladtával a bőrünket alkotó sejtek 
működése lelassul. 20-25 éves korban 
észlelhető először, hogy az arcbőr sokkal 
szárazabb lesz, a természetes hidráltsága 
csökken. Ennek oka a hámsejtek osztó-

dásának lassulása, az elhalt sejtek nem 
megfelelő eltávolítása, valamint a hám- és 
kötőszöveti réteg közötti barrier (védeke-
ző) funkció gyengülése, és ezen keresztül a 
bőrön át történő vízvesztés fokozódása. A 
kötőszöveti sejtek működésének lassulása 
miatt azok kevesebb kollagént és elasztint, 
valamint hyalorunsavat termelnek. Innen 
indul az a folyamat, amikor aztán kon-
zekvensen el is rontjuk a bőrünket, hiszen 
nagyon sok nő már nagyon korán elkezd 
hidratáló krémeket használni, ami csak 
átmenetileg csökkentik a száraz érzést: 
ezzel rengeteget rontanak bőrállapotukon. 
Miért is történik ez? A hidratálók vízből, 
lipidből és proteinekből állnak, így a 
bőrünket alkotó sejtek felé azt az üzenetet 
közvetítik, hogy nem kell működniük, 
álljanak le ezen alkotók termelésével, 

mert kívülről megkapják a szükséges 
anyagokat. A zsírosabb krémek továbbá 
akadályozzák az elhalt hámsejtek normál 
leválását, a faggyú, zsíros krém és elhalt 
hámsejtek elegye eltömíti a pórusokat, 
mely gyulladást indukál, fokozódik a 
faggyútermelés, csökken a bőr saját véde-
kező funkciója, ezáltal fokozódik a bőrön 
keresztüli vízvesztés, a bőr még szárazabb 
lesz, ami ismételt hidratáló használatot 
eredményez. Ez az ördögi kör hónapok, 
évek alatt masszív bőrminőség romlást 
idéz elő, a bőr érzékennyé válik minden 
külső behatásra. Fontos tehát, hogy ezt a 
nagyon rossz szokást lehetőleg elkerüljük. 
A nem megfelelő hidratáló használatán 
kívül a másik legkárosabb a bőrünkre 
nézve az UV-sugárzás. A napégés/szolári-
umozás gyulladásos folyamatokat indít el 
a bőrben, megzavarja a sejtek működését, 
DNS-károsodást okoz, tartós hatásával 
feltöredezi a bőr tartóvázának a rostjait. 
Az UV-sugárzás hatására sejtszintű válto-
zások következnek be: a bőr gyorsabban 
öregszik, száraz, petyhüdt lesz, a ráncok 
elmélyülnek, aktiválódnak a pigmentet 
termelő sejtjeink működése a bőr védel-
me érdekében, ezáltal hiperpigmentáció 
következik be.

Mit nyújtunk pácienseinknek? Melyek Esztéti-
kai Központunk legfontosabb céljai? 

Az innovatív 
esztétikai ke-
zeléseinkkel, 
bőrterápiával 
sejtszinten 
alakítjuk át 
a bőr szerke-
zetét, ami ke-
zelést jelent a 
ráncok eltün-

tetésére, illetve az aknés, pattanásos, zsí-
ros bőr, rosaceás, gyulladt, napfényká-
rosodott, száraz, szeplős, pigmentfoltos, 
ekcémás bőr problémáira. 
Bőrállapot felmérését követően konzul-
táció során döntünk a személyre szabott 
terápiáról, az alkalmazott készítmények-
ről. A ZO® Skin Health egyedülálló ter-
mékrendszere átfogó megoldást kínál a 
páciensek számára, legyen szó egy adott 
probléma terápiájáról, az elért eredmény 
fenntartásáról, a bőrbetegségek megelő-
zéséről vagy a napi bőrápolási rutinról.

Vanity 
Esztétikai Központ

Miskolc leginnovatívabb bőregészség központja

Szűcs Petra, a Vanity Esztétikai Központ tulajdonosa fontosnak tartja, 
hogy megismerjük bőrünk felépítését, az egészséges bőr működését, 
és hogy (mindenki megértse) mi a probléma a ma használatos bőrápo-
lókkal, kozmetikai kezelésekkel. Bőregészség konzultáció során erről 
részletes tájékoztatást nyújt, előjáróban néhány érdekesség.
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Mégis mit tegyünk és mit ne?
Számomra talán a legfontosabb 
kritérium, hogy ne hasonlítsuk 
magunkat más édesanyákhoz. 
Egyetlen ember, gyermek, így 
anya sincs, akik azonosan működ-
nének. Minden anyának, minden 
szülőnek sajátos stílusa van, mely 
egy részét otthonról hozza, más 
részét ösztönei vezérlik, s ott van 
még a tapasztalás is. Elég az, hogy 
saját magunk kritikusai vagyunk a 
legnehezebb pillanatokban, nem 
szükséges még másét is magunk-
ra venni. 

Ha megteszed a tőled telhe-
tőt, az pontosan elég. Fölösleges 
másokhoz hasonlóan játszóházi 
születésnapot tartani, mert ép-
pen az a divat, ha te – ti – másként 
szeretnétek egy évfordulót meg-
ünnepelni. Nem szükséges drága 
jelmezeket vásárolni, hiszen több 
élmény éri őket, ha megtapasztal-
ják az együtt munkálkodás örö-
mét a készítés közben, mint ha pár 
percig egy méregdrága jelmezben 
mulatnak. Pontosan emlékszem 
azokra a születésnapokra, ami-
kor gyerekzsivalytól volt hangos 
a ház, mert a szülinapi zsúron a 
fi úk bekuckózva a szobába egész 
egyszerűen csak játszottak; s arra 
is, hogy faragták a lányok október 

végén a töklámpást az udvaron 
egy pizsamaparti másnapján. Sőt 
– maguk is főztek kiskamaszként 
– micsoda kaland ez; s máris önál-
lóságra, együttműködésre, dön-
téshozatalra tanít.

Ha vigyázol magadra. Annyi 
terhet vegyél magadra, melyet el-
bírsz. Az édesanya nem egyedül 
felelős a gyermekéért, hiszen ket-
ten vállalták. Bátran oszd meg a 
terhed és kérj segítséget. Ha nem 
törődsz magaddal, hogyan fogsz 

törődni a gyerekekkel? Igen, a jó 
anyasághoz hozzátartozik, hogy 
foglalkozunk magunkkal, hiszen 
a stressz a szeretetlenség érzé-
sét vonja maga után. Ekkor kez-
dődhetnek a konfl iktusok. Aki 
önmagát nem szereti, másokat 
sem lesz képes. A gyerekek pe-
dig látják ezt. A zsigereikben ér-
zik. Ahogyan nekik is szükségük 
van az önállóságra, az egyedül-
létre, úgy nekünk is. Az anyaság 
örökös szolgálat, készenlét – de 

ebbe bele kell hogy férjen az idő 
önmagadra. 

Ha van benned alázat. Gyerme-
künk születésétől fogva kételke-
dünk, tele vagyunk félelmekkel, 
miközben folyamatosan tanulunk a 
kicsivel együtt. Előfordul, hogy bün-
tetünk ölelés helyett, s az is, hogy 
nevetünk együttérzés helyett. Igen. 
Hibázunk. Amikor felismerjük, be-
ismerjük, jóvá tesszük, bocsánatot 
kérünk, akaratlanul is példát muta-
tunk. A jó anya számomra az, akire 
számíthatnak a gyerekek. Az anya-
ság arról szól, hogy kimutatjuk az 
érzéseinket, biztonságot nyújtunk. 
Ahol a gyermek megtanulja, hogy 
hiszünk benne, ahol törődünk vele. 
Ahol a gyermek megtanulja, hogy 
rendben van a kudarc, de feladni 
azonnal nem kell. Ahol vannak ha-
tárok és szokások, s ahol megtanul-
ja, hogy a tetteknek és döntéseknek 
következményei vannak.

Szeresd. Ha lázad, ha elbukik, ha 
hangos, ha csöndes. Légy ott. Ne 
megmenteni akard, egyszerűen 
hagyd, had fedezze fel a világot, a 
határait, a képességeit. Tégy meg 
mindent érte, de semmit sem he-
lyette. Légy az, ahol megtapasz-
talja azt, hogy bármi történjék is, 
szeretettel fogadják. Amikor egy 
kisgyermek megszületik, akkor 
egy édesanya is megszületik. Ne a 
világ szemében akarj tehát tökéle-
tes anya lenni. Pont elég, ha saját 
gyermekednek vagy tökéletes. Úgy, 
ahogy vagy. 

Gallai Judit
www.experiencethepresent.com

Az is meghatározó, hogy az anyák milyen „szeretetcsomagot" kapnak a szüleiktől és nagyszüleiktől

A családi piknik élményét sokáig megőrzik a szereplők 
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A ZO® Skin Health több mint 3 évtizedes múltra visszatekintő 
bőrterápiás rendszer. Dr. Zein Obagi, az USA vezető bőrgyógyász 
professzora fejlesztette ki, célja egy olyan professzionális bőrápolás 
kialakítása volt, ami szakorvosi felügyelet mellett, egyénre szabott 
tanácsadással helyreállítja a bőr egészséges működését, és fenntart-
ja ezt az állapotot. A bőrállapot javulása garantált. A bőrt alkotó 
egyes sejtek működésének stabilizálása, optimalizálása erősebbé 
és egészségesebbé teszi az egész bőrt. A bőr strapabíróbb lesz, ha 
megfelelő táplálékhoz jut és adottak számára azok a feltételek, 
amelyeknek köszönhetően megerősödhet. Az ilyen bőr aktív 
módon saját magát regenerálja, gyorsabban gyógyul sérülések és 
betegségek után, természetesen hidratált lesz és ragyogóvá, sugár-
zóvá válik. A stabilizációhoz használt legoptimálisabb vegyület, 
a retinol, melyet a ZO® Skin Health termékei egyedülállóan nagy 
koncentrációban tartalmaznak. A szabadalmaztatott bejutási 
metódusok lehetővé teszik, hogy a nagy retinolkoncentráció a bőr 
minden rétegében, minden egyes sejten kifejtse hatását, a retinol 
különböző vivő formátumai pedig optimális választást biztosí-
tanak akkor is, ha nagyon gyors terápiás vagy lassabb, fenntartó 
kezelésre van szükségünk.  

Néhány előtte-utána fotó a ZO® fantasztikus hatékonyságáról, 
köztük Petra, aki saját bőrén is ezeket a terápiákat alkalmazza. A 
látvány magáért beszél. (Az itt látható képek valódi, nem mani-
pulált felvételek.)
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ZO® Skin Health tréning a Medios Orvos Központban

Elég jó anya vagy – 
hidd csak el

Ugye, Te is föltetted már 
magadnak a kérdést szám-
talanszor: jó anya vagy? 
Igen. Elég jó. Hidd csak el. 

S azt is, hogy mindannyian kétel-
kedünk önmagunkban; s ez így 
van rendjén. Jó anyának lenni, jó 
anyává válni is hatalmas feladat. 
A családunkban anyai ágon pe-
dagógusok vannak. Dolgozó nők, 
akik helytálltak mind a háztar-
tásban, mind a munkahelyükön. 
Emlékszem a születésnapokra, 
melyeket összefogtak. Arra, aho-
gyan nagymamám a rántott húst 
készítette, melynek az íze még a 
számban. Ahogyan a rejtvényeket 
együtt fejtettük iskola után, vagy 
épp ült mellettem a zongoránál, 
miközben gyakorolnom kellett; s 
mikor ápolt, mert beteg voltam. 
A pillanatot, amikor kicsinosítva 
magunkat színházba indultunk 
a szüleimmel és apa megdícsérte 
édesanyát, milyen csinos. Az 
anyák napja, amikor együtt vit-
tük haza a piacról a kardvirágot a 
gesztenyefák árnyékában. Igen. 
Ezek azok a pillanatok, melyek 
megjelennek előttem, ha meg kell 
fogalmaznom, milyen is a jó anya. 
Ő, aki ott van, példát mutat, teszi 
a dolgát, rendezgeti az életünket. 
Emellett vannak barátai, prog-
ramjai és céljai. Néha fáradt, néha 
bosszús, mégis jó a közelében 
lenni. Nem elvár, hanem támo-
gat. Hagyja, hogy néha hibázzak. 
Aki büszke. Nem csak a kimagas-
ló eredményekre. A biztonság. Ez 
adta számomra az alapokat és én 
is ezen az úton járok.

Szülőként hatalmas befolyással 
vagyunk gyermekeink életére. 
Önmagunkhoz, egymáshoz, szü-
leinkhez, a világhoz való hozzá-
állásunk fogantatásunktól kezdve 
ívódik belénk. Vártuk-e, tervez-
tük-e, szeretettel fordultunk-e 
hozzá éppúgy, mint egymáshoz. 
Semmi sem erősebb, mint a szülői 
minta, mely befolyásolja a gyere-
kek életét, az általuk hozott dönté-

seket, érzelmi életüket, egészségi 
állapotukat, teljesítményüket. Ha 
autokrata módon mindent meg-
határozunk számukra, kitörhet-
nek, lázadhatnak vagy egész egy-
szerűen egész életükben hagyják 
majd, hogy irányítsák őket. Ők 
azok, akik felnőttként igyekeznek 
majd átlépni azokat a korlátokat, 
melyek gyermekkorukban tornyo-
sultak eléjük. A másik véglet, ha 
mindent rájuk hagyunk, vagy épp 
felmentjük őket tetteik következ-
ménye alól, akkor tiszteletlen és 
következetlen fi atalokkal találjuk 
szemben magunkat, különösen a 
kamaszkor küszöbén. Hol is arany 
középút? 

A kulcs a rugalmasságban kere-
sendő. Nem. Nekem sem ment el-
sőre. Rengeteg olyan hibát követ-
tem el fi atal anyaként, melyeket 
a második gyermekem születése-
kor, idősebben és bölcsebben fel-
ismerve magam is másként csinál-
tam – másként csinálom. Sokszor 
meg is kapom a fi amtól kritika-
ként, hogy sokkal engedékenyebb 

anya lettem a hugával. Én magam 
nem így érzem. Más, tapasztal-
tabb igen, illetve beismerem, sok-
kal bátrabb bizonyos döntéshely-
zetekben. Ami nem változott, az 
a rugalmasság és a következetes-
ség. Ahogyan a helyzetekhez vi-
szonyulok. Ahogyan a csatáinkat 
válogatom meg, hiszen mérnöki 
precizitással kell észrevennünk, 
hol igényel az engedetlenség fe-
gyelmet, hol együttérzést vagy 
teljes irányváltást. A változások-
hoz való állandó alkalmazkodás 
valódi kihívás mindannyiunk szá-
mára. A rugalmasság fenntartása 
sem könnyű, hiszen mindannyian 
dolgozunk, s nemcsak otthon kell 
helytállnuk, de a társadalomban 
is. Nőként, anyaként mi magunk 
választottuk a feminista mozga-
lom óta, hogy nem elég az otthon 
körüli teendő, nem elég az anya-
ság, hiszen mi is karriert szeret-
nénk. Hát tessék.

Megbélyegzés. Cimkézés. Kri-
tika. Bírálat. Megannyi rövid és 
mégis ütős kifejezések jutottak 

még eszembe. Miért? Mert az el-
múlt két évtizedben az internet 
adta korlátlan szabadság felerő-
sítette azokat a megnyilvánulá-
sokat, melyek alapján mindenki 
tudja a „tutit” arra vontakozólag, 
ki is a jó anya és melyek az ismér-
vei. Még többen bírálják és ítélik el 
a másikat, mert más elveket vall, 
másként csinálja. Kíváncsi len-
nék, vajon hányan ülnek le közü-
lük erről beszélgetni a szüleikkel, 
akár más szülővel, vagy arra is, 
hányan kérnek külső segítséget, 
amikor elbizonyatalanodnak. Az 
én véleményem és tapasztalatom 
az, ugyanúgy, mint ahogy az édes-
apák ismérveinél is megfogalmaz-
tam, fontos az „együtt”, a „közös 
cél”, a hasonló nevelési elv és 
természetesen a tapasztalás. Egyi-
künk sem születik jó szülőnek. 
Azzá válnunk kell. Hibázhatunk, 
korrigálhatunk és közben magunk 
is folyamatosan változunk ebben a 
rohanó világban. Talán soha annyi 
inger nem ért bennünket, mint a 
technikai fejlődés robbanása óta.

Szülőként hatalmas befolyással vagyunk gyermekeink életére  FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM
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Varga Éva KIT tréner, természetgyógyász, alternatív pszichológiai tanácsadó

Kedves Nőtársam!
Varga Éva vagyok, Kriston Intim Torna tréner. Szeretettel várlak Téged 
is intimtorna-tanfolyamra, melyet minden hónap második hétvégéjén 
tartok Miskolcon, a Selfness Egészségházban. 
Igény szerint egyéni foglalkozásra is lehetőség 
van, nők és férfi ak számára egyaránt. 

Mit adhat Neked a tréning?
– önbizalmat, női önbecsülést
– kismedencei rejtett  izmaid erősödését
– reményt egészséged helyreállítására, ha inkontinencia,   
 aranyér, nőgyógyászati probléma, szervsüllyedés   
 (hólyag, végbél, méh, hüvely) kínoz
– önfelfedezést, egy utazást, melynek során 
 ráismerhetsz a tüneteket kiváltó lelki okokra
– kismamáknak örömteli szülést
– egy vidám, tartalmas hétvégét, ahol jó 
 társaságban, igényes környezetben végre 
 önmagaddal tudsz foglalkozni.

A módszert Kriston Andrea fejlesztette ki több mint 30 éve, nők és férfi ak, fi atalok 
és idősek számára egyaránt. Azóta számtalan visszajelzés, műszeres vizsgálat, 

kutatás bizonyítja hatékonyságát. Sok érdekes információt olvashatsz még 
a www.intimtorna.hu honlapon, jelentkezni is itt tudsz a tréningre 

a „Trénerek” fülön Varga Évánál (Miskolc), ill. a 30 513 5597 számon.

A legközelebbi tréning időpontja: nov. 9–10.
Szeresd önmagad, és a tested meghálálja.

a Fresenius Medical Care alábbi dialízisközpontjaiba:

Budapest, Miskolc, Cegléd, Sátoraljaújhely, Hatvan, Pécs, 
Salgótarján, Ózd, Debrecen, Kecskemét, Nagykanizsa, Sopron

Amit kínálunk:
    � versenyképes fizetés, cafeteria, bónuszrendszer
    � színvonalas munkakörnyezet
    � nemzetközi, multinacionális háttér

DIALIZÁLÓ 
ORVOS

és

DIALIZÁLÓ 
ÁPOLÓ

munkakör betöltésére 
keresünk kollégákat

Jelentkezés önéletrajzzal: jobs-hu@fmc-ag.com
Érdeklődhet: 70/866-7965

Honlapunkon további részleteket találhat: 
http://www.freseniusmedicalcare.hu/hu/rolunk/karrier/

346503
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Szépség, egészség, 
jön az ősz…

Ősszel hűvösebb, szelesebb 
az időjárás, beindul a fűtési 
idény is, mindezen ténye-
zők szárazabbá teszik a 
bőrfelszínt.

Dr. Sziray Ágnes miskolci 
bőrgyógyász-kozmetológus szak-
orvost kértük meg, hogy adjon ta-
nácsot olvasóinknak az őszi szépé-
szeti teendőkről.

Mit kell csinálni ősszel bőrápo-
lás címén? Hogyan készítsük fel 
testünket, arcunkat az őszre? Mivel 
pótoljuk a napfény hiányát?
A bőr felső rétege nagyon fontos 
kozmetikai szempontból, ez 
az a réteg, ami a bőr textúráját, 
hidratáltságát adja. Amennyiben 
a bőrfelszín száraz, durva, a bőr 
öregnek tűnik, jól hidratáltan 
rugalmas, ragyogó, sugárzó. A 
bőrfelszín fő feladata a bőrön 
keresztüli vízvesztés megelőzése 
és a vízháztartás egyensúlyának 
szabályozása a bőrben. Ebben a 
lipidek (ceramidok, koleszterin, 
zsírsavak) játszanak főszere-
pet. A bőrfelszín lipidtartalmát 
befolyásolja az életkor, örökle-
tes és hormonális tényezők és 
az étkezés. A zsírszegény diéta 
egészségtelen bőrt eredményez, 
fokozódik a bőrfelszínen keresz-
tüli vízvesztés. A koleszterin-
szintet csökkentő gyógyszerek 
szedése is szárazzá teheti a bőrt. 
Tojássárgáját, legeltetett tehén 
tejét, sertészsírt, szóját, spirulinát 
tartalmazó étrend kedvező 
hatású. Bőrtisztításkor magas 
emollienstartalmú tusfürdő 
(syndet) alkalmazásával sokkal 
kevesebb lipidet távolítunk el, 
mint hagyományos szappannal. 
A bőrszárazság látható jeleinek 
csökkentése, a bőrhidratáció 
megfelelő bőrápoló termékekkel 
érhető el, melyek lezáró kompo-
nenseket (petrolatum, lanolin, 
növényi olajok) tartalmaznak, 
melyek megakadályozzák a víz-

vesztést, vagy nagy vízmegkötő 
képességű anyagokkal bírnak 
(glicerin, urea, hidroxi-savak, tej-
sav, propilén-glikol), vagy növelik 
a bőr integritását emolliensek 
(szabad zsírsavak, ceramidok, 
koleszterin) bejuttatásával. A kol-
lagén és a hialuronsav felszínesen 
alkalmazva nem jut be a bőrbe. 
A zabot, shea vajat tartalmazó 
készítmények is védik a bőrt. 
Figyelembe kell venni azonban 
azt is, hogy a bőrápolók összete-
vői között szereplő illatanyagok, 
tartósítószerek, propilén-glikol, 
E-vitamin, Kathon CG bőrgyul-
ladást okozhatnak arra érzékeny 
egyéneknél.

Ősszel a napfény mennyiségének 
csökkenésével az UV-sugarak 
okozta bőrkárosító hatás mér-
séklődik, ugyanakkor digitális 
világunkban a látható tarto-
mányba tartozó kék fény bőrt 
károsító, oxidatív stresszt okozó 
hatásával évszaktól függetlenül 
számolnunk kell. Korai öregedést, 
ráncokat, pigmentfoltokat okoz 
a mobiltelefonok és különböző 
képernyők előtt töltött egyre több 
idő. Sokan elektronikus eszköz 
közelében próbálnak aludni, a kék 
fény nappali üzemmódot jelez a 

bőrnek, csökken annak termé-
szetes éjszakai regenerálódása, 
valamint az alváshiány is negatív 
hatással van bőrünk állapotára. 
Már elérhető fényvédő krém ezen 
sugarak kivédésére is, de a mér-
tékletességgel javíthatunk leg-
inkább nemcsak bőrünk, hanem 
egész szervezetünk állapotán. A 
napfény hiányát D-vitamin sze-
désével pótolhatjuk, de a termé-
szetességre törekedve töltsünk 
minél több időt a szabadban.

Mikor érdemes elkezdeni a szépé-
szeti beavatkozásokat?
A külső nyomás, hogy tökéletes-
nek, fiatalnak és szépnek tűnjünk 
manapság egyre nagyobb, egyre 
többen veszik igénybe az eszté-
tikai beavatkozásokat. Amikor a 
krémek már nem segítenek, még 
a bevésődött, mély ráncok megje-
lenése előtt célszerű elkezdeni a 
szépészeti beavatkozásokat. Nem 
kell rögtön plasztikai műtétre 
gondolni, a bőrgyógyászok kezé-
ben is többféle lehetőség van. Az 
eljárások finomodásával sokkal 
természetesebb hatás érhető 
el viszonylag gyorsan, „ebéd-
időben”, anélkül, hogy hosszú 
időre ki kellene esni a munkából. 
A korszerű bőrfiatalító mód-
szerek a bőr saját kollagén- és 
elasztintermelését serkentik, a 

bőr fokozatosan feszesedik, nem 
okoz hirtelen, esetlegesen zavar-
ba ejtő változást. 

A bőr karbantartásánál fontos a 
prevenció, a megelőzés. Milyen bel-
ső táplálással (pl. vitaminok, helyes 
táplálkozás stb.) javítható bőrünk 
állapota?
A szabad gyökök elleni védelem 
segít az öregedés megelőzésé-
ben, ebben az antioxidánsok 
játszanak főszerepet, melyeket 
helyileg és belsőleg is alkalmaz-
hatunk. Ezek a következők: C- és 
E-vitamin, glutation, koenzim-
Q10, likopin (paradicsom, 
görögdinnye, barack), kurkuma, 
zöld tea, máriatövis, kávé, 
resveratrol (szőlőmag, mogyoró, 
bogyós gyümölcsök, vörösbor), 
gránátalma, acai bogyó, szelén, 
melatonin. Az antioxidánsok 
megelőzik a ráncok kialakulását, 
a meglévőket viszont nem tűn-
tetik el. A C-vitaminnak kettős 
hatása van, helyileg alkalmazva, 
krémekben elősegíti a kollagén 
képződését is, ezáltal a ránco-
kat is csökkenti. Önbizalmunk, 
önértékelésünk fejlesztésével, 
megfelelő önbecsülés elérésével 
is sokat tehetünk magunkért, 
belső kisugárzásunk nagyban 
hozzájárul külső megjelenésünk-
höz is.  BGY

Dr. Sziray Ágnes  FOTÓ: MA

Hosszú út vezet a csúcsig
Mindenkinek arra van ideje, 
amire időt szán – mondja 
Becsei Kitti személyi edző.

Tény, hogy mozgányhiányos életet 
él a nagy átlag, de mondhatom azt a 
tapasztalataim alapján, hogy egyre 
többen határozzák el, hogy beiktat-
ják a mindennapjaikba a sportot. A 
rendszeres sportolásnak számtalan 
pozitív hatása van: levezeti a feles-
leges energiákat, önbizalmat ad, 
javítja az állóképességet, az erőn-
létet, illetve segít az egészség meg-
őrzésében is. Arra, hogy mennyi és 
milyen mozgásra van szüksége egy 
átlagos nőnek, nincs konkrétum. 
Igaz az a mondás, hogy mindenki-
nek arra van ideje, amire időt szán. 
Személyi edzőként a vendégeim-
mel felmérjük a lehetőségeket, mi 
az, amit be tudunk iktatni a közös 
munkába, de ez nem azt jelenti, 
hogy hátradőlhetünk, ha heti 2-3 
alkalmat eljön hozzám. Ezenfelül 
számos lehetőség van még külön-
féle mozgásra. Manapság sokféle 
csoportos mozgásforma létezik, 
de én az edzőtermi súlyzós edzést 
vallom, ami rendkívül jól formálja 
a célzott területet. Ezenkívül szok-
tam az edzettjeimnek javasolni, 
hogy önállóan, ahogy az idejük en-
gedi, iktassák be pluszba az aerob 
vagy kardioedzést, attól függően,  
kinek mi a célja – hangoztatta Kitti.

Életkortól független
A mozgás öröme életkortól függet-
len. Kutatások igazolják, hogy az 
aktív sportolás éveket hosszabbít 
az életkoron, illetve az életminőség 
sem ugyanaz. Tehát sosem késő el-
kezdeni. Kortól független, ki milyen 
mozgásformást választ. Az elmúlt 
10 évre visszatekintve megnőtt az 
edzőtermek látogatottsága, illetve 
kiszélesedett a korosztály. A ven-
dégköröm a fi ataloktól az idősebb 
korosztályig terjed, 17-től egészen 
60 éves korig. Mindenki rendelke-
zik egy alap edzettségi állapottal, 
amin jelentősen tudunk javítani, 
és ezt kortól függetlenül személyre 
szabott gyakorlatokkal el lehet érni. 
Nem lehet tehát kijelenteni, hogy 
másfajta mozgást kellene végeznie 
egy huszon-harmincévesnek vagy 
40 fölötti hölgynek. Fontos, hogy 

mindenki olyat válasszon, amit kel-
lő akarattal és kedvvel tud végezni. 
Tény azonban, hogy 40 felett is fon-
tos edzeni. Lehet, hogy meglepő, 
de a leghatékonyabb edzésforma 
az erőnléti és súlyzós edzés. Izom-
növekedést idéz elő, csökkenti a 
csontritkulás kockázatát, enyhíti a 
klimax/menopauza tüneteit. Szá-
mos pozitív hatása ismert, pl. erő-
síti az immunrendszert, növeli a 
szív- és keringési rendszer teljesítő-
képességét. Sokszor hallani, hogy 
csökkenteni kellene a testmozgás 
intenzitását, mondván: 40 felett 
már nem lehet megengedni azt, 
amit 20–30 évesen. De ez tévedés, 
hisz az igazi veszélyt az egészségre 
az jelenti, ha egyáltalán nem mo-
zognak.

A kismamákról megoszlik a köz-
vélemény a sportolást illetően. A 
laikusok óva intik az edzésektől 
a várandósokat, de ezzel nagyot 
tévednek. A várandósság alatt az 
edzés előnyei és pozitív hatásai a 
következők: gyorsabb a regeneráló-
dás a szülés után; kevésbé vizesedő 
lábak; nagyobb placenta, ami több 
tápanyagot biztosít a babának; ki-
sebb az elhízás kockázata, amit a na-
gyobb zsírraktározás okoz; erősebb 
alsó hátrész, ami csökkenti az ott je-
lentkező fájdalmat; megnövekedett 
energiaszint; jobb közérzet; csök-
ken a visszértágulat valószinűsége; 
csökken a császármetszés veszélye; 
az edzés segít felkészíteni a vajú-
dás során és szüléskor az anyát 
érő stresszre. Ha korábban nem 
sportolt a kismama, akkor ne most 
kezdje el a konditermi edzést, de 
kismamatornára mindenképp ér-
demes eljárnia. A vendégeim között 

is többen anyukák lettek a közös 
munka során, majdnem a terhes-
ség végéig folytak az edzések. A 
terhesség előrehaladtával csökken 
a gyakorlatok tárháza, illetve az 
intenzitás, de heti háromszor még 
mindig nyugodtan lehet sportolni 
– érvel Kitti.

Megtetszett a versenyvilág
Több mint 10 éve kezdtem el a 
súlyzós edzést. Kezdetben nem 
voltak komoly céljaim vele. Sze-
rettem volna az egészségem meg-
őrizni, illetve az alakom formál-
ni. Fitneszversenyeket látogatva 
kísérőként döntöttem el, hogy 
ha már az életem részévé vált a 
rendszeres heti 5 edzés, akkor ez-
zel már komolyabban is foglalkoz-
hatnék, hisz nagyon megtetszett a 
versenyvilág. Kellő elszántsággal, 
akarattal, kitartással és fegyelem-
mel válhatunk bajnokká. Ugyan-
akkor mindenkinek fel kell mérnie 
az adottságait az adott sportág-
ban. Fontos, ne akarjunk egyből 
a csúcsra ugorni, hosszú út vezet 
hozzá. Először is egy jó felkészítő-
edzőt kell választani, aki segít vé-
gigkísérni ezen az úton, megadja a 
kellő motiválást és instrukciókat.

Betegségből gyógyulás
Mindegy, hogy pár nap/hét vagy 
néhány hónap kihagyásról van szó, 
betegség után ne akarjuk hirtelen új-
ból kihozni magunkból a maximu-
mot. A túlzásba vitt edzés kemény 
izomlázat okozhat. A fi zikai teljesít-
ményhez fontos vitaminok és ásvá-
nyi anyagok bevitele is szükséges. 
A legáltalánosabbak, amiket fontos 
az étrendünkbe beiktatni: kalcium, 

D-vitamin, B-vitaminok, vas, cink, 
magnézium és antioxidánsok, mint 
a C-vitamin, E-vitamin, béta-karo-
tin, szelén. Ahhoz, hogy célunkat 
elérjük, akár izmosodni, akár fogy-
ni szeretnénk, fontos a megfelelő 
táplálkozás. Rendszert kell vin-
nünk a hétköznapjainkba az étke-
zést tekintve. Ha a súlyfeleslegtől 
szeretnénk megszabadulni, nem a 
koplalás a megfelelő módja. Ha túl 
kevés a tápanyagbevitel, pont az el-
lenkezőjét érjük el, a szervezet úgy 
érzékeli, hogy éhezik, így raktároz-
ni fog, és nem indul be a fogyás. 
Bármilyen irányba is szeretnénk a 
testünkön alakítani, elengedhetet-
len a megfelelő étrend. Személyre 
szabottan kell kiszámolni a fehér-
je-, szénhidrát-, zsírbevitelt. Ehhez 
segítséget nyújtok a hozzám fordu-
lóknak, akik életmódot szeretné-
nek váltani.

Az egészséges életmódhoz a 
mozgás mellett hozzátartozik és 
egyben a legfontosabb a helyes táp-
lálkozás. De meg kell említeni a kel-
lő pihenést, mértékletességet, lelki 
egyensúlyt is. Tehát fontos a testi-
lelki harmónia megteremtése. Ah-
hoz, hogy egészségesen étkezzünk, 
gondosan fi gyelnünk kell, milyen 
élelmiszereket fogyasztunk. A he-
lyes táplálkozás és a sikeres fogyás 
alapja a magasabb fehérje-, illetve 
alacsonyabb szénhidrátbevitel, és 
nagyon fontos, hogy sok folyadé-
kot igyunk. Hazánkban az elhízot-
tak aránya igen magas. Sajnos nas-
soló nemzet vagyunk. Törekedjünk 
arra, hogy friss zöldségeket, halat, 
szárnyasételeket együnk, fogyasz-
szunk jó minőségű szénhidráto-
kat, szorítsuk vissza a sót és állati 
zsírt tartalmazó élelmiszereket, 
kerüljük a cukrot. Sokszor hallom 
kifogásként, nem volt időm enni, 
beszerezni a megfelelő alapanyago-
kat a főzéshez. Most már nem lehet 
azonban akadály, hisz Miskolcon 
lehetőség van, hogy egészsége-
sen falatozzunk a Fresh-Healthy 
Food and Caféba  ellátogatva. Nem 
kell lemondani a fi nom étkekről, 
 éttermünkben bűntudat nélkül le-
het választani a kínálatból, regge-
liktől kezdve a nap minden szaka-
szának megfelelően – jelentette ki 
Kitti.  BGY

Becsei Kitti világbajnok fitnesz modell versenyző  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
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ORVOS-
ESZTÉTIKAI 

LÉZERKÖZPONT

ŐSZI AKCIÓS CLEARLIFT 
BŐRFIATALÍTÓ LÉZERKEZELÉSEK!

✓ Szemhéjkorrekció
✓ Pigmentfoltok, erek, 
 körömgomba kezelése
✓ Tetováláseltávolítás
✓ Bőrmegújítás lézerrel
✓ Ránctalanítás botox, 
 hialuronsav
  felhasználásával vagy  
 szálbehúzásos 
 módszerrel

Keltse életre a friss, 
sima és tiszta bőrt

A ragyogás, a tisztaság és a sima 
textúra jellemzi a fi atalos bőrt. Az 
idő múlásával azonban az örege-
dés és a napfény hatása komolyan 
károsíthatja.

Ráncok, fi nom, de egyre mélyülő vona-
lak, barázdák, napfoltok jelennek meg, 
egyenetlen bőrfelszínt tapasztalunk, 
rugalmatlanná és vízhiányossá válhat 
bőrünk. A ClearLift a szépészeti beavat-
kozások egyik legnépszerűbb és legel-
ismertebb kezelése – jelentette ki Cson-
ka Tamás ügyvezető, az Eger Elite Med 
Orvosesztétikai Lézerközpont ügyvezető-
je feltett kérdésünkre.

Mit lehet elmondani erről a készülékről, 
beavatkozásról?
Az Alma Q Lézerkészülék a legmo-
dernebb technológiai megoldásokkal 
szolgálja a gyógyulás és szépülés 
folyamatát. A ClearLift beavatkozás 
során a lézer energiája stimulálja, 
mintegy felébreszti a mélyebb réte-
gekben szunnyadó sejteket, illetve 

újabb sejtek produkciójára és ezáltal 
kollagéntermelésre serkenti a bőrt.

Milyen bőrproblémákra ajánlja?
Különféle, az életkorral összefüggő 
bőrproblémákat kezelünk ezzel a mód-
szerrel, beleértve a ráncokat, a fi nom 
szarkalábakat, a fénykárosodásokat, 
az egyenetlen, foltos bőrfelszínt és a 
bőr megereszkedését egyaránt. Hatá-
sa megbízható és igazán tartós szem 
alatti sötét foltokra, hegek kezelésére, 
bőrfi atalításra arcon, nyakon, dekoltá-
zson egyaránt. De sikeresen alkalmaz-
ható pattanásos bőrre, pórusok tisztí-
tására és csökkentésére is. A ClearLift 
beavatkozással éveket utazhat visz-
szafelé az időben, fájdalommentesen, 
kevesebb mint egy óra alatt, műtéti 
beavatkozás nélkül.

Sokan panaszkodnak arra, hogy bőrük 
érzékeny, s sok kozmetikai eljárást ezért 
nem mernek vállalni. A ClearLift nekik jó 
megoldás lehet?
A ClearLift biztonságos és hatékony 

még a vékony és érzékeny bőrfelülete-
ken is, mint például az arc, a nyak és 
a dekoltázs. Az eljárás az energiakont-
rollált eloszlásának egyedülálló mód-
szerén alapszik és a bőr különböző 
rétegeiben létrehozott stimuláló hatá-
sának köszönhetően hatékony kezelést 
eredményez. Az eljárás kiemelt szere-
pét mutatja, hogy megkapta „A legjobb 
öregedésgátló kezelés” díját a nemzet-
közi MyFace-MyBodyAwards díjkiosz-
tón. Az Eger Elite Med Orvosesztétikai 
Lézerközpontban minden alkalommal 
orvosi konzultáció előzi meg a keze-
léseket. Minimum 3 alkalmat érdemes 
megcélozni, a maximális hatás elérése 
érdekében javasolt ennél több kezelés 
is, melyek között 2 hét nyugalmi idő-
szakot tartunk a regenerálódásnak és 
szépülésnek, fi atalodásnak átadva a 
kezelt bőrterületet. A ClearLift eredmé-
nyessége egyedülálló, a természetes 
megújulás egyre fokozódik a terápia 
előrehaladtával, a végeredmény egy fe-
szes, egészséges és tónusos bőr, mely-
re öröm ránézni.  ÉM

SZPONZORÁLT TARTALOM
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A jelenlegi tendencia nem 
érint minket hátrányosan. Az 
euróbevételünk közel azonos az 
eurókiadásunkkal. Ugyanis az ese-
tünkben a külföldi vevő euróban 
fi zet és a magyarországi elszámo-
lást is ezen az alapon végezzük. A 
forint erősödése azonban az érde-
künkben áll, mert a gyenge hazai 
fi zetőeszköz akadályokat gördít 
a beruházásaink elé. Pontosan 
az aktuális kurzus miatt kellett el-
halasztanunk néhány fejlesztést, 
hiszen drága áron nem akarunk 
vásárolni. Manapság a pályázatok 
megvalósítása is nehézségekbe 
ütközik: amikor beadtuk, akkor az 
árfolyam lényegesen eltért a mos-
tanitól, de mivel a pályázati össze-
gek nem változtak, a különbséget a 
cégünknek kell vagy kellene fi nan-
szíroznia.

 
Akkor az új telepükre való átköltö-

zésüket is elhalasztották? 
Már négy éve, azaz 2015 óta pár-

huzamosan üzemelünk, a termelés 

a régi és az új telephelyen is megy. 
Jelenleg ott tartunk, hogy eladásra 
hirdettük a régi telepet, amely frek-
ventált helyen, a gyógyfürdő köze-
lében található. A 6400 négyzetmé-
teres, szálláshelyek kialakítására is 
tökéletesen alkalmas terület nyolc-
vanszázalékos beépíthetőségű, 
ideális a különböző szolgáltatóipari 
tevékenységekre. Érdeklődő van, 
de vevő még nincs. A majdani árat, 
amit érte kapunk, felhasználjuk az új 
telephelyünkre tervezett építkezés-
hez. Érvényes építési engedélyünk 
már van a fejlesztésére, sőt ismert 
az új csarnokunk kivitelezője is. Az-
zal számolok, hogy ha megkapjuk a 
vételárat, fél éven belül kiköltözünk.

Létszám, robotok, új piacok?
Ezek nélkül is tudunk teljesíte-

ni, a költözködésünk, az építke-
zés így nincs összefüggésben az 
újabb megrendelésekkel. Miután 
egy telepen végzünk mindent, 
magától értetődően gazdaságo-
sabban, költséghatékonyabban 
fogunk termelni. A fi lozófi ánk 
egyébként az, hogy nem várunk, 
éppenséggel elébe megyünk a 
folyamatoknak. A munkatársaim-
nak mindig azt mondom, hogy le-
gyünk büszkék a sikereinkre, de 
a kudarcokból is csak tanuljunk, 
álljunk fel és kezdjük újra.

Az elemzők recessziót jósolnak, de 
azt mondják, hogy ez a műanyag- és 
a vegyipart érinti a legkevésbé.

A műanyagipar sok szállal kö-
tődik az autóiparhoz, ha pedig 
csökken a járművek iránti keres-
let, az mindenre és mindenkire 

kihat. A karjainkat nem tárjuk 
szét, mondván, tehetetlenek va-
gyunk, mi még keményebben 
dolgozunk, a munkában hiszünk. 
Azért szorgoskodunk, hogy meg-
tartsuk meglévő piacainkat, sőt 
újabbakat szerezzünk.  

Nem tart a visszaeséstől? Dúlnak 
a vámháborúk, nyakunkon a brexit, 
a német GDP növekedési üteme is 
megtorpant…

Az tény, hogy a tendenciák 
rossz irányba mutatnak. Az au-
tóipari lassulás a beszállítókra is 
hat. Abban bízom, hogy a már el-
indított új beruházások kompen-
zálni fogják a különbséget.

Nyakukon a 2020-as esztendő. Mit 
vár?

Először is eredményes évzárást, 
majd jövőre a tervezett beruházá-

saink megvalósulását és persze 
azt, amit már mondtam, vagyis a 
forint erősödését. A beruházása-
ink megvalósítási dátuma 2020 
szeptembere. Nem ijedünk meg és 
nem kapkodunk: mindenre találunk 
megoldást.  KT

JÓ TUDNI
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A Polipack Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft. új telephelye

A cég harmincéves fennállása alkalmából tartott nagy sikerű nyári ünnepségükön értékes tombolanyeremények kerültek gazdáikhoz  FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

Az ünnepi torna

Polipack Műanyagfeldolgozó 
és Értékesítő Kft.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/G 
Ügyvezető igazgató: Verdó Istvánné
A cég alakulásának éve: 1989
Munkavállalói száma: 70
Működési területe: műanyag-feldolgo-
zás és -értékesítés
Éves árbevétele: 1 milliárd forint
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A változtatás szükségessége
Minden oldalról arról 
olvashatunk, hogy milyen 
fontos a változni tudó 
képesség. Annyira gyor-
san változik a világ, hogy 
változnunk kell hozzá.

Rohanó korunkban a változás az 
egyetlen állandó tényező. Sokan 
idegenkednek tőle. Különösen 
munkahelyi cserék esetén szo-
rul el a szívünk, nem beszélve a 
családi dolgokról. Félünk az is-
meretlentől, a bizonytalanságtól. 
Törekszünk a status quo megőr-
zésére. A szakirodalom szerint 
magánéletünket és bármilyen 
munkakörben eltöltött életünket 
is rutinok, programozott cselek-

vések dominálják. Ezek kevesebb 
energiát emésztenek fel, mint va-
lami újra való áttérés. Sokan úgy 
érzik: egy váltás a megszokott 
biztonság elvesztésének koc-
kázatával járhat. Féltjük anyagi 
helyzetünket, mivel a változással 
megjelenő új eljárások új köve-

telményekkel is járhatnak. Fel-
merülhet bennünk, hogy romlik 
majd a teljesítményünk, ezáltal 
a pénzünk is kevesebb lesz. Rá-
adásul hajlamosak vagyunk azt 
hinni, hogy veszteség ér bennün-
ket, mert a változtatás valaminek 
az elmúlását is jelenti. Nem aka-
runk szembenézni a tényekkel. 
Előbb-utóbb azonban leküzdjük 
ellenállásunkat, elfogadjuk az új 
állapotot. Ötletelünk, melyek a 
megvalósítás irányába mutatnak. 
Elhisszük, hogy minden rendben 
lesz. Az alábbiakban olyan idéze-
teket adunk közre, melyek segí-
tenek abban, hogy elfogadjuk és 
megbarátkozzunk a változtatás 
szükségességével.  BGY

IDÉZETEK
Nem lehet az embereket belelökni vala-
mibe csak azért, mert mi türelmetlenek 
vagyunk azzal kapcsolatban, hogy a 
világnak most azonnal változni kell.

Steiner Kristóf (társadalom)

Az okos ember alkalmazkodik a 
világhoz, a buta makacsul a világot 
próbálja magához hajlítani. Ennélfogva 
a haladás a butáktól függ.

George Bernard Shaw (nézőpont)

Amíg jobban félünk a változástól, mint 
a megszokott rossztól, addig minden 
marad a régiben.

Dave Ramsey (fejlődés)

Biztos, hogy az egész életünket nem 
tudjuk egy nap alatt helyrehozni. Valami 
aprócska változtatást azonban ma is 
tehetünk.

Gary Chapman (motiváció)
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Autó- és 
épületüveg-fóliázás, 
dekor, betörés-, hő-, 
fény- és UV-védelem! 

06-30/925-77-99  
www.cscsuvegfolia.hu 

Új címünk: Miskolc, Szilágyi Dezső u. 13.
 

Gépjármű teljes átszínezése 
karosszériafóliával.

Karbon, metál, fényes, matt, 
illetve áttetsző kő- és karcvédő fóliázása 

poliuretán fóliával, lámpapolírozás. 
26 év tapasztalat, minőség, széles körű 

választék, megbízhatóság.

347035

KISSAI TEAM Kft.
ERESZ & LEMEZ BÁDOGOS BOLT

3526 Miskolc, Repülõtéri u. 11.
Tel.: 30/247-6704, 30/366-2162

kissaiteam@gmail.com • www.kissai.hu

Ereszcsatornák többféle méretben és színben.
Megrendelésre kéményszegély, 
tetőkibúvó, ablakpárkány színes 

alumínium- és horganyzott lemezből.

esõvédõ vízlopókéményszegély tetõkibúvó
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H–P: 700–1700, Szo.: 700–1200    Bankkártya-elfogadó hely!
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Mindig elébe mennek a piaci folyamatoknak
Az ügyvezetõ igazgató a forint erõsödését és társasága dinamikus fejlõdését várja 2020-tól

A tiszaújvárosi székhelyű Polipack 
Műanyagfeldolgozó és Értéke-

sítő Kft. első számú vezetője nyitott 
riportalany: Verdó Istvánné ezúttal is 
kertelés nélkül válaszolt a cégét és a 
magánéletét érintő kérdésekre.  

Kezdjük a harmincesztendős fenn-
állásuk alkalmából tartott céges ün-
nepséggel. Kérem, sorolja el a rész-
leteket!

Minden pontosan úgy sikerült, 
ahogyan szerettük volna. A közel-
ben lévő horgásztónál tartottuk, ha 
lehet így fogalmaznom, kimentünk 
a természetbe. Vagyis eltértünk a 
hagyományoktól, nem vonultunk 
be egy szállodába vagy étterembe, 
egész nap a szabadban szórakoz-
tunk. Lehetősége volt bárkinek hor-
gászni, kiírtunk különböző játékos 
vetélkedőket, a sütés-főzést pedig 
kiváltottuk: megbíztunk egy céget, 
amelyik hozta a fi nomságokat. A 
munkatársainkon túl fogadtuk a 
családtagokat, hozzátartozókat, a 
gyerekeket, a barátokat és a barát-
nőket. Izzadtunk, hiszen 37 fokos 
hőség tombolt, a tombola és az ér-
tékes díjak, továbbá a programok 
üdítően hatottak.

Mit nyertek a szerencsések?
Nemcsak a szerencsések, hanem 

mindenki nyert valamilyen vicces 
dolgot. A három nagyobb értékű 
ajándéktárgy közül az első egy tele-
víziókészülék, a második pedig egy 
okostelefon volt, de az utalványnak 
is nagyon örült a „bronzérmes”.

Biztosan sokáig készült a beszé-
dére, és magvas gondolatokkal ruk-
kolt elő.

Az tény, hogy egy ideig azon töp-
rengtem, hogy miként is csináljam, 
csináljuk. Aztán a rövid köszön-
tés mellett döntöttem, csupán pár 
mondattal szóltam a kollégáimhoz, 
majd következett a felhőtlen kikap-
csolódás. Akkor is láttam, és utó-
lag sem változott a véleményem: a 
program remekül sikerült, minden-
ki nagyszerűen érezte magát.

Milyen meglepetésekkel rukkol-
tak ki? A körítésre gondolok: zász-
lókra, magas rangú vendégekre, 

díszasztalra, csokornyakkendős 
pincérekre…

Nem voltak ilyenek. Kibéreltünk 
egy tavat, és a hozzá tartozó nagy 
zöldterületet, ahová busszal vittük 
ki a munkatársainkat, bár sokan 
saját autóikkal érkeztek a rendez-
vényre. A hőségben jó szolgálatot 
tettek a sátrak, aztán a hideg sör és 
az egyebek…

Mivel női magazinról van szó, ké-
rem, árulja el, hogy az ünnepségre 
csináltatott-e magának új ruhát.

Ez szóba sem került. Senki nem 
volt úgymond túlöltözött, hiszen 
az eseményen csapatot építettünk. 
Többnyire rövidnadrágot, szok-
nyát, pólót és sportcipőt viseltünk.

Maradjunk még a nyárnál: hogyan 
sikerültek a legforróbb napjai, hetei?

Szuperül. A családtagjaimmal 
többször voltam külföldön, például 
Olaszországban, Dániában, Cseh-
országban és Szlovákiában is. A 
Tátrában például a férjemmel és a 
munkatársaimmal is túráztam.

Ön nagy utazó hírében áll.
Ez helytálló megállapítás. Ha-

marosan Portugáliába utazunk, 
egy hetet töltünk el Lisszabonban 
és környékén. Kedveljük a város-
nézéseket is, mindig olyan helyre 
megyünk, ahol még nem voltunk. 
Megfordultunk már például Lon-
donban, Madridban és Rómában 
is, de tavaly decemberben Floridá-
ban jártunk. Elárulom a taktikánkat 

vagy inkább a bevált fogásain-
kat: általában már kora tavasszal 
megvesszük a repülőjegyeinket, 
lefoglaljuk a szállásunkat. Senki 
ne gondoljon luxusra, a pár napos 
túrák alkalmával nincs szükségünk 
extra körülményekre, hiszen egész 
nap megyünk, csak az éjszakáinkat 
töltjük a hotelben. Megjegyzem, 
hogy magánemberként és cégve-
zetőként egyaránt örömmel foga-
dom az akadályokat, megoldandó 
feladatként kezelem, amitől tudom, 
hogy többek leszünk. 

  
Egyszer azt mondta, hogy az utazás 

manapság már nem pénzkérdés…
Tartom! A döntésen, az elhatáro-

záson múlik minden. Mi többnyire 
ránézünk a térképre, aztán kimond-
juk, hogy hova akarunk menni. Ha 
nem tudunk eljutni a döntésig, az 
utazás, de az élet bármelyik más te-
rületén sem tudunk megvalósítani 
semmit.

Arról értesültem, hogy az a hatá-
rozottság, amely önt cégvezetőként 
jellemzi, a magánéletének is szerves 
része.

Folyamatosan változom, hiszen 
a világ is ugyanezt teszi. Nincs 
olyan nap, hogy ne tanuljak vala-
mit. Nem is olyan régen például 
változtattam az étkezési szoká-
saimon is, aztán több vizet iszom 
és a testmozgást is rendszeressé 
tettem. Eddig is volt energiám, de 
most ez megsokszorozódott. Mel-
lékhatásként pedig leadtam 6 kilót. 

Jelentősen megnőtt a terhelhető-
ségem. Visszanyertem a sok évvel 
vagy évtizeddel ezelőtti fi zikai és 
szellemi teljesítőképességemet. A 
korábbihoz képest rövidebb idő 
alatt teszek meg egy adott távot 
kerékpárral, de jót tesz az is, ha 
40-50 percet gyalogolok. Mindegy, 
hogy hány esztendős az ember, 
ha valakinek erős az elhatározása, 
akkor igenis javíthat az életminő-
ségén. Én ebből a szempontból is 
kemény és következetes vagyok, 
a jutalmam pedig az, hogy például 
elhagyhattam a vérnyomáscsök-
kentő gyógyszert. Bevallom, hogy 
azért mondtam el ezeket, hogy má-
soknak is tippeket adjak, íme itt az 
én példám, bárki követhet. Bárki-
nek lehet egy új élete.  

„Csavarodjunk” az őszbe: követ-
te-e a helyhatósági választásokat?

Igen, de csak másnap néztem 
meg a végeredményeket – így 
a tiszaújvárosit is –, amelyeket 
természetesen nem minősítek. 
Hiszen az mindenkinek a magán-
ügye, hogy a fülkében kire adja a 
szavazatát. Egyébként a szavazás 
napján nem voltunk itthon, de si-
ettünk haza, hogy még 7 óra előtt 
leadhassuk a szavazatunkat. Köte-
lességünknek éreztük, hogy szán-
dékunkat kifejezzük.

Az elmúlt hetekben a forint árfolya-
ma sokat változott például az euróhoz 
és a dollárhoz képest. A kurzus válto-
zása hátrányosan érintette-e a cégét?

34
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Az ügyességi játékok és vetélkedők is közönségsikert arattakVerdó Istvánné ügyvezető igazgató



2019.

      NŐK
2019.

                     NŐK                  MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG

12 33

250 főig

120 főig

348883

Mindent háromszor élünk meg
Az örömöket még felso-
rolni is nehéz, annyi van! 
Ahogy nőnek, úgy bővül 
a kör – mondja Kerekes 
Attiláné.

Amikor kislány volt, akkor nagy-
családról álmodott, vagy mindig 
tudatában akart annak lenni, 
hogy anya szeretne lenni?
Nagycsaládban nőttem fel, két 
öcsém, egy nővérem és egy 
bátyám van. A kisebbek féltest-
véreim, az idősebbek mostoha 
testvéreim, akik egymásnak és 
az öcséimnek féltestvérei. Ez 
elég bonyolultnak tűnik, mint 
egy rejtvény. A mindennapok-
ban ezt mi nagyon jól kezeltük. 
Vidám, boldog gyermekkorom 
volt, szerető családban. Emlék-
szem, már kislányként konkré-
tan megfogalmazódott bennem, 
hogy három gyermeket szeret-
nék 25 éves koromra. Az időpont 
máshogy alakult, 35 lett belőle.

A családalapítás, az első gyerek-
vállalás tudatos volt, vagy az élet 
hozta?
Tudatosan fogtunk bele a 
családalapításba. Sajnos nem 
sikerült könnyen a gyermekvál-
lalás, sok idő eltelt mire sikerült 
teherbe esnem, ráadásul az első 
gyermekünkkel elvetéltem. Na-
gyon megviselt, de nem kellett 
sokat szomorkodnom, mert 6 
hónap múlva ismét megfogant 
egy új élet. 27 éves voltam mire 
egy veszélyeztetett terhesség +1 
hónap kórházi bennfekvés után 
koraszülötten, de megérkezett 
hozzánk a fiunk. Hat hónapig 
szinte folyamatosan sírt, mert 
mindamellett, hogy hasfájós 
volt, egy lágyéksérvvel is meg 
kellett küzdenie. A műtét után 
mintha kicserélték volna. Nyu-
godt, türelmes baba lett.

Az első gyerek után sok nő kétség-
beesik, és nem mer többre vállal-
kozni. Önnek mi adta meg a döntő 
lökést, hogy több gyereke is legyen?
Eltelt pár év, a nehézségek em-
lékét az idő múlása enyhítette, 
úgy gondoltuk, jöhet a testvér. 
Nagyon szerettünk volna egy 
kislányt! Megint egy vetélés. 

Tanulva a korábbi történés-
ből, nem adtuk fel! 2006-ban 
lányunk született! Nagy boldog-
ság! Van fiú is, lány is, úgy gon-
doltuk, ez így kerek! Lezártuk 
a babaprojektet. Aztán egyszer 
csak minden tervezés nélkül 
teherbe estem, és született még 
egy lányunk! (Természetesen 
végig aggódtam, hogy mikor 
fogom esetleg őt is elveszíteni, 
mint már korábban két babát is.)

Mi az öröm és mi a nehézség egy 
nagycsaládban?
Az örömöket még felsorolni is 
nehéz, annyi van! Ahogy nőnek, 
úgy bővül a kör. Pici babaként 
először annak örülünk, hogy 
egészségesek, aztán ahogy elő-
ször ránk néznek, a mosolynak, 
az első hangnak, majd szavak-
nak, hogy mindennap ügyesed-
nek, az első pár lépésnek …és 

sorolhatnám még sokáig. Min-
dent háromszor élhettünk meg! 
A nehézség számomra a 24 órás 
minden másodperces készenlét, 
kevés alvással kombinálva volt. 
Jelenleg a fiunk, Attila már 16 
éves, a középső lányunk, Vica 13 
éves, Viktória 10 éves. Mindhár-
man Sárospatakon tanulnak. 
Attila a Sárospataki Reformá-
tus Kollégium és Gimnázium 
3. évfolyamán, a lányok ezen 
intézmény általános iskolájában 
8. és 4. évfolyamán. A két lány 
szabadidejében latin és stan-
dard táncokat tanul, korábban 
Attila is  – most a gitárt bűvöli. 
Öröm továbbra is, hogy egész-
ségesek, örülünk minden jónak, 
ami velük történik, a sikereik-
nek, a nagy öleléseknek, millió 
puszinak, az önzetlen segít-
ségüknek… a létezésüknek. 
A nehézség a szervezésében 

van, hogy kinek mikor, milyen 
programja van, mikor kell értük 
menni, és mindezt összefésülni 
a mi munkánkkal, programja-
inkkal.

Hogy egyeztethető össze a nagycsa-
lád és az édesanya karrierje ?
Nagyon sok küzdelemmel jár. A 
3 gyermek nevelésével otthon 
eltöltött 9 év alatt folyamato-
san azon gondolkodtam, hogy 
milyen munkát fogok tudni el-
vállalni. Tanultam, amikor volt 
rá időm. 5 szakmám van, ebből 
3-at ezen évek alatt végeztem 
el. Amikor a legkisebb óvodás 
lett, arra jutottam, a legjobb, 
ha vállalkozó leszek, mert így 
be tudom osztani az időmet, 
kibújok a megfelelési kényszer 
terhe alól. Amikor hazaérek a 
családhoz, marad még energia, 
türelem, figyelem.  BGY

Kerekes Attiláné három gyermeke és férje társaságában  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
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„BOLDOG MOSOLY AZONNAL”
Dr. Somodi és Társa Kft. 
fogorvosi rendelő
� Rögtön terhelhetõ implantációs rendszer
� Lézerkezelések
� LUMINEERS® by CERINATE® porcelánhéjak ragasztása
� Műgyökér-beültetés kevés csontkínálat esetén is
� Kis beavatkozás, fájdalommentes gyógyulás
� Fogágybetegségek, ínytasakok szoftlézerkezelése

3525 Miskolc, Madarász Viktor utca 13. A. 1/5
Tel.: +36-46/757-376  

Mobil: +36-30/249-2164 
www.somodent.hu 34
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HIFU
Arcfiatalítás eredeti 
koreai technológiával.

FIATALODJON 

TÍZ ÉVET 
KÉT ÓRA ALATT!
Nincsenek sebhelyek. 

Nincs lábadozási idő. 

Kés nélküli arcfiatalítás 

- évekig tartó hatás!

• Ingyenes konzultáció.

• Jelentős értékű ajándék 

   kezelések.
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CONTOUR VITAL SZALON
Miskolc, Kazinczy u. 4/b
06/70/402-8644
www.contourvitalmiskolc.hu
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Együtt, családként élünk
Igazából sosem estem 
kétségbe – legalábbis a 
gyerekvállalás kérdésében 
– mondja Varga Krisztina, 
a Miskolci Egyetem Gazda-
ságtudományi Kar Veze-
téstudományi Intézetének 
tanársegédje.

Amikor kislány volt, akkor nagy-
családról álmodott, vagy mindig 
tudatában akart annak lenni, 
hogy anya szeretne lenni?
Amikor kislány voltam, főleg 
boltos játékokat játszottam. 
Mai napig megvannak azok a 
négyzetrácsos füzetek, amiben 
a bevételeket és kiadásokat 
„rögzítettem”. Valószínűleg már 
akkor kirajzolódtak a későbbi 
közgazdászpályám első lépései. 
2008-ban végeztem a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen, és a diplomaszerzés 
előtt 1-2 évvel még úgy gondol-
tam, hogy néhány évig a karri-
erépítésre fókuszálok. Aztán 
megismerkedtem – pontosabban 
jobban megismerkedtem – egy 
régi baráttal, és ez a szerelem 
mindent megváltoztatott. 25 
éves koromban összeházasod-
tunk, és már akkor egyértelmű 
vágyunk volt, hogy 3 gyerme-
künk szülessen.

A családalapítás, az első gyerek-
vállalás tudatos volt, vagy az élet 
hozta?
A házasságkötést követően 
szerettünk volna mihamarabb 
kisbabát. 2 évet vártunk az 
első gyermekünk érkezésére, 
a kisebb testvérek pedig szűk 
kétévente érkeztek hozzánk. 
Tulajdonképpen nem egészen 4 
év alatt váltunk nagycsaláddá.

Az első gyerek után sok nő kétség-
beesik, és nem mer többre vállal-
kozni. Önnek mi adta meg a döntő 
lökést, hogy több gyereke is legyen?
Igazából sosem estem kétségbe 
– legalábbis a gyerekvállalás kér-
désében. Ehhez elsősorban a fér-
jem nyújtott érzelmi támogatást, 
hiszen ő nagybetűs apa. Minden 
fürdetés aktív résztvevője (volt), 

rengeteget játszik a gyerekekkel, 
és legyen szó akár lányos, akár 
fiús programokról, mindig szíve-
sen részt vesz bennük.

Mi az öröm és mi a nehézség egy 
nagycsaládban?
Természetesen a legnagyobb 
öröm, hogy együtt, családként 
élünk a mindennapokban. 
Minden nehézséget képes fe-
ledtetni az, ahogy gyermekeink 
önfeledten együtt játszanak. 
Nehézség persze van, szerintem 

nem érdemes tagadni. Fanni 2. 
osztályos, Bálint 1. osztályos, Liza 
óvodás. A tanulás mellett zenére, 
balettre és közös programokra 
szakítunk időt – 3 gyerek eseté-
ben már ez is komoly logisztikai 
kihívás. Nekem nagy segítség a 
közelmúltban elhunyt Vekerdy 
tanár úr által is képviselt „elég jó 
szülő” elmélete. A szülőnek nem 
kell tökéletesnek lennie ahhoz, 
hogy gyermeke egészséges, okos 
vagy tisztelettudó legyen, hiszen 
a legfontosabb az odafigyelés, 

az együtt töltött minőségi idő. 
Nálunk ez általában a közös süté-
sekben csúcsosodik ki.

Hogy egyeztethető össze a nagycsa-
lád és az édesanya karrierje ?
Azt gondolom, ehhez nagyon 
fontos egy határidőnapló és a 
gondos tervezés. Természetesen 
így is adódhatnak váratlan szi-
tuációk, amelyek során a férjem 
vagy a mindig rendelkezésre álló 
nagymamák segítsége elenged-
hetetlen. A nagyszülők azonban 
még csak nemrég lettek nyug-
díjasok, ráadásul az elmúlt évig 
Nyírbátorban laktak. Édesanyám 
kb. 1 éve költözött Miskolcra, és 
azóta nem telt el úgy hét, hogy 
ne lett volna szükség a segít-
ségére. A munkám is lehetővé 
teszi az előre tervezést, hiszen a 
Miskolci Egyetem oktatójaként 
a féléves menetrend alapján 
tervezhetők a családi progra-
mok is. Számomra a családi 
támogatás nélkülözhetetlen és 
alapvető fontosságú a megfelelő 
munkavégzéshez, és fordítva 
is így működik. Vallom, hogy a 
szakmai kihívások és feladatok 
segítik azt a fajta kiteljesedést 
is, ami anyaként kamatoztatható 
a családi életben.   BGY

Varga Krisztina  szerettei, családja körében  FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM
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Akik szakmát váltottak
Felnőttként a gyerekko-
runk földjén járunk – tartja 
a mondás. 

Sokan csak életük végén döbbe-
nek arra, hogy mit is hagytak ki, 
mit kellett volna másképpen csi-
nálni. Mások hallgattak a belső 
hívószóra, és változtattak, némi 
vargabetűvel jutottak el mostani 
szeretett szakmájukhoz.

A hivatása a szórakozása is
Gyermekkoromban mindig fod-
rász szerettem volna lenni – em-
lékszik vissza a kezdetekre Szar-
ka Barbara, aki Miskolcon él és 
dolgozik sikeres fodrászként. 
– Nem voltam lányos típus, de 
nagyon tetszett, ha valami szép 
frizurát láttam. Marilyn Monroe 
volt a példaképem. Sokáig a hú-
gomon próbálgattam ki frizurá-
kat. Mi nem jártunk fodrászatba, 
anyukám vágta a hajunkat, nem 
túl divatosra.

Az általános iskolában nem vol-
tam rossz tanuló. Sem tanáraim, 
sem szüleim nem akarták, hogy 
szakmunkásképző iskolában ta-
nuljak tovább. Egyébként reál be-

állítottságom miatt közgazdasági 
szakközépiskolában  érettségiz-
tem képesített könyvelő, progra-
mozó szakon. Az érettségi után 
nem találtam a helyem a szak-
mában, és az járt az eszemben, 
hogyan lehetnék fodrász. Addig 
dolgoztam kereskedelemben, vi-
rágkötőként virágboltban. Sajnos 
8 évig még várnom kellett az ál-
mom megvalósítására.

A kisfi am megszületése után 2 
évvel indult egy felnőttképzés, 
ezen szereztem meg végül a szak-
mát. Így lemondtam arról, hogy 3 
évig otthon maradjak vele – avat 
be a váltás rejtelmeibe Barbara. – 
Az iskola mellett mindennap gya-
korlaton voltam. Nagyon sok időt 
töltöttem a szalonban, ahol nem-
csak az oktató fodrászomtól ta-
nultam, hanem segítőkész kollé-
gáktól is elleshettem technikákat, 
trükköket. Sokszor hétvégeken 
képzésekre jártam, és járok a mai 
napig is. Szabadidőmben gyakran 

az internet adta lehetőségeket ki-
használva szakmai oldalakat bön-
gészek, videókat nézek.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy 
mit jelent számára a szakmai siker. 
A válasza az: ha a hivatása a szóra-
kozása. – A mai rohanó világunk-
ban ezt nagyon fontosnak tartom. 
Nagyon sokat dolgozok, egyedül 
nevelem a kamasz fi am. A szak-
mám a hobbim, itt kapok minden-
nap visszajelzést a vendégeimtől. 
Büszke vagyok magamra, ha vala-
mi új frizurát készítek, és elégedet-
ten megy el a vendégem. Ilyenkor 
én is pluszenergiát kapok. Nagyon 
sok inspiráció ér a külföldi kollé-
gákkal való találkozáskor. Az olasz 
fodrászok a kedvenceim. Országos 
rendezvényeken is kapcsolatokat 
kötök. Ott a kollégákkal szakmai 
tapasztalatokat cserélhetünk. A 
szakma iránti szeretetem nem 
kopik, egyre csak erősödik. Nem 
tudom, mit csinálnék, ha nem fod-
rászként dolgoznék...  MÉ

Szarka Barbara  FOTÓ: IVANICS JUDIT
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Anyaggazdálkodóból galériavezető
Annál nagyobb elismerés nincs, mint amikor kérik és értékelik a munkámat

Nagy utat tett meg Dugas Erika, 
aki 30 év irodai munka után 

megálmodta és megteremtette kre-
atív művészeti galériáját.

Oda várja mindazokat, akik fog-
lalkozások keretében, az ő sze-
mélyes segítségével szeretnék 

kipróbálni magukat a képzőművé-
szetben vagy a selyemfestésben. 
Élményfestéseket és jobb agyfél-
tekés rajztanfolyamokat is tart. A 
saját példáján keresztül mutatja be, 
hogy mindez önismereti út és önbi-
zalom-növelő lehetőség is egyben. 
A rajzolás és a festés bárki számá-
ra tanulható, ha megvan hozzá a 
megfelelő segítség. Műhelyében a 
különleges selyemfestéssel is meg 
lehet ismerkedni.

– Sokáig nem is gondoltam arra, 
hogy festészettel foglalkozzak, hi-
szen az általános iskolában rajzból 
csak közepes osztályzatom volt – 
eleveníti fel a szakmaváltás előz-
ményeit Dugas Erika, aki ma már 
Miskolc belvárosában vezeti a nép-
szerű Dugas Galériát.

– Abban a hitben éltem 42 évig, 
hogy én egyáltalán nem tudok raj-
zolni, viszont mindig is szerettem 
kézzel alkotni. Kedvtelésből kötöt-
tem, varrtam, bizsukat készítettem. 
Egy barátnőm hívta fel a fi gyelme-
met a selyemfestésre. Végtelenül 

nagy örömöt adott az alkotásban 
való elmélyülés. Eleinte a mintá-
kat csak másoltam, közben cso-
dás, színes belső képeket láttam 
magamban. Kerestem a tanulás, 
a fejlődés lehetőségét. Így talál-
tam rá 9 éve egy jobb agyféltekés 
rajztanfolyamra. Hihetetlen volt, de 
a 4. napon fotóhű portrét tudtam 
rajzolni. Boldogságomban a föld 
felett jártam. Az a néhány nap meg-
változtatta a gondolkodásom és az 
életem. Ezután minden lehetőséget 
megragadtam, hogy képezhessem 
magam.

– Festményeim és selyemal-
kotásaim sokszor hamar gazdára 
találnak. Annál nagyobb elismerés 
nincs, mint amikor kérik és érté kelik 
a munkámat. Úgy 4 évvel ezelőtt 
a barátaimnak megmutattam, én 
hogyan festek. Majd technikámat 
alkalmazva közösen is alkottunk. 
Számomra is meglepő volt, hogy 
értékelhető festményt készített 
mindenki a segítségemmel. Azóta 
tartok saját módszerrel élmény-

festés-foglalkozást a festészet iránt 
érdeklődőknek. Nagyjából 400 al-
kotóval dolgoztam eddig együtt. 
Szinte mind kezdők, mint annak 
idején én is voltam. Időközben egy 
közösség szerveződött műhelyem 
köré. Szabadidős és jótékonysági 
programokon is részt veszünk. A 
szikszói kórház ápolási osztályán 
és a GYEK-ben is festettünk fal-
festményeket. Magam is szívesen 
tevékenykedem jótékony céllal. 
Nyáron a börtönbe jártam hóna-
pokig, és az elítéltekkel alkottam 
együtt. Munkáikból a Miskolci Nem-
zeti Színházban kiállítást rendez-
tünk.

– Nem volt bennem ambíció 30 
évig, hisz sikerélményeim sem 
voltak. Mertem váltani és megnyílt 
előttem egy új út, amin azóta járok 
– fogalmaz Erika. – Megérte felad-
ni a vélt biztonságot. Színesebb 
lett az életem a valóságban és át-
vitt értelemben is. A galéria vezeté-
se számomra nem munka, hanem 
életforma.  BGY

Dugas Erika  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
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A kertkultúra fejlesztése és közösségerősítés
A Sajóbábonyi Kertbarátkör elõtörténete 23 évre tekinthet vissza – jelentette ki Molnár Zoltán elnök

A jegecske és a büdöske mindent kibír
A Virágos Bábonyért civil szervezõdésnek a visszajelzés a dicséret, a „fizetség”

A Kerttulajdonosok Intéző Bizott-
sága 1996. szeptember 4-én 

alakult meg, célul tűztük ki az őszi-téli 
őrzésvédelmet és a kerülőszolgálat 
bevezetését – emlékszik vissza Mol-
nár Zoltán. 

– A sajóbábonyi önkormányzat köz-
biztonsági és vagyonvédelmi bizottsá-
ga szervezésében létrejött 1997-ben 
a Kerttulajdonosok Lakossági Fóru-
ma, melynek témái között szerepelt 
a kerülőszolgálat, a növényvédelem 
időszerű tennivalói és a gyümölcsfák 
metszése. A Déryné Szabadidőköz-
pont szervezésében borversenyt ren-
deztünk a lakosság számára 1997-től 
kezdődően a Kertbarátok Észak-ma-
gyarországi Regionális Szövetsége 
(KÉRSZ) szakmai segítségével. A 
Déryné Szabadidőközpont keretén 
belül kertészeti kiállítást szerveztünk 
1998. október 9-én, amely hagyo-
mánnyá vált. Tagjai lettünk az Észak-
magyarországi Kertbarátok Szövetsé-
gének (ÉKSZ) 1998. november 15-től. 
– Molnár Zoltán azt is elmondta, hogy 

az önkormányzat közbiztonsági és 
vagyonvédelmi bizottsága szervezé-
sében lakossági fórumot hívtak össze 
2000. március 7-én, ahol összegez-
ték a mezőőrszolgálat működésének 
tapasztalatait. Ugyancsak lakossági 
fórum keretén belül alakult meg 2001-
ben  a kertbarátkör, mint a Déryné 
Szabadidőközpont szakcsoportja. 
Ekkor Deák Imre volt a Kertbarátok 
Észak-magyarországi Regionális 
Szervezet elnöke. Az újraszervező-

dés jegyében 2012-ben 17-én meg-
történt a vezetőségválasztás. A kö-
zösségi élet programjainak a szakmai  
előadásokat, a metszésbemutatókat, 
a kirándulásokat, a kertlátogatásokat 
és a kapcsolatok erősítését jelölték ki 
a miskolciakkal és az egriekkel.

– Az újabb előrelépést az jelentet-
te, hogy 2015. június elsején egye-
sületté alakultunk 32 alapító taggal, 
a jelenlegi létszámunk 22 – újságol-
ja Molnár Zoltán. – A csökkenés oka 
az, hogy öregszik a tagság, a fi ata-
labb korosztály csatlakozására kicsi 
az esély, jó lenne bevonni a 30-40 
éveseket is. Kertészeti délelőttöket 
tartunk az iskolában, júliusban a re-
formátus gyerekeknek volt napközis 
tábor. Alapszabályunkban rögzítet-
tük egyesületünk céljait. Fontosnak 
tartjuk a kertkultúra további fej-
lesztését városunkban, hasznosak  
egymás kertjeinek a megtekintése. 
A szakmai előadások, bemutatók 
erősítik közösségünket. Legutóbb 
a gönci Farkas István beszélt a 

kajszitermesztésről. Rendszeresen 
kirándulunk, tavaly a Dunakanyar-
ban, idén Gyöngyösön jártunk, jö-
vőre Göncre látogatunk, a kajszi ha-
zájába. Bábonyban jó szőlő terem, 
de tájegységünk erőssége lehet a 
körte is. Kertészeti kiállításokon is 
részt veszünk. Együttműködünk 
más kertészeti szervezetekkel, 
így például az Országos Kertba-
rát Szövetséggel, de a települések 
kertbarátköreivel, önkormányzatai-
val is. A Sajóbábonyban működő in-
tézményekkel jó a kapcsolatunk, fő 
támogatóként pedig önkormányza-
tunknak köszönhetünk sokat – han-
goztatta Molnár Zoltán, aki egyéb-
ként hosszú időn át önkormányzati 
képviselőként is tevékenykedett.

Az idei évben, augusztus 31-én 
a városünnepség rendezvényen a 
kertbarátkör „Sajóbábony Érdem-
érem” kitüntetésben részesült tevé-
kenységük elismeréséül. A kitüntetést 
dr. Szilva István polgármester adta át 
Molnár Zoltánnak.  BGY

Eleinte nem vettek komolyan min-
ket, aztán rájöttek, sokat teszünk 

városunk szépítéséért – jelentette ki 
Ráduly Józsefné, a Virágos Bábonyért 
civil szerveződés vezetője.

– Fodrász vagyok, sokan megfor-
dulnak nálam, azt mindenki láthatta, 
hogy szeretem a virágokat, folyama-
tosan szaporítottuk, tele a kertünk 
is, virágokat soha nem dobtunk ki – 
mondja Emőke. – Így született meg 
az ötlet 12 esztendeje, hogy ültessünk 
közterületen is virágokat, csináljunk 
sziklakerteket, később a virágládákat 
is beültettük. Megterveztük a mosta-
ni szebb virágládákat is. Elkezdtünk 
ötletelni, hogy alakítsunk ki virágok 
ültetésére alkalmas területeket, azt, 
hogy hová milyen bokor szükséges. 
Eleinte megmosolyogtak bennünket, 
mondván: mi van, közmunkások lette-
tek? Nem vettek komolyan minket, de 
azóta sokat változott a világ. A polgár-
mester éves keretén belül gazdálkod-
hattunk, és most már ott tartunk, hogy 
az adventi koszorú elkészítésében is 

részt vállalunk. A Virágos Bábonyért 
civil szerveződés megszervezésekor 
arra gondoltam: nehogy ne legyen 
már Sajóbábonyban 10-15 jó ember, 
akik ingyen és bérmentve hajlandók 
szebbé tenni környezetüket. Jelen-
leg 15-20 asszony serénykedik, még 
három férfi  tagunk is van – büszkél-
kedik Emőke. – Csak dicsérni tudom 
mindannyiukat. Ritka dolog, nem sok 
helyen van ilyen jó hangulatú társa-
ság. Még az ófaluban is van négy-öt 
tagunk, ott egyébként sokkal szebbek 
a virágok. A helyi kertbarátkörtől is 
kapunk segítséget, egészen más az 
ásózás, ha szakember csinálja. Szí-
vesen dolgoznak velünk a közmunká-
sok is.

Minden évben kitalálunk valamit, 
gyakori nyáron az aszályos időszak, 
ezért odafi gyelünk, milyen virágo-
kat ültessünk ki. Tavasszal, nyáron 
sok a munka, és mivel nem 18 az 
átlagéletkorunk, még 70 esztendő 
felettiek is akadnak, ezért a virágok 
gondozását nem tudjuk vállalni, 

a gyomlálásból azonban regge-
lenként kivesszük a részünket. Az 
sem könnyű feladat, amikor két nap 
alatt kell elültetni kétezer virágot, de 
megoldjuk. A korunkkal van prob-
léma – sóhajt fel Emőke. – Tíz éve 
még sokkal könnyebben ment, ma 
már jóval nehezebben hajlongunk, 

de szívvel-lélekkel végezzük az ön-
ként vállalt munkánkat. Nekünk a 
visszajelzés a dicséret, a „fi zetség”. 
Hogy leginkább milyen virágokat ve-
szünk? – teszi fel magának is a kér-
dést. – Megemlíteném a jegecskét, 
ami szinte mindent kibír, ha esik, ha 
forróság van, az se árt neki. Ráadá-
sul színben is változatosak: a fehér-
től a pirosig. A büdöske sem igényes 
növény a tartás szempontjából. Lo-
csolni se egyformán kell, van lelkiis-
meretes, meg nem annyira az is. A 
polgármesteri hivatal bejáratánál, a 
lépcsőzetes résznél pár éve rézsűt 
beültettük sziklakerti növényekkel és 
egynyári virágokkal, mindig virágzik 
benne valami. Szép látvány. Jövőre 
árvácskákat is terveztünk, de nem 
valószínű, hogy lesz. Télre persze 
beszedjük a faládákat. A Virágos 
Bábonyért civil szerveződés tagjai 
közül többen szerepelnek a külön-
böző kulturális műsorokban az ének-
karral együtt, amelyet Maja szervez 
meg, az énekkarvezető.   BGY
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11 Rádulyné Salamon Emőke, a Virá-
gos Bábonyért civil szerveződés 
vezetője FOTÓ: JELCS SÁNDOR

Dr. Szilva István polgármester 
(jobbra) adta át az Érdemérmet
 FOTÓ: JELCS SÁNDOR
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Miskolc belvárosában 
várom szeretettel 

galériámban, s egyben 
műtermemben 

mindazokat, akik 
foglalkozás vagy 

workshop keretében 
segítségemmel 

alkotóként szeretnék 
kipróbálni magukat 

a selyemfestésben vagy 
a képzőművészetben. 

Önbizalom-
növelés

Élményfestés
Festészet teljesen kez-
dőknek is, rajztudás 
és festészeti gyakorlat 
nélkül

Selyemfestés
Különleges technikával 
sál, festmény, mandala 
festése hernyóselyemre

Jobb 
agyféltekés 
rajztanfolyam
Óriási fejlődés 3 nap 
alatt az abszolút nullá-
ról indulva a portréraj-
zolásig
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Húszéves a Rezeda Népdalkör
 Jelenleg 17 fõvel, Orosz Marianna ének-zenetanár szakmai irányításával dolgoznak

Sajóbábonyban már huszadik 
éve működik a Rezeda Nép-

dalkör, a Déryné Szabadidőközpont 
anyagi támogatásával.

A kórus Sajóbábony kulturális éle-
tét folyamatosan színesíti. Rend-
szeres fellépői a városi rendezvé-
nyeknek és gyakran láthatjuk őket a 
Bábonyi Tv műsoraiban is. Az együt-
tes egész évben folyamatosan tesz 
eleget baráti népdalkörök meghívá-
sainak, találkozókra, fesztiválokra 
járnak, de az elmúlt két évtizedben 
több szakmai elismerést is nyertek 
– tudtuk meg Orosz Mariannától. Dr. 
Papp Edit irányítása alatt 2001 és 
2003-ban Ormosbányán Országos 
minősítőn arany fokozatot, 2006-
ban kimagasló fokozatot, 2011-ben 
pedig Egerben, a „Ködellik a Mát-
ra” regionális népzenei találkozón 
arany fokozatot értek el.

Orosz Marianna 2015-től irányít-
ja az együttest. 2017-ben a Senior 
Dalkörök Országos Fesztiválján 
arany, 2018-ban Egerben a Palóc-
gálán térségi szintű minősítőn ki-
váló fokozatot kaptak. Legfrissebb 
eredményüket ez év június 1-én 
Egerben érték el, a Kóta Aranypáva 
Országos minősítőjén. A zsűri arany 
fokozatra értékelte műsorukat, 
melyre nagyon büszkék mindannyi-
an! Sajóbábonyban rendszeresen 
fellépnek többek között a városna-

pi ünnepségen, az idősek napján, 
bemutatják műsorukat az adventi 
gyertyagyújtáson és a nyitott pincék 
programsorozatán is.

Sokan dicsérik új viseletüket, mely 
egy uniós pályázat segítségével az 
elmúlt hónapban készült el. A férfi ak-
nak fehér ing, a nőknek a katolikus 
palóc matyó népcsoport autentikus 
művészetéből inspirálódva egy stilizált 
viselet készült. Jellegéből adódóan 
más vidékek dalaihoz is kitűnően illik 
majd, és reméljük, hogy minél gyak-
rabban láthatjuk őket a különböző fel-
lépéseiken. – Szeretnénk, hogy a vá-
rosunkban a népdalkör minél tovább 
fennmaradjon, és hogy sikerüljön a 
fi atal generációnak átörökíteni felgyűj-

tött dallamainkat, hiszen feladatunk, 
kötelességünk magyar identitásunk 
őrzése, kultúránk, hagyományaink vi-
gyázása – fogalmaz Orosz Marianna. 
– Ezeréves múltunk, ma is élő szo-
kásaink jelentik azt a kulturális tőkét, 
mellyel a világ más népeinek egyen-
rangú társai lehetünk.

Az idei nyár nem csak pihenés-
sel telt a népdalköri tagok számá-
ra, hiszen azon túl, hogy folytatták 
repertoárjuk bővítését, augusztus 
elején Tornabarakonyban jártak a 
IX. Gömör-Tornai Népművészeti 
Találkozón. Augusztus 17-én pedig 
Alsózsolcán képviselték városukat 
a – Sajó Vize Összeköt elnevezésű 
– Sajó menti települések szlovák–
magyar kulturális fesztiválján. A Re-
zeda Népdalkör egyik meghatározó 
egyénisége Pollák Zoltánné Irmus-
ka néni, aki remekül énekel.

A 20 éves jubileumi rendezvény-
re 2019. október 4-én került sor. A 
rendezvény elején népdalkörük elő-
adásában Kiss József tardi gyűjtésű 
dramatikus játékát láthattuk, melynek 
a címe: Pácafűzés. 2015-ben mutat-
ták be először ezt a rövid színdarabot, 
melyet ma új szereposztással, Orosz 
Marianna dramaturgiájával elevení-
tettek fel. – A jubileumi ünnepnapra 
olyan produkciókat válogattunk, me-
lyek sikereket és szép emlékeket hoz-
tak énekeseink számára – jelentette ki 
Orosz Marianna. A meghívott népdal-

körök: a mezőcsáti Lila Akác Nyugdí-
jas Klub Énekkara, a Bodvai Dalárda 
Egylet, a sajószentpéteri Sajógyöngye 
Népdalkör, a Sajókeresztúri Nép-
dalkör és a Tardonai Népdalkör. 
Vendégprodukcióként a Tücsök-
madár Néptáncegyüttes táncosai 
Sajószentpéterről mezőségi tán-
cokat mutattak be. Kovács Kristóf 
decsi verbunkkal érkezett Miskolc-
ról. Kísért Bíró István és zenekara.

Orosz Marianna egyébként két nép-
dalkör vezetője, Sajószentpéteren 
dolgozik a Kossuth Lajos Általános 
Iskolában ének-zenetanárként. A 
sajószentpéteri Sajógyöngye Nép-
dalkör alapítója (2007). Mindkét nép-
dalkörével egy közös dalcsokorral is 
készültek a rendezvényre, hiszen a 
népdal szeretete igazi közösségépí-
tő erő. Negyven esztendővel ezelőtt 
a televízió „Röpülj páva” népdalos 
vetélkedője országos mozgalmat in-
dított, mely hatására szinte minden 
településen pávakörök, dalárdák 
alakultak. Minden csoport elmond-
hatja, hogy megalakulásukkor jóval 
magasabb létszámmal működtek. A 
tagok száma az évek alatt lecsök-
kent, és sajnos nincs utánpótlás. 
– A jubileumi műsorban felidéztük 
azokat a kezdeti éveket, mikor közel 
harmincan is állhattak a színpadon, 
és jókedvű dalolástól volt hangos 
az egész környék – hangsúlyozta 
Orosz Marianna.  ÉM
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A sajóbábonyi Rezeda Népdalkör FOTÓ: JELCS SÁNDOR

Orosz Marianna, a Rezeda Népdal-
kör vezetője FOTÓ: JELCS SÁNDOR
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A családjára helyezi a hangsúlyt
Vallja, hogy egy nõnek minden részletre oda kell figyelnie

Dr. Madzinné Ortó Ildikó színes 
egyéniség, riportalanyként 

szívesen vállalta, hogy „kinyílik” 
női magazinunk olvasói számára.

Mivel foglalkozik?
Huszonhárom évet tanítottam a 

hagyományos oktatási rendszer-
ben tanító, gyógy- és fejlesztő pe-
dagógusként. 2015-től a Mathias 
Corvinus Collegium fi atal tehet-
séggondozó programjának miskol-
ci régióvezetője vagyok. Imádom a 
munkámat, minden nap bejárok 
Miskolcra, ahol a felső tagozato-
sokkal foglalkozom. A FIT prog-
ram a Mathias Corvinus Collegium 
képzésrendszerének  első pillére. 
Itt a kiemelkedő képességű gyer-
mekek számára szervezünk az is-
kolai oktatáson túlmutató, ugyan-
akkor a mindennapi világunkhoz 
sok szállal kapcsolódó foglalkozá-
sokat. Évfolyamonként huszonöt 
gyereket veszünk fel, és olyanokat 
tanítunk nekik, amiket az általános 
iskolában nem vagy csak részben 
sajátíthatnak el. Címszavakban: 
pénzügyi tudatosság, robotika, 
matematika és művészetek, jövő-
kutatás, űrfi zika, drónok világa, 
természettudományos kísérle-
tek, egészségügyi tudatosság. 
Hiánypótló tehetséggondozó te-
vékenységet folytatunk, és már 
Beregszászon, valamint Sepsi-
szentgyörgyön is van központunk. 
Miskolcon a Szemere utca 4. első 
emeletén lehet minket megtalálni. 
Júniusban végzett az első évfolya-
munk, és oktatásunknak Budapes-
ten van a középiskolás, továbbá 
az egyetemi folytatása, mert élet-
pályamodellt kínálunk egészen a 
diploma megszerzéséig, sőt még 
utána is. Rengeteg tanítványunk 
ér el kiváló eredményeket a legkü-
lönbözőbb területeken. Akár vég 
nélkül tudnám sorolni: az egyik 
most végzett diákom például sike-
resen képviselte Magyarországot 
a Vietnámban tartott matematikai 
világversenyen. Vannak juniorvá-
logatott úszóink, országos sakk-
bajnokunk, versenytáncosunk, 
tőrvívónk. Jó közösséget alakítot-
tunk ki a szülőkkel és a két munka-
társammal együtt. 

Ön is ott volt a napokban rende-
zett békéscsabai kolbászfesztiválon. 
Kérjük, mondja el, hogyan sikerült a 
hagyományos rendezvény, és miként 
szerepeltek. 

Nagyon jól éreztem, éreztük 
magunkat. Kiváló programnak 
tartjuk, ezért évek óta rendre el-
járunk oda versenyezni az Ongai 
Lókötők elnevezésű csapattal. 
Ugyan ismét azért mentünk, hogy 
nyerjünk valamit, de ez már csak 
azért sem sikerülhetett nekünk, 
mert tavaly a hétszázötven indu-
ló társaság közül a másodikok 
lettünk. Minden évben ezt a sikert 
lehetetlen megismételni. Most is 
építettük a közösséget, és öreg-
bítettük Onga városának jó hír-
nevét. Együttesünkben idősek, 
középkorúak és fi atalok voltak, 
mert a hagyomány ápolásán túl 
a stafétabotot is át kell adnunk. 
Egyébként kilencen mentünk, a 
Gönci Betyárok is velünk voltak.

Öltözködésében mit követ? Az új 
divatot vagy ragaszkodik a konzerva-
tív viselethez?

Ez attól függ, hogy hová me-
gyek. Amennyiben koncertre, ak-
kor inkább a hagyományos trend 
híve vagyok, ennek megfelelően 
ruházkodom, de soha nem esek 
túlzásokba. Az előadások vagy a 
konferenciák esetén igyekszem 
visszafogottan elegáns lenni.

Hajviselet, műköröm, kozmetika, 
parfümök?

Mindenből minden. Igyekszem 
ápolt lenni és haladni a korral. 
Az túlzás, hogy naprakész va-
gyok, de az ötvenes évei felé 
haladó nőnek oda kell fi gyelnie 
a részletekre. Fodrászhoz és 
kozmetikushoz is járok, bár nem 
mindennap, az pedig jólesik, ha 
ezek következtében a „fejemhez 
vágják”: Ildikó, ön akár tíz évet is 
letagadhatna. 

Ruha, cipő?
Imádom a lábbeliket. Szinte 

mindenfélét, az elegáns magas 
sarkút – ezt már csak a termetem 
okán is –, a csizmát vagy a spor-
tos „bakancsot” egyaránt. Utób-
bit akkor viselem, ha túrázom. 
Alapjában véve a nőies formákat 
kedvelem.

Vegyük sorra a házi munkákat. 
Például a sütést, a főzést, a mosoga-
tást, a mosást, a vasalást vagy éppen 
a takarítást!

Főzni nagyon szeretek. A csalá-
dom tagjai szerint tudok is; sütni 
már kevésbé, de hála istennek az 
édesanyám és a famíliám hölgy 
tagjai kiválóan művelik ezt a mes-
terséget. A mosás és a vasalás ha 
akarom, ha nem, heti rendszeres-
séggel előjön nálam. Nem vagyok 
rendmániás, de arra fi gyelek, hogy 

aki bejön hozzánk, otthon érezze 
magát nálunk. Úgy tartom, hogy 
nem én akarom kiszolgálni a la-
kást, hanem fordítva: a lakás van 
értem, értünk. A kellemes élettér 
megteremtéséhez persze hozzá-
tartozik, hogy takarítani is kell. 

Kedvenc ételei?
Húsimádó vagyok. Nagyon ked-

velem például a sült és a töltött 
csirkecombot, a rántott szeletet, 
a marhapörköltet, de a magyar 
konyhaművészet klasszikusait – 
a gulyást, és a tyúkhúslevest – is 
gyakran elkészítem. 

Boltokba jár?
Természetesen. Szeretek vásá-

rolni, piacon nézelődni. A férjem-
mel olykor csak egy-két termékért 
megyünk, aztán a pénztárnál nem 
győzzük kipakolni a kocsit, mert 
annyi mindent teszünk bele. Sok-
szor azokból főzök, amiket éppen 
megláttam és megkívántam. A be-
vásárlóközpontokban is otthono-
san mozgunk, ezekbe gyakran a 
gyermekeinkkel megyünk.

Utazni szeret?
Persze, ez az egyik „gyengém”. 

Nemcsak külföldre megyek nagy 
örömmel, hanem bárhová, így bel-
földre is. Kedvelem a fürdőhelye-
ket, különösen azokat, ahol nincs 
nagy tömeg, mert ilyen helyeken S
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Dr. Madzinné Ortó Ildikó és férje, dr. Madzin Tibor, Onga polgármestere FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

Környezettudatos életmód
Bukovenszki-Nagy Eszter 
kollégánk, aki önkéntes 
környezetvédőként össze-
szedte a 10 kezdő lépést.

Nem véletlenül hívják környezet-
tudatos életmódnak. Mert ez va-
lóban egy életmód. Nem hóbort, 
nem hobbi, nem múló szeszély. 
Ahogyan az egészséges életmód 
sem. Nem fogok senkit áltatni, 
nem megy egyik napról a másikra, 
ne is várja el magától senki, hogy 
pikk-pakk kidobja a szemetest 
és igazi zero waste guruvá válik, 
muslincaglóriával a komposztáló-
ja mellett állva. És nem lehet ab-
bahagyni sem, egyszerűen ez lesz 
a természetes. Azonban az első 
és legfontosabb dolog, hogy ne 
támasszunk irreális elvárásokat 
magunkkal szemben! A szokások 
aprólékos megváltoztatásával, ki-
váltásával kell kezdeni, olyat ten-
ni, ami pozitív élményeket vonz 
magához, ami inspirál.

1. Csökkentsd a hulladékot, vásárolj 
tudatosan!
Elsőként az impulzusvásárlásról 
kellene leszokni. Nagy igazság, 
hogy ne menjünk éhesen vásárolni, 
mert akkor olyan dolgokat is megve-
szünk, ami teljesen felesleges. Írjunk 
bevásárlólistát, tervezzük meg a fő-
zést és a vásárlást is. A fogyasztói 
társadalomban megszoktuk, hogy 
mindent megkaphatunk egy helyen, 
gyorsan, azonnal, kényelmesen, ez 
azonban rengeteg hulladékkal jár. 
Ezeket a legkönnyebben úgy tud-
juk leváltani, ha friss és lehetőleg 
hazai élelmiszert veszünk, amire a 
legalkalmasabb a termelői piac. Itt 
tudunk saját dobozba, zsákba, ko-
sárba vásárolni, eldobható, egyszer 
használatos műanyag nélkül. Ha 
pedig valamire olthatatlan vágyat 
érzünk, kérdezzük meg magunktól: 
valóban szükségem van rá? Ne hal-
mozzunk, ne pazaroljunk!

2. Szerezz vászonszatyrot és -zsá-
kokat a vásárláshoz!
Az egyszer használatos nejlonokból 
származik a hulladékok igen nagy 
része. Szomorúan látom, amikor a 
boltban mindent külön zacskóba, 
sőt még egy banánt is nejlonba tesz-

nek, holott azt teljesen felesleges, 
hiszen a héját úgysem esszük meg. 
Nyugodtan tehetjük a paradicso-
mot, paprikát egy zacskóba, nem 
kell minden terméket külön pakolni, 
ezzel máris kevesebb szemetet vi-
szünk haza! A mélyhűtött termékek, 
só, cukor, fűszerek esetében válasz-
szunk papírcsomagolást, ha lehet. 
A konzerv helyett üveges terméket 
emeljünk le a polcról, hiszen utána 
az üveget újra fel tudjuk használni, 
akár befőtt, lekvár készítésére, akár 
tárolásra, de megannyi kreatív fel-
használási módot találhatunk ezen 
kívül is.

3. (V)Egyél helyit, szezonálisat!
Azzal is jócskán csökkenthetjük a 
környezetterhelést, ha igyekszünk 
szezonális és helyi termékeket 
venni és enni. Nagyon fi nom az 
avokádó, persze, de a termesztése 
és a szállítása, hatalmas környezeti 
károkat okoz. A piacon viszont olyan 
élelmiszereket választhatunk, amik 
helyi termelőktől származnak és 
termelése sem megterhelő a kör-
nyezet számára.

4. Használd, amíg lehet! Ha elrom-
lott, ne dobd el, javítsd meg!

A reklámokból ömlik a felszólítás: 
vásárolj, vásárolj, vásárolj! Dobd 
el, ha meguntad, öltözködj a leg-
frissebb trend szerint, halmozz fel 
javakat. Nagyon sokat tehetünk a 
környezetünkért, ha olyan holmi-
kat választunk, amik tartósak, nem 
használódnak el egy-két év múlva. 
Ha pedig mégis, akkor ne dobjuk ki, 
hanem próbáljuk megjavítani, vagy 
találjunk új funkciót a dolgoknak.

5. Gyűjtsd szelektíven a hulladékot!
Legfőként az elején, biztosan kelet-
kezik még jócskán hulladék, de már 
az is nagy lépés a környezettudatos 
életmódban, ha a szemetünket sze-
lektíven gyűjtjük.

6. Kapcsold le a villanyt, zárd el a 
csapot!
Ez alapvető dolog, már csak a pénz-
tárcánk megóvása szempontjából 
is, ha pedig a bolygónk élhetőbbé 
tétele is szerepet játszik benne, az 
még jobb.

7. Szokj le a palackos vízről!
Belegondoltál már, hány fl akont do-
bunk a kukába akár csak hetente? 

Rengeteget. A csapvíz nem mérge-
zett, nyugodtan lehet inni is belőle. 
Ha pedig útnak indulunk, a legjobb 
választás, ha üveg- vagy rozsda-
mentes acélból készült hordozható 
kulacsot viszünk magunkkal.

8. Ne rendelj kaját!
Sokszor nincs időnk főzni, ilyenkor 
kényelmes választás, ha ebédet 
rendelünk. Ha lehet, mondjunk le 
róla, mert nagyon sok hulladékkal 
jár, ráadásul habdobozban kapjuk, 
ami a műanyagnál is rosszabb, 
mert még csak újra sem hasznosít-
ható. Érdemesebb inkább útközben 
betérni olyan kifőzdébe, étterembe, 
ahol saját dobozba kérhetjük a me-
nüt.

9. Száműzd a vegyszereket (amit 
csak lehet)!
Ha most benézünk a szekrénybe, 
egészen biztos, hogy legalább 
10-15 fl akont találunk, amik mind 
szintetikus, mérgező tisztítószerek. 
Ezek se nem környezetbarátak 
és az egészségre sincsenek jó 
hatással. Manapság mindent fer-
tőtleníteni akarunk, elpusztítani 
a baktériumok 99,9%-át, erre 
azonban semmi szükség nincs, 

hiszen nem műteni akarunk a la-
kásban, hanem élni. Válasszunk 
első körben ökotisztítószereket és 
tisztálkodószereket, ugyanis akár 
hiszik, akár nem, a tusfürdőink, 
samponjaink is tele vannak vegy-
szerekkel. Nagyon sok natúrkoz-
metikum kapható, természetes 
alapanyagokból, érdemes körül-
nézni a kínálatban.

10. Mondj nemet az eldobható ter-
mékekre!
Szívószál, elviteles kávés bögre 
és társaik. Teljesen feleslegesek, 
ugyanolyan íze van az italnak szí-
vószál nélkül is például. A kávét 
ugyancsak kérhetjük saját elvite-
les csészébe, de otthon is kávéz-
hatunk. Igyekezzünk olyan helyet 
választani étkezéshez is, ahol nem 
eldobható műanyag tányérba kap-
juk az ételt, eldobható műanyag 
evőeszközzel. Sajnos igen, a lufi  is 
ide tartozik.

+1. Közlekedés
Autózás helyett, ha tehet-
jük, sétáljunk, biciklizzünk, 
tömegközlekedjünk! Szerintem nem 
kell érvelni a hasznossága mellett.
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tudok jól pihenni. Az erdő, azaz a 
természet szintén közel áll hoz-
zám, a közelmúltban például Kő-
kapun jártam. Nyaranta Bulgária a 
sláger a családunkban. A Fekete-
tenger partjára általában nyolc-tí-
zen megyünk, de előfordult olyan 
is, hogy baráti társaságunkkal 
együtt húszan voltunk. 

Kedvenc országa, városa?
Lengyelország és Krakkó. Az 

ottani hangulat, a hagyománya-
ik tisztelete és ápolása nálam 
mindent visz. A város csillogó, 
központja egyenesen magával 
ragadó. Amikor felültünk egy 
konfl isra és tettünk néhány kört, 
szinte madarat lehetett fogatni 
velem, de ezzel így voltak a hoz-
zátartozóim is. 

Magyarországon hova megy a leg-
szívesebben?

Mezőkövesdre. Ahová a csa-
ládom tagjaival együtt szoktam 
menni sétálni, fürödni. Nagy ked-
vencem még Pápa, ahol a roko-
naink élnek. Hazai kalandozása-
inkra a férjem szívesen elhozza 
az apukáját, én édesanyámat és 
édesapámat viszem, szóval amíg 
lehet, közösen és boldogan kere-
kedünk fel.

Szabadidejében mit csinál a leg-
szívesebben?

Zenét hallgatok – a rock a slá-
ger nálam –, sőt magam is ze-
nélek. Tíz évig zongoráztam, és 
máig gyakran megfordulok bará-
taimmal a koncerteken. Kedvenc 
hazai zenekarom az Ismerős Ar-
cok. Szeretem a hagyományőrző 
fesztiválokat, amelyek szerve-
zésében és lebonyolításában is 
szívesen veszek részt. Gondo-
lok itt többek között a a Pálinkás 
 Gönczi Gasztrofesztiválra és az 
Ongai Görhenapokra.

Hogy áll az énekléssel?
A válaszom egyértelmű: ez az 

egyik kedvenc tevékenységem, 
talán nem csoda, hiszen annak-
idején Göncön éneket is tanítot-
tam. jelenleg az ongai református 
kórus szopránját erősítem. Az 
éneklés kikapcsol és felvidít.

Kert, virágok?
A férjem segítségével igyek-

szem hangsúlyozni a zöldek iránti 

elkötelezettségemet. Ültetünk, 
ápolunk, gondozunk, óvunk. A 
házban is igyekszünk minél több 
virágot tartani: az aszparáguszok 
például a férjem nagymamájától 
származnak. Ezeket évente átül-
tetjük, és minden ablakunkban ott 
vannak, nagyon hálás növények. 
A muskátli is nagy kedvencem.

Újságok, könyv, televízió, rádió, 
internet?

Rengeteg könyvünk van, kis 
túlzással az egész lakásunk egy 
könyvtár. Nálunk olvasni mindenki 
szeret, ez a tulajdonságunk komoly 
értéket jelent, és a gyerekeinkre is 
vonatkozik. Büszke vagyok rájuk, 
hiszen a fi atalok többsége manap-
ság nem olvas. A tévénél a híreket 
helyezem előtérbe, ez általában 
nem jellemző a nőkre, nekem vi-
szont a sajátom az, hogy szeretek 
tájékozott lenni a sportban vagy 

éppen a politikában és a művé-
szetekben. A különböző csatornák 
műsorait egyébként összehasonlí-
tom, az információkat pedig úgy-
mond megszűröm, szelektálom. 
Az internetről pedig annyit, hogy 
manapság már nélkülözhetetlen 
„kellék”.

Színház, mozi?
Teátrumba örömmel megyek, idő 

hiányában azonban kevesebbet 
jutok, jutunk el, mint szeretném. 
Moziba is járunk, ha valahol a Csil-
lagok háborúja soron következő 
legújabb részét vetítik, akkor Tibi-
vel az elsők között nézzük meg.

Sport és benne foci?
DVTK-szurkoló vagyok, a fi -

úkkal nagyon szívesen megyek 
meccsekre. A nívósabb találkozó-
kat rendre megnézzük a televízió-
ban, gondolok a Bajnokok Ligájá-

nak csatáira; aztán a három évvel 
ezelőtti Európa-bajnoki fellépése-
ink idején a családi pincehelység-
ben közösen meccsnézést szer-
veztünk. Zsíros kenyér, paprika 
és paradicsom, no meg egy kis 
„szíverősítő” mellett jó hangosan 
szurkoltunk a mieinknek. Egyéb-
ként mindkét gyerekem focizik, 
már csak ezért is kedvelek össze-
csapásokra járni. 

Foglalkozik-e a nagy politikával?
Különösebben nem vagy inkább 

csak a szükséges mennyiségben. 

Polgármester-feleségként a város-
politika azonban nyilván érdekli.

Természetesen. Lehet, hogy ezt 
a férjem révén túlzásba viszem, 
de más okom is van a kötődés-
re. Korábban Göncön éltem, és 
ott több évig voltam képviselő. 
A közösségért való tenni akarást 
onnan hoztam magammal.

Elégedett-e Onga fejlődésével?
A mondás szerint az ember 

soha nem lehet elégedett. Min-
dig vannak újabb és még újabb 
célok, feladatok, amiket meg le-
het és kell valósítani. Elfogultság 
nélkül állítom: Onga szépen fej-
lődő és jó tempóban gyarapodó 
Miskolchoz közeli kertváros, ahol 
igazán szeretek élni. 

Kedvenc háziállata?
A kutyák közel állnak hozzám, 

a macskák azonban nem. A ma-
gyar vizsla a szívem csücske.

Milyen személyes tervei vannak?
A családra helyezem a hang-

súlyt, nálam ez a legfontosabb 
összetartó erő. Ezt az örökséget 
a szüleimtől hoztam. Intenzív 
életet élő nagy család a miénk. 
Tibinek és nekem is két-két gye-
rekünk van, aztán a szüleinkkel, a 
két húgommal és a családjaikkal 
ha nem is naponta, de hetente ta-
lálkozunk vagy telefonon keres-
sük meg egymást. Minden szüle-
tés- és névnapot megtartunk, de 
soha nem veszünk egymásnak 
nagy ajándékokat, inkább sütünk, 
főzünk, bográcsozunk. Jövőre 
nagy örömünkre megszületik az 
első unokánk. Abban hiszünk, 
hogy az utódaink átveszik a szo-
kásainkat, és majd képviselik az 
értékeinket.  KT
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Előadás közben

Tudatosság, mértékletesség 
és az arany középút

A visszajelzések megerősí-
tenek abban, hogy érde-
mes csinálni és van remény

Már magam sem tudom, hogyan 
kezdett foglalkoztatni a környe-
zettudatosság, néhány éve vala-
hogy észrevétlenül bekúszott az 
életembe az odafi gyelés – mondja 
Bukovenszki-Nagy Eszter kolléga-
nőnk.

Amíg a szüleimmel éltem, mindig 
fi gyeltünk arra, hogy ne csöpögjön 
a csap, lekapcsoljuk magunk után 
a villanyt, szelektíven gyűjtsük a 
hulladékot, javítsuk meg, ami el-
romlott, ne dobjunk ki ételt, ne pa-
zaroljunk és ehhez hasonlók, én ezt 
hoztam otthonról sok egyéb más 
mellett. Nekem mindez természe-
tes volt kiskorom óta, így akkor is, 
mikor már a saját lábamra álltam 
az maradt. Noha nagyon sokáig 
ugyanolyan édes tudatlanságban 
éltem, mint a világ nagy része, 
modern hippinek tartom magam, 
de mégsem éltem úgy, és bele sem 
gondoltam a fogyasztói társadalom 
negatívumaiba – fogalmaz Eszter. 
Lassan mégis felnyílt a szemem és 
rájöttem, nem igaz, hogy én nem te-
hetek semmit. Mindig is szociálisan 
érzékeny ember voltam, megérin-
tenek a világ dolgai, a környezetvé-
delem mellett például szívügyem a 
hajléktalanok sorsa is. Igyekszem 
nyitott szemmel járni a világban, és 
úgy élni benne, hogy ne ártsak. Ne 
legyek közönyös, hanem jót tegyek 
a közvetlen és a tágabb környeze-
temben is. Most sem vagyok tökéle-
tes, bőven van még hova fejlődnöm 
mind a másokra való odafi gyelés, 
mind a környezettudatosság terén. 
Úgy érzem azonban, hogy az el-
múlt években eszközölt változtatá-
sok másoknak is inspirálóak lehet-
nek, és jó irányt mutatnak, ezért is 
kezdtem el nemrégiben blogot írni 
Legkisebb lábnyom címmel. Nem 
célom a zero waste életmód, azaz 
szinte a nullára csökkenteni a hulla-
dékomat, mindössze azt szeretném 
megmutatni, hogy nem kell min-
denről lemondani ahhoz, hogy óv-
juk a környezetünket, illetve hogy 

az élet szinte minden területére 
vannak környezettudatos alterna-
tívák.

A blog előzménye egyébként a 
Borsod Online-on megjelent cikk-
sorozatom volt. Idén májustól saját 
cikkeket kellett írni, és bár korábban 
nem ez volt az elsődleges feladatom, 
de mindig is írással szerettem volna 
foglalkozni. Szinte a semmiből kel-
lett hirtelen saját tartalommal elő-
állni, és mivel kutatómunkára nem 
volt idő, kézenfekvőnek tűnt, hogy 
olyan témáról írjak, amit zsebből is 
elő tudok rántani. Innen jött az öt-
let, hogy a környezettudatos élet-
mód legyen az, a cikksorozat pedig 
meglepő módon sikert aratott. Is-
merősök és ismeretlenek is megke-
restek, hogy nagyon tetszik nekik, 
legfőképpen az, hogy közérthetően 
írok a témában, ráadásul úgy, hogy 
nem akarok senkire ráerőszakol-
ni semmit. Ez az egyik alapelvem, 
nem szeretnék erőltetni semmit, 
én sem szeretem, ha valaki úgy 
adja elő az álláspontját, hogy csak 
és kizárólag az az igaz, minden más 
hülyeség. Az élet nem fekete vagy 
fehér, mindennek vannak árnya-
latai és esetei. Én sem szeretném 
megmondani senkinek, hogy ho-
gyan kellene élnie az életét, hanem 
a példamutatásban hiszek. Ha csak 
egyetlen dolog megtetszik valaki-
nek abból, amit csinálok, vagy aho-
gyan én élem az életem és jó hatás-

sal tudok lenni rá, ő pedig ezáltal a 
környezetünkre, már megérte. Erre 
két jó példám is van. A blogomon ír-
tam egy bejegyzést arról, hogy évek 
óta saját pohárral járunk fesztivá-
lozni és koncertekre, ezzel kiváltva 
az eldobható műanyag poharakat, 
amit természetesen illusztráltam is 
saját fotókkal. A bejegyzéshez írt is 
egy kedves ismerősöm, hogy tavaly 
látott a színes, egyedi poharainkkal, 
és annyira megtetszett neki, hogy 
idén ő is beszerzett egyet és azzal 
fog járni bulizni. Egy nyári feszti-
válon találkoztunk is, és készült kö-
zös kép a poharainkkal a blogomra. 
Nagyon jó érzés volt, hogy hatással 
voltam valakire, aki ezáltal változ-
tatott egy szokásán. Egy másik is-
merősöm pedig szintén egy írásom 
elolvasása után döntött úgy, hogy 
lecseréli a tampont intimkehelyre. 
Ezek a visszajelzések megerősíte-
nek abban, hogy érdemes csinálni 
és van remény.

Innentől pedig felgyorsultak a 
dolgok, sorra jöttek a megkeresé-
sek – újságolja Eszter. Felkértek 
többek közt, hogy tartsak előadást 
a miskolci klímasztrájkon mint 
blogger, ami számomra hatalmas 
megtiszteltetés és elismerés volt, 
és természetesen örömmel tettem 
eleget a kérésnek. Kicsit izgultam, 
mert nem vagyok valami jó szónok, 
az én barátaim a betűk, de hamar 
feloldódtam, és egy nagyszerű és 
előremutató beszélgetés kereke-

dett a dologból. Kifejezetten örül-
tem annak, hogy sok fi atal jött el, 
és megleptek az olykor felnőtteket 
is megszégyenítően érett gondola-
taikkal. Ők azok, akiknek jó példát 
kell mutatnunk, megtanítani ne-
kik, hogy van választásuk abban, 
miként szeretnék élni az életüket, 
hogy nem a birtokolt tárgyaiktól, 
azok mennyiségétől vagy a státusz-
szimbólumoktól lesznek valakik, 
hanem attól, ahogyan a világhoz 
viszonyulnak és amit tesznek.

Úgy gondolom, hogy nem kell 
visszamenni ősanyáink korába 
és a patakparton kövekhez ver-
ve ruhát mosni, és csak azt enni, 
amit találunk, a hangsúly a tuda-
tosságon, a mértékletességen és 
az arany középúton van. Azonban 
ami talán a legfontosabb, meg kell 
értenünk, hogy ha nem változta-
tunk az értelmetlen és ész nélküli 
pazarláson, akkor egy élhetetlen 
bolygót hagyunk magunk mögött 
az utódainknak – jó esetben, rossz 
esetben már mi is érezhetjük a 
bőrünkön. Nem kell az óceánokig 
menni, a Tisza is tele van szemét-
tel, ami a mi szemetünk. Mert itt 
már nem arról van szó, hogy az 
én szemetem meg az ő szemete: 
mi szemetünk van, mindannyian 
felelősek vagyunk a helyzetért, és 
tenni is csak együtt, összefogással 
tudunk azért, hogy visszafordít-
hassuk a pusztítást. Hiszem, hogy 
még nem késő – érvelt Eszter.  ÉM.

Bukovenszki-Nagy Eszter  FOTÓ: AJ

Beszélgetés a klímasztrájkon  FOTÓ: BT
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anyacég, úgy lettek egyre sűrűb-
bek a napi teendőim. Ez a munka 
egész embert kíván, fejben kell tar-
tanom a főnököm programjait, köz-
vetítenem kell az üzeneteit a kol-
légák vagy adott esetben az üzleti 
és tárgyaló partnerei felé. Hibázni 
nem lehet, mert ebben az esetben 
borulhat a jól megtervezett menet-
rendje. Néhány éve a cégcsoport 
egyik legújabb tagja, az ÉszakFerr 
Kft. ügyvezetői feladatait is ellátom, 
unatkozni tehát nem tudok. A min-
dennapjaim része a tempó és a vál-
tozatosság.

Hölgyként „nehéziparos". Megsze-
rette már ezt a területet?

Talán nem tűnik nagyképűség-
nek, de az elmúlt huszonöt eszten-
dő alatt beletanultam a kábelgyár-
tásba, legalábbis olyan szinten, 
ami egy titkárságvezetőnek elen-
gedhetetlen. Leveleket, jelentése-
ket, vezérigazgatói utasításokat, 
szerződéseket gépelek, iktatok nap 
mint nap, szervezem a találkozókat, 
értekezleteket, így volt időm megis-
merni a szakmai kifejezéseket, a 
FUX által gyártott termékeket, az 
éppen aktuális fejlesztéseket és az 
üzleti partnereket is. Ha ez nem így 
lenne, nem lennék hiteles. Mert mi-
ként nézne ki, ha a titkárság veze-
tője nem ismerné a vállalatnál zajló 
tevékenységet, nem értené, miről 
beszél a telefonáló, amikor éppen 
valamelyik futó projektünkről kér-
dez.

Hogyan készül fel a vendégei foga-
dására?

Szinte nincs olyan nap, hogy ne 
érkeznének vendégek a FUX-ba. 
Éppen ezért a fogadásuknak már 
jól bevált rutinja van. Arra mindig 
odafi gyelek, hogy a titkárság „el-
látmánya” naprakész legyen üdí-
tőkből, kávéból, teából, nassolni 
valóból, hogy ne kerüljek, kerüljünk 
kínos helyzetbe. Odafi gyelünk arra 
is, hogy igényes csészékben, szép 
poharakban, csillogó tálcákon te-
gyük az asztalra a kért italokat. 
Vannak olyan vendégeink, akiknél 
már tudom, hány cukorral szereti 
a kávét, hogy tejet vagy tejport kér 
hozzá, melyik a kedvenc üdítője, 
vagy éppen a teájához mézet sze-
retne. Látom rajtuk, hogy ezt min-
dig jóleső érzéssel nyugtázzák, és 
ettől máris barátságosabb, ottho-
nosabb lesz a tárgyalás hangulata. 

Mióta a City Hotel és a Vigadó is a 
cégcsoport tagja, az ebéd megren-
delésével nincs nagy gondom. Ele-
gendő, ha odaszólok a kollégáknak 
és máris foglalják az asztalt, vagy 
ha a vendég például időhiány miatt 
nem tud kimenni az étterembe, ki 
is szállítják a kiválasztott menüt a 
FUX-ba.  

Miként tartja a kapcsolatot dr. 
Barkóczi Istvánnal, ha külföldön tar-
tózkodik és halaszthatatlan ügyben el 
kell érnie?

Természetesen telefonon, és ha 
nem veszi fel, mert éppen tárgyal, 
tudom, hogy az első adandó alka-
lommal visszahív. Gyakran előfor-
dul ugyanis, hogy gyors döntést 
kell hozni, és a végső szót neki kell 
kimondania. Én közvetítő vagyok 
ezekben a szituációkban, és tudja, 
ha hívom, az fontos.

Sokat túlórázik? Aztán hogyan fes-
tenek a szombatjai, vasárnapjai? 

Vannak időszakok, amikor túl-
órázom, de ez nem rendszeres. A 
hétvége pedig mindig a családo-
mé, ilyenkor főzők, amit imádok, 
és a szokásos háziasszonyi teen-
dők mellett még meglátogatjuk a 
szüleimet, akik szerencsére még 
aktívak. Ez persze nem jelenti azt, 
hogy közben nem hív fel a főnö-
köm: például megbeszélt egy talál-
kozót keddre, írjam be a naptárába, 
vagy megkérdezi, szerdán sza-
bad-e mondjuk két órakor. Ezt már 
természetesnek veszi a családom, 
hiszen az elmúlt évek alatt kicsit ők 
is fuxosok lettek, olyannyira, hogy 
a lányom néhány éve már a cég 
külkereskedői csapatát erősíti.

Bizonyára rengeteg magas beosz-
tású embert ismer...

Miután a főnököm aktív a közélet-
ben is, valóban gyakran megfordul-
nak a cégnél a szakmai partnerek 
mellett politikusok, újságírók, a 
Lions Klub tagjai, az egyetem ok-
tatói, hogy csak néhány példát em-
lítsek. Ilyenkor mindig azt tartom 
szem előtt, hogy ők a főnököm ven-
dégei, akiknek udvarias, előzékeny, 
kedves fogadtatás jár. Ilyenkor én a 
FUX-ot képviselem, ehhez tartom 
magam. Természetesen vannak 
közöttük olyanok, akiket már rég-
ről ismerek, velük közvetlenebb, 
barátibb a kapcsolatom.

Öltözködés, divat, smink, hajvise-
let...

Szeretek szépen, divatosan öl-
tözni, és ügyelek arra, hogy mindig 
ápolt legyek. Éppen ezért a fodrász-
nál és a kozmetikusnál rendszeres 
vendég vagyok. Ami a sminket ille-
ti, a mindennapokban nem nagyon 
élek vele, de vannak alkalmak, ami-
kor elengedhetetlen.

Mivel tölti a szabadidejét?
Ahogy már mondtam, imádok 

főzni. Szeretek új recepteket kipró-
bálni, de a jól bevált fogások elké-
szítése is élvezetet okoz, kikapcsol 
a heti hajtásból. Örülök, amikor 
a szeretteim jóízűen, csendben 
fogyasztják a vasárnapi ebédet, 
ilyenkor bezsebelem az elismeré-
süket. Nagy szenvedélyem az olva-
sás is, de sajnos nem jut rá annyi 
időm, mint amennyit szeretnék. 
Vannak kedvenc lapjaim, azokra 
azért mindig „lopok” egy kis időt.

Várja már az esztendő végét?
Kettős érzésem van az év végé-

vel kapcsolatban. Egyrészt ilyen-
kor mindig több a munka, hiszen 
már zajlik a következő üzleti év 
előkészítése, és a cégnél mindig 
nagy gondot fordítunk a partne-
reink köszöntésére is. Ezek sok 
feladattal járnak. És ehhez hozzá-
jön még a családi ünneplés elő-
készítése, amely nálunk nagyobb 
részben rám vár. Másrészt viszont 
számomra is az egyik legszebb ré-
sze az évnek a karácsonyi időszak. 
Ilyenkor hagyományosan össze-
jön a nagy családunk. Szerencsére 
a famíliánk nagyon összetartó, és 
boldog vagyok, amikor a férjem 
és a lányom mellett a szüleim és a 
testvérem családja is velünk ünne-
pel.  KT 
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Ribai Ferencné Zsuzsa, a FUX Zrt. titkárságvezetője  FOTÓK: BUJDOS TIBOR
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Családbarát közösségi tér
Egyéves lett a Nõi Erõforrás Család és KarrierPONT

Egyéves lett a Női Erőforrás 
Család és KarrierPONT, egyike 

az országban működő 71 Család 
és KarrierPONT-nak, amelyek egy 
pályázatnak köszönhetően jöttek 
létre. A megyében öt ilyen központ 
van, ebből három Miskolcon. A in-
tézmények mindegyikének kicsit 
más a profi lja. Hiripi Edina szakmai 
vezető beavatott abba, hogy mi az 
ő hivatásuk.

– A mi erősségünk abban van, 
hogy erőteljesen fókuszálunk a 
közösségi létre is. Azokat az anyá-
kat szólítjuk meg, akik az „utcáról 
jönnek be”. Akikkel találkozunk a 
játszótéren, akikkel összefutunk a 
boltban és együttérzünk, amikor 
egy csokoládéért a földhöz veri 
magát a gyerek. Akiknek átadjuk 
a helyünket a villamoson, tehát 
akik mindennapi, hús-vér anyu-
kák. Nem adatbázisból dolgozunk, 
olyan közvetlen interaktív kapcso-
latot ajánlunk nekik, amiben meg-
próbáljuk megszólítani őket és en-
nek legfontosabb eszköze a Család 
és KarrierPONT. Ami családbarát 
közösségi térként, közösségi nap-
paliként működik a belvárosban 
a Weidlich-udvarban. Ebben a kö-
zösségi térben számtalan olyan 
programot valósítunk meg, amit 
kisgyerekes családoknak szerve-
zünk. A feladatunk két részre oszlik. 
Egyrészt, hogy segítsünk az újból 
munkába álló anyáknak döntést 
hozni, visszaintegrálódni a mun-
kaerőpiacra. Fontos, hogy egyál-
talán akarnak-e visszamenni, vagy 
inkább szívesen otthon maradná-
nak még egy kicsit. Személyes fi -
gyelemmel, coachinggal segítjük 
őket. Ha a munkát választják, akkor 
tanácsadásokkal, önéletrajzírással, 
vagy amire éppen szükségük van, 
ami informatív és segítheti őket a 
visszatérésben.

Másrészt pedig segítjük őket ab-
ban, hogy visszanyerjék az önbi-
zalmukat, elérjék a céljaikat. Ha az 
anya úgy dönt, hogy még nem akar 
visszamenni dolgozni, mert még 
otthon maradna, vagy kisbabát vár, 
családalapítás előtt áll, esetleg újra 
kisbabát vár, akkor lehetővé tesz-
szük, hogy olyan programokon ve-

hessen részt, ami segíti őt a családi 
életben való kiteljesedésben.

Milyen programok ezek?
Ezek lehetnek különféle foglako-

zások. Például szerdán délelőtt 10 
órakor tartjuk a „tízórai klubunkat”, 
ahol mindig más sémát dolgozunk 
fel. A Facebook-oldalunkon vagy 
a weboldalunkon lehet követni az 
aktuális információkat ezzel kap-
csolatban. A tematikus klubok 
mellett várjuk őket spontán is. Na-
gyon sok anyuka van, aki csak úgy 
bejön hozzánk, mert tisztába kell 
tenni a babát, vagy csak elfárad-
tak, megpihennének kicsit, megin-
nának egy kávét, vagy a kicsi éhes, 
megszoptatnák vagy megmelegí-
tenék a bébiételt. Az is előfordul, 
hogy ezek az anyukák hirtelen 
társaságban találják magukat, hi-
szen ketten-hárman összejönnek. 
A közösségépítés mellett felada-
tunk még, hogy együtt dolgozzunk 
a munkáltatókkal is. Őket egyrészt 
próbáljuk érzékenyíteni a kisgye-
rekes anyukák foglalkoztatásának 
irányába, másrészt népszerűsítjük 
számukra azokat az atipikus fogla-
koztatási formákat, aminek az alkal-
mazásával könnyebben juthatnak 
munkavállalóhoz. Ezeket a progra-
mokat jellemzően nem itt szervez-
zük a székhelyünkön, hanem külső 
helyszíneken, állásbörzéken, konfe-
renciákon, fórumokon.

Hányan és hogyan dolgoznak 
Önöknél?

A munkavállalóinkat mi magunk 
is rugalmasan foglalkoztatjuk. Itt a 

központban két-három ember van 
általában. Van, aki vállalkozóként, 
van, aki kötetlen vagy rugalmas 
munkaidőben dolgozik nálunk. Ez 
egy nagy kihívás számunkra is, ami 
nem mindig könnyű, de mégis rend-
kívül szép feladat. A szakemberek 
gárdája nagyon vegyes, dolgozik 
nálunk szociálpedagógus, közgaz-
dász, rekreációs és egészségfej-
lesztő, kommunikációs szakértő, 
HR-menedzser, TB-tanácsadó, én 
például gyógypedagógus vagyok. 
Mindenki valahogyan illeszkedik 
a programba. Jelenleg csak nők a 
kollégáim, de egyáltalán nem biz-
tos, hogy nem érkezik majd férfi  a 
csapatba.

Ha már női erőforrásról beszélünk, 
akkor illik megemlíteni a nők mellett 
álló férfi akat, apákat is. Ők hogyan 
kapcsolódnak ide?

A családbarát foglalkoztatásról 
szólva nagyon sok fórumon el-
hangzott már, hogy fontos az ati-
pikus foglalkoztatás, de nemcsak 
a nőknek, a férfi ak esetében is. 
A családdá válás folyamata nem 
könnyű egyik félnek sem. Sok pár-

kapcsolat megborul, amikor érke-
zik az első gyermek vagy netán a 
második vagy harmadik is. Az em-
berek megküzdési stratégiái pedig 
különbözőek. Fontos lenne, hogy 
a munkáltatók a férfi ak – újdonsült 
apukák – felé is tudjanak kiemelt fi -
gyelemmel fordulni. Hiszen a férfi ak 
stratégiája az egzisztencia építése. 
Amíg az anyuka a babával foglalko-
zik, ők szeretnék megteremteni az 
anyagi biztonságot. Nagyon erős 
teher nyomja az ő vállukat is. Ha a 
dolgukat megkönnyítenénk, akkor 
sokkal kevesebb lenne a panasz 
az édesanyák részéről. Apa soha 
nincs otthon, nem ér haza időben – 
ezek tipikus élethelyzetek. Ha meg-
felelő szemlélettel és intézkedések-
kel fordulnánk a férfi ak irányába, 
azzal is a nőket segítenénk.

Tudna erre konkrét példát is említeni?
Nem kirívó, egyedi eset, sőt in-

kább mondhatjuk, hogy jellemző, 
amikor apa hazaér a munkából 
és otthon nem találja makulátlan 
rendben a háztartást, akkor anyát 
hibáztatja. Hiszen ő szeretne fel-
építeni egy új, hibátlan struktúrát, 
de nem érti, miért nem megy. Ezért 
nem szabad hibáztatni őt, mert ezt 
nem gonoszságból teszi. Ha ezt 
felismerjük és tudjuk kezelni, akkor 
nem megy a párkapcsolat rovásá-
ra. Akár egy válástól is megmenti a 
családot. Nem szabad hagyni, hogy 
az anya elszigetelődjön! Így komoly 
erőforrásokat veszíthetünk el. Ezért 
is fontos a közösség, hogy lássák a 
nők, nincsenek egyedül.  NHK
Elérhetőség: 
www.noieroforrasmiskolc.hu,  
www.facebook.com/noieroforras
3525 Miskolc, Széchenyi u. 19. 
(Weidlich udvar) fsz. 7  
Tel.: +36 46 617 713 , +36 31 783 5507 

Kisgyerekes anyukák foglalkoztatása FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
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Sokrétű munkája egész embert kíván 
A szálak a titkárságon futnak össze, hiszen a FUX a cégcsoport bázisa

A titkárságvezető az a személy, aki-
vel az üzleti partner, a cég vendé-

ge először találkozik, és ő az, aki a 
főnök programját szervezi, találkozóit 
beosztja, tárgyalásait előkészíti. Ribai 
Ferencné Zsuzsa, a FUX Zrt.-ben lát-
ja el ezt a felelősségteljes feladatot. 
Azt mondta, hogy nem unatkozik, 
erre természetesen nincs ideje. Sűrű 
hétköznapjairól és a magánéletéről is 
kérdeztük.

Hány éve dolgozik a cégnél?
A FUX Zrt. a második munkahe-

lyem. Nem sokkal a cég alapítása 
után érkeztem, tehát több mint hu-
szonöt  éve dolgozom itt. Kezdettől 
a titkárságot vezetem, de emellett 
még sok más, izgalmas felada-
tom volt és jelenleg is van. A FUX 
ugyanis egyfajta bázisközpont a 
dr. Barkóczi István vezérigazgató 
által felépített cégbirodalomban. 
Beosztásom sok tanulással és ta-
pasztalattal járt: részese voltam és 
vagyok ennek a máig tartó építke-
zésnek.

Hogy érzi magát?
Ezt a szerteágazó feladatot nem 

tudnám ellátni, ha nem érezném 
magam jól a munkahelyemen, ha 
nem lenne összetartó a kollektíva, 
és ha nem lenne meg az összhang 
a főnököm és köztem. Ebben az 
esetben terhet jelentene reggelente 
bejönni. A negyedszázad hosszú 
idő, ennyi év alatt persze voltak ne-
hézségek, problémák is, de ahogy 
a főnököm rendszeresen mondja, 
azok azért vannak, hogy megoldjuk 
őket. Aztán a sikerek mindig új erőt 
adtak, és élvezem, hogy az én mun-
kám is benne van ezekben az ered-
ményekben. Amikor például a City 
Hotel Miskolc építése zajlott, szép 
lassan én is beletanultam a beru-
házással kapcsolatos teendőkbe, 
hiszen itt, a titkárságon futottak 
össze a szálak, innen mentek ki a 
szerződések, megrendelések, ide 
érkezett be minden kérdés, kérés, 
gond, amelyeknek aztán a meg-
oldásában is komoly szervezési 
feladatok jutottak nekem. Közben 
természetesen a FUX titkársági 
ügyeinek is olajozottan kellett ha-
ladni, és ahogy egyre erősödött az 
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A Premier adaptálja a külföldi újításokat
A csoportban történõ mûvészeti nevelés szociálisan is érzékenyebbé teszi a gyermekeket

A Premier Alapfokú Művészeti Isko-
la 2006-os létrejötte óta céljának 

és küldetésének tekinti a művészetek 
iránt érdeklődő gyermekek összefo-
gását és szakirányú oktatását, neve-
lését.
– A művészeti iskolánk célja, hogy a 
művészetekre fogékony gyermekek 
a sokféle művészeti ág között meg-
találják azt, amelyikben ki tudnak 
teljesedni, amelynek segítségével 
olyan önbizalommal teli felnőttekké 
válnak, akik meg tudják valósítani ön-
magukat, tehetségükkel és kreativitá-
sukkal segíteni és támogatni tudják 
szűkebb és tágabb környezetüket. A 
Premier adaptálja a külföldi újításo-
kat, a csoportban történő művészeti 
nevelés szociálisan is érzékenyebbé 
teszi a gyermekeket. Megyénkben 
Arnót, Bánréve, Boldva, Gesztely, 
Hejőkeresztúr, Kázsmárk, Mályi, 
Ónod, Sajószentpéter, Sajóvámos, 
Sajószentpéter, Taktaharkány és 
Tiszabábolna településeken oktatunk, 
emellett pedig Miskolcon több általá-
nos iskolában és egy független Győri 
kapui telephelyen. Tanulóink létszá-
ma a két megyében – Borsod-Aba-
új-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyékben – együttesen idén 
is meghaladja a 2000 főt. Iskolánkban 
a művészetek iránt érdeklődő gyer-
mekek és szüleik 4 művészeti ág kí-
nálatából választhatják ki a számukra 
legmegfelelőbbet: képzőművészet, 
zeneművészet, táncművészet és 
színművészet. A képzés ideje minden 
tanszakon 12 év: 2 év előképző év-
folyam, 6 év alapfokú évfolyam és 4 
év továbbképző évfolyam. Tanulóink 
nagy része 8 év tanulás után alapfo-
kú művészeti vizsgát tesz. Akkreditált 
tehetségpontot is működtetünk.

Zeneművészet
A zeneművészeti tanszakunk iránt 
érdeklődők több tanszak közül vá-
laszthatnak: zongora tanszak, gitár 
tanszak, dob tanszak, fúvós tanszak 
(furulya, harsona, szaxofon, trombi-
ta), citera tanszak, ének tanszak, népi 
ének tanszak. A zeneoktatás egyéni 
órák keretein belül folyik, amelyhez 
csoportos szolfézsoktatás is kapcso-
lódik. 

Táncművészet
A táncművészet tanszakunkon a ta-
nulók többféle táncforma közül vá-

laszthatnak: társastánc, modern tánc, 
valamint néptánc. A tanszakra beirat-
kozó tanulók minden táncművészeti 
ágban mozgáskultúrájuk sokirányú 
fejlesztésére kapnak lehetőséget. A 
tanév során napról napra fejlődik a 
ritmusérzékük, növekszik az ügyessé-
gük, az állóképességük. 

Képző- és iparművészet
A képző- és iparművészet tanszak 
tanulói évről évre sikeresen felvételi 
vizsgát tesznek a művészeti kép-
zést folytató, középfokú és felsőfokú 
oktatási intézményekbe. Az elmúlt 
évben hirdettük meg első ízben az I. 

Gesztelyi Kiscsillag Összművészeti 
Minősítő Versenyünket, amely az idén 
hagyományt teremtve Vándorcsillag 
néven folytatódik.

Színművészet
A színművészet sokféle tudást egyesít 
magában. Egy jó színművésznek egy-
szerre kell tudnia beszélni, énekelni, 
színpadon mozogni és táncolni, má-
sokra fi gyelni és csapatban dolgozni. 
Színművészet tanszakunkon e sok-
féleség elsajátítását kínáljuk a beirat-
kozó tanulóinknak. Minden tanév leg-
kiemelkedőbb és legszínvonalasabb 
eseménye az év végi Gálaműsor, 
amelynek alapját a színművészet tan-
szak tanulóinak szereplése biztosítja. 
Ez a gála nagy élményt jelent a gyer-
mekek és felnőttek számára egyaránt, 
a szereplés öröme pedig új lendületet 
ad a tanulóknak e sokoldalú művé-
szeti ág további megismeréséhez. 
Nagy szeretettel hívunk meg minden 
érdeklődőt a legközelebbi – 2020. má-
jus 23-án 16 órai kezdettel, a miskolci 
Művészetek Házában megrendezés-
re kerülő – gálaműsorunkra, hogy 
mindezeket saját maga is megtapasz-
talhassa.  ÉM
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A TÁNCMŰVÉSZET TANSZAK TANULÓINAK 
LEGUTÓBBI SZÉP EREDMÉNYEI:
�X. Napfény Országos Társastánc Fesztivál (Szeged) – gyermek II., junior és ifjúsági társastánc   
 csoportok – arany minősítést szereztek.
��Dancenet Kupa (Csömör) junior duó kategória – 2 társastánc tanszakos tanulónk már harmadszor  
 szerzett aranyérmet.
��MLTSZ Tiszaújvárosi Területi Kvalifi káció – néptáncos csoportjaink modern folklór kategóriában 
 I. és II. helyezést értek el.
�I. Dance Universum Nemzetközi Minősítő Táncverseny – boldvai telephelyünk modern táncosai   
 ezüst minősítést szereztek.
�Abigél Minősítő Verseny (Nyíregyháza) – modern tánc csapatunk ezüst minősítést, néptáncosaink  
 pedig bronz minősítést kaptak.
�MLTSZ Európa Bajnokság (Balatonfüred) – jánkmajtisi telephelyünk modern tánc csoportja 
 I. helyezést ért el.

Sokféle tudást egyesít magában a színművészet                                                                     Többféle táncforma sajátítható el FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM 

Több zenei tanszék közül választhatnak

Képző- és iparművészeti kellékek
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Alapvetően fejvadászattal foglalkozik az Eastjob
Jelentõsen megelõztük a korunkat, mert mi már az induláskor így kezdtünk el dolgozni

A miskolci székhelyű Eastjob sze-
mélyzeti tanácsadással foglalko-

zó cég 12 éve működik töretlenül.

Jelenleg nyolc alkalmazottal, de most 
tervezik bővíteni a létszámot további 
négy fővel a megnövekedett munka 
miatt. Mindez Kiss Krisztina tulajdo-
nos, ügyvezetőnek köszönhető. – A 
cég indításakor több cél is motivált, 
az egyik, hogy volt egy álmom. Sze-
rettem volna olyan tevékenységet 
folytatni, amivel maradandót alkotok, 
amivel tudok egy picit adni nemcsak 
a szűkebb, de a tágabb környezetem-
nek is. A HR-ben találtam meg mind-
azt, amit szeretek csinálni. Azt a fajta 
tudást, amivel rendelkezem, itt tudom 
jól kamatoztatni. Rengeteg olyan terü-
lete van, amit alkalmazunk a mai na-
pig, de alapvetően fejvadászattal fog-
lalkozunk. A jogszabályismeretektől 
kezdve a számviteli és adózási isme-
retekig, a HR-rel kapcsolatos szakmai 
területek, de ugyanúgy az emberis-
meret is fontos ahhoz, hogy jól tudjuk 
csinálni. Amikor Budapesten dolgoz-
tam, megismertem több tanácsadó 
cég munkáját is belülről, és valahogy 
azt éreztem, hogy ezt én tudnám job-
ban csinálni. Így döntöttem el, hogy 
megalapítom az Eastjobot egy bará-
tommal közösen, aki azóta már nincs 
a cégben. A másik oka pedig egy vé-
letlen. Több embernek is segítettem 
megtalálni – baráti szívességből – az 
ideális munkahelyét. Elláttam tanács-
csal vagy elküldtem az önéletrajzát 
egy adott hirdetésre, és azok az em-
berek azóta is ugyanott vagy abban a 
szakmában dolgoznak. Ez azt mutatta 
számomra, hogy van érzékem hozzá, 
illetve a személyes tapasztalataim 
is kellettek. Például amikor engem 
választottak ki egy vezetői állásra 
Budapesten egy nagy vállalathoz ta-
nácsadó cég által, és egy héten belül 
azt láttam, hogy nem én vagyok oda 
az ideális jelölt. Tehát pozitív-negatív 
minták alapján úgy éreztem, hogy ezt 
lehet jól és másképp csinálni.

Hogyan bővült az évek során a 
cég?

A kollégák 2010-ben kezdtek el 
csatlakozni hozzám. Az a három 
kulcsember most is a munkatár-
sam. Ők hölgyek és ez sokáig így is 

volt, aztán 2015 körül érkeztek fér-
fi ak is a céghez. Az évek folyamán 
voltak változások, de a létszám 
viszonylag stabil. Jelenleg 90 szá-
zalékban nők dolgoznak velem. A 
struktúra teljes mértékben atipikus 
módon van felépítve. Jelentősen 
megelőztük a korunkat, mert mi 
már az indulástól kötetlen munka-
időben, home offi  ce-ból, teljesen 
rugalmas keretek között végeztük 
a munkánkat. Az összes rendsze-
rünk és eszközparkunk így van ki-
alakítva. Akár a strandról, tópartról 
is tudunk dolgozni, kombinálva a 
kikapcsolódással. Mindenki úgy 
tekint rá, hogy ez nem egy mun-
ka, inkább hivatás és szenvedély. 
Nálunk Magyarországon ez a fog-
lalkoztatás még nem annyira elter-
jedt, mindössze a cégek 10 százalé-
ka alkalmazza. Bár megértem, hogy 
sokan miért félnek tőle. Ez a fog-
lalkoztatási forma a hatékonyság 
szempontjából lehet negatív, akár 
a folyamatok szétcsúszásához is 
vezethet. Persze, ilyenkor a vezető 
beavatkozik.

Hol lehet Önökkel találkozni?
A belvárosban, a Régiposta 

utcában van az irodánk, amit ter-
vezünk nagyobbra cserélni, de 
egyelőre még ide várunk minden-
kit. Olyanokat, akik munkahelyet 
keresnek, vagy akik tanácsot 
szeretnének kapni munkahelyke-
resés kapcsán. Tevékenységünk 
mára már kibővült, és jelen va-
gyunk a fejlesztések területén, 
HR-rendszerek kiépítésével és 
kiszervezett folyamatokkal is 
foglalkozunk. Ez azt jelenti, hogy 
a toborzástól kezdve a munka-
ügyi tevékenységekig minden 
szakmai feladatot végzünk. Ha 

szükséges, a bérszámfejtésbe, 
könyvelésbe is bekapcsolódunk. 
Jogi tanácsadással is segítünk, 
ha kell, sőt cégalapítás előkészí-
tésében is részt vettünk már üz-
leti partnereinknél. A tevékenysé-
günkkel nemcsak helyi igényeket 
elégítünk ki, országosan látjuk 
el feladatainkat, amire rendkívül 
büszkék vagyunk. A keresések 
kapcsán nem mi generáljuk az 
igényeket, szolgáltató cégként 
igyekszünk eleget tenni ezeknek. 
Azokon a pozíciókon dolgozunk, 
amelyek betöltése problémát 
okoz a partnereinknek. 

Miként építette a karrierjét édes-
anyaként?

Amikor elindítottam a céget, 
még nagyon kicsik voltak a gyere-
keim, a kislányom egyéves volt, a 
kisfi am pedig három. Meg voltak 
az előnyei és hátrányai is ennek. 
A gyerekek esti lefektetése után éj-
jel még órákig dolgoztam. Jó volt, 
hogy rugalmasan osztottam be az 
időmet, de azért sokszor nagyon 
fáradt voltam. Ugyanakkor ezt nem 
problémaként éltem meg. Szerin-
tem mindent meg lehet oldani, ha 
az ember akarja. Az elmúlt időszak-
ban több helyen is megjelentünk, 
mint az atipikus foglalkoztatás szó-
szólói. Én abban hiszek, hogy úgy 
tudunk egészséges gyermekeket 
nevelni – akikből később felelős 
döntéseket hozó felnőttek lesznek 
–, ha mi magunk is hitelesek va-
gyunk szülőként. Nem kell feladni 
a női szerepeinket sem azért, hogy 
komoly pozíciót tölthessünk be. At-

tól, hogy vezetők vagyunk, nem kell 
férfi ként viselkednünk. A nőiséget 
jól kell megélnünk, és ezt tehetjük 
egy erős férfi  oldalán is. Amit csi-
nálunk, azt szívvel tegyük! Példa-
mutatónak kell lennünk a gyereke-
ink előtt. Ha minket boldognak lát a 
munkánkban, kapcsolatainkban, ő 
is azt az utat fogja keresni.

Fontos az Ön számára a társadal-
mi szerepvállalás?

Hiszem azt, hogy ha valaki elkezd 
dolgozni egy adott területen, akkor 
annak előbb-utóbb vissza is kell adni 
a társadalomnak: akár egyfajta men-
tortevékenységként, akár jótékony-
sággal. Olyan kezdeményezések 
mellé álltunk, mint például a Múzsa-
díj vagy dolgoztunk együtt a Térerő 
Alapítvánnyal, ha kell adományt 
gyűjtünk, de támogatunk miskolci 
sportegyesületeket is. Itt kiemelném 
a Miskolc Steelers csapatát, ami bár 
sportban, de hasonló utat járt be, 
mint a cégünk. 12 évesek és mis-
kolci kis klubból országos bajnokká 
nőtték ki magukat, és meghatározó 
szereplői a magyar amerikaifoci-
életnek. Egy város nemcsak a mun-
kalehetőségektől lesz vonzó, hanem 
az is fontos, hogy milyen társadalmi 
életet lehet élni, ezért ebben is aktív 
szerepet vállalunk. Fontos ez a sze-
repvállalás, mert a gyermekeink is 
itt szeretnének élni. Persze ez nem 
csupán rajtunk múlik, de folyama-
tosan dolgozunk azon, hogy a Mis-
kolcról elszármazottak kövessék a 
példámat, példánkat és költözzenek 
haza, hisz ez a mi városunk, az ott-
honunk.   NHK

Kiss Krisztina és az Eastjob csapata FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

Kiss Krisztina tulajdonos, cégvezető 
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„A világ minden gyermekkel újrakezdődik!”
www.magzatom.hu

Magzatom Diagnosztikai Központ Kft., 
Miskolc, Eger

Dr. Fülöp Viktor
Időpontkérés:  Tamasi Klaudia 

06/30-497 0997, 
hétköznap napközben

Labor:  Dr. Tamasi Brigitta 
06/20-425 6622

„

• Első és második trimeszteri genetikai 
 ultrahangszűrés: 
 12–13 és 18–20 hetes terhességi korban részle-
tes genetikai ultrahangvizsgálat
• Első trimeszteri kromoszómarendellenes-
ség-szűrés  (Down-, Edwards-, 
Patau-szindrómák szűrése) nagy   
pontosságú FMF-alapú kombinált 
teszttel: első trimeszteri  
ultrahangvizsgálat és anyai vérből 
lepényi fehérjék laboratóriumi vizsgálata, 
kockázatbecslés 
FMF-szoftverrel a három leggyakoribb 
 kromoszóma-rendellenességre
• Első trimeszteri kiterjesztett 
kombinált teszt:  
kromoszómarendellenesség-szűrés 
és a korai terhességi preeclampsia/
toxémia nevű anyai betegség szűrése, 
mellyel a koraszülés egyik leggyakoribb oka 
szűrhető és előzhető meg.
• Nagy pontosságú, anyai vérben 
keringő magzati DNS-alapú 
szűrőtesztek (NIFTY)

Ajánlásával

338720

Magzatom Diagnosztikai Központ
„A világ minden gyermekkel újrakezdõdik”

„Immár több mint 10 éve, jelenleg egy egri és 
egy néhány éve indult miskolci telephellyel 

működünk. Szülészeti és nőgyógyászati, vala-
mint klinikai genetikai szűréssel foglalkozunk. 
Folyamatosan törekszünk arra, hogy páciense-
inknek a legújabb hazai és nemzetközi irányel-
veknek megfelelően a legkorszerűbb és legpon-
tosabb vizsgálatokat nyújthassuk.”

Magzati szűrővizsgálataink:
• Első és második trimeszteri genetikai ultra-
hangszűrés:
12-13 és 18-20 hetes terhességi korban részle-
tes genetikai ultrahangvizsgálat
• Első trimeszteri kromoszómarendellenesség-
szűrés (Down-, Edwards-, Patau-szindrómák 
szűrése) nagy pontosságú FMF-alapú kombi-
nált teszttel: első trimeszteri ultrahangvizsgálat 
és anyai vérből lepényi fehérjék laboratóriumi 
vizsgálata, kockázatbecslés FMF-szoftverrel a 
három leggyakoribb kromoszóma-rendellenes-
ségre
• Első trimeszteri kiterjesztett kombinált teszt: 
kromoszómarendellenesség-szűrés és a korai 
terhességi preeclampsia/toxémia nevű anyai be-
tegség szűrése, mellyel a koraszülés egyik leg-
gyakoribb oka szűrhető és előzhető meg.
– Nagy pontosságú anyai vérben keringő mag-
zati DNS-alapú szűrőtesztek (NIFTY, Trisomy)

Miről szól az első trimeszteri genetikai szűrés?
Az első trimeszteri kiterjesztett magzati szűrés 
során részletes ultrahangvizsgálat történik, mely 
a teljes anatómiai vizsgálat mellett kiegészül a 
szív korai vizsgálatával, a terhességi kor pontos 
meghatározásával, ezek révén a súlyos fejlődési 
rendellenességek mintegy 60%-át már a korai 
ultrahangon ki tudjuk szűrni, beleértve a szívhi-
bák jelentős részét is.

Az ultrahangvizsgálat az anyai szérum vizsgá-
latával egészíthető ki: ez a kombinált teszt.
A kombinált teszt során a gyakori kromoszóma-
rendellenességek (Down-, Edwards-, Patau-
szindróma) szűrése is megtörténik. Az általunk 
alkalmazott legmodernebb labortechnológiának 
és a nemzetközi ajánlásoknak megfelelő (Fetal 
Medicine Foundation-FMF) mérési protokolloknak 
köszönhetően a kombinált teszt 96-98%-os haté-
konyságú a genetikai szindrómák szűrésében.
A vérvizsgálat során lehetőség van a korai (34. 
hét előtti) preeclampsia (toxémia) közel 100%-os 
pontosságú szűrésére, ezáltal megelőzésére.

Kinek és mikor ajánlott?
A kombinált teszt, mint szűrővizsgálat az EMMI 
szakmai irányelvének megfelelően, minden kis-
mama számára ajánlott, hiszen a triszómiák 
előfordulása véletlenszerű, nem függ attól, hogy 

volt-e már a családban, illetve kisebb esély-
lyel ugyan, de fi atalkorú várandósok esetén is 
előfordulhat. (A vizsgálat, mivel szűrőteszt, így 
pozitív eredmény esetén további vizsgálatokat 
javasolunk.) A szűrés a terhesség 11. hetének 6. 
napjától a 13. hét 6. napjáig végezhető el, akár 
ikerterhességben is.

Hogyan zajlik a vizsgálat?
A vizsgálat során hasi ultrahang történik, mely-
nek időtartama 30 perc (szükség esetén akár 60 
perc); ezen családtagok is részt vehetnek, akik 
egy pluszképernyőn végigkövethetik az ultra-
hangot. Ezután megtörténik a vérvétel, majd a 
laborban az anyai szérum vizsgálata is. Az ult-
rahangvizsgálatról részletes, nemzetközi irány-
elveknek megfelelő leletet adunk, melyet fotó és 
videódokumentációval egészítünk ki. A szűrés 
eredményéről, azaz a kromoszóma-rendelle-
nességek kockázatbecsléséről még aznap, de 
legkésőbb 24 órán belül tájékoztatjuk a kisma-
mákat.

Információ
Rendelőnk megtalálható:
Miskolc, Petőfi  S. u. 5/a, Miskolci Orvos Centrumban
Kapcsolat
Magzatom Diagnosztikai Központ KFT., Dr. Fülöp Viktor kli-
nikai genetikus, szülész-nőgyógyász, magzati szűrés FMF 
és ISUOG akkreditált vizsgáló. Időpontkérés: Grósz Klaudia 
06 30 497 0997, hétköznap napközben. Bővebben: www.
magzatom.hu
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Életünk projektekben
Az idei év sikerei között tartjuk számon, hogy márciusban megnyitotta kapuit a PLM Akadémia

Nagy érdeklődéssel kísért Project 
Life Management (PLM) konfe-

renciát tartottak október 15-én a lilla-
füredi Palotaszállóban.

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke beszé-
dében azt fejtegette, hogy milyen és 
mennyire fontos készségeket várnak 
el a munkáltatók. Fel is sorolta ezeket: 
problémamegoldás, együttműködés, 
alkalmazkodókészség, kreativitás, 
innováció, érzelmi intelligencia, veze-
tői képesség, digitális kompetencia. A 
vonzó szakképzési környezet is meg-
határozó.

Lakatosné dr. Szuhai Györgyi PhD 
projektvezető, közgazdász, a Project 
Life Management programvezetője, 
tulajdonosa, a Professional Project 
Life Nonprofi t Kft. ügyvezetője, az 
EUROPÉER Európai Fejlődésért és 
Együttműködésért Közhasznú Alapít-
vány kuratóriumi elnöke elöljáróban 
kijelentette: az életünk egy átfogó 
programként fogható fel, ami projek-
tekre bontható. E projektek tudatos 
és szakszerű menedzselését segíti a 
PLM. A PLM történetében ez már a 
3. konferenciánk, ami egyben az első 
nemzetközi konferencia is, ahol lehe-
tőségünk nyílik bemutatni a program 
fejlődését és elért eredményeit. – Há-
rom gyönyörű gyermek édesanyja 
és egy szerető férj felesége vagyok 
– mondta. – Több mint 10 éve élek a 
projektek világában, ezért projektme-
nedzserként hosszú évek alatt meg-
tapasztaltam és megtanultam, hogy a 
sikeres megvalósítás záloga a részle-
tes és pontos tervezés, a folyamatos 
ellenőrzés és a váratlan események 
miatt bekövetkező hibák esetén az 
újratervezés adta lehetőségek helyes 
kihasználása. A disszertációm elké-
szítéséhez vezető úton született meg 
a PLM program, hiszen a folyamatos 
kutatások, előadások alatt állt össze 
bennem a program alapkoncepciója, 
vagyis hogy hogyan találjuk meg és 
valósítsuk meg céljainkat, álmainkat, 
a projektmenedzsment-szemlélet, il-
letve a projektmenedzsment-eszköz-
tár magánéletben való alkalmazása 
révén.

– Számomra az első és legfon-
tosabb a család, de egy sikeres, 
boldog és összetartó család mögött 

mindig egy magabiztos családfő, 
illetve családanya áll, amihez úgy 
gondolom, nélkülözhetetlen az ön-
menedzselés. Ez segít abban, hogy 
helyt tudjunk állni az élet minden 
területén, hogy kiegyensúlyozott le-
gyen életünk, hogy egyensúlyban 
legyünk önmagunkkal. Projektme-
nedzserként dolgozva egy idő után 
számomra egyértelművé vált, hogy 
a projektmenedzsment-módszere-
ket és -eszközöket alkalmazom a 
magánéletem menedzselése során 
is, és ez nagyon sokat segített ab-
ban, hogy egyensúlyban legyen a 
munkám és a magánéletem, abban, 
hogy a magánéleti projektjeimet is 
határidőre tudjam teljesíteni, hogy 
sikeresnek érezzem magam család-
anyaként, nőként és üzletasszony-
ként egyaránt. Hogy minél szélesebb 
körben elterjedjen a projektszemlélet 
magánéletben való alkalmazása és 
a módszer tudományos alátámasz-
tására 2017-ben megjelent a Tu-
datos életvezetés című kézikönyv. 
2019-ben a PLM program követke-

ző mérföldköveként megjelent egy 
sokkal gyakorlatiasabb, a hétközna-
pi emberek számára „könnyebben 
emészthető” kézikönyv A tudatos 
életvezetés tanulható címmel. Az 
idei év sikerei között tartjuk számon, 
hogy márciusban megnyitotta kapuit 
a PLM Akadémia, ahol a PLM prog-
ram speciális tudásbázisának segít-
ségével különböző képzési csoma-
gok keretében elsajátítható többek 
között a célkitűzés, az önismeret, 
az önmenedzselés-önmegvalósí-
tás, illetve a projektmenedzsment 
magánéletben való alkalmazása. 
Az akadémiai képzések, az oktatási 
anyagok akkreditálása jelenleg fo-
lyamatban van.

– A PLM program kiemelten fon-
tos területe a társadalmi felelős-
ségvállalás kérdése, ezen belül 
pedig a kisgyermekes családanyák 
munkaerőpiaci integrációjának se-
gítése. A visszatérő édesanyák leg-
fontosabb kérdései általában a kö-
vetkezők: Elavult a tudásom? Lesz 
idő a családomra, háztartásra? Jó 

anya leszek, ha mellette dolgozom 
is? Végképp nem marad magamra 
idő? Lesz erőm folytatni a karrie-
rem? A bölcsek csoportjába soroljuk 
a nyugdíjasokat, illetve a nyugdíj 
előtt állók csoportját. Őket is számos 
kérdés foglalkoztatja, egyrészt az 
anyagi biztonság, hogy miként fog-
nak megélni a nyugdíjból. Másrészt 
a feleslegessé válás gondolata, mit 
fognak kezdeni a hirtelen jött ren-
geteg szabadidővel, vagy előkerül 
akár a haláltól való félelem gondo-
lata. Ami a legfontosabb, az a po-
zitív gondolkodás. Ebben a korban 
is menedzselni kell projektjeinket, 
tudatosan élni mindennapjainkat. 
Ellenőrzés nélkül nem tudjuk elér-
ni azokat az eredményeket, amiket 
kitűztünk magunk elé. Vekerdy Ta-
más emlékének és munkásságának 
tisztelegve az ő gondolataival zárom 
előadásom: „Öröm és élmény nélkül 
nincs hatékony tanulás, hanem ehe-
lyett szorongás és unalom. A világ 
és az ember érthetetlennek tűnik, 
holott nem az.”  BGy

Lakatosné dr. Szuhai Györgyi és Bihall Tamás  FOTÓ: BUZAFALVI GYŐZŐ
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A munkám a hivatásom 
és egyben a hobbim is

Az összetartás, a szeretet 
mindig átlendített a prob-
lémákon, a boldog család-
nak összetartó ereje van

Szeretem, ha rálátásom van a 
munkám minden területére – 
mondja Lakatosné dr. Szuhai 
Györgyi, aki tíz éve csöppent a 
projektek világába.
Lakatosné dr. Szuhai Györgyi 
egyébként PhD-projektvezető, 
közgazdász, a Project Life 
Management programvezetője, 
tulajdonosa, a Professional Project 
Life Nonprofi t Kft. ügyvezetője, 
az EUROPÉER Európai Fejlődésért 
és Együttműködésért Közhasznú 
Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Mi volt a gyerekkori álma, amikor 
arról volt szó, hogy mi leszek, ha 
nagy leszek?
Gyermekként konkrét elképze-
lésem, vágyam volt azzal kap-
csolatban, hogy mivel szeretnék 
foglalkozni, ha felnövök nem 

volt, viszont egy dologra kicsi 
gyermekkorom óta tudatosan 
készültem. Mivel szerencsére 
olyan családból származom, 
ahol az összetartás és a szeretet 
mindig átlendített a problémá-
kon, tudtam, hogy egyszer én is 
szeretnék egy boldog család ösz-
szetartó ereje lenni, gyermeke-
im példaképe, ahogy én is annak 
tekintem a szüleimet.

Mikor érezte, hogy a mostani szak-
máját szeretné csinálni?
Több mint tíz éve csöppentem a 
projektek világába, de a szerve-
zés, a hatékony kommunikáció 
már korábban is életem szer-
ves része volt. A mesterszakon 
készített diplomamunkámhoz 
szükséges kutatások alatt kez-
dett körvonalazódni bennem a 
Project Life Management (PLM) 
alapkoncepciója, majd a doktori 
iskola elvégzése és a disszertáci-
óm készítése közben kristályo-
sodott ki bennem a teljes prog-

ram, annak oktatási rendszerbe 
illesztése, illetve a társadalmi fe-
lelősségvállalás jelentősége. Mi-
óta összeállt a fejemben a PLM- 
program minden kis részlete 
minden erőmet és energiámat 
arra összpontosítottam, hogy a 
lehető leghatékonyabban me-

nedzseljem a programot, azóta 
érzem, hogy a munkám a hivatá-
som és egyben a hobbim.

Milyen küzdelem, harc, tanulás, 
elszánás, szorgalom kellett ahhoz, 
hogy ott tartson, ahol most van je-
lenleg?
Természetesen hosszú és rögös 
út vezetett idáig, hogy felépít-
sem mindazt, amit eddig elér-
tem, létrehoztam. A kitartás és 
az önmagamba, az álmaimba 
vetett hit volt a legfontosabb, 
ami mindig átsegített a nehéz 
időszakokon, és hogy stílszerű 
legyek a projektmenedzsment-
technikák alkalmazása; a ter-
vezés, szükség esetén az újra-
tervezés. A Life Long Learning 
elkötelezett híveként napi szin-
ten fejlesztem magam az élet 
minden területén. Szeretem, ha 
rálátásom van a munkám min-
den területére, ennek érdeké-
ben rendszeresen járok képzé-
sekre, konferenciákra.  BGY

Lakatosné dr. Szuhai Györgyi szerettei, gyermekei és férje társaságában  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Lakatosné dr. Szuhai Györgyi elő-
adását tartja a Palotaszállóban 
 FOTÓ: BGY
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renciát tartottak október 15-én a lilla-
füredi Palotaszállóban.

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke beszé-
dében azt fejtegette, hogy milyen és 
mennyire fontos készségeket várnak 
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határozó.
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Life Nonprofi t Kft. ügyvezetője, az 
EUROPÉER Európai Fejlődésért és 
Együttműködésért Közhasznú Alapít-
vány kuratóriumi elnöke elöljáróban 
kijelentette: az életünk egy átfogó 
programként fogható fel, ami projek-
tekre bontható. E projektek tudatos 
és szakszerű menedzselését segíti a 
PLM. A PLM történetében ez már a 
3. konferenciánk, ami egyben az első 
nemzetközi konferencia is, ahol lehe-
tőségünk nyílik bemutatni a program 
fejlődését és elért eredményeit. – Há-
rom gyönyörű gyermek édesanyja 
és egy szerető férj felesége vagyok 
– mondta. – Több mint 10 éve élek a 
projektek világában, ezért projektme-
nedzserként hosszú évek alatt meg-
tapasztaltam és megtanultam, hogy a 
sikeres megvalósítás záloga a részle-
tes és pontos tervezés, a folyamatos 
ellenőrzés és a váratlan események 
miatt bekövetkező hibák esetén az 
újratervezés adta lehetőségek helyes 
kihasználása. A disszertációm elké-
szítéséhez vezető úton született meg 
a PLM program, hiszen a folyamatos 
kutatások, előadások alatt állt össze 
bennem a program alapkoncepciója, 
vagyis hogy hogyan találjuk meg és 
valósítsuk meg céljainkat, álmainkat, 
a projektmenedzsment-szemlélet, il-
letve a projektmenedzsment-eszköz-
tár magánéletben való alkalmazása 
révén.

– Számomra az első és legfon-
tosabb a család, de egy sikeres, 
boldog és összetartó család mögött 

mindig egy magabiztos családfő, 
illetve családanya áll, amihez úgy 
gondolom, nélkülözhetetlen az ön-
menedzselés. Ez segít abban, hogy 
helyt tudjunk állni az élet minden 
területén, hogy kiegyensúlyozott le-
gyen életünk, hogy egyensúlyban 
legyünk önmagunkkal. Projektme-
nedzserként dolgozva egy idő után 
számomra egyértelművé vált, hogy 
a projektmenedzsment-módszere-
ket és -eszközöket alkalmazom a 
magánéletem menedzselése során 
is, és ez nagyon sokat segített ab-
ban, hogy egyensúlyban legyen a 
munkám és a magánéletem, abban, 
hogy a magánéleti projektjeimet is 
határidőre tudjam teljesíteni, hogy 
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anyaként, nőként és üzletasszony-
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datos életvezetés című kézikönyv. 
2019-ben a PLM program követke-

ző mérföldköveként megjelent egy 
sokkal gyakorlatiasabb, a hétközna-
pi emberek számára „könnyebben 
emészthető” kézikönyv A tudatos 
életvezetés tanulható címmel. Az 
idei év sikerei között tartjuk számon, 
hogy márciusban megnyitotta kapuit 
a PLM Akadémia, ahol a PLM prog-
ram speciális tudásbázisának segít-
ségével különböző képzési csoma-
gok keretében elsajátítható többek 
között a célkitűzés, az önismeret, 
az önmenedzselés-önmegvalósí-
tás, illetve a projektmenedzsment 
magánéletben való alkalmazása. 
Az akadémiai képzések, az oktatási 
anyagok akkreditálása jelenleg fo-
lyamatban van.

– A PLM program kiemelten fon-
tos területe a társadalmi felelős-
ségvállalás kérdése, ezen belül 
pedig a kisgyermekes családanyák 
munkaerőpiaci integrációjának se-
gítése. A visszatérő édesanyák leg-
fontosabb kérdései általában a kö-
vetkezők: Elavult a tudásom? Lesz 
idő a családomra, háztartásra? Jó 

anya leszek, ha mellette dolgozom 
is? Végképp nem marad magamra 
idő? Lesz erőm folytatni a karrie-
rem? A bölcsek csoportjába soroljuk 
a nyugdíjasokat, illetve a nyugdíj 
előtt állók csoportját. Őket is számos 
kérdés foglalkoztatja, egyrészt az 
anyagi biztonság, hogy miként fog-
nak megélni a nyugdíjból. Másrészt 
a feleslegessé válás gondolata, mit 
fognak kezdeni a hirtelen jött ren-
geteg szabadidővel, vagy előkerül 
akár a haláltól való félelem gondo-
lata. Ami a legfontosabb, az a po-
zitív gondolkodás. Ebben a korban 
is menedzselni kell projektjeinket, 
tudatosan élni mindennapjainkat. 
Ellenőrzés nélkül nem tudjuk elér-
ni azokat az eredményeket, amiket 
kitűztünk magunk elé. Vekerdy Ta-
más emlékének és munkásságának 
tisztelegve az ő gondolataival zárom 
előadásom: „Öröm és élmény nélkül 
nincs hatékony tanulás, hanem ehe-
lyett szorongás és unalom. A világ 
és az ember érthetetlennek tűnik, 
holott nem az.”  BGy

Lakatosné dr. Szuhai Györgyi és Bihall Tamás  FOTÓ: BUZAFALVI GYŐZŐ
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A munkám a hivatásom 
és egyben a hobbim is

Az összetartás, a szeretet 
mindig átlendített a prob-
lémákon, a boldog család-
nak összetartó ereje van

Szeretem, ha rálátásom van a 
munkám minden területére – 
mondja Lakatosné dr. Szuhai 
Györgyi, aki tíz éve csöppent a 
projektek világába.
Lakatosné dr. Szuhai Györgyi 
egyébként PhD-projektvezető, 
közgazdász, a Project Life 
Management programvezetője, 
tulajdonosa, a Professional Project 
Life Nonprofi t Kft. ügyvezetője, 
az EUROPÉER Európai Fejlődésért 
és Együttműködésért Közhasznú 
Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Mi volt a gyerekkori álma, amikor 
arról volt szó, hogy mi leszek, ha 
nagy leszek?
Gyermekként konkrét elképze-
lésem, vágyam volt azzal kap-
csolatban, hogy mivel szeretnék 
foglalkozni, ha felnövök nem 

volt, viszont egy dologra kicsi 
gyermekkorom óta tudatosan 
készültem. Mivel szerencsére 
olyan családból származom, 
ahol az összetartás és a szeretet 
mindig átlendített a problémá-
kon, tudtam, hogy egyszer én is 
szeretnék egy boldog család ösz-
szetartó ereje lenni, gyermeke-
im példaképe, ahogy én is annak 
tekintem a szüleimet.

Mikor érezte, hogy a mostani szak-
máját szeretné csinálni?
Több mint tíz éve csöppentem a 
projektek világába, de a szerve-
zés, a hatékony kommunikáció 
már korábban is életem szer-
ves része volt. A mesterszakon 
készített diplomamunkámhoz 
szükséges kutatások alatt kez-
dett körvonalazódni bennem a 
Project Life Management (PLM) 
alapkoncepciója, majd a doktori 
iskola elvégzése és a disszertáci-
óm készítése közben kristályo-
sodott ki bennem a teljes prog-

ram, annak oktatási rendszerbe 
illesztése, illetve a társadalmi fe-
lelősségvállalás jelentősége. Mi-
óta összeállt a fejemben a PLM- 
program minden kis részlete 
minden erőmet és energiámat 
arra összpontosítottam, hogy a 
lehető leghatékonyabban me-

nedzseljem a programot, azóta 
érzem, hogy a munkám a hivatá-
som és egyben a hobbim.

Milyen küzdelem, harc, tanulás, 
elszánás, szorgalom kellett ahhoz, 
hogy ott tartson, ahol most van je-
lenleg?
Természetesen hosszú és rögös 
út vezetett idáig, hogy felépít-
sem mindazt, amit eddig elér-
tem, létrehoztam. A kitartás és 
az önmagamba, az álmaimba 
vetett hit volt a legfontosabb, 
ami mindig átsegített a nehéz 
időszakokon, és hogy stílszerű 
legyek a projektmenedzsment-
technikák alkalmazása; a ter-
vezés, szükség esetén az újra-
tervezés. A Life Long Learning 
elkötelezett híveként napi szin-
ten fejlesztem magam az élet 
minden területén. Szeretem, ha 
rálátásom van a munkám min-
den területére, ennek érdeké-
ben rendszeresen járok képzé-
sekre, konferenciákra.  BGY

Lakatosné dr. Szuhai Györgyi szerettei, gyermekei és férje társaságában  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Lakatosné dr. Szuhai Györgyi elő-
adását tartja a Palotaszállóban 
 FOTÓ: BGY
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„A világ minden gyermekkel újrakezdődik!”
www.magzatom.hu

Magzatom Diagnosztikai Központ Kft., 
Miskolc, Eger

Dr. Fülöp Viktor
Időpontkérés:  Tamasi Klaudia 

06/30-497 0997, 
hétköznap napközben

Labor:  Dr. Tamasi Brigitta 
06/20-425 6622

„

• Első és második trimeszteri genetikai 
 ultrahangszűrés: 
 12–13 és 18–20 hetes terhességi korban részle-
tes genetikai ultrahangvizsgálat
• Első trimeszteri kromoszómarendellenes-
ség-szűrés  (Down-, Edwards-, 
Patau-szindrómák szűrése) nagy   
pontosságú FMF-alapú kombinált 
teszttel: első trimeszteri  
ultrahangvizsgálat és anyai vérből 
lepényi fehérjék laboratóriumi vizsgálata, 
kockázatbecslés 
FMF-szoftverrel a három leggyakoribb 
 kromoszóma-rendellenességre
• Első trimeszteri kiterjesztett 
kombinált teszt:  
kromoszómarendellenesség-szűrés 
és a korai terhességi preeclampsia/
toxémia nevű anyai betegség szűrése, 
mellyel a koraszülés egyik leggyakoribb oka 
szűrhető és előzhető meg.
• Nagy pontosságú, anyai vérben 
keringő magzati DNS-alapú 
szűrőtesztek (NIFTY)

Ajánlásával

338720

Magzatom Diagnosztikai Központ
„A világ minden gyermekkel újrakezdõdik”

„Immár több mint 10 éve, jelenleg egy egri és 
egy néhány éve indult miskolci telephellyel 

működünk. Szülészeti és nőgyógyászati, vala-
mint klinikai genetikai szűréssel foglalkozunk. 
Folyamatosan törekszünk arra, hogy páciense-
inknek a legújabb hazai és nemzetközi irányel-
veknek megfelelően a legkorszerűbb és legpon-
tosabb vizsgálatokat nyújthassuk.”

Magzati szűrővizsgálataink:
• Első és második trimeszteri genetikai ultra-
hangszűrés:
12-13 és 18-20 hetes terhességi korban részle-
tes genetikai ultrahangvizsgálat
• Első trimeszteri kromoszómarendellenesség-
szűrés (Down-, Edwards-, Patau-szindrómák 
szűrése) nagy pontosságú FMF-alapú kombi-
nált teszttel: első trimeszteri ultrahangvizsgálat 
és anyai vérből lepényi fehérjék laboratóriumi 
vizsgálata, kockázatbecslés FMF-szoftverrel a 
három leggyakoribb kromoszóma-rendellenes-
ségre
• Első trimeszteri kiterjesztett kombinált teszt: 
kromoszómarendellenesség-szűrés és a korai 
terhességi preeclampsia/toxémia nevű anyai be-
tegség szűrése, mellyel a koraszülés egyik leg-
gyakoribb oka szűrhető és előzhető meg.
– Nagy pontosságú anyai vérben keringő mag-
zati DNS-alapú szűrőtesztek (NIFTY, Trisomy)

Miről szól az első trimeszteri genetikai szűrés?
Az első trimeszteri kiterjesztett magzati szűrés 
során részletes ultrahangvizsgálat történik, mely 
a teljes anatómiai vizsgálat mellett kiegészül a 
szív korai vizsgálatával, a terhességi kor pontos 
meghatározásával, ezek révén a súlyos fejlődési 
rendellenességek mintegy 60%-át már a korai 
ultrahangon ki tudjuk szűrni, beleértve a szívhi-
bák jelentős részét is.

Az ultrahangvizsgálat az anyai szérum vizsgá-
latával egészíthető ki: ez a kombinált teszt.
A kombinált teszt során a gyakori kromoszóma-
rendellenességek (Down-, Edwards-, Patau-
szindróma) szűrése is megtörténik. Az általunk 
alkalmazott legmodernebb labortechnológiának 
és a nemzetközi ajánlásoknak megfelelő (Fetal 
Medicine Foundation-FMF) mérési protokolloknak 
köszönhetően a kombinált teszt 96-98%-os haté-
konyságú a genetikai szindrómák szűrésében.
A vérvizsgálat során lehetőség van a korai (34. 
hét előtti) preeclampsia (toxémia) közel 100%-os 
pontosságú szűrésére, ezáltal megelőzésére.

Kinek és mikor ajánlott?
A kombinált teszt, mint szűrővizsgálat az EMMI 
szakmai irányelvének megfelelően, minden kis-
mama számára ajánlott, hiszen a triszómiák 
előfordulása véletlenszerű, nem függ attól, hogy 

volt-e már a családban, illetve kisebb esély-
lyel ugyan, de fi atalkorú várandósok esetén is 
előfordulhat. (A vizsgálat, mivel szűrőteszt, így 
pozitív eredmény esetén további vizsgálatokat 
javasolunk.) A szűrés a terhesség 11. hetének 6. 
napjától a 13. hét 6. napjáig végezhető el, akár 
ikerterhességben is.

Hogyan zajlik a vizsgálat?
A vizsgálat során hasi ultrahang történik, mely-
nek időtartama 30 perc (szükség esetén akár 60 
perc); ezen családtagok is részt vehetnek, akik 
egy pluszképernyőn végigkövethetik az ultra-
hangot. Ezután megtörténik a vérvétel, majd a 
laborban az anyai szérum vizsgálata is. Az ult-
rahangvizsgálatról részletes, nemzetközi irány-
elveknek megfelelő leletet adunk, melyet fotó és 
videódokumentációval egészítünk ki. A szűrés 
eredményéről, azaz a kromoszóma-rendelle-
nességek kockázatbecsléséről még aznap, de 
legkésőbb 24 órán belül tájékoztatjuk a kisma-
mákat.

Információ
Rendelőnk megtalálható:
Miskolc, Petőfi  S. u. 5/a, Miskolci Orvos Centrumban
Kapcsolat
Magzatom Diagnosztikai Központ KFT., Dr. Fülöp Viktor kli-
nikai genetikus, szülész-nőgyógyász, magzati szűrés FMF 
és ISUOG akkreditált vizsgáló. Időpontkérés: Grósz Klaudia 
06 30 497 0997, hétköznap napközben. Bővebben: www.
magzatom.hu

Fonoda bútor!
Miskolc, József Attila u. 74. (Fonoda-udvar)

Tel.: 06-46-610-279• 06-70-285-6794
Nyitva:  hétfőtől péntekig: 09-től 18-ig.   Szombat: 09-től 13-ig.  Vasárnap: zárva

Mamuzsich Ferenc e.v., a Cofi dis magyarországi fi óktelepének hitelközvetítője 
Miskolcon belül akár díjtalan, vidékre kedvezményes házhoz szállítással.

Üzletünkben áruhitelre is 
vásárolhat!

FUTAMIDŐ 6–60 HÓ. THM 30,99%

ÉTKEZŐK, SZEKRÉNYSOROK,  KONYHASZEKRÉNYEK, 
IRODABÚTOROK, ÜLŐGARNITÚRÁK, ÁGYAK, 

KOMÓDOK, KISBÚTOROK KAPHATÓK. 

3D KONYHATERVEZÉS!

339321

WWW.FONODABUTOR.HU

ÓRIÁSI 
bemutató-

készlet 
HELYBEN!

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/FONODA-B%C3%BATOR-422810384721659/

TÁLCÁN KÍNÁLJUK AZ ÜGYFELEKET!

Opten Informatikai Kft. • 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. , Gateway Office Park, 1. torony, 4. emelet  
Tel.: +36 1 222 3130  •  opten@opten.hu • www.opten.hu

Egyszerű és gyors leválogatás:

 ▶ 15 féle lehetséges leválogatási szempont (főtevékenység, árbevétel, székhely, 
megye, létszám, alapítás dátuma, bejegyzés dátuma stb.);

 ▶ 19 féle visszakérhető adat;

 ▶ Hazánkban bejegyzett összes, rendben működő cégek között keres, amelyek 
ellen nincsen semmilyen megszüntetésre irányuló eljárás, ez kb. 450 ezer 
társas vállalkozást jelent;

A több százezres - telefonszámot, e-mail címet, létszám- és árbevétel kategóriát is 
tartalmazó - önkiszolgáló marketing adatbázis!

Piactérkép – az önkiszolgáló marketing adatbázis
15 különböző szűrési feltétel – 19 féle visszakérhető adat

Tevékenységi körünk: 
� Kéménytisztítás            � Karbantartás � Kéményátvétel 
� Tervfelülvizsgálat � Szaktanácsadás 

3800 Szikszó, Pázmány P. tér 14. fszt. 3.
Telephely: 3531 Miskolc, Schweidel út 13.

Tel.: +36 46 596 396, Mobil: +36 20 999 6012
www.abakemeny.hu • kozpont@abakemeny.hu

ABAKÉMÉNY KFT.

 Mi így vigyázunk 
cége, vállalkozása

biztonságára!
 

 

Felhívjuk a figyelmét!

GÁZKÉMÉNYEIT 2 évente, 
szilárd kéményeit évente
kötelezõ felülvizsgáltatnia!

Az Ön megbízható kéményseprõje 
várja hívását, s elvégzi a szükséges 
ellenõrzést, hogy cégének székhelye, 
telephelye biztonságban legyen!

Hívjon bennünket, mi garantáljuk a legjobb árakat!

348349

Interior Bútor és Lakberendezés 
3531 Miskolc, Kiss Ernő utca 27. Tel.: 70/6111499  

Nyitvatartás:
H–P: 9–18
SZ: 9–13
V: Zárva
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A Premier adaptálja a külföldi újításokat
A csoportban történõ mûvészeti nevelés szociálisan is érzékenyebbé teszi a gyermekeket

A Premier Alapfokú Művészeti Isko-
la 2006-os létrejötte óta céljának 

és küldetésének tekinti a művészetek 
iránt érdeklődő gyermekek összefo-
gását és szakirányú oktatását, neve-
lését.
– A művészeti iskolánk célja, hogy a 
művészetekre fogékony gyermekek 
a sokféle művészeti ág között meg-
találják azt, amelyikben ki tudnak 
teljesedni, amelynek segítségével 
olyan önbizalommal teli felnőttekké 
válnak, akik meg tudják valósítani ön-
magukat, tehetségükkel és kreativitá-
sukkal segíteni és támogatni tudják 
szűkebb és tágabb környezetüket. A 
Premier adaptálja a külföldi újításo-
kat, a csoportban történő művészeti 
nevelés szociálisan is érzékenyebbé 
teszi a gyermekeket. Megyénkben 
Arnót, Bánréve, Boldva, Gesztely, 
Hejőkeresztúr, Kázsmárk, Mályi, 
Ónod, Sajószentpéter, Sajóvámos, 
Sajószentpéter, Taktaharkány és 
Tiszabábolna településeken oktatunk, 
emellett pedig Miskolcon több általá-
nos iskolában és egy független Győri 
kapui telephelyen. Tanulóink létszá-
ma a két megyében – Borsod-Aba-
új-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyékben – együttesen idén 
is meghaladja a 2000 főt. Iskolánkban 
a művészetek iránt érdeklődő gyer-
mekek és szüleik 4 művészeti ág kí-
nálatából választhatják ki a számukra 
legmegfelelőbbet: képzőművészet, 
zeneművészet, táncművészet és 
színművészet. A képzés ideje minden 
tanszakon 12 év: 2 év előképző év-
folyam, 6 év alapfokú évfolyam és 4 
év továbbképző évfolyam. Tanulóink 
nagy része 8 év tanulás után alapfo-
kú művészeti vizsgát tesz. Akkreditált 
tehetségpontot is működtetünk.

Zeneművészet
A zeneművészeti tanszakunk iránt 
érdeklődők több tanszak közül vá-
laszthatnak: zongora tanszak, gitár 
tanszak, dob tanszak, fúvós tanszak 
(furulya, harsona, szaxofon, trombi-
ta), citera tanszak, ének tanszak, népi 
ének tanszak. A zeneoktatás egyéni 
órák keretein belül folyik, amelyhez 
csoportos szolfézsoktatás is kapcso-
lódik. 

Táncművészet
A táncművészet tanszakunkon a ta-
nulók többféle táncforma közül vá-

laszthatnak: társastánc, modern tánc, 
valamint néptánc. A tanszakra beirat-
kozó tanulók minden táncművészeti 
ágban mozgáskultúrájuk sokirányú 
fejlesztésére kapnak lehetőséget. A 
tanév során napról napra fejlődik a 
ritmusérzékük, növekszik az ügyessé-
gük, az állóképességük. 

Képző- és iparművészet
A képző- és iparművészet tanszak 
tanulói évről évre sikeresen felvételi 
vizsgát tesznek a művészeti kép-
zést folytató, középfokú és felsőfokú 
oktatási intézményekbe. Az elmúlt 
évben hirdettük meg első ízben az I. 

Gesztelyi Kiscsillag Összművészeti 
Minősítő Versenyünket, amely az idén 
hagyományt teremtve Vándorcsillag 
néven folytatódik.

Színművészet
A színművészet sokféle tudást egyesít 
magában. Egy jó színművésznek egy-
szerre kell tudnia beszélni, énekelni, 
színpadon mozogni és táncolni, má-
sokra fi gyelni és csapatban dolgozni. 
Színművészet tanszakunkon e sok-
féleség elsajátítását kínáljuk a beirat-
kozó tanulóinknak. Minden tanév leg-
kiemelkedőbb és legszínvonalasabb 
eseménye az év végi Gálaműsor, 
amelynek alapját a színművészet tan-
szak tanulóinak szereplése biztosítja. 
Ez a gála nagy élményt jelent a gyer-
mekek és felnőttek számára egyaránt, 
a szereplés öröme pedig új lendületet 
ad a tanulóknak e sokoldalú művé-
szeti ág további megismeréséhez. 
Nagy szeretettel hívunk meg minden 
érdeklődőt a legközelebbi – 2020. má-
jus 23-án 16 órai kezdettel, a miskolci 
Művészetek Házában megrendezés-
re kerülő – gálaműsorunkra, hogy 
mindezeket saját maga is megtapasz-
talhassa.  ÉM

34
11
52

A TÁNCMŰVÉSZET TANSZAK TANULÓINAK 
LEGUTÓBBI SZÉP EREDMÉNYEI:
�X. Napfény Országos Társastánc Fesztivál (Szeged) – gyermek II., junior és ifjúsági társastánc   
 csoportok – arany minősítést szereztek.
��Dancenet Kupa (Csömör) junior duó kategória – 2 társastánc tanszakos tanulónk már harmadszor  
 szerzett aranyérmet.
��MLTSZ Tiszaújvárosi Területi Kvalifi káció – néptáncos csoportjaink modern folklór kategóriában 
 I. és II. helyezést értek el.
�I. Dance Universum Nemzetközi Minősítő Táncverseny – boldvai telephelyünk modern táncosai   
 ezüst minősítést szereztek.
�Abigél Minősítő Verseny (Nyíregyháza) – modern tánc csapatunk ezüst minősítést, néptáncosaink  
 pedig bronz minősítést kaptak.
�MLTSZ Európa Bajnokság (Balatonfüred) – jánkmajtisi telephelyünk modern tánc csoportja 
 I. helyezést ért el.

Sokféle tudást egyesít magában a színművészet                                                                     Többféle táncforma sajátítható el FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM 

Több zenei tanszék közül választhatnak

Képző- és iparművészeti kellékek
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Alapvetően fejvadászattal foglalkozik az Eastjob
Jelentõsen megelõztük a korunkat, mert mi már az induláskor így kezdtünk el dolgozni

A miskolci székhelyű Eastjob sze-
mélyzeti tanácsadással foglalko-

zó cég 12 éve működik töretlenül.

Jelenleg nyolc alkalmazottal, de most 
tervezik bővíteni a létszámot további 
négy fővel a megnövekedett munka 
miatt. Mindez Kiss Krisztina tulajdo-
nos, ügyvezetőnek köszönhető. – A 
cég indításakor több cél is motivált, 
az egyik, hogy volt egy álmom. Sze-
rettem volna olyan tevékenységet 
folytatni, amivel maradandót alkotok, 
amivel tudok egy picit adni nemcsak 
a szűkebb, de a tágabb környezetem-
nek is. A HR-ben találtam meg mind-
azt, amit szeretek csinálni. Azt a fajta 
tudást, amivel rendelkezem, itt tudom 
jól kamatoztatni. Rengeteg olyan terü-
lete van, amit alkalmazunk a mai na-
pig, de alapvetően fejvadászattal fog-
lalkozunk. A jogszabályismeretektől 
kezdve a számviteli és adózási isme-
retekig, a HR-rel kapcsolatos szakmai 
területek, de ugyanúgy az emberis-
meret is fontos ahhoz, hogy jól tudjuk 
csinálni. Amikor Budapesten dolgoz-
tam, megismertem több tanácsadó 
cég munkáját is belülről, és valahogy 
azt éreztem, hogy ezt én tudnám job-
ban csinálni. Így döntöttem el, hogy 
megalapítom az Eastjobot egy bará-
tommal közösen, aki azóta már nincs 
a cégben. A másik oka pedig egy vé-
letlen. Több embernek is segítettem 
megtalálni – baráti szívességből – az 
ideális munkahelyét. Elláttam tanács-
csal vagy elküldtem az önéletrajzát 
egy adott hirdetésre, és azok az em-
berek azóta is ugyanott vagy abban a 
szakmában dolgoznak. Ez azt mutatta 
számomra, hogy van érzékem hozzá, 
illetve a személyes tapasztalataim 
is kellettek. Például amikor engem 
választottak ki egy vezetői állásra 
Budapesten egy nagy vállalathoz ta-
nácsadó cég által, és egy héten belül 
azt láttam, hogy nem én vagyok oda 
az ideális jelölt. Tehát pozitív-negatív 
minták alapján úgy éreztem, hogy ezt 
lehet jól és másképp csinálni.

Hogyan bővült az évek során a 
cég?

A kollégák 2010-ben kezdtek el 
csatlakozni hozzám. Az a három 
kulcsember most is a munkatár-
sam. Ők hölgyek és ez sokáig így is 

volt, aztán 2015 körül érkeztek fér-
fi ak is a céghez. Az évek folyamán 
voltak változások, de a létszám 
viszonylag stabil. Jelenleg 90 szá-
zalékban nők dolgoznak velem. A 
struktúra teljes mértékben atipikus 
módon van felépítve. Jelentősen 
megelőztük a korunkat, mert mi 
már az indulástól kötetlen munka-
időben, home offi  ce-ból, teljesen 
rugalmas keretek között végeztük 
a munkánkat. Az összes rendsze-
rünk és eszközparkunk így van ki-
alakítva. Akár a strandról, tópartról 
is tudunk dolgozni, kombinálva a 
kikapcsolódással. Mindenki úgy 
tekint rá, hogy ez nem egy mun-
ka, inkább hivatás és szenvedély. 
Nálunk Magyarországon ez a fog-
lalkoztatás még nem annyira elter-
jedt, mindössze a cégek 10 százalé-
ka alkalmazza. Bár megértem, hogy 
sokan miért félnek tőle. Ez a fog-
lalkoztatási forma a hatékonyság 
szempontjából lehet negatív, akár 
a folyamatok szétcsúszásához is 
vezethet. Persze, ilyenkor a vezető 
beavatkozik.

Hol lehet Önökkel találkozni?
A belvárosban, a Régiposta 

utcában van az irodánk, amit ter-
vezünk nagyobbra cserélni, de 
egyelőre még ide várunk minden-
kit. Olyanokat, akik munkahelyet 
keresnek, vagy akik tanácsot 
szeretnének kapni munkahelyke-
resés kapcsán. Tevékenységünk 
mára már kibővült, és jelen va-
gyunk a fejlesztések területén, 
HR-rendszerek kiépítésével és 
kiszervezett folyamatokkal is 
foglalkozunk. Ez azt jelenti, hogy 
a toborzástól kezdve a munka-
ügyi tevékenységekig minden 
szakmai feladatot végzünk. Ha 

szükséges, a bérszámfejtésbe, 
könyvelésbe is bekapcsolódunk. 
Jogi tanácsadással is segítünk, 
ha kell, sőt cégalapítás előkészí-
tésében is részt vettünk már üz-
leti partnereinknél. A tevékenysé-
günkkel nemcsak helyi igényeket 
elégítünk ki, országosan látjuk 
el feladatainkat, amire rendkívül 
büszkék vagyunk. A keresések 
kapcsán nem mi generáljuk az 
igényeket, szolgáltató cégként 
igyekszünk eleget tenni ezeknek. 
Azokon a pozíciókon dolgozunk, 
amelyek betöltése problémát 
okoz a partnereinknek. 

Miként építette a karrierjét édes-
anyaként?

Amikor elindítottam a céget, 
még nagyon kicsik voltak a gyere-
keim, a kislányom egyéves volt, a 
kisfi am pedig három. Meg voltak 
az előnyei és hátrányai is ennek. 
A gyerekek esti lefektetése után éj-
jel még órákig dolgoztam. Jó volt, 
hogy rugalmasan osztottam be az 
időmet, de azért sokszor nagyon 
fáradt voltam. Ugyanakkor ezt nem 
problémaként éltem meg. Szerin-
tem mindent meg lehet oldani, ha 
az ember akarja. Az elmúlt időszak-
ban több helyen is megjelentünk, 
mint az atipikus foglalkoztatás szó-
szólói. Én abban hiszek, hogy úgy 
tudunk egészséges gyermekeket 
nevelni – akikből később felelős 
döntéseket hozó felnőttek lesznek 
–, ha mi magunk is hitelesek va-
gyunk szülőként. Nem kell feladni 
a női szerepeinket sem azért, hogy 
komoly pozíciót tölthessünk be. At-

tól, hogy vezetők vagyunk, nem kell 
férfi ként viselkednünk. A nőiséget 
jól kell megélnünk, és ezt tehetjük 
egy erős férfi  oldalán is. Amit csi-
nálunk, azt szívvel tegyük! Példa-
mutatónak kell lennünk a gyereke-
ink előtt. Ha minket boldognak lát a 
munkánkban, kapcsolatainkban, ő 
is azt az utat fogja keresni.

Fontos az Ön számára a társadal-
mi szerepvállalás?

Hiszem azt, hogy ha valaki elkezd 
dolgozni egy adott területen, akkor 
annak előbb-utóbb vissza is kell adni 
a társadalomnak: akár egyfajta men-
tortevékenységként, akár jótékony-
sággal. Olyan kezdeményezések 
mellé álltunk, mint például a Múzsa-
díj vagy dolgoztunk együtt a Térerő 
Alapítvánnyal, ha kell adományt 
gyűjtünk, de támogatunk miskolci 
sportegyesületeket is. Itt kiemelném 
a Miskolc Steelers csapatát, ami bár 
sportban, de hasonló utat járt be, 
mint a cégünk. 12 évesek és mis-
kolci kis klubból országos bajnokká 
nőtték ki magukat, és meghatározó 
szereplői a magyar amerikaifoci-
életnek. Egy város nemcsak a mun-
kalehetőségektől lesz vonzó, hanem 
az is fontos, hogy milyen társadalmi 
életet lehet élni, ezért ebben is aktív 
szerepet vállalunk. Fontos ez a sze-
repvállalás, mert a gyermekeink is 
itt szeretnének élni. Persze ez nem 
csupán rajtunk múlik, de folyama-
tosan dolgozunk azon, hogy a Mis-
kolcról elszármazottak kövessék a 
példámat, példánkat és költözzenek 
haza, hisz ez a mi városunk, az ott-
honunk.   NHK

Kiss Krisztina és az Eastjob csapata FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

Kiss Krisztina tulajdonos, cégvezető 
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Családbarát közösségi tér
Egyéves lett a Nõi Erõforrás Család és KarrierPONT

Egyéves lett a Női Erőforrás 
Család és KarrierPONT, egyike 

az országban működő 71 Család 
és KarrierPONT-nak, amelyek egy 
pályázatnak köszönhetően jöttek 
létre. A megyében öt ilyen központ 
van, ebből három Miskolcon. A in-
tézmények mindegyikének kicsit 
más a profi lja. Hiripi Edina szakmai 
vezető beavatott abba, hogy mi az 
ő hivatásuk.

– A mi erősségünk abban van, 
hogy erőteljesen fókuszálunk a 
közösségi létre is. Azokat az anyá-
kat szólítjuk meg, akik az „utcáról 
jönnek be”. Akikkel találkozunk a 
játszótéren, akikkel összefutunk a 
boltban és együttérzünk, amikor 
egy csokoládéért a földhöz veri 
magát a gyerek. Akiknek átadjuk 
a helyünket a villamoson, tehát 
akik mindennapi, hús-vér anyu-
kák. Nem adatbázisból dolgozunk, 
olyan közvetlen interaktív kapcso-
latot ajánlunk nekik, amiben meg-
próbáljuk megszólítani őket és en-
nek legfontosabb eszköze a Család 
és KarrierPONT. Ami családbarát 
közösségi térként, közösségi nap-
paliként működik a belvárosban 
a Weidlich-udvarban. Ebben a kö-
zösségi térben számtalan olyan 
programot valósítunk meg, amit 
kisgyerekes családoknak szerve-
zünk. A feladatunk két részre oszlik. 
Egyrészt, hogy segítsünk az újból 
munkába álló anyáknak döntést 
hozni, visszaintegrálódni a mun-
kaerőpiacra. Fontos, hogy egyál-
talán akarnak-e visszamenni, vagy 
inkább szívesen otthon maradná-
nak még egy kicsit. Személyes fi -
gyelemmel, coachinggal segítjük 
őket. Ha a munkát választják, akkor 
tanácsadásokkal, önéletrajzírással, 
vagy amire éppen szükségük van, 
ami informatív és segítheti őket a 
visszatérésben.

Másrészt pedig segítjük őket ab-
ban, hogy visszanyerjék az önbi-
zalmukat, elérjék a céljaikat. Ha az 
anya úgy dönt, hogy még nem akar 
visszamenni dolgozni, mert még 
otthon maradna, vagy kisbabát vár, 
családalapítás előtt áll, esetleg újra 
kisbabát vár, akkor lehetővé tesz-
szük, hogy olyan programokon ve-

hessen részt, ami segíti őt a családi 
életben való kiteljesedésben.

Milyen programok ezek?
Ezek lehetnek különféle foglako-

zások. Például szerdán délelőtt 10 
órakor tartjuk a „tízórai klubunkat”, 
ahol mindig más sémát dolgozunk 
fel. A Facebook-oldalunkon vagy 
a weboldalunkon lehet követni az 
aktuális információkat ezzel kap-
csolatban. A tematikus klubok 
mellett várjuk őket spontán is. Na-
gyon sok anyuka van, aki csak úgy 
bejön hozzánk, mert tisztába kell 
tenni a babát, vagy csak elfárad-
tak, megpihennének kicsit, megin-
nának egy kávét, vagy a kicsi éhes, 
megszoptatnák vagy megmelegí-
tenék a bébiételt. Az is előfordul, 
hogy ezek az anyukák hirtelen 
társaságban találják magukat, hi-
szen ketten-hárman összejönnek. 
A közösségépítés mellett felada-
tunk még, hogy együtt dolgozzunk 
a munkáltatókkal is. Őket egyrészt 
próbáljuk érzékenyíteni a kisgye-
rekes anyukák foglalkoztatásának 
irányába, másrészt népszerűsítjük 
számukra azokat az atipikus fogla-
koztatási formákat, aminek az alkal-
mazásával könnyebben juthatnak 
munkavállalóhoz. Ezeket a progra-
mokat jellemzően nem itt szervez-
zük a székhelyünkön, hanem külső 
helyszíneken, állásbörzéken, konfe-
renciákon, fórumokon.

Hányan és hogyan dolgoznak 
Önöknél?

A munkavállalóinkat mi magunk 
is rugalmasan foglalkoztatjuk. Itt a 

központban két-három ember van 
általában. Van, aki vállalkozóként, 
van, aki kötetlen vagy rugalmas 
munkaidőben dolgozik nálunk. Ez 
egy nagy kihívás számunkra is, ami 
nem mindig könnyű, de mégis rend-
kívül szép feladat. A szakemberek 
gárdája nagyon vegyes, dolgozik 
nálunk szociálpedagógus, közgaz-
dász, rekreációs és egészségfej-
lesztő, kommunikációs szakértő, 
HR-menedzser, TB-tanácsadó, én 
például gyógypedagógus vagyok. 
Mindenki valahogyan illeszkedik 
a programba. Jelenleg csak nők a 
kollégáim, de egyáltalán nem biz-
tos, hogy nem érkezik majd férfi  a 
csapatba.

Ha már női erőforrásról beszélünk, 
akkor illik megemlíteni a nők mellett 
álló férfi akat, apákat is. Ők hogyan 
kapcsolódnak ide?

A családbarát foglalkoztatásról 
szólva nagyon sok fórumon el-
hangzott már, hogy fontos az ati-
pikus foglalkoztatás, de nemcsak 
a nőknek, a férfi ak esetében is. 
A családdá válás folyamata nem 
könnyű egyik félnek sem. Sok pár-

kapcsolat megborul, amikor érke-
zik az első gyermek vagy netán a 
második vagy harmadik is. Az em-
berek megküzdési stratégiái pedig 
különbözőek. Fontos lenne, hogy 
a munkáltatók a férfi ak – újdonsült 
apukák – felé is tudjanak kiemelt fi -
gyelemmel fordulni. Hiszen a férfi ak 
stratégiája az egzisztencia építése. 
Amíg az anyuka a babával foglalko-
zik, ők szeretnék megteremteni az 
anyagi biztonságot. Nagyon erős 
teher nyomja az ő vállukat is. Ha a 
dolgukat megkönnyítenénk, akkor 
sokkal kevesebb lenne a panasz 
az édesanyák részéről. Apa soha 
nincs otthon, nem ér haza időben – 
ezek tipikus élethelyzetek. Ha meg-
felelő szemlélettel és intézkedések-
kel fordulnánk a férfi ak irányába, 
azzal is a nőket segítenénk.

Tudna erre konkrét példát is említeni?
Nem kirívó, egyedi eset, sőt in-

kább mondhatjuk, hogy jellemző, 
amikor apa hazaér a munkából 
és otthon nem találja makulátlan 
rendben a háztartást, akkor anyát 
hibáztatja. Hiszen ő szeretne fel-
építeni egy új, hibátlan struktúrát, 
de nem érti, miért nem megy. Ezért 
nem szabad hibáztatni őt, mert ezt 
nem gonoszságból teszi. Ha ezt 
felismerjük és tudjuk kezelni, akkor 
nem megy a párkapcsolat rovásá-
ra. Akár egy válástól is megmenti a 
családot. Nem szabad hagyni, hogy 
az anya elszigetelődjön! Így komoly 
erőforrásokat veszíthetünk el. Ezért 
is fontos a közösség, hogy lássák a 
nők, nincsenek egyedül.  NHK
Elérhetőség: 
www.noieroforrasmiskolc.hu,  
www.facebook.com/noieroforras
3525 Miskolc, Széchenyi u. 19. 
(Weidlich udvar) fsz. 7  
Tel.: +36 46 617 713 , +36 31 783 5507 

Kisgyerekes anyukák foglalkoztatása FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
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Sokrétű munkája egész embert kíván 
A szálak a titkárságon futnak össze, hiszen a FUX a cégcsoport bázisa

A titkárságvezető az a személy, aki-
vel az üzleti partner, a cég vendé-

ge először találkozik, és ő az, aki a 
főnök programját szervezi, találkozóit 
beosztja, tárgyalásait előkészíti. Ribai 
Ferencné Zsuzsa, a FUX Zrt.-ben lát-
ja el ezt a felelősségteljes feladatot. 
Azt mondta, hogy nem unatkozik, 
erre természetesen nincs ideje. Sűrű 
hétköznapjairól és a magánéletéről is 
kérdeztük.

Hány éve dolgozik a cégnél?
A FUX Zrt. a második munkahe-

lyem. Nem sokkal a cég alapítása 
után érkeztem, tehát több mint hu-
szonöt  éve dolgozom itt. Kezdettől 
a titkárságot vezetem, de emellett 
még sok más, izgalmas felada-
tom volt és jelenleg is van. A FUX 
ugyanis egyfajta bázisközpont a 
dr. Barkóczi István vezérigazgató 
által felépített cégbirodalomban. 
Beosztásom sok tanulással és ta-
pasztalattal járt: részese voltam és 
vagyok ennek a máig tartó építke-
zésnek.

Hogy érzi magát?
Ezt a szerteágazó feladatot nem 

tudnám ellátni, ha nem érezném 
magam jól a munkahelyemen, ha 
nem lenne összetartó a kollektíva, 
és ha nem lenne meg az összhang 
a főnököm és köztem. Ebben az 
esetben terhet jelentene reggelente 
bejönni. A negyedszázad hosszú 
idő, ennyi év alatt persze voltak ne-
hézségek, problémák is, de ahogy 
a főnököm rendszeresen mondja, 
azok azért vannak, hogy megoldjuk 
őket. Aztán a sikerek mindig új erőt 
adtak, és élvezem, hogy az én mun-
kám is benne van ezekben az ered-
ményekben. Amikor például a City 
Hotel Miskolc építése zajlott, szép 
lassan én is beletanultam a beru-
házással kapcsolatos teendőkbe, 
hiszen itt, a titkárságon futottak 
össze a szálak, innen mentek ki a 
szerződések, megrendelések, ide 
érkezett be minden kérdés, kérés, 
gond, amelyeknek aztán a meg-
oldásában is komoly szervezési 
feladatok jutottak nekem. Közben 
természetesen a FUX titkársági 
ügyeinek is olajozottan kellett ha-
ladni, és ahogy egyre erősödött az 
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Miskolc, Nagyváthy J. u. 1.
46/506-196, 20/326-6575, info@capelli.hu

arc- és testkezelési 
termékek a ránctalanítás 
szakértőjétől! 

Otthoni és professzionális felhasználásra!

Több mint 7000 termék és 70 márka!

www.capelli.hu webshop és információ

ÖREGEDÉSGÁTLÓ KAVIÁROS 
TERMÉKCSALÁD
Tökéletes társ az öregedés elleni 
harcban. Köszönhetően a kaviár 
erős hidratáló és antioxidáns ha-
tásának megfi atalítja az arcbőrt. 
Feltöltő hatásával selymes és bár-
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anyacég, úgy lettek egyre sűrűb-
bek a napi teendőim. Ez a munka 
egész embert kíván, fejben kell tar-
tanom a főnököm programjait, köz-
vetítenem kell az üzeneteit a kol-
légák vagy adott esetben az üzleti 
és tárgyaló partnerei felé. Hibázni 
nem lehet, mert ebben az esetben 
borulhat a jól megtervezett menet-
rendje. Néhány éve a cégcsoport 
egyik legújabb tagja, az ÉszakFerr 
Kft. ügyvezetői feladatait is ellátom, 
unatkozni tehát nem tudok. A min-
dennapjaim része a tempó és a vál-
tozatosság.

Hölgyként „nehéziparos". Megsze-
rette már ezt a területet?

Talán nem tűnik nagyképűség-
nek, de az elmúlt huszonöt eszten-
dő alatt beletanultam a kábelgyár-
tásba, legalábbis olyan szinten, 
ami egy titkárságvezetőnek elen-
gedhetetlen. Leveleket, jelentése-
ket, vezérigazgatói utasításokat, 
szerződéseket gépelek, iktatok nap 
mint nap, szervezem a találkozókat, 
értekezleteket, így volt időm megis-
merni a szakmai kifejezéseket, a 
FUX által gyártott termékeket, az 
éppen aktuális fejlesztéseket és az 
üzleti partnereket is. Ha ez nem így 
lenne, nem lennék hiteles. Mert mi-
ként nézne ki, ha a titkárság veze-
tője nem ismerné a vállalatnál zajló 
tevékenységet, nem értené, miről 
beszél a telefonáló, amikor éppen 
valamelyik futó projektünkről kér-
dez.

Hogyan készül fel a vendégei foga-
dására?

Szinte nincs olyan nap, hogy ne 
érkeznének vendégek a FUX-ba. 
Éppen ezért a fogadásuknak már 
jól bevált rutinja van. Arra mindig 
odafi gyelek, hogy a titkárság „el-
látmánya” naprakész legyen üdí-
tőkből, kávéból, teából, nassolni 
valóból, hogy ne kerüljek, kerüljünk 
kínos helyzetbe. Odafi gyelünk arra 
is, hogy igényes csészékben, szép 
poharakban, csillogó tálcákon te-
gyük az asztalra a kért italokat. 
Vannak olyan vendégeink, akiknél 
már tudom, hány cukorral szereti 
a kávét, hogy tejet vagy tejport kér 
hozzá, melyik a kedvenc üdítője, 
vagy éppen a teájához mézet sze-
retne. Látom rajtuk, hogy ezt min-
dig jóleső érzéssel nyugtázzák, és 
ettől máris barátságosabb, ottho-
nosabb lesz a tárgyalás hangulata. 

Mióta a City Hotel és a Vigadó is a 
cégcsoport tagja, az ebéd megren-
delésével nincs nagy gondom. Ele-
gendő, ha odaszólok a kollégáknak 
és máris foglalják az asztalt, vagy 
ha a vendég például időhiány miatt 
nem tud kimenni az étterembe, ki 
is szállítják a kiválasztott menüt a 
FUX-ba.  

Miként tartja a kapcsolatot dr. 
Barkóczi Istvánnal, ha külföldön tar-
tózkodik és halaszthatatlan ügyben el 
kell érnie?

Természetesen telefonon, és ha 
nem veszi fel, mert éppen tárgyal, 
tudom, hogy az első adandó alka-
lommal visszahív. Gyakran előfor-
dul ugyanis, hogy gyors döntést 
kell hozni, és a végső szót neki kell 
kimondania. Én közvetítő vagyok 
ezekben a szituációkban, és tudja, 
ha hívom, az fontos.

Sokat túlórázik? Aztán hogyan fes-
tenek a szombatjai, vasárnapjai? 

Vannak időszakok, amikor túl-
órázom, de ez nem rendszeres. A 
hétvége pedig mindig a családo-
mé, ilyenkor főzők, amit imádok, 
és a szokásos háziasszonyi teen-
dők mellett még meglátogatjuk a 
szüleimet, akik szerencsére még 
aktívak. Ez persze nem jelenti azt, 
hogy közben nem hív fel a főnö-
köm: például megbeszélt egy talál-
kozót keddre, írjam be a naptárába, 
vagy megkérdezi, szerdán sza-
bad-e mondjuk két órakor. Ezt már 
természetesnek veszi a családom, 
hiszen az elmúlt évek alatt kicsit ők 
is fuxosok lettek, olyannyira, hogy 
a lányom néhány éve már a cég 
külkereskedői csapatát erősíti.

Bizonyára rengeteg magas beosz-
tású embert ismer...

Miután a főnököm aktív a közélet-
ben is, valóban gyakran megfordul-
nak a cégnél a szakmai partnerek 
mellett politikusok, újságírók, a 
Lions Klub tagjai, az egyetem ok-
tatói, hogy csak néhány példát em-
lítsek. Ilyenkor mindig azt tartom 
szem előtt, hogy ők a főnököm ven-
dégei, akiknek udvarias, előzékeny, 
kedves fogadtatás jár. Ilyenkor én a 
FUX-ot képviselem, ehhez tartom 
magam. Természetesen vannak 
közöttük olyanok, akiket már rég-
ről ismerek, velük közvetlenebb, 
barátibb a kapcsolatom.

Öltözködés, divat, smink, hajvise-
let...

Szeretek szépen, divatosan öl-
tözni, és ügyelek arra, hogy mindig 
ápolt legyek. Éppen ezért a fodrász-
nál és a kozmetikusnál rendszeres 
vendég vagyok. Ami a sminket ille-
ti, a mindennapokban nem nagyon 
élek vele, de vannak alkalmak, ami-
kor elengedhetetlen.

Mivel tölti a szabadidejét?
Ahogy már mondtam, imádok 

főzni. Szeretek új recepteket kipró-
bálni, de a jól bevált fogások elké-
szítése is élvezetet okoz, kikapcsol 
a heti hajtásból. Örülök, amikor 
a szeretteim jóízűen, csendben 
fogyasztják a vasárnapi ebédet, 
ilyenkor bezsebelem az elismeré-
süket. Nagy szenvedélyem az olva-
sás is, de sajnos nem jut rá annyi 
időm, mint amennyit szeretnék. 
Vannak kedvenc lapjaim, azokra 
azért mindig „lopok” egy kis időt.

Várja már az esztendő végét?
Kettős érzésem van az év végé-

vel kapcsolatban. Egyrészt ilyen-
kor mindig több a munka, hiszen 
már zajlik a következő üzleti év 
előkészítése, és a cégnél mindig 
nagy gondot fordítunk a partne-
reink köszöntésére is. Ezek sok 
feladattal járnak. És ehhez hozzá-
jön még a családi ünneplés elő-
készítése, amely nálunk nagyobb 
részben rám vár. Másrészt viszont 
számomra is az egyik legszebb ré-
sze az évnek a karácsonyi időszak. 
Ilyenkor hagyományosan össze-
jön a nagy családunk. Szerencsére 
a famíliánk nagyon összetartó, és 
boldog vagyok, amikor a férjem 
és a lányom mellett a szüleim és a 
testvérem családja is velünk ünne-
pel.  KT 
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tudok jól pihenni. Az erdő, azaz a 
természet szintén közel áll hoz-
zám, a közelmúltban például Kő-
kapun jártam. Nyaranta Bulgária a 
sláger a családunkban. A Fekete-
tenger partjára általában nyolc-tí-
zen megyünk, de előfordult olyan 
is, hogy baráti társaságunkkal 
együtt húszan voltunk. 

Kedvenc országa, városa?
Lengyelország és Krakkó. Az 

ottani hangulat, a hagyománya-
ik tisztelete és ápolása nálam 
mindent visz. A város csillogó, 
központja egyenesen magával 
ragadó. Amikor felültünk egy 
konfl isra és tettünk néhány kört, 
szinte madarat lehetett fogatni 
velem, de ezzel így voltak a hoz-
zátartozóim is. 

Magyarországon hova megy a leg-
szívesebben?

Mezőkövesdre. Ahová a csa-
ládom tagjaival együtt szoktam 
menni sétálni, fürödni. Nagy ked-
vencem még Pápa, ahol a roko-
naink élnek. Hazai kalandozása-
inkra a férjem szívesen elhozza 
az apukáját, én édesanyámat és 
édesapámat viszem, szóval amíg 
lehet, közösen és boldogan kere-
kedünk fel.

Szabadidejében mit csinál a leg-
szívesebben?

Zenét hallgatok – a rock a slá-
ger nálam –, sőt magam is ze-
nélek. Tíz évig zongoráztam, és 
máig gyakran megfordulok bará-
taimmal a koncerteken. Kedvenc 
hazai zenekarom az Ismerős Ar-
cok. Szeretem a hagyományőrző 
fesztiválokat, amelyek szerve-
zésében és lebonyolításában is 
szívesen veszek részt. Gondo-
lok itt többek között a a Pálinkás 
 Gönczi Gasztrofesztiválra és az 
Ongai Görhenapokra.

Hogy áll az énekléssel?
A válaszom egyértelmű: ez az 

egyik kedvenc tevékenységem, 
talán nem csoda, hiszen annak-
idején Göncön éneket is tanítot-
tam. jelenleg az ongai református 
kórus szopránját erősítem. Az 
éneklés kikapcsol és felvidít.

Kert, virágok?
A férjem segítségével igyek-

szem hangsúlyozni a zöldek iránti 

elkötelezettségemet. Ültetünk, 
ápolunk, gondozunk, óvunk. A 
házban is igyekszünk minél több 
virágot tartani: az aszparáguszok 
például a férjem nagymamájától 
származnak. Ezeket évente átül-
tetjük, és minden ablakunkban ott 
vannak, nagyon hálás növények. 
A muskátli is nagy kedvencem.

Újságok, könyv, televízió, rádió, 
internet?

Rengeteg könyvünk van, kis 
túlzással az egész lakásunk egy 
könyvtár. Nálunk olvasni mindenki 
szeret, ez a tulajdonságunk komoly 
értéket jelent, és a gyerekeinkre is 
vonatkozik. Büszke vagyok rájuk, 
hiszen a fi atalok többsége manap-
ság nem olvas. A tévénél a híreket 
helyezem előtérbe, ez általában 
nem jellemző a nőkre, nekem vi-
szont a sajátom az, hogy szeretek 
tájékozott lenni a sportban vagy 

éppen a politikában és a művé-
szetekben. A különböző csatornák 
műsorait egyébként összehasonlí-
tom, az információkat pedig úgy-
mond megszűröm, szelektálom. 
Az internetről pedig annyit, hogy 
manapság már nélkülözhetetlen 
„kellék”.

Színház, mozi?
Teátrumba örömmel megyek, idő 

hiányában azonban kevesebbet 
jutok, jutunk el, mint szeretném. 
Moziba is járunk, ha valahol a Csil-
lagok háborúja soron következő 
legújabb részét vetítik, akkor Tibi-
vel az elsők között nézzük meg.

Sport és benne foci?
DVTK-szurkoló vagyok, a fi -

úkkal nagyon szívesen megyek 
meccsekre. A nívósabb találkozó-
kat rendre megnézzük a televízió-
ban, gondolok a Bajnokok Ligájá-

nak csatáira; aztán a három évvel 
ezelőtti Európa-bajnoki fellépése-
ink idején a családi pincehelység-
ben közösen meccsnézést szer-
veztünk. Zsíros kenyér, paprika 
és paradicsom, no meg egy kis 
„szíverősítő” mellett jó hangosan 
szurkoltunk a mieinknek. Egyéb-
ként mindkét gyerekem focizik, 
már csak ezért is kedvelek össze-
csapásokra járni. 

Foglalkozik-e a nagy politikával?
Különösebben nem vagy inkább 

csak a szükséges mennyiségben. 

Polgármester-feleségként a város-
politika azonban nyilván érdekli.

Természetesen. Lehet, hogy ezt 
a férjem révén túlzásba viszem, 
de más okom is van a kötődés-
re. Korábban Göncön éltem, és 
ott több évig voltam képviselő. 
A közösségért való tenni akarást 
onnan hoztam magammal.

Elégedett-e Onga fejlődésével?
A mondás szerint az ember 

soha nem lehet elégedett. Min-
dig vannak újabb és még újabb 
célok, feladatok, amiket meg le-
het és kell valósítani. Elfogultság 
nélkül állítom: Onga szépen fej-
lődő és jó tempóban gyarapodó 
Miskolchoz közeli kertváros, ahol 
igazán szeretek élni. 

Kedvenc háziállata?
A kutyák közel állnak hozzám, 

a macskák azonban nem. A ma-
gyar vizsla a szívem csücske.

Milyen személyes tervei vannak?
A családra helyezem a hang-

súlyt, nálam ez a legfontosabb 
összetartó erő. Ezt az örökséget 
a szüleimtől hoztam. Intenzív 
életet élő nagy család a miénk. 
Tibinek és nekem is két-két gye-
rekünk van, aztán a szüleinkkel, a 
két húgommal és a családjaikkal 
ha nem is naponta, de hetente ta-
lálkozunk vagy telefonon keres-
sük meg egymást. Minden szüle-
tés- és névnapot megtartunk, de 
soha nem veszünk egymásnak 
nagy ajándékokat, inkább sütünk, 
főzünk, bográcsozunk. Jövőre 
nagy örömünkre megszületik az 
első unokánk. Abban hiszünk, 
hogy az utódaink átveszik a szo-
kásainkat, és majd képviselik az 
értékeinket.  KT
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Előadás közben

Tudatosság, mértékletesség 
és az arany középút

A visszajelzések megerősí-
tenek abban, hogy érde-
mes csinálni és van remény

Már magam sem tudom, hogyan 
kezdett foglalkoztatni a környe-
zettudatosság, néhány éve vala-
hogy észrevétlenül bekúszott az 
életembe az odafi gyelés – mondja 
Bukovenszki-Nagy Eszter kolléga-
nőnk.

Amíg a szüleimmel éltem, mindig 
fi gyeltünk arra, hogy ne csöpögjön 
a csap, lekapcsoljuk magunk után 
a villanyt, szelektíven gyűjtsük a 
hulladékot, javítsuk meg, ami el-
romlott, ne dobjunk ki ételt, ne pa-
zaroljunk és ehhez hasonlók, én ezt 
hoztam otthonról sok egyéb más 
mellett. Nekem mindez természe-
tes volt kiskorom óta, így akkor is, 
mikor már a saját lábamra álltam 
az maradt. Noha nagyon sokáig 
ugyanolyan édes tudatlanságban 
éltem, mint a világ nagy része, 
modern hippinek tartom magam, 
de mégsem éltem úgy, és bele sem 
gondoltam a fogyasztói társadalom 
negatívumaiba – fogalmaz Eszter. 
Lassan mégis felnyílt a szemem és 
rájöttem, nem igaz, hogy én nem te-
hetek semmit. Mindig is szociálisan 
érzékeny ember voltam, megérin-
tenek a világ dolgai, a környezetvé-
delem mellett például szívügyem a 
hajléktalanok sorsa is. Igyekszem 
nyitott szemmel járni a világban, és 
úgy élni benne, hogy ne ártsak. Ne 
legyek közönyös, hanem jót tegyek 
a közvetlen és a tágabb környeze-
temben is. Most sem vagyok tökéle-
tes, bőven van még hova fejlődnöm 
mind a másokra való odafi gyelés, 
mind a környezettudatosság terén. 
Úgy érzem azonban, hogy az el-
múlt években eszközölt változtatá-
sok másoknak is inspirálóak lehet-
nek, és jó irányt mutatnak, ezért is 
kezdtem el nemrégiben blogot írni 
Legkisebb lábnyom címmel. Nem 
célom a zero waste életmód, azaz 
szinte a nullára csökkenteni a hulla-
dékomat, mindössze azt szeretném 
megmutatni, hogy nem kell min-
denről lemondani ahhoz, hogy óv-
juk a környezetünket, illetve hogy 

az élet szinte minden területére 
vannak környezettudatos alterna-
tívák.

A blog előzménye egyébként a 
Borsod Online-on megjelent cikk-
sorozatom volt. Idén májustól saját 
cikkeket kellett írni, és bár korábban 
nem ez volt az elsődleges feladatom, 
de mindig is írással szerettem volna 
foglalkozni. Szinte a semmiből kel-
lett hirtelen saját tartalommal elő-
állni, és mivel kutatómunkára nem 
volt idő, kézenfekvőnek tűnt, hogy 
olyan témáról írjak, amit zsebből is 
elő tudok rántani. Innen jött az öt-
let, hogy a környezettudatos élet-
mód legyen az, a cikksorozat pedig 
meglepő módon sikert aratott. Is-
merősök és ismeretlenek is megke-
restek, hogy nagyon tetszik nekik, 
legfőképpen az, hogy közérthetően 
írok a témában, ráadásul úgy, hogy 
nem akarok senkire ráerőszakol-
ni semmit. Ez az egyik alapelvem, 
nem szeretnék erőltetni semmit, 
én sem szeretem, ha valaki úgy 
adja elő az álláspontját, hogy csak 
és kizárólag az az igaz, minden más 
hülyeség. Az élet nem fekete vagy 
fehér, mindennek vannak árnya-
latai és esetei. Én sem szeretném 
megmondani senkinek, hogy ho-
gyan kellene élnie az életét, hanem 
a példamutatásban hiszek. Ha csak 
egyetlen dolog megtetszik valaki-
nek abból, amit csinálok, vagy aho-
gyan én élem az életem és jó hatás-

sal tudok lenni rá, ő pedig ezáltal a 
környezetünkre, már megérte. Erre 
két jó példám is van. A blogomon ír-
tam egy bejegyzést arról, hogy évek 
óta saját pohárral járunk fesztivá-
lozni és koncertekre, ezzel kiváltva 
az eldobható műanyag poharakat, 
amit természetesen illusztráltam is 
saját fotókkal. A bejegyzéshez írt is 
egy kedves ismerősöm, hogy tavaly 
látott a színes, egyedi poharainkkal, 
és annyira megtetszett neki, hogy 
idén ő is beszerzett egyet és azzal 
fog járni bulizni. Egy nyári feszti-
válon találkoztunk is, és készült kö-
zös kép a poharainkkal a blogomra. 
Nagyon jó érzés volt, hogy hatással 
voltam valakire, aki ezáltal változ-
tatott egy szokásán. Egy másik is-
merősöm pedig szintén egy írásom 
elolvasása után döntött úgy, hogy 
lecseréli a tampont intimkehelyre. 
Ezek a visszajelzések megerősíte-
nek abban, hogy érdemes csinálni 
és van remény.

Innentől pedig felgyorsultak a 
dolgok, sorra jöttek a megkeresé-
sek – újságolja Eszter. Felkértek 
többek közt, hogy tartsak előadást 
a miskolci klímasztrájkon mint 
blogger, ami számomra hatalmas 
megtiszteltetés és elismerés volt, 
és természetesen örömmel tettem 
eleget a kérésnek. Kicsit izgultam, 
mert nem vagyok valami jó szónok, 
az én barátaim a betűk, de hamar 
feloldódtam, és egy nagyszerű és 
előremutató beszélgetés kereke-

dett a dologból. Kifejezetten örül-
tem annak, hogy sok fi atal jött el, 
és megleptek az olykor felnőtteket 
is megszégyenítően érett gondola-
taikkal. Ők azok, akiknek jó példát 
kell mutatnunk, megtanítani ne-
kik, hogy van választásuk abban, 
miként szeretnék élni az életüket, 
hogy nem a birtokolt tárgyaiktól, 
azok mennyiségétől vagy a státusz-
szimbólumoktól lesznek valakik, 
hanem attól, ahogyan a világhoz 
viszonyulnak és amit tesznek.

Úgy gondolom, hogy nem kell 
visszamenni ősanyáink korába 
és a patakparton kövekhez ver-
ve ruhát mosni, és csak azt enni, 
amit találunk, a hangsúly a tuda-
tosságon, a mértékletességen és 
az arany középúton van. Azonban 
ami talán a legfontosabb, meg kell 
értenünk, hogy ha nem változta-
tunk az értelmetlen és ész nélküli 
pazarláson, akkor egy élhetetlen 
bolygót hagyunk magunk mögött 
az utódainknak – jó esetben, rossz 
esetben már mi is érezhetjük a 
bőrünkön. Nem kell az óceánokig 
menni, a Tisza is tele van szemét-
tel, ami a mi szemetünk. Mert itt 
már nem arról van szó, hogy az 
én szemetem meg az ő szemete: 
mi szemetünk van, mindannyian 
felelősek vagyunk a helyzetért, és 
tenni is csak együtt, összefogással 
tudunk azért, hogy visszafordít-
hassuk a pusztítást. Hiszem, hogy 
még nem késő – érvelt Eszter.  ÉM.

Bukovenszki-Nagy Eszter  FOTÓ: AJ

Beszélgetés a klímasztrájkon  FOTÓ: BT
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A családjára helyezi a hangsúlyt
Vallja, hogy egy nõnek minden részletre oda kell figyelnie

Dr. Madzinné Ortó Ildikó színes 
egyéniség, riportalanyként 

szívesen vállalta, hogy „kinyílik” 
női magazinunk olvasói számára.

Mivel foglalkozik?
Huszonhárom évet tanítottam a 

hagyományos oktatási rendszer-
ben tanító, gyógy- és fejlesztő pe-
dagógusként. 2015-től a Mathias 
Corvinus Collegium fi atal tehet-
séggondozó programjának miskol-
ci régióvezetője vagyok. Imádom a 
munkámat, minden nap bejárok 
Miskolcra, ahol a felső tagozato-
sokkal foglalkozom. A FIT prog-
ram a Mathias Corvinus Collegium 
képzésrendszerének  első pillére. 
Itt a kiemelkedő képességű gyer-
mekek számára szervezünk az is-
kolai oktatáson túlmutató, ugyan-
akkor a mindennapi világunkhoz 
sok szállal kapcsolódó foglalkozá-
sokat. Évfolyamonként huszonöt 
gyereket veszünk fel, és olyanokat 
tanítunk nekik, amiket az általános 
iskolában nem vagy csak részben 
sajátíthatnak el. Címszavakban: 
pénzügyi tudatosság, robotika, 
matematika és művészetek, jövő-
kutatás, űrfi zika, drónok világa, 
természettudományos kísérle-
tek, egészségügyi tudatosság. 
Hiánypótló tehetséggondozó te-
vékenységet folytatunk, és már 
Beregszászon, valamint Sepsi-
szentgyörgyön is van központunk. 
Miskolcon a Szemere utca 4. első 
emeletén lehet minket megtalálni. 
Júniusban végzett az első évfolya-
munk, és oktatásunknak Budapes-
ten van a középiskolás, továbbá 
az egyetemi folytatása, mert élet-
pályamodellt kínálunk egészen a 
diploma megszerzéséig, sőt még 
utána is. Rengeteg tanítványunk 
ér el kiváló eredményeket a legkü-
lönbözőbb területeken. Akár vég 
nélkül tudnám sorolni: az egyik 
most végzett diákom például sike-
resen képviselte Magyarországot 
a Vietnámban tartott matematikai 
világversenyen. Vannak juniorvá-
logatott úszóink, országos sakk-
bajnokunk, versenytáncosunk, 
tőrvívónk. Jó közösséget alakítot-
tunk ki a szülőkkel és a két munka-
társammal együtt. 

Ön is ott volt a napokban rende-
zett békéscsabai kolbászfesztiválon. 
Kérjük, mondja el, hogyan sikerült a 
hagyományos rendezvény, és miként 
szerepeltek. 

Nagyon jól éreztem, éreztük 
magunkat. Kiváló programnak 
tartjuk, ezért évek óta rendre el-
járunk oda versenyezni az Ongai 
Lókötők elnevezésű csapattal. 
Ugyan ismét azért mentünk, hogy 
nyerjünk valamit, de ez már csak 
azért sem sikerülhetett nekünk, 
mert tavaly a hétszázötven indu-
ló társaság közül a másodikok 
lettünk. Minden évben ezt a sikert 
lehetetlen megismételni. Most is 
építettük a közösséget, és öreg-
bítettük Onga városának jó hír-
nevét. Együttesünkben idősek, 
középkorúak és fi atalok voltak, 
mert a hagyomány ápolásán túl 
a stafétabotot is át kell adnunk. 
Egyébként kilencen mentünk, a 
Gönci Betyárok is velünk voltak.

Öltözködésében mit követ? Az új 
divatot vagy ragaszkodik a konzerva-
tív viselethez?

Ez attól függ, hogy hová me-
gyek. Amennyiben koncertre, ak-
kor inkább a hagyományos trend 
híve vagyok, ennek megfelelően 
ruházkodom, de soha nem esek 
túlzásokba. Az előadások vagy a 
konferenciák esetén igyekszem 
visszafogottan elegáns lenni.

Hajviselet, műköröm, kozmetika, 
parfümök?

Mindenből minden. Igyekszem 
ápolt lenni és haladni a korral. 
Az túlzás, hogy naprakész va-
gyok, de az ötvenes évei felé 
haladó nőnek oda kell fi gyelnie 
a részletekre. Fodrászhoz és 
kozmetikushoz is járok, bár nem 
mindennap, az pedig jólesik, ha 
ezek következtében a „fejemhez 
vágják”: Ildikó, ön akár tíz évet is 
letagadhatna. 

Ruha, cipő?
Imádom a lábbeliket. Szinte 

mindenfélét, az elegáns magas 
sarkút – ezt már csak a termetem 
okán is –, a csizmát vagy a spor-
tos „bakancsot” egyaránt. Utób-
bit akkor viselem, ha túrázom. 
Alapjában véve a nőies formákat 
kedvelem.

Vegyük sorra a házi munkákat. 
Például a sütést, a főzést, a mosoga-
tást, a mosást, a vasalást vagy éppen 
a takarítást!

Főzni nagyon szeretek. A csalá-
dom tagjai szerint tudok is; sütni 
már kevésbé, de hála istennek az 
édesanyám és a famíliám hölgy 
tagjai kiválóan művelik ezt a mes-
terséget. A mosás és a vasalás ha 
akarom, ha nem, heti rendszeres-
séggel előjön nálam. Nem vagyok 
rendmániás, de arra fi gyelek, hogy 

aki bejön hozzánk, otthon érezze 
magát nálunk. Úgy tartom, hogy 
nem én akarom kiszolgálni a la-
kást, hanem fordítva: a lakás van 
értem, értünk. A kellemes élettér 
megteremtéséhez persze hozzá-
tartozik, hogy takarítani is kell. 

Kedvenc ételei?
Húsimádó vagyok. Nagyon ked-

velem például a sült és a töltött 
csirkecombot, a rántott szeletet, 
a marhapörköltet, de a magyar 
konyhaművészet klasszikusait – 
a gulyást, és a tyúkhúslevest – is 
gyakran elkészítem. 

Boltokba jár?
Természetesen. Szeretek vásá-

rolni, piacon nézelődni. A férjem-
mel olykor csak egy-két termékért 
megyünk, aztán a pénztárnál nem 
győzzük kipakolni a kocsit, mert 
annyi mindent teszünk bele. Sok-
szor azokból főzök, amiket éppen 
megláttam és megkívántam. A be-
vásárlóközpontokban is otthono-
san mozgunk, ezekbe gyakran a 
gyermekeinkkel megyünk.

Utazni szeret?
Persze, ez az egyik „gyengém”. 

Nemcsak külföldre megyek nagy 
örömmel, hanem bárhová, így bel-
földre is. Kedvelem a fürdőhelye-
ket, különösen azokat, ahol nincs 
nagy tömeg, mert ilyen helyeken S
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Dr. Madzinné Ortó Ildikó és férje, dr. Madzin Tibor, Onga polgármestere FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

Környezettudatos életmód
Bukovenszki-Nagy Eszter 
kollégánk, aki önkéntes 
környezetvédőként össze-
szedte a 10 kezdő lépést.

Nem véletlenül hívják környezet-
tudatos életmódnak. Mert ez va-
lóban egy életmód. Nem hóbort, 
nem hobbi, nem múló szeszély. 
Ahogyan az egészséges életmód 
sem. Nem fogok senkit áltatni, 
nem megy egyik napról a másikra, 
ne is várja el magától senki, hogy 
pikk-pakk kidobja a szemetest 
és igazi zero waste guruvá válik, 
muslincaglóriával a komposztáló-
ja mellett állva. És nem lehet ab-
bahagyni sem, egyszerűen ez lesz 
a természetes. Azonban az első 
és legfontosabb dolog, hogy ne 
támasszunk irreális elvárásokat 
magunkkal szemben! A szokások 
aprólékos megváltoztatásával, ki-
váltásával kell kezdeni, olyat ten-
ni, ami pozitív élményeket vonz 
magához, ami inspirál.

1. Csökkentsd a hulladékot, vásárolj 
tudatosan!
Elsőként az impulzusvásárlásról 
kellene leszokni. Nagy igazság, 
hogy ne menjünk éhesen vásárolni, 
mert akkor olyan dolgokat is megve-
szünk, ami teljesen felesleges. Írjunk 
bevásárlólistát, tervezzük meg a fő-
zést és a vásárlást is. A fogyasztói 
társadalomban megszoktuk, hogy 
mindent megkaphatunk egy helyen, 
gyorsan, azonnal, kényelmesen, ez 
azonban rengeteg hulladékkal jár. 
Ezeket a legkönnyebben úgy tud-
juk leváltani, ha friss és lehetőleg 
hazai élelmiszert veszünk, amire a 
legalkalmasabb a termelői piac. Itt 
tudunk saját dobozba, zsákba, ko-
sárba vásárolni, eldobható, egyszer 
használatos műanyag nélkül. Ha 
pedig valamire olthatatlan vágyat 
érzünk, kérdezzük meg magunktól: 
valóban szükségem van rá? Ne hal-
mozzunk, ne pazaroljunk!

2. Szerezz vászonszatyrot és -zsá-
kokat a vásárláshoz!
Az egyszer használatos nejlonokból 
származik a hulladékok igen nagy 
része. Szomorúan látom, amikor a 
boltban mindent külön zacskóba, 
sőt még egy banánt is nejlonba tesz-

nek, holott azt teljesen felesleges, 
hiszen a héját úgysem esszük meg. 
Nyugodtan tehetjük a paradicso-
mot, paprikát egy zacskóba, nem 
kell minden terméket külön pakolni, 
ezzel máris kevesebb szemetet vi-
szünk haza! A mélyhűtött termékek, 
só, cukor, fűszerek esetében válasz-
szunk papírcsomagolást, ha lehet. 
A konzerv helyett üveges terméket 
emeljünk le a polcról, hiszen utána 
az üveget újra fel tudjuk használni, 
akár befőtt, lekvár készítésére, akár 
tárolásra, de megannyi kreatív fel-
használási módot találhatunk ezen 
kívül is.

3. (V)Egyél helyit, szezonálisat!
Azzal is jócskán csökkenthetjük a 
környezetterhelést, ha igyekszünk 
szezonális és helyi termékeket 
venni és enni. Nagyon fi nom az 
avokádó, persze, de a termesztése 
és a szállítása, hatalmas környezeti 
károkat okoz. A piacon viszont olyan 
élelmiszereket választhatunk, amik 
helyi termelőktől származnak és 
termelése sem megterhelő a kör-
nyezet számára.

4. Használd, amíg lehet! Ha elrom-
lott, ne dobd el, javítsd meg!

A reklámokból ömlik a felszólítás: 
vásárolj, vásárolj, vásárolj! Dobd 
el, ha meguntad, öltözködj a leg-
frissebb trend szerint, halmozz fel 
javakat. Nagyon sokat tehetünk a 
környezetünkért, ha olyan holmi-
kat választunk, amik tartósak, nem 
használódnak el egy-két év múlva. 
Ha pedig mégis, akkor ne dobjuk ki, 
hanem próbáljuk megjavítani, vagy 
találjunk új funkciót a dolgoknak.

5. Gyűjtsd szelektíven a hulladékot!
Legfőként az elején, biztosan kelet-
kezik még jócskán hulladék, de már 
az is nagy lépés a környezettudatos 
életmódban, ha a szemetünket sze-
lektíven gyűjtjük.

6. Kapcsold le a villanyt, zárd el a 
csapot!
Ez alapvető dolog, már csak a pénz-
tárcánk megóvása szempontjából 
is, ha pedig a bolygónk élhetőbbé 
tétele is szerepet játszik benne, az 
még jobb.

7. Szokj le a palackos vízről!
Belegondoltál már, hány fl akont do-
bunk a kukába akár csak hetente? 

Rengeteget. A csapvíz nem mérge-
zett, nyugodtan lehet inni is belőle. 
Ha pedig útnak indulunk, a legjobb 
választás, ha üveg- vagy rozsda-
mentes acélból készült hordozható 
kulacsot viszünk magunkkal.

8. Ne rendelj kaját!
Sokszor nincs időnk főzni, ilyenkor 
kényelmes választás, ha ebédet 
rendelünk. Ha lehet, mondjunk le 
róla, mert nagyon sok hulladékkal 
jár, ráadásul habdobozban kapjuk, 
ami a műanyagnál is rosszabb, 
mert még csak újra sem hasznosít-
ható. Érdemesebb inkább útközben 
betérni olyan kifőzdébe, étterembe, 
ahol saját dobozba kérhetjük a me-
nüt.

9. Száműzd a vegyszereket (amit 
csak lehet)!
Ha most benézünk a szekrénybe, 
egészen biztos, hogy legalább 
10-15 fl akont találunk, amik mind 
szintetikus, mérgező tisztítószerek. 
Ezek se nem környezetbarátak 
és az egészségre sincsenek jó 
hatással. Manapság mindent fer-
tőtleníteni akarunk, elpusztítani 
a baktériumok 99,9%-át, erre 
azonban semmi szükség nincs, 

hiszen nem műteni akarunk a la-
kásban, hanem élni. Válasszunk 
első körben ökotisztítószereket és 
tisztálkodószereket, ugyanis akár 
hiszik, akár nem, a tusfürdőink, 
samponjaink is tele vannak vegy-
szerekkel. Nagyon sok natúrkoz-
metikum kapható, természetes 
alapanyagokból, érdemes körül-
nézni a kínálatban.

10. Mondj nemet az eldobható ter-
mékekre!
Szívószál, elviteles kávés bögre 
és társaik. Teljesen feleslegesek, 
ugyanolyan íze van az italnak szí-
vószál nélkül is például. A kávét 
ugyancsak kérhetjük saját elvite-
les csészébe, de otthon is kávéz-
hatunk. Igyekezzünk olyan helyet 
választani étkezéshez is, ahol nem 
eldobható műanyag tányérba kap-
juk az ételt, eldobható műanyag 
evőeszközzel. Sajnos igen, a lufi  is 
ide tartozik.

+1. Közlekedés
Autózás helyett, ha tehet-
jük, sétáljunk, biciklizzünk, 
tömegközlekedjünk! Szerintem nem 
kell érvelni a hasznossága mellett.

ÍME A 10 KEZDŐ LÉPÉS:



2019.

      NŐK
2019.

                     NŐK                  MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG

30 15

Dugas Galéria • +36 30 252 9899 • E-mail: era.krea1@gmail.com 
www.dugasgaleria.hu • www.facebook.com/dugasgaleria/

Miskolc belvárosában 
várom szeretettel 

galériámban, s egyben 
műtermemben 

mindazokat, akik 
foglalkozás vagy 

workshop keretében 
segítségemmel 

alkotóként szeretnék 
kipróbálni magukat 

a selyemfestésben vagy 
a képzőművészetben. 

Önbizalom-
növelés

Élményfestés
Festészet teljesen kez-
dőknek is, rajztudás 
és festészeti gyakorlat 
nélkül

Selyemfestés
Különleges technikával 
sál, festmény, mandala 
festése hernyóselyemre

Jobb 
agyféltekés 
rajztanfolyam
Óriási fejlődés 3 nap 
alatt az abszolút nullá-
ról indulva a portréraj-
zolásig

34
54

57

S
ZP

O
N

ZO
R

Á
LT

 T
A

R
TA

LO
M

Húszéves a Rezeda Népdalkör
 Jelenleg 17 fõvel, Orosz Marianna ének-zenetanár szakmai irányításával dolgoznak

Sajóbábonyban már huszadik 
éve működik a Rezeda Nép-

dalkör, a Déryné Szabadidőközpont 
anyagi támogatásával.

A kórus Sajóbábony kulturális éle-
tét folyamatosan színesíti. Rend-
szeres fellépői a városi rendezvé-
nyeknek és gyakran láthatjuk őket a 
Bábonyi Tv műsoraiban is. Az együt-
tes egész évben folyamatosan tesz 
eleget baráti népdalkörök meghívá-
sainak, találkozókra, fesztiválokra 
járnak, de az elmúlt két évtizedben 
több szakmai elismerést is nyertek 
– tudtuk meg Orosz Mariannától. Dr. 
Papp Edit irányítása alatt 2001 és 
2003-ban Ormosbányán Országos 
minősítőn arany fokozatot, 2006-
ban kimagasló fokozatot, 2011-ben 
pedig Egerben, a „Ködellik a Mát-
ra” regionális népzenei találkozón 
arany fokozatot értek el.

Orosz Marianna 2015-től irányít-
ja az együttest. 2017-ben a Senior 
Dalkörök Országos Fesztiválján 
arany, 2018-ban Egerben a Palóc-
gálán térségi szintű minősítőn ki-
váló fokozatot kaptak. Legfrissebb 
eredményüket ez év június 1-én 
Egerben érték el, a Kóta Aranypáva 
Országos minősítőjén. A zsűri arany 
fokozatra értékelte műsorukat, 
melyre nagyon büszkék mindannyi-
an! Sajóbábonyban rendszeresen 
fellépnek többek között a városna-

pi ünnepségen, az idősek napján, 
bemutatják műsorukat az adventi 
gyertyagyújtáson és a nyitott pincék 
programsorozatán is.

Sokan dicsérik új viseletüket, mely 
egy uniós pályázat segítségével az 
elmúlt hónapban készült el. A férfi ak-
nak fehér ing, a nőknek a katolikus 
palóc matyó népcsoport autentikus 
művészetéből inspirálódva egy stilizált 
viselet készült. Jellegéből adódóan 
más vidékek dalaihoz is kitűnően illik 
majd, és reméljük, hogy minél gyak-
rabban láthatjuk őket a különböző fel-
lépéseiken. – Szeretnénk, hogy a vá-
rosunkban a népdalkör minél tovább 
fennmaradjon, és hogy sikerüljön a 
fi atal generációnak átörökíteni felgyűj-

tött dallamainkat, hiszen feladatunk, 
kötelességünk magyar identitásunk 
őrzése, kultúránk, hagyományaink vi-
gyázása – fogalmaz Orosz Marianna. 
– Ezeréves múltunk, ma is élő szo-
kásaink jelentik azt a kulturális tőkét, 
mellyel a világ más népeinek egyen-
rangú társai lehetünk.

Az idei nyár nem csak pihenés-
sel telt a népdalköri tagok számá-
ra, hiszen azon túl, hogy folytatták 
repertoárjuk bővítését, augusztus 
elején Tornabarakonyban jártak a 
IX. Gömör-Tornai Népművészeti 
Találkozón. Augusztus 17-én pedig 
Alsózsolcán képviselték városukat 
a – Sajó Vize Összeköt elnevezésű 
– Sajó menti települések szlovák–
magyar kulturális fesztiválján. A Re-
zeda Népdalkör egyik meghatározó 
egyénisége Pollák Zoltánné Irmus-
ka néni, aki remekül énekel.

A 20 éves jubileumi rendezvény-
re 2019. október 4-én került sor. A 
rendezvény elején népdalkörük elő-
adásában Kiss József tardi gyűjtésű 
dramatikus játékát láthattuk, melynek 
a címe: Pácafűzés. 2015-ben mutat-
ták be először ezt a rövid színdarabot, 
melyet ma új szereposztással, Orosz 
Marianna dramaturgiájával elevení-
tettek fel. – A jubileumi ünnepnapra 
olyan produkciókat válogattunk, me-
lyek sikereket és szép emlékeket hoz-
tak énekeseink számára – jelentette ki 
Orosz Marianna. A meghívott népdal-

körök: a mezőcsáti Lila Akác Nyugdí-
jas Klub Énekkara, a Bodvai Dalárda 
Egylet, a sajószentpéteri Sajógyöngye 
Népdalkör, a Sajókeresztúri Nép-
dalkör és a Tardonai Népdalkör. 
Vendégprodukcióként a Tücsök-
madár Néptáncegyüttes táncosai 
Sajószentpéterről mezőségi tán-
cokat mutattak be. Kovács Kristóf 
decsi verbunkkal érkezett Miskolc-
ról. Kísért Bíró István és zenekara.

Orosz Marianna egyébként két nép-
dalkör vezetője, Sajószentpéteren 
dolgozik a Kossuth Lajos Általános 
Iskolában ének-zenetanárként. A 
sajószentpéteri Sajógyöngye Nép-
dalkör alapítója (2007). Mindkét nép-
dalkörével egy közös dalcsokorral is 
készültek a rendezvényre, hiszen a 
népdal szeretete igazi közösségépí-
tő erő. Negyven esztendővel ezelőtt 
a televízió „Röpülj páva” népdalos 
vetélkedője országos mozgalmat in-
dított, mely hatására szinte minden 
településen pávakörök, dalárdák 
alakultak. Minden csoport elmond-
hatja, hogy megalakulásukkor jóval 
magasabb létszámmal működtek. A 
tagok száma az évek alatt lecsök-
kent, és sajnos nincs utánpótlás. 
– A jubileumi műsorban felidéztük 
azokat a kezdeti éveket, mikor közel 
harmincan is állhattak a színpadon, 
és jókedvű dalolástól volt hangos 
az egész környék – hangsúlyozta 
Orosz Marianna.  ÉM
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A sajóbábonyi Rezeda Népdalkör FOTÓ: JELCS SÁNDOR

Orosz Marianna, a Rezeda Népdal-
kör vezetője FOTÓ: JELCS SÁNDOR
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Akik szakmát váltottak
Felnőttként a gyerekko-
runk földjén járunk – tartja 
a mondás. 

Sokan csak életük végén döbbe-
nek arra, hogy mit is hagytak ki, 
mit kellett volna másképpen csi-
nálni. Mások hallgattak a belső 
hívószóra, és változtattak, némi 
vargabetűvel jutottak el mostani 
szeretett szakmájukhoz.

A hivatása a szórakozása is
Gyermekkoromban mindig fod-
rász szerettem volna lenni – em-
lékszik vissza a kezdetekre Szar-
ka Barbara, aki Miskolcon él és 
dolgozik sikeres fodrászként. 
– Nem voltam lányos típus, de 
nagyon tetszett, ha valami szép 
frizurát láttam. Marilyn Monroe 
volt a példaképem. Sokáig a hú-
gomon próbálgattam ki frizurá-
kat. Mi nem jártunk fodrászatba, 
anyukám vágta a hajunkat, nem 
túl divatosra.

Az általános iskolában nem vol-
tam rossz tanuló. Sem tanáraim, 
sem szüleim nem akarták, hogy 
szakmunkásképző iskolában ta-
nuljak tovább. Egyébként reál be-

állítottságom miatt közgazdasági 
szakközépiskolában  érettségiz-
tem képesített könyvelő, progra-
mozó szakon. Az érettségi után 
nem találtam a helyem a szak-
mában, és az járt az eszemben, 
hogyan lehetnék fodrász. Addig 
dolgoztam kereskedelemben, vi-
rágkötőként virágboltban. Sajnos 
8 évig még várnom kellett az ál-
mom megvalósítására.

A kisfi am megszületése után 2 
évvel indult egy felnőttképzés, 
ezen szereztem meg végül a szak-
mát. Így lemondtam arról, hogy 3 
évig otthon maradjak vele – avat 
be a váltás rejtelmeibe Barbara. – 
Az iskola mellett mindennap gya-
korlaton voltam. Nagyon sok időt 
töltöttem a szalonban, ahol nem-
csak az oktató fodrászomtól ta-
nultam, hanem segítőkész kollé-
gáktól is elleshettem technikákat, 
trükköket. Sokszor hétvégeken 
képzésekre jártam, és járok a mai 
napig is. Szabadidőmben gyakran 

az internet adta lehetőségeket ki-
használva szakmai oldalakat bön-
gészek, videókat nézek.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy 
mit jelent számára a szakmai siker. 
A válasza az: ha a hivatása a szóra-
kozása. – A mai rohanó világunk-
ban ezt nagyon fontosnak tartom. 
Nagyon sokat dolgozok, egyedül 
nevelem a kamasz fi am. A szak-
mám a hobbim, itt kapok minden-
nap visszajelzést a vendégeimtől. 
Büszke vagyok magamra, ha vala-
mi új frizurát készítek, és elégedet-
ten megy el a vendégem. Ilyenkor 
én is pluszenergiát kapok. Nagyon 
sok inspiráció ér a külföldi kollé-
gákkal való találkozáskor. Az olasz 
fodrászok a kedvenceim. Országos 
rendezvényeken is kapcsolatokat 
kötök. Ott a kollégákkal szakmai 
tapasztalatokat cserélhetünk. A 
szakma iránti szeretetem nem 
kopik, egyre csak erősödik. Nem 
tudom, mit csinálnék, ha nem fod-
rászként dolgoznék...  MÉ

Szarka Barbara  FOTÓ: IVANICS JUDIT
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Anyaggazdálkodóból galériavezető
Annál nagyobb elismerés nincs, mint amikor kérik és értékelik a munkámat

Nagy utat tett meg Dugas Erika, 
aki 30 év irodai munka után 

megálmodta és megteremtette kre-
atív művészeti galériáját.

Oda várja mindazokat, akik fog-
lalkozások keretében, az ő sze-
mélyes segítségével szeretnék 

kipróbálni magukat a képzőművé-
szetben vagy a selyemfestésben. 
Élményfestéseket és jobb agyfél-
tekés rajztanfolyamokat is tart. A 
saját példáján keresztül mutatja be, 
hogy mindez önismereti út és önbi-
zalom-növelő lehetőség is egyben. 
A rajzolás és a festés bárki számá-
ra tanulható, ha megvan hozzá a 
megfelelő segítség. Műhelyében a 
különleges selyemfestéssel is meg 
lehet ismerkedni.

– Sokáig nem is gondoltam arra, 
hogy festészettel foglalkozzak, hi-
szen az általános iskolában rajzból 
csak közepes osztályzatom volt – 
eleveníti fel a szakmaváltás előz-
ményeit Dugas Erika, aki ma már 
Miskolc belvárosában vezeti a nép-
szerű Dugas Galériát.

– Abban a hitben éltem 42 évig, 
hogy én egyáltalán nem tudok raj-
zolni, viszont mindig is szerettem 
kézzel alkotni. Kedvtelésből kötöt-
tem, varrtam, bizsukat készítettem. 
Egy barátnőm hívta fel a fi gyelme-
met a selyemfestésre. Végtelenül 

nagy örömöt adott az alkotásban 
való elmélyülés. Eleinte a mintá-
kat csak másoltam, közben cso-
dás, színes belső képeket láttam 
magamban. Kerestem a tanulás, 
a fejlődés lehetőségét. Így talál-
tam rá 9 éve egy jobb agyféltekés 
rajztanfolyamra. Hihetetlen volt, de 
a 4. napon fotóhű portrét tudtam 
rajzolni. Boldogságomban a föld 
felett jártam. Az a néhány nap meg-
változtatta a gondolkodásom és az 
életem. Ezután minden lehetőséget 
megragadtam, hogy képezhessem 
magam.

– Festményeim és selyemal-
kotásaim sokszor hamar gazdára 
találnak. Annál nagyobb elismerés 
nincs, mint amikor kérik és érté kelik 
a munkámat. Úgy 4 évvel ezelőtt 
a barátaimnak megmutattam, én 
hogyan festek. Majd technikámat 
alkalmazva közösen is alkottunk. 
Számomra is meglepő volt, hogy 
értékelhető festményt készített 
mindenki a segítségemmel. Azóta 
tartok saját módszerrel élmény-

festés-foglalkozást a festészet iránt 
érdeklődőknek. Nagyjából 400 al-
kotóval dolgoztam eddig együtt. 
Szinte mind kezdők, mint annak 
idején én is voltam. Időközben egy 
közösség szerveződött műhelyem 
köré. Szabadidős és jótékonysági 
programokon is részt veszünk. A 
szikszói kórház ápolási osztályán 
és a GYEK-ben is festettünk fal-
festményeket. Magam is szívesen 
tevékenykedem jótékony céllal. 
Nyáron a börtönbe jártam hóna-
pokig, és az elítéltekkel alkottam 
együtt. Munkáikból a Miskolci Nem-
zeti Színházban kiállítást rendez-
tünk.

– Nem volt bennem ambíció 30 
évig, hisz sikerélményeim sem 
voltak. Mertem váltani és megnyílt 
előttem egy új út, amin azóta járok 
– fogalmaz Erika. – Megérte felad-
ni a vélt biztonságot. Színesebb 
lett az életem a valóságban és át-
vitt értelemben is. A galéria vezeté-
se számomra nem munka, hanem 
életforma.  BGY

Dugas Erika  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
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A kertkultúra fejlesztése és közösségerősítés
A Sajóbábonyi Kertbarátkör elõtörténete 23 évre tekinthet vissza – jelentette ki Molnár Zoltán elnök

A jegecske és a büdöske mindent kibír
A Virágos Bábonyért civil szervezõdésnek a visszajelzés a dicséret, a „fizetség”

A Kerttulajdonosok Intéző Bizott-
sága 1996. szeptember 4-én 

alakult meg, célul tűztük ki az őszi-téli 
őrzésvédelmet és a kerülőszolgálat 
bevezetését – emlékszik vissza Mol-
nár Zoltán. 

– A sajóbábonyi önkormányzat köz-
biztonsági és vagyonvédelmi bizottsá-
ga szervezésében létrejött 1997-ben 
a Kerttulajdonosok Lakossági Fóru-
ma, melynek témái között szerepelt 
a kerülőszolgálat, a növényvédelem 
időszerű tennivalói és a gyümölcsfák 
metszése. A Déryné Szabadidőköz-
pont szervezésében borversenyt ren-
deztünk a lakosság számára 1997-től 
kezdődően a Kertbarátok Észak-ma-
gyarországi Regionális Szövetsége 
(KÉRSZ) szakmai segítségével. A 
Déryné Szabadidőközpont keretén 
belül kertészeti kiállítást szerveztünk 
1998. október 9-én, amely hagyo-
mánnyá vált. Tagjai lettünk az Észak-
magyarországi Kertbarátok Szövetsé-
gének (ÉKSZ) 1998. november 15-től. 
– Molnár Zoltán azt is elmondta, hogy 

az önkormányzat közbiztonsági és 
vagyonvédelmi bizottsága szervezé-
sében lakossági fórumot hívtak össze 
2000. március 7-én, ahol összegez-
ték a mezőőrszolgálat működésének 
tapasztalatait. Ugyancsak lakossági 
fórum keretén belül alakult meg 2001-
ben  a kertbarátkör, mint a Déryné 
Szabadidőközpont szakcsoportja. 
Ekkor Deák Imre volt a Kertbarátok 
Észak-magyarországi Regionális 
Szervezet elnöke. Az újraszervező-

dés jegyében 2012-ben 17-én meg-
történt a vezetőségválasztás. A kö-
zösségi élet programjainak a szakmai  
előadásokat, a metszésbemutatókat, 
a kirándulásokat, a kertlátogatásokat 
és a kapcsolatok erősítését jelölték ki 
a miskolciakkal és az egriekkel.

– Az újabb előrelépést az jelentet-
te, hogy 2015. június elsején egye-
sületté alakultunk 32 alapító taggal, 
a jelenlegi létszámunk 22 – újságol-
ja Molnár Zoltán. – A csökkenés oka 
az, hogy öregszik a tagság, a fi ata-
labb korosztály csatlakozására kicsi 
az esély, jó lenne bevonni a 30-40 
éveseket is. Kertészeti délelőttöket 
tartunk az iskolában, júliusban a re-
formátus gyerekeknek volt napközis 
tábor. Alapszabályunkban rögzítet-
tük egyesületünk céljait. Fontosnak 
tartjuk a kertkultúra további fej-
lesztését városunkban, hasznosak  
egymás kertjeinek a megtekintése. 
A szakmai előadások, bemutatók 
erősítik közösségünket. Legutóbb 
a gönci Farkas István beszélt a 

kajszitermesztésről. Rendszeresen 
kirándulunk, tavaly a Dunakanyar-
ban, idén Gyöngyösön jártunk, jö-
vőre Göncre látogatunk, a kajszi ha-
zájába. Bábonyban jó szőlő terem, 
de tájegységünk erőssége lehet a 
körte is. Kertészeti kiállításokon is 
részt veszünk. Együttműködünk 
más kertészeti szervezetekkel, 
így például az Országos Kertba-
rát Szövetséggel, de a települések 
kertbarátköreivel, önkormányzatai-
val is. A Sajóbábonyban működő in-
tézményekkel jó a kapcsolatunk, fő 
támogatóként pedig önkormányza-
tunknak köszönhetünk sokat – han-
goztatta Molnár Zoltán, aki egyéb-
ként hosszú időn át önkormányzati 
képviselőként is tevékenykedett.

Az idei évben, augusztus 31-én 
a városünnepség rendezvényen a 
kertbarátkör „Sajóbábony Érdem-
érem” kitüntetésben részesült tevé-
kenységük elismeréséül. A kitüntetést 
dr. Szilva István polgármester adta át 
Molnár Zoltánnak.  BGY

Eleinte nem vettek komolyan min-
ket, aztán rájöttek, sokat teszünk 

városunk szépítéséért – jelentette ki 
Ráduly Józsefné, a Virágos Bábonyért 
civil szerveződés vezetője.

– Fodrász vagyok, sokan megfor-
dulnak nálam, azt mindenki láthatta, 
hogy szeretem a virágokat, folyama-
tosan szaporítottuk, tele a kertünk 
is, virágokat soha nem dobtunk ki – 
mondja Emőke. – Így született meg 
az ötlet 12 esztendeje, hogy ültessünk 
közterületen is virágokat, csináljunk 
sziklakerteket, később a virágládákat 
is beültettük. Megterveztük a mosta-
ni szebb virágládákat is. Elkezdtünk 
ötletelni, hogy alakítsunk ki virágok 
ültetésére alkalmas területeket, azt, 
hogy hová milyen bokor szükséges. 
Eleinte megmosolyogtak bennünket, 
mondván: mi van, közmunkások lette-
tek? Nem vettek komolyan minket, de 
azóta sokat változott a világ. A polgár-
mester éves keretén belül gazdálkod-
hattunk, és most már ott tartunk, hogy 
az adventi koszorú elkészítésében is 

részt vállalunk. A Virágos Bábonyért 
civil szerveződés megszervezésekor 
arra gondoltam: nehogy ne legyen 
már Sajóbábonyban 10-15 jó ember, 
akik ingyen és bérmentve hajlandók 
szebbé tenni környezetüket. Jelen-
leg 15-20 asszony serénykedik, még 
három férfi  tagunk is van – büszkél-
kedik Emőke. – Csak dicsérni tudom 
mindannyiukat. Ritka dolog, nem sok 
helyen van ilyen jó hangulatú társa-
ság. Még az ófaluban is van négy-öt 
tagunk, ott egyébként sokkal szebbek 
a virágok. A helyi kertbarátkörtől is 
kapunk segítséget, egészen más az 
ásózás, ha szakember csinálja. Szí-
vesen dolgoznak velünk a közmunká-
sok is.

Minden évben kitalálunk valamit, 
gyakori nyáron az aszályos időszak, 
ezért odafi gyelünk, milyen virágo-
kat ültessünk ki. Tavasszal, nyáron 
sok a munka, és mivel nem 18 az 
átlagéletkorunk, még 70 esztendő 
felettiek is akadnak, ezért a virágok 
gondozását nem tudjuk vállalni, 

a gyomlálásból azonban regge-
lenként kivesszük a részünket. Az 
sem könnyű feladat, amikor két nap 
alatt kell elültetni kétezer virágot, de 
megoldjuk. A korunkkal van prob-
léma – sóhajt fel Emőke. – Tíz éve 
még sokkal könnyebben ment, ma 
már jóval nehezebben hajlongunk, 

de szívvel-lélekkel végezzük az ön-
ként vállalt munkánkat. Nekünk a 
visszajelzés a dicséret, a „fi zetség”. 
Hogy leginkább milyen virágokat ve-
szünk? – teszi fel magának is a kér-
dést. – Megemlíteném a jegecskét, 
ami szinte mindent kibír, ha esik, ha 
forróság van, az se árt neki. Ráadá-
sul színben is változatosak: a fehér-
től a pirosig. A büdöske sem igényes 
növény a tartás szempontjából. Lo-
csolni se egyformán kell, van lelkiis-
meretes, meg nem annyira az is. A 
polgármesteri hivatal bejáratánál, a 
lépcsőzetes résznél pár éve rézsűt 
beültettük sziklakerti növényekkel és 
egynyári virágokkal, mindig virágzik 
benne valami. Szép látvány. Jövőre 
árvácskákat is terveztünk, de nem 
valószínű, hogy lesz. Télre persze 
beszedjük a faládákat. A Virágos 
Bábonyért civil szerveződés tagjai 
közül többen szerepelnek a külön-
böző kulturális műsorokban az ének-
karral együtt, amelyet Maja szervez 
meg, az énekkarvezető.   BGY
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11 Rádulyné Salamon Emőke, a Virá-
gos Bábonyért civil szerveződés 
vezetője FOTÓ: JELCS SÁNDOR

Dr. Szilva István polgármester 
(jobbra) adta át az Érdemérmet
 FOTÓ: JELCS SÁNDOR
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„BOLDOG MOSOLY AZONNAL”
Dr. Somodi és Társa Kft. 
fogorvosi rendelő
� Rögtön terhelhetõ implantációs rendszer
� Lézerkezelések
� LUMINEERS® by CERINATE® porcelánhéjak ragasztása
� Műgyökér-beültetés kevés csontkínálat esetén is
� Kis beavatkozás, fájdalommentes gyógyulás
� Fogágybetegségek, ínytasakok szoftlézerkezelése

3525 Miskolc, Madarász Viktor utca 13. A. 1/5
Tel.: +36-46/757-376  

Mobil: +36-30/249-2164 
www.somodent.hu 34
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HIFU
Arcfiatalítás eredeti 
koreai technológiával.

FIATALODJON 

TÍZ ÉVET 
KÉT ÓRA ALATT!
Nincsenek sebhelyek. 

Nincs lábadozási idő. 

Kés nélküli arcfiatalítás 

- évekig tartó hatás!

• Ingyenes konzultáció.

• Jelentős értékű ajándék 

   kezelések.

szemöldök

áll

nyak

dekoltázs

arc

CONTOUR VITAL SZALON
Miskolc, Kazinczy u. 4/b
06/70/402-8644
www.contourvitalmiskolc.hu
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Együtt, családként élünk
Igazából sosem estem 
kétségbe – legalábbis a 
gyerekvállalás kérdésében 
– mondja Varga Krisztina, 
a Miskolci Egyetem Gazda-
ságtudományi Kar Veze-
téstudományi Intézetének 
tanársegédje.

Amikor kislány volt, akkor nagy-
családról álmodott, vagy mindig 
tudatában akart annak lenni, 
hogy anya szeretne lenni?
Amikor kislány voltam, főleg 
boltos játékokat játszottam. 
Mai napig megvannak azok a 
négyzetrácsos füzetek, amiben 
a bevételeket és kiadásokat 
„rögzítettem”. Valószínűleg már 
akkor kirajzolódtak a későbbi 
közgazdászpályám első lépései. 
2008-ban végeztem a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen, és a diplomaszerzés 
előtt 1-2 évvel még úgy gondol-
tam, hogy néhány évig a karri-
erépítésre fókuszálok. Aztán 
megismerkedtem – pontosabban 
jobban megismerkedtem – egy 
régi baráttal, és ez a szerelem 
mindent megváltoztatott. 25 
éves koromban összeházasod-
tunk, és már akkor egyértelmű 
vágyunk volt, hogy 3 gyerme-
künk szülessen.

A családalapítás, az első gyerek-
vállalás tudatos volt, vagy az élet 
hozta?
A házasságkötést követően 
szerettünk volna mihamarabb 
kisbabát. 2 évet vártunk az 
első gyermekünk érkezésére, 
a kisebb testvérek pedig szűk 
kétévente érkeztek hozzánk. 
Tulajdonképpen nem egészen 4 
év alatt váltunk nagycsaláddá.

Az első gyerek után sok nő kétség-
beesik, és nem mer többre vállal-
kozni. Önnek mi adta meg a döntő 
lökést, hogy több gyereke is legyen?
Igazából sosem estem kétségbe 
– legalábbis a gyerekvállalás kér-
désében. Ehhez elsősorban a fér-
jem nyújtott érzelmi támogatást, 
hiszen ő nagybetűs apa. Minden 
fürdetés aktív résztvevője (volt), 

rengeteget játszik a gyerekekkel, 
és legyen szó akár lányos, akár 
fiús programokról, mindig szíve-
sen részt vesz bennük.

Mi az öröm és mi a nehézség egy 
nagycsaládban?
Természetesen a legnagyobb 
öröm, hogy együtt, családként 
élünk a mindennapokban. 
Minden nehézséget képes fe-
ledtetni az, ahogy gyermekeink 
önfeledten együtt játszanak. 
Nehézség persze van, szerintem 

nem érdemes tagadni. Fanni 2. 
osztályos, Bálint 1. osztályos, Liza 
óvodás. A tanulás mellett zenére, 
balettre és közös programokra 
szakítunk időt – 3 gyerek eseté-
ben már ez is komoly logisztikai 
kihívás. Nekem nagy segítség a 
közelmúltban elhunyt Vekerdy 
tanár úr által is képviselt „elég jó 
szülő” elmélete. A szülőnek nem 
kell tökéletesnek lennie ahhoz, 
hogy gyermeke egészséges, okos 
vagy tisztelettudó legyen, hiszen 
a legfontosabb az odafigyelés, 

az együtt töltött minőségi idő. 
Nálunk ez általában a közös süté-
sekben csúcsosodik ki.

Hogy egyeztethető össze a nagycsa-
lád és az édesanya karrierje ?
Azt gondolom, ehhez nagyon 
fontos egy határidőnapló és a 
gondos tervezés. Természetesen 
így is adódhatnak váratlan szi-
tuációk, amelyek során a férjem 
vagy a mindig rendelkezésre álló 
nagymamák segítsége elenged-
hetetlen. A nagyszülők azonban 
még csak nemrég lettek nyug-
díjasok, ráadásul az elmúlt évig 
Nyírbátorban laktak. Édesanyám 
kb. 1 éve költözött Miskolcra, és 
azóta nem telt el úgy hét, hogy 
ne lett volna szükség a segít-
ségére. A munkám is lehetővé 
teszi az előre tervezést, hiszen a 
Miskolci Egyetem oktatójaként 
a féléves menetrend alapján 
tervezhetők a családi progra-
mok is. Számomra a családi 
támogatás nélkülözhetetlen és 
alapvető fontosságú a megfelelő 
munkavégzéshez, és fordítva 
is így működik. Vallom, hogy a 
szakmai kihívások és feladatok 
segítik azt a fajta kiteljesedést 
is, ami anyaként kamatoztatható 
a családi életben.   BGY

Varga Krisztina  szerettei, családja körében  FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM
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Mindent háromszor élünk meg
Az örömöket még felso-
rolni is nehéz, annyi van! 
Ahogy nőnek, úgy bővül 
a kör – mondja Kerekes 
Attiláné.

Amikor kislány volt, akkor nagy-
családról álmodott, vagy mindig 
tudatában akart annak lenni, 
hogy anya szeretne lenni?
Nagycsaládban nőttem fel, két 
öcsém, egy nővérem és egy 
bátyám van. A kisebbek féltest-
véreim, az idősebbek mostoha 
testvéreim, akik egymásnak és 
az öcséimnek féltestvérei. Ez 
elég bonyolultnak tűnik, mint 
egy rejtvény. A mindennapok-
ban ezt mi nagyon jól kezeltük. 
Vidám, boldog gyermekkorom 
volt, szerető családban. Emlék-
szem, már kislányként konkré-
tan megfogalmazódott bennem, 
hogy három gyermeket szeret-
nék 25 éves koromra. Az időpont 
máshogy alakult, 35 lett belőle.

A családalapítás, az első gyerek-
vállalás tudatos volt, vagy az élet 
hozta?
Tudatosan fogtunk bele a 
családalapításba. Sajnos nem 
sikerült könnyen a gyermekvál-
lalás, sok idő eltelt mire sikerült 
teherbe esnem, ráadásul az első 
gyermekünkkel elvetéltem. Na-
gyon megviselt, de nem kellett 
sokat szomorkodnom, mert 6 
hónap múlva ismét megfogant 
egy új élet. 27 éves voltam mire 
egy veszélyeztetett terhesség +1 
hónap kórházi bennfekvés után 
koraszülötten, de megérkezett 
hozzánk a fiunk. Hat hónapig 
szinte folyamatosan sírt, mert 
mindamellett, hogy hasfájós 
volt, egy lágyéksérvvel is meg 
kellett küzdenie. A műtét után 
mintha kicserélték volna. Nyu-
godt, türelmes baba lett.

Az első gyerek után sok nő kétség-
beesik, és nem mer többre vállal-
kozni. Önnek mi adta meg a döntő 
lökést, hogy több gyereke is legyen?
Eltelt pár év, a nehézségek em-
lékét az idő múlása enyhítette, 
úgy gondoltuk, jöhet a testvér. 
Nagyon szerettünk volna egy 
kislányt! Megint egy vetélés. 

Tanulva a korábbi történés-
ből, nem adtuk fel! 2006-ban 
lányunk született! Nagy boldog-
ság! Van fiú is, lány is, úgy gon-
doltuk, ez így kerek! Lezártuk 
a babaprojektet. Aztán egyszer 
csak minden tervezés nélkül 
teherbe estem, és született még 
egy lányunk! (Természetesen 
végig aggódtam, hogy mikor 
fogom esetleg őt is elveszíteni, 
mint már korábban két babát is.)

Mi az öröm és mi a nehézség egy 
nagycsaládban?
Az örömöket még felsorolni is 
nehéz, annyi van! Ahogy nőnek, 
úgy bővül a kör. Pici babaként 
először annak örülünk, hogy 
egészségesek, aztán ahogy elő-
ször ránk néznek, a mosolynak, 
az első hangnak, majd szavak-
nak, hogy mindennap ügyesed-
nek, az első pár lépésnek …és 

sorolhatnám még sokáig. Min-
dent háromszor élhettünk meg! 
A nehézség számomra a 24 órás 
minden másodperces készenlét, 
kevés alvással kombinálva volt. 
Jelenleg a fiunk, Attila már 16 
éves, a középső lányunk, Vica 13 
éves, Viktória 10 éves. Mindhár-
man Sárospatakon tanulnak. 
Attila a Sárospataki Reformá-
tus Kollégium és Gimnázium 
3. évfolyamán, a lányok ezen 
intézmény általános iskolájában 
8. és 4. évfolyamán. A két lány 
szabadidejében latin és stan-
dard táncokat tanul, korábban 
Attila is  – most a gitárt bűvöli. 
Öröm továbbra is, hogy egész-
ségesek, örülünk minden jónak, 
ami velük történik, a sikereik-
nek, a nagy öleléseknek, millió 
puszinak, az önzetlen segít-
ségüknek… a létezésüknek. 
A nehézség a szervezésében 

van, hogy kinek mikor, milyen 
programja van, mikor kell értük 
menni, és mindezt összefésülni 
a mi munkánkkal, programja-
inkkal.

Hogy egyeztethető össze a nagycsa-
lád és az édesanya karrierje ?
Nagyon sok küzdelemmel jár. A 
3 gyermek nevelésével otthon 
eltöltött 9 év alatt folyamato-
san azon gondolkodtam, hogy 
milyen munkát fogok tudni el-
vállalni. Tanultam, amikor volt 
rá időm. 5 szakmám van, ebből 
3-at ezen évek alatt végeztem 
el. Amikor a legkisebb óvodás 
lett, arra jutottam, a legjobb, 
ha vállalkozó leszek, mert így 
be tudom osztani az időmet, 
kibújok a megfelelési kényszer 
terhe alól. Amikor hazaérek a 
családhoz, marad még energia, 
türelem, figyelem.  BGY

Kerekes Attiláné három gyermeke és férje társaságában  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
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A változtatás szükségessége
Minden oldalról arról 
olvashatunk, hogy milyen 
fontos a változni tudó 
képesség. Annyira gyor-
san változik a világ, hogy 
változnunk kell hozzá.

Rohanó korunkban a változás az 
egyetlen állandó tényező. Sokan 
idegenkednek tőle. Különösen 
munkahelyi cserék esetén szo-
rul el a szívünk, nem beszélve a 
családi dolgokról. Félünk az is-
meretlentől, a bizonytalanságtól. 
Törekszünk a status quo megőr-
zésére. A szakirodalom szerint 
magánéletünket és bármilyen 
munkakörben eltöltött életünket 
is rutinok, programozott cselek-

vések dominálják. Ezek kevesebb 
energiát emésztenek fel, mint va-
lami újra való áttérés. Sokan úgy 
érzik: egy váltás a megszokott 
biztonság elvesztésének koc-
kázatával járhat. Féltjük anyagi 
helyzetünket, mivel a változással 
megjelenő új eljárások új köve-

telményekkel is járhatnak. Fel-
merülhet bennünk, hogy romlik 
majd a teljesítményünk, ezáltal 
a pénzünk is kevesebb lesz. Rá-
adásul hajlamosak vagyunk azt 
hinni, hogy veszteség ér bennün-
ket, mert a változtatás valaminek 
az elmúlását is jelenti. Nem aka-
runk szembenézni a tényekkel. 
Előbb-utóbb azonban leküzdjük 
ellenállásunkat, elfogadjuk az új 
állapotot. Ötletelünk, melyek a 
megvalósítás irányába mutatnak. 
Elhisszük, hogy minden rendben 
lesz. Az alábbiakban olyan idéze-
teket adunk közre, melyek segí-
tenek abban, hogy elfogadjuk és 
megbarátkozzunk a változtatás 
szükségességével.  BGY

IDÉZETEK
Nem lehet az embereket belelökni vala-
mibe csak azért, mert mi türelmetlenek 
vagyunk azzal kapcsolatban, hogy a 
világnak most azonnal változni kell.

Steiner Kristóf (társadalom)

Az okos ember alkalmazkodik a 
világhoz, a buta makacsul a világot 
próbálja magához hajlítani. Ennélfogva 
a haladás a butáktól függ.

George Bernard Shaw (nézőpont)

Amíg jobban félünk a változástól, mint 
a megszokott rossztól, addig minden 
marad a régiben.

Dave Ramsey (fejlődés)

Biztos, hogy az egész életünket nem 
tudjuk egy nap alatt helyrehozni. Valami 
aprócska változtatást azonban ma is 
tehetünk.

Gary Chapman (motiváció)
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Mindig elébe mennek a piaci folyamatoknak
Az ügyvezetõ igazgató a forint erõsödését és társasága dinamikus fejlõdését várja 2020-tól

A tiszaújvárosi székhelyű Polipack 
Műanyagfeldolgozó és Értéke-

sítő Kft. első számú vezetője nyitott 
riportalany: Verdó Istvánné ezúttal is 
kertelés nélkül válaszolt a cégét és a 
magánéletét érintő kérdésekre.  

Kezdjük a harmincesztendős fenn-
állásuk alkalmából tartott céges ün-
nepséggel. Kérem, sorolja el a rész-
leteket!

Minden pontosan úgy sikerült, 
ahogyan szerettük volna. A közel-
ben lévő horgásztónál tartottuk, ha 
lehet így fogalmaznom, kimentünk 
a természetbe. Vagyis eltértünk a 
hagyományoktól, nem vonultunk 
be egy szállodába vagy étterembe, 
egész nap a szabadban szórakoz-
tunk. Lehetősége volt bárkinek hor-
gászni, kiírtunk különböző játékos 
vetélkedőket, a sütés-főzést pedig 
kiváltottuk: megbíztunk egy céget, 
amelyik hozta a fi nomságokat. A 
munkatársainkon túl fogadtuk a 
családtagokat, hozzátartozókat, a 
gyerekeket, a barátokat és a barát-
nőket. Izzadtunk, hiszen 37 fokos 
hőség tombolt, a tombola és az ér-
tékes díjak, továbbá a programok 
üdítően hatottak.

Mit nyertek a szerencsések?
Nemcsak a szerencsések, hanem 

mindenki nyert valamilyen vicces 
dolgot. A három nagyobb értékű 
ajándéktárgy közül az első egy tele-
víziókészülék, a második pedig egy 
okostelefon volt, de az utalványnak 
is nagyon örült a „bronzérmes”.

Biztosan sokáig készült a beszé-
dére, és magvas gondolatokkal ruk-
kolt elő.

Az tény, hogy egy ideig azon töp-
rengtem, hogy miként is csináljam, 
csináljuk. Aztán a rövid köszön-
tés mellett döntöttem, csupán pár 
mondattal szóltam a kollégáimhoz, 
majd következett a felhőtlen kikap-
csolódás. Akkor is láttam, és utó-
lag sem változott a véleményem: a 
program remekül sikerült, minden-
ki nagyszerűen érezte magát.

Milyen meglepetésekkel rukkol-
tak ki? A körítésre gondolok: zász-
lókra, magas rangú vendégekre, 

díszasztalra, csokornyakkendős 
pincérekre…

Nem voltak ilyenek. Kibéreltünk 
egy tavat, és a hozzá tartozó nagy 
zöldterületet, ahová busszal vittük 
ki a munkatársainkat, bár sokan 
saját autóikkal érkeztek a rendez-
vényre. A hőségben jó szolgálatot 
tettek a sátrak, aztán a hideg sör és 
az egyebek…

Mivel női magazinról van szó, ké-
rem, árulja el, hogy az ünnepségre 
csináltatott-e magának új ruhát.

Ez szóba sem került. Senki nem 
volt úgymond túlöltözött, hiszen 
az eseményen csapatot építettünk. 
Többnyire rövidnadrágot, szok-
nyát, pólót és sportcipőt viseltünk.

Maradjunk még a nyárnál: hogyan 
sikerültek a legforróbb napjai, hetei?

Szuperül. A családtagjaimmal 
többször voltam külföldön, például 
Olaszországban, Dániában, Cseh-
országban és Szlovákiában is. A 
Tátrában például a férjemmel és a 
munkatársaimmal is túráztam.

Ön nagy utazó hírében áll.
Ez helytálló megállapítás. Ha-

marosan Portugáliába utazunk, 
egy hetet töltünk el Lisszabonban 
és környékén. Kedveljük a város-
nézéseket is, mindig olyan helyre 
megyünk, ahol még nem voltunk. 
Megfordultunk már például Lon-
donban, Madridban és Rómában 
is, de tavaly decemberben Floridá-
ban jártunk. Elárulom a taktikánkat 

vagy inkább a bevált fogásain-
kat: általában már kora tavasszal 
megvesszük a repülőjegyeinket, 
lefoglaljuk a szállásunkat. Senki 
ne gondoljon luxusra, a pár napos 
túrák alkalmával nincs szükségünk 
extra körülményekre, hiszen egész 
nap megyünk, csak az éjszakáinkat 
töltjük a hotelben. Megjegyzem, 
hogy magánemberként és cégve-
zetőként egyaránt örömmel foga-
dom az akadályokat, megoldandó 
feladatként kezelem, amitől tudom, 
hogy többek leszünk. 

  
Egyszer azt mondta, hogy az utazás 

manapság már nem pénzkérdés…
Tartom! A döntésen, az elhatáro-

záson múlik minden. Mi többnyire 
ránézünk a térképre, aztán kimond-
juk, hogy hova akarunk menni. Ha 
nem tudunk eljutni a döntésig, az 
utazás, de az élet bármelyik más te-
rületén sem tudunk megvalósítani 
semmit.

Arról értesültem, hogy az a hatá-
rozottság, amely önt cégvezetőként 
jellemzi, a magánéletének is szerves 
része.

Folyamatosan változom, hiszen 
a világ is ugyanezt teszi. Nincs 
olyan nap, hogy ne tanuljak vala-
mit. Nem is olyan régen például 
változtattam az étkezési szoká-
saimon is, aztán több vizet iszom 
és a testmozgást is rendszeressé 
tettem. Eddig is volt energiám, de 
most ez megsokszorozódott. Mel-
lékhatásként pedig leadtam 6 kilót. 

Jelentősen megnőtt a terhelhető-
ségem. Visszanyertem a sok évvel 
vagy évtizeddel ezelőtti fi zikai és 
szellemi teljesítőképességemet. A 
korábbihoz képest rövidebb idő 
alatt teszek meg egy adott távot 
kerékpárral, de jót tesz az is, ha 
40-50 percet gyalogolok. Mindegy, 
hogy hány esztendős az ember, 
ha valakinek erős az elhatározása, 
akkor igenis javíthat az életminő-
ségén. Én ebből a szempontból is 
kemény és következetes vagyok, 
a jutalmam pedig az, hogy például 
elhagyhattam a vérnyomáscsök-
kentő gyógyszert. Bevallom, hogy 
azért mondtam el ezeket, hogy má-
soknak is tippeket adjak, íme itt az 
én példám, bárki követhet. Bárki-
nek lehet egy új élete.  

„Csavarodjunk” az őszbe: követ-
te-e a helyhatósági választásokat?

Igen, de csak másnap néztem 
meg a végeredményeket – így 
a tiszaújvárosit is –, amelyeket 
természetesen nem minősítek. 
Hiszen az mindenkinek a magán-
ügye, hogy a fülkében kire adja a 
szavazatát. Egyébként a szavazás 
napján nem voltunk itthon, de si-
ettünk haza, hogy még 7 óra előtt 
leadhassuk a szavazatunkat. Köte-
lességünknek éreztük, hogy szán-
dékunkat kifejezzük.

Az elmúlt hetekben a forint árfolya-
ma sokat változott például az euróhoz 
és a dollárhoz képest. A kurzus válto-
zása hátrányosan érintette-e a cégét?
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Az ügyességi játékok és vetélkedők is közönségsikert arattakVerdó Istvánné ügyvezető igazgató
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ORVOS-
ESZTÉTIKAI 

LÉZERKÖZPONT

ŐSZI AKCIÓS CLEARLIFT 
BŐRFIATALÍTÓ LÉZERKEZELÉSEK!

✓ Szemhéjkorrekció
✓ Pigmentfoltok, erek, 
 körömgomba kezelése
✓ Tetováláseltávolítás
✓ Bőrmegújítás lézerrel
✓ Ránctalanítás botox, 
 hialuronsav
  felhasználásával vagy  
 szálbehúzásos 
 módszerrel

Keltse életre a friss, 
sima és tiszta bőrt

A ragyogás, a tisztaság és a sima 
textúra jellemzi a fi atalos bőrt. Az 
idő múlásával azonban az örege-
dés és a napfény hatása komolyan 
károsíthatja.

Ráncok, fi nom, de egyre mélyülő vona-
lak, barázdák, napfoltok jelennek meg, 
egyenetlen bőrfelszínt tapasztalunk, 
rugalmatlanná és vízhiányossá válhat 
bőrünk. A ClearLift a szépészeti beavat-
kozások egyik legnépszerűbb és legel-
ismertebb kezelése – jelentette ki Cson-
ka Tamás ügyvezető, az Eger Elite Med 
Orvosesztétikai Lézerközpont ügyvezető-
je feltett kérdésünkre.

Mit lehet elmondani erről a készülékről, 
beavatkozásról?
Az Alma Q Lézerkészülék a legmo-
dernebb technológiai megoldásokkal 
szolgálja a gyógyulás és szépülés 
folyamatát. A ClearLift beavatkozás 
során a lézer energiája stimulálja, 
mintegy felébreszti a mélyebb réte-
gekben szunnyadó sejteket, illetve 

újabb sejtek produkciójára és ezáltal 
kollagéntermelésre serkenti a bőrt.

Milyen bőrproblémákra ajánlja?
Különféle, az életkorral összefüggő 
bőrproblémákat kezelünk ezzel a mód-
szerrel, beleértve a ráncokat, a fi nom 
szarkalábakat, a fénykárosodásokat, 
az egyenetlen, foltos bőrfelszínt és a 
bőr megereszkedését egyaránt. Hatá-
sa megbízható és igazán tartós szem 
alatti sötét foltokra, hegek kezelésére, 
bőrfi atalításra arcon, nyakon, dekoltá-
zson egyaránt. De sikeresen alkalmaz-
ható pattanásos bőrre, pórusok tisztí-
tására és csökkentésére is. A ClearLift 
beavatkozással éveket utazhat visz-
szafelé az időben, fájdalommentesen, 
kevesebb mint egy óra alatt, műtéti 
beavatkozás nélkül.

Sokan panaszkodnak arra, hogy bőrük 
érzékeny, s sok kozmetikai eljárást ezért 
nem mernek vállalni. A ClearLift nekik jó 
megoldás lehet?
A ClearLift biztonságos és hatékony 

még a vékony és érzékeny bőrfelülete-
ken is, mint például az arc, a nyak és 
a dekoltázs. Az eljárás az energiakont-
rollált eloszlásának egyedülálló mód-
szerén alapszik és a bőr különböző 
rétegeiben létrehozott stimuláló hatá-
sának köszönhetően hatékony kezelést 
eredményez. Az eljárás kiemelt szere-
pét mutatja, hogy megkapta „A legjobb 
öregedésgátló kezelés” díját a nemzet-
közi MyFace-MyBodyAwards díjkiosz-
tón. Az Eger Elite Med Orvosesztétikai 
Lézerközpontban minden alkalommal 
orvosi konzultáció előzi meg a keze-
léseket. Minimum 3 alkalmat érdemes 
megcélozni, a maximális hatás elérése 
érdekében javasolt ennél több kezelés 
is, melyek között 2 hét nyugalmi idő-
szakot tartunk a regenerálódásnak és 
szépülésnek, fi atalodásnak átadva a 
kezelt bőrterületet. A ClearLift eredmé-
nyessége egyedülálló, a természetes 
megújulás egyre fokozódik a terápia 
előrehaladtával, a végeredmény egy fe-
szes, egészséges és tónusos bőr, mely-
re öröm ránézni.  ÉM
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A jelenlegi tendencia nem 
érint minket hátrányosan. Az 
euróbevételünk közel azonos az 
eurókiadásunkkal. Ugyanis az ese-
tünkben a külföldi vevő euróban 
fi zet és a magyarországi elszámo-
lást is ezen az alapon végezzük. A 
forint erősödése azonban az érde-
künkben áll, mert a gyenge hazai 
fi zetőeszköz akadályokat gördít 
a beruházásaink elé. Pontosan 
az aktuális kurzus miatt kellett el-
halasztanunk néhány fejlesztést, 
hiszen drága áron nem akarunk 
vásárolni. Manapság a pályázatok 
megvalósítása is nehézségekbe 
ütközik: amikor beadtuk, akkor az 
árfolyam lényegesen eltért a mos-
tanitól, de mivel a pályázati össze-
gek nem változtak, a különbséget a 
cégünknek kell vagy kellene fi nan-
szíroznia.

 
Akkor az új telepükre való átköltö-

zésüket is elhalasztották? 
Már négy éve, azaz 2015 óta pár-

huzamosan üzemelünk, a termelés 

a régi és az új telephelyen is megy. 
Jelenleg ott tartunk, hogy eladásra 
hirdettük a régi telepet, amely frek-
ventált helyen, a gyógyfürdő köze-
lében található. A 6400 négyzetmé-
teres, szálláshelyek kialakítására is 
tökéletesen alkalmas terület nyolc-
vanszázalékos beépíthetőségű, 
ideális a különböző szolgáltatóipari 
tevékenységekre. Érdeklődő van, 
de vevő még nincs. A majdani árat, 
amit érte kapunk, felhasználjuk az új 
telephelyünkre tervezett építkezés-
hez. Érvényes építési engedélyünk 
már van a fejlesztésére, sőt ismert 
az új csarnokunk kivitelezője is. Az-
zal számolok, hogy ha megkapjuk a 
vételárat, fél éven belül kiköltözünk.

Létszám, robotok, új piacok?
Ezek nélkül is tudunk teljesíte-

ni, a költözködésünk, az építke-
zés így nincs összefüggésben az 
újabb megrendelésekkel. Miután 
egy telepen végzünk mindent, 
magától értetődően gazdaságo-
sabban, költséghatékonyabban 
fogunk termelni. A fi lozófi ánk 
egyébként az, hogy nem várunk, 
éppenséggel elébe megyünk a 
folyamatoknak. A munkatársaim-
nak mindig azt mondom, hogy le-
gyünk büszkék a sikereinkre, de 
a kudarcokból is csak tanuljunk, 
álljunk fel és kezdjük újra.

Az elemzők recessziót jósolnak, de 
azt mondják, hogy ez a műanyag- és 
a vegyipart érinti a legkevésbé.

A műanyagipar sok szállal kö-
tődik az autóiparhoz, ha pedig 
csökken a járművek iránti keres-
let, az mindenre és mindenkire 

kihat. A karjainkat nem tárjuk 
szét, mondván, tehetetlenek va-
gyunk, mi még keményebben 
dolgozunk, a munkában hiszünk. 
Azért szorgoskodunk, hogy meg-
tartsuk meglévő piacainkat, sőt 
újabbakat szerezzünk.  

Nem tart a visszaeséstől? Dúlnak 
a vámháborúk, nyakunkon a brexit, 
a német GDP növekedési üteme is 
megtorpant…

Az tény, hogy a tendenciák 
rossz irányba mutatnak. Az au-
tóipari lassulás a beszállítókra is 
hat. Abban bízom, hogy a már el-
indított új beruházások kompen-
zálni fogják a különbséget.

Nyakukon a 2020-as esztendő. Mit 
vár?

Először is eredményes évzárást, 
majd jövőre a tervezett beruházá-

saink megvalósulását és persze 
azt, amit már mondtam, vagyis a 
forint erősödését. A beruházása-
ink megvalósítási dátuma 2020 
szeptembere. Nem ijedünk meg és 
nem kapkodunk: mindenre találunk 
megoldást.  KT

JÓ TUDNI
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A Polipack Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft. új telephelye

A cég harmincéves fennállása alkalmából tartott nagy sikerű nyári ünnepségükön értékes tombolanyeremények kerültek gazdáikhoz  FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

Az ünnepi torna

Polipack Műanyagfeldolgozó 
és Értékesítő Kft.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/G 
Ügyvezető igazgató: Verdó Istvánné
A cég alakulásának éve: 1989
Munkavállalói száma: 70
Működési területe: műanyag-feldolgo-
zás és -értékesítés
Éves árbevétele: 1 milliárd forint
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Szépség, egészség, 
jön az ősz…

Ősszel hűvösebb, szelesebb 
az időjárás, beindul a fűtési 
idény is, mindezen ténye-
zők szárazabbá teszik a 
bőrfelszínt.

Dr. Sziray Ágnes miskolci 
bőrgyógyász-kozmetológus szak-
orvost kértük meg, hogy adjon ta-
nácsot olvasóinknak az őszi szépé-
szeti teendőkről.

Mit kell csinálni ősszel bőrápo-
lás címén? Hogyan készítsük fel 
testünket, arcunkat az őszre? Mivel 
pótoljuk a napfény hiányát?
A bőr felső rétege nagyon fontos 
kozmetikai szempontból, ez 
az a réteg, ami a bőr textúráját, 
hidratáltságát adja. Amennyiben 
a bőrfelszín száraz, durva, a bőr 
öregnek tűnik, jól hidratáltan 
rugalmas, ragyogó, sugárzó. A 
bőrfelszín fő feladata a bőrön 
keresztüli vízvesztés megelőzése 
és a vízháztartás egyensúlyának 
szabályozása a bőrben. Ebben a 
lipidek (ceramidok, koleszterin, 
zsírsavak) játszanak főszere-
pet. A bőrfelszín lipidtartalmát 
befolyásolja az életkor, örökle-
tes és hormonális tényezők és 
az étkezés. A zsírszegény diéta 
egészségtelen bőrt eredményez, 
fokozódik a bőrfelszínen keresz-
tüli vízvesztés. A koleszterin-
szintet csökkentő gyógyszerek 
szedése is szárazzá teheti a bőrt. 
Tojássárgáját, legeltetett tehén 
tejét, sertészsírt, szóját, spirulinát 
tartalmazó étrend kedvező 
hatású. Bőrtisztításkor magas 
emollienstartalmú tusfürdő 
(syndet) alkalmazásával sokkal 
kevesebb lipidet távolítunk el, 
mint hagyományos szappannal. 
A bőrszárazság látható jeleinek 
csökkentése, a bőrhidratáció 
megfelelő bőrápoló termékekkel 
érhető el, melyek lezáró kompo-
nenseket (petrolatum, lanolin, 
növényi olajok) tartalmaznak, 
melyek megakadályozzák a víz-

vesztést, vagy nagy vízmegkötő 
képességű anyagokkal bírnak 
(glicerin, urea, hidroxi-savak, tej-
sav, propilén-glikol), vagy növelik 
a bőr integritását emolliensek 
(szabad zsírsavak, ceramidok, 
koleszterin) bejuttatásával. A kol-
lagén és a hialuronsav felszínesen 
alkalmazva nem jut be a bőrbe. 
A zabot, shea vajat tartalmazó 
készítmények is védik a bőrt. 
Figyelembe kell venni azonban 
azt is, hogy a bőrápolók összete-
vői között szereplő illatanyagok, 
tartósítószerek, propilén-glikol, 
E-vitamin, Kathon CG bőrgyul-
ladást okozhatnak arra érzékeny 
egyéneknél.

Ősszel a napfény mennyiségének 
csökkenésével az UV-sugarak 
okozta bőrkárosító hatás mér-
séklődik, ugyanakkor digitális 
világunkban a látható tarto-
mányba tartozó kék fény bőrt 
károsító, oxidatív stresszt okozó 
hatásával évszaktól függetlenül 
számolnunk kell. Korai öregedést, 
ráncokat, pigmentfoltokat okoz 
a mobiltelefonok és különböző 
képernyők előtt töltött egyre több 
idő. Sokan elektronikus eszköz 
közelében próbálnak aludni, a kék 
fény nappali üzemmódot jelez a 

bőrnek, csökken annak termé-
szetes éjszakai regenerálódása, 
valamint az alváshiány is negatív 
hatással van bőrünk állapotára. 
Már elérhető fényvédő krém ezen 
sugarak kivédésére is, de a mér-
tékletességgel javíthatunk leg-
inkább nemcsak bőrünk, hanem 
egész szervezetünk állapotán. A 
napfény hiányát D-vitamin sze-
désével pótolhatjuk, de a termé-
szetességre törekedve töltsünk 
minél több időt a szabadban.

Mikor érdemes elkezdeni a szépé-
szeti beavatkozásokat?
A külső nyomás, hogy tökéletes-
nek, fiatalnak és szépnek tűnjünk 
manapság egyre nagyobb, egyre 
többen veszik igénybe az eszté-
tikai beavatkozásokat. Amikor a 
krémek már nem segítenek, még 
a bevésődött, mély ráncok megje-
lenése előtt célszerű elkezdeni a 
szépészeti beavatkozásokat. Nem 
kell rögtön plasztikai műtétre 
gondolni, a bőrgyógyászok kezé-
ben is többféle lehetőség van. Az 
eljárások finomodásával sokkal 
természetesebb hatás érhető 
el viszonylag gyorsan, „ebéd-
időben”, anélkül, hogy hosszú 
időre ki kellene esni a munkából. 
A korszerű bőrfiatalító mód-
szerek a bőr saját kollagén- és 
elasztintermelését serkentik, a 

bőr fokozatosan feszesedik, nem 
okoz hirtelen, esetlegesen zavar-
ba ejtő változást. 

A bőr karbantartásánál fontos a 
prevenció, a megelőzés. Milyen bel-
ső táplálással (pl. vitaminok, helyes 
táplálkozás stb.) javítható bőrünk 
állapota?
A szabad gyökök elleni védelem 
segít az öregedés megelőzésé-
ben, ebben az antioxidánsok 
játszanak főszerepet, melyeket 
helyileg és belsőleg is alkalmaz-
hatunk. Ezek a következők: C- és 
E-vitamin, glutation, koenzim-
Q10, likopin (paradicsom, 
görögdinnye, barack), kurkuma, 
zöld tea, máriatövis, kávé, 
resveratrol (szőlőmag, mogyoró, 
bogyós gyümölcsök, vörösbor), 
gránátalma, acai bogyó, szelén, 
melatonin. Az antioxidánsok 
megelőzik a ráncok kialakulását, 
a meglévőket viszont nem tűn-
tetik el. A C-vitaminnak kettős 
hatása van, helyileg alkalmazva, 
krémekben elősegíti a kollagén 
képződését is, ezáltal a ránco-
kat is csökkenti. Önbizalmunk, 
önértékelésünk fejlesztésével, 
megfelelő önbecsülés elérésével 
is sokat tehetünk magunkért, 
belső kisugárzásunk nagyban 
hozzájárul külső megjelenésünk-
höz is.  BGY

Dr. Sziray Ágnes  FOTÓ: MA

Hosszú út vezet a csúcsig
Mindenkinek arra van ideje, 
amire időt szán – mondja 
Becsei Kitti személyi edző.

Tény, hogy mozgányhiányos életet 
él a nagy átlag, de mondhatom azt a 
tapasztalataim alapján, hogy egyre 
többen határozzák el, hogy beiktat-
ják a mindennapjaikba a sportot. A 
rendszeres sportolásnak számtalan 
pozitív hatása van: levezeti a feles-
leges energiákat, önbizalmat ad, 
javítja az állóképességet, az erőn-
létet, illetve segít az egészség meg-
őrzésében is. Arra, hogy mennyi és 
milyen mozgásra van szüksége egy 
átlagos nőnek, nincs konkrétum. 
Igaz az a mondás, hogy mindenki-
nek arra van ideje, amire időt szán. 
Személyi edzőként a vendégeim-
mel felmérjük a lehetőségeket, mi 
az, amit be tudunk iktatni a közös 
munkába, de ez nem azt jelenti, 
hogy hátradőlhetünk, ha heti 2-3 
alkalmat eljön hozzám. Ezenfelül 
számos lehetőség van még külön-
féle mozgásra. Manapság sokféle 
csoportos mozgásforma létezik, 
de én az edzőtermi súlyzós edzést 
vallom, ami rendkívül jól formálja 
a célzott területet. Ezenkívül szok-
tam az edzettjeimnek javasolni, 
hogy önállóan, ahogy az idejük en-
gedi, iktassák be pluszba az aerob 
vagy kardioedzést, attól függően,  
kinek mi a célja – hangoztatta Kitti.

Életkortól független
A mozgás öröme életkortól függet-
len. Kutatások igazolják, hogy az 
aktív sportolás éveket hosszabbít 
az életkoron, illetve az életminőség 
sem ugyanaz. Tehát sosem késő el-
kezdeni. Kortól független, ki milyen 
mozgásformást választ. Az elmúlt 
10 évre visszatekintve megnőtt az 
edzőtermek látogatottsága, illetve 
kiszélesedett a korosztály. A ven-
dégköröm a fi ataloktól az idősebb 
korosztályig terjed, 17-től egészen 
60 éves korig. Mindenki rendelke-
zik egy alap edzettségi állapottal, 
amin jelentősen tudunk javítani, 
és ezt kortól függetlenül személyre 
szabott gyakorlatokkal el lehet érni. 
Nem lehet tehát kijelenteni, hogy 
másfajta mozgást kellene végeznie 
egy huszon-harmincévesnek vagy 
40 fölötti hölgynek. Fontos, hogy 

mindenki olyat válasszon, amit kel-
lő akarattal és kedvvel tud végezni. 
Tény azonban, hogy 40 felett is fon-
tos edzeni. Lehet, hogy meglepő, 
de a leghatékonyabb edzésforma 
az erőnléti és súlyzós edzés. Izom-
növekedést idéz elő, csökkenti a 
csontritkulás kockázatát, enyhíti a 
klimax/menopauza tüneteit. Szá-
mos pozitív hatása ismert, pl. erő-
síti az immunrendszert, növeli a 
szív- és keringési rendszer teljesítő-
képességét. Sokszor hallani, hogy 
csökkenteni kellene a testmozgás 
intenzitását, mondván: 40 felett 
már nem lehet megengedni azt, 
amit 20–30 évesen. De ez tévedés, 
hisz az igazi veszélyt az egészségre 
az jelenti, ha egyáltalán nem mo-
zognak.

A kismamákról megoszlik a köz-
vélemény a sportolást illetően. A 
laikusok óva intik az edzésektől 
a várandósokat, de ezzel nagyot 
tévednek. A várandósság alatt az 
edzés előnyei és pozitív hatásai a 
következők: gyorsabb a regeneráló-
dás a szülés után; kevésbé vizesedő 
lábak; nagyobb placenta, ami több 
tápanyagot biztosít a babának; ki-
sebb az elhízás kockázata, amit a na-
gyobb zsírraktározás okoz; erősebb 
alsó hátrész, ami csökkenti az ott je-
lentkező fájdalmat; megnövekedett 
energiaszint; jobb közérzet; csök-
ken a visszértágulat valószinűsége; 
csökken a császármetszés veszélye; 
az edzés segít felkészíteni a vajú-
dás során és szüléskor az anyát 
érő stresszre. Ha korábban nem 
sportolt a kismama, akkor ne most 
kezdje el a konditermi edzést, de 
kismamatornára mindenképp ér-
demes eljárnia. A vendégeim között 

is többen anyukák lettek a közös 
munka során, majdnem a terhes-
ség végéig folytak az edzések. A 
terhesség előrehaladtával csökken 
a gyakorlatok tárháza, illetve az 
intenzitás, de heti háromszor még 
mindig nyugodtan lehet sportolni 
– érvel Kitti.

Megtetszett a versenyvilág
Több mint 10 éve kezdtem el a 
súlyzós edzést. Kezdetben nem 
voltak komoly céljaim vele. Sze-
rettem volna az egészségem meg-
őrizni, illetve az alakom formál-
ni. Fitneszversenyeket látogatva 
kísérőként döntöttem el, hogy 
ha már az életem részévé vált a 
rendszeres heti 5 edzés, akkor ez-
zel már komolyabban is foglalkoz-
hatnék, hisz nagyon megtetszett a 
versenyvilág. Kellő elszántsággal, 
akarattal, kitartással és fegyelem-
mel válhatunk bajnokká. Ugyan-
akkor mindenkinek fel kell mérnie 
az adottságait az adott sportág-
ban. Fontos, ne akarjunk egyből 
a csúcsra ugorni, hosszú út vezet 
hozzá. Először is egy jó felkészítő-
edzőt kell választani, aki segít vé-
gigkísérni ezen az úton, megadja a 
kellő motiválást és instrukciókat.

Betegségből gyógyulás
Mindegy, hogy pár nap/hét vagy 
néhány hónap kihagyásról van szó, 
betegség után ne akarjuk hirtelen új-
ból kihozni magunkból a maximu-
mot. A túlzásba vitt edzés kemény 
izomlázat okozhat. A fi zikai teljesít-
ményhez fontos vitaminok és ásvá-
nyi anyagok bevitele is szükséges. 
A legáltalánosabbak, amiket fontos 
az étrendünkbe beiktatni: kalcium, 

D-vitamin, B-vitaminok, vas, cink, 
magnézium és antioxidánsok, mint 
a C-vitamin, E-vitamin, béta-karo-
tin, szelén. Ahhoz, hogy célunkat 
elérjük, akár izmosodni, akár fogy-
ni szeretnénk, fontos a megfelelő 
táplálkozás. Rendszert kell vin-
nünk a hétköznapjainkba az étke-
zést tekintve. Ha a súlyfeleslegtől 
szeretnénk megszabadulni, nem a 
koplalás a megfelelő módja. Ha túl 
kevés a tápanyagbevitel, pont az el-
lenkezőjét érjük el, a szervezet úgy 
érzékeli, hogy éhezik, így raktároz-
ni fog, és nem indul be a fogyás. 
Bármilyen irányba is szeretnénk a 
testünkön alakítani, elengedhetet-
len a megfelelő étrend. Személyre 
szabottan kell kiszámolni a fehér-
je-, szénhidrát-, zsírbevitelt. Ehhez 
segítséget nyújtok a hozzám fordu-
lóknak, akik életmódot szeretné-
nek váltani.

Az egészséges életmódhoz a 
mozgás mellett hozzátartozik és 
egyben a legfontosabb a helyes táp-
lálkozás. De meg kell említeni a kel-
lő pihenést, mértékletességet, lelki 
egyensúlyt is. Tehát fontos a testi-
lelki harmónia megteremtése. Ah-
hoz, hogy egészségesen étkezzünk, 
gondosan fi gyelnünk kell, milyen 
élelmiszereket fogyasztunk. A he-
lyes táplálkozás és a sikeres fogyás 
alapja a magasabb fehérje-, illetve 
alacsonyabb szénhidrátbevitel, és 
nagyon fontos, hogy sok folyadé-
kot igyunk. Hazánkban az elhízot-
tak aránya igen magas. Sajnos nas-
soló nemzet vagyunk. Törekedjünk 
arra, hogy friss zöldségeket, halat, 
szárnyasételeket együnk, fogyasz-
szunk jó minőségű szénhidráto-
kat, szorítsuk vissza a sót és állati 
zsírt tartalmazó élelmiszereket, 
kerüljük a cukrot. Sokszor hallom 
kifogásként, nem volt időm enni, 
beszerezni a megfelelő alapanyago-
kat a főzéshez. Most már nem lehet 
azonban akadály, hisz Miskolcon 
lehetőség van, hogy egészsége-
sen falatozzunk a Fresh-Healthy 
Food and Caféba  ellátogatva. Nem 
kell lemondani a fi nom étkekről, 
 éttermünkben bűntudat nélkül le-
het választani a kínálatból, regge-
liktől kezdve a nap minden szaka-
szának megfelelően – jelentette ki 
Kitti.  BGY

Becsei Kitti világbajnok fitnesz modell versenyző  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
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Varga Éva KIT tréner, természetgyógyász, alternatív pszichológiai tanácsadó

Kedves Nőtársam!
Varga Éva vagyok, Kriston Intim Torna tréner. Szeretettel várlak Téged 
is intimtorna-tanfolyamra, melyet minden hónap második hétvégéjén 
tartok Miskolcon, a Selfness Egészségházban. 
Igény szerint egyéni foglalkozásra is lehetőség 
van, nők és férfi ak számára egyaránt. 

Mit adhat Neked a tréning?
– önbizalmat, női önbecsülést
– kismedencei rejtett  izmaid erősödését
– reményt egészséged helyreállítására, ha inkontinencia,   
 aranyér, nőgyógyászati probléma, szervsüllyedés   
 (hólyag, végbél, méh, hüvely) kínoz
– önfelfedezést, egy utazást, melynek során 
 ráismerhetsz a tüneteket kiváltó lelki okokra
– kismamáknak örömteli szülést
– egy vidám, tartalmas hétvégét, ahol jó 
 társaságban, igényes környezetben végre 
 önmagaddal tudsz foglalkozni.

A módszert Kriston Andrea fejlesztette ki több mint 30 éve, nők és férfi ak, fi atalok 
és idősek számára egyaránt. Azóta számtalan visszajelzés, műszeres vizsgálat, 

kutatás bizonyítja hatékonyságát. Sok érdekes információt olvashatsz még 
a www.intimtorna.hu honlapon, jelentkezni is itt tudsz a tréningre 

a „Trénerek” fülön Varga Évánál (Miskolc), ill. a 30 513 5597 számon.

A legközelebbi tréning időpontja: nov. 9–10.
Szeresd önmagad, és a tested meghálálja.

a Fresenius Medical Care alábbi dialízisközpontjaiba:

Budapest, Miskolc, Cegléd, Sátoraljaújhely, Hatvan, Pécs, 
Salgótarján, Ózd, Debrecen, Kecskemét, Nagykanizsa, Sopron

Amit kínálunk:
    � versenyképes fizetés, cafeteria, bónuszrendszer
    � színvonalas munkakörnyezet
    � nemzetközi, multinacionális háttér

DIALIZÁLÓ 
ORVOS

és

DIALIZÁLÓ 
ÁPOLÓ

munkakör betöltésére 
keresünk kollégákat

Jelentkezés önéletrajzzal: jobs-hu@fmc-ag.com
Érdeklődhet: 70/866-7965

Honlapunkon további részleteket találhat: 
http://www.freseniusmedicalcare.hu/hu/rolunk/karrier/

346503

33
66

40

34
69

19



2019.

      NŐK
2019.

                     NŐK                  MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG

38 7  
2019.

                         NŐK
MAGYARORSZÁG

A ZO® Skin Health több mint 3 évtizedes múltra visszatekintő 
bőrterápiás rendszer. Dr. Zein Obagi, az USA vezető bőrgyógyász 
professzora fejlesztette ki, célja egy olyan professzionális bőrápolás 
kialakítása volt, ami szakorvosi felügyelet mellett, egyénre szabott 
tanácsadással helyreállítja a bőr egészséges működését, és fenntart-
ja ezt az állapotot. A bőrállapot javulása garantált. A bőrt alkotó 
egyes sejtek működésének stabilizálása, optimalizálása erősebbé 
és egészségesebbé teszi az egész bőrt. A bőr strapabíróbb lesz, ha 
megfelelő táplálékhoz jut és adottak számára azok a feltételek, 
amelyeknek köszönhetően megerősödhet. Az ilyen bőr aktív 
módon saját magát regenerálja, gyorsabban gyógyul sérülések és 
betegségek után, természetesen hidratált lesz és ragyogóvá, sugár-
zóvá válik. A stabilizációhoz használt legoptimálisabb vegyület, 
a retinol, melyet a ZO® Skin Health termékei egyedülállóan nagy 
koncentrációban tartalmaznak. A szabadalmaztatott bejutási 
metódusok lehetővé teszik, hogy a nagy retinolkoncentráció a bőr 
minden rétegében, minden egyes sejten kifejtse hatását, a retinol 
különböző vivő formátumai pedig optimális választást biztosí-
tanak akkor is, ha nagyon gyors terápiás vagy lassabb, fenntartó 
kezelésre van szükségünk.  

Néhány előtte-utána fotó a ZO® fantasztikus hatékonyságáról, 
köztük Petra, aki saját bőrén is ezeket a terápiákat alkalmazza. A 
látvány magáért beszél. (Az itt látható képek valódi, nem mani-
pulált felvételek.)

34
64

03

ZO® Skin Health tréning a Medios Orvos Központban

Elég jó anya vagy – 
hidd csak el

Ugye, Te is föltetted már 
magadnak a kérdést szám-
talanszor: jó anya vagy? 
Igen. Elég jó. Hidd csak el. 

S azt is, hogy mindannyian kétel-
kedünk önmagunkban; s ez így 
van rendjén. Jó anyának lenni, jó 
anyává válni is hatalmas feladat. 
A családunkban anyai ágon pe-
dagógusok vannak. Dolgozó nők, 
akik helytálltak mind a háztar-
tásban, mind a munkahelyükön. 
Emlékszem a születésnapokra, 
melyeket összefogtak. Arra, aho-
gyan nagymamám a rántott húst 
készítette, melynek az íze még a 
számban. Ahogyan a rejtvényeket 
együtt fejtettük iskola után, vagy 
épp ült mellettem a zongoránál, 
miközben gyakorolnom kellett; s 
mikor ápolt, mert beteg voltam. 
A pillanatot, amikor kicsinosítva 
magunkat színházba indultunk 
a szüleimmel és apa megdícsérte 
édesanyát, milyen csinos. Az 
anyák napja, amikor együtt vit-
tük haza a piacról a kardvirágot a 
gesztenyefák árnyékában. Igen. 
Ezek azok a pillanatok, melyek 
megjelennek előttem, ha meg kell 
fogalmaznom, milyen is a jó anya. 
Ő, aki ott van, példát mutat, teszi 
a dolgát, rendezgeti az életünket. 
Emellett vannak barátai, prog-
ramjai és céljai. Néha fáradt, néha 
bosszús, mégis jó a közelében 
lenni. Nem elvár, hanem támo-
gat. Hagyja, hogy néha hibázzak. 
Aki büszke. Nem csak a kimagas-
ló eredményekre. A biztonság. Ez 
adta számomra az alapokat és én 
is ezen az úton járok.

Szülőként hatalmas befolyással 
vagyunk gyermekeink életére. 
Önmagunkhoz, egymáshoz, szü-
leinkhez, a világhoz való hozzá-
állásunk fogantatásunktól kezdve 
ívódik belénk. Vártuk-e, tervez-
tük-e, szeretettel fordultunk-e 
hozzá éppúgy, mint egymáshoz. 
Semmi sem erősebb, mint a szülői 
minta, mely befolyásolja a gyere-
kek életét, az általuk hozott dönté-

seket, érzelmi életüket, egészségi 
állapotukat, teljesítményüket. Ha 
autokrata módon mindent meg-
határozunk számukra, kitörhet-
nek, lázadhatnak vagy egész egy-
szerűen egész életükben hagyják 
majd, hogy irányítsák őket. Ők 
azok, akik felnőttként igyekeznek 
majd átlépni azokat a korlátokat, 
melyek gyermekkorukban tornyo-
sultak eléjük. A másik véglet, ha 
mindent rájuk hagyunk, vagy épp 
felmentjük őket tetteik következ-
ménye alól, akkor tiszteletlen és 
következetlen fi atalokkal találjuk 
szemben magunkat, különösen a 
kamaszkor küszöbén. Hol is arany 
középút? 

A kulcs a rugalmasságban kere-
sendő. Nem. Nekem sem ment el-
sőre. Rengeteg olyan hibát követ-
tem el fi atal anyaként, melyeket 
a második gyermekem születése-
kor, idősebben és bölcsebben fel-
ismerve magam is másként csinál-
tam – másként csinálom. Sokszor 
meg is kapom a fi amtól kritika-
ként, hogy sokkal engedékenyebb 

anya lettem a hugával. Én magam 
nem így érzem. Más, tapasztal-
tabb igen, illetve beismerem, sok-
kal bátrabb bizonyos döntéshely-
zetekben. Ami nem változott, az 
a rugalmasság és a következetes-
ség. Ahogyan a helyzetekhez vi-
szonyulok. Ahogyan a csatáinkat 
válogatom meg, hiszen mérnöki 
precizitással kell észrevennünk, 
hol igényel az engedetlenség fe-
gyelmet, hol együttérzést vagy 
teljes irányváltást. A változások-
hoz való állandó alkalmazkodás 
valódi kihívás mindannyiunk szá-
mára. A rugalmasság fenntartása 
sem könnyű, hiszen mindannyian 
dolgozunk, s nemcsak otthon kell 
helytállnuk, de a társadalomban 
is. Nőként, anyaként mi magunk 
választottuk a feminista mozga-
lom óta, hogy nem elég az otthon 
körüli teendő, nem elég az anya-
ság, hiszen mi is karriert szeret-
nénk. Hát tessék.

Megbélyegzés. Cimkézés. Kri-
tika. Bírálat. Megannyi rövid és 
mégis ütős kifejezések jutottak 

még eszembe. Miért? Mert az el-
múlt két évtizedben az internet 
adta korlátlan szabadság felerő-
sítette azokat a megnyilvánulá-
sokat, melyek alapján mindenki 
tudja a „tutit” arra vontakozólag, 
ki is a jó anya és melyek az ismér-
vei. Még többen bírálják és ítélik el 
a másikat, mert más elveket vall, 
másként csinálja. Kíváncsi len-
nék, vajon hányan ülnek le közü-
lük erről beszélgetni a szüleikkel, 
akár más szülővel, vagy arra is, 
hányan kérnek külső segítséget, 
amikor elbizonyatalanodnak. Az 
én véleményem és tapasztalatom 
az, ugyanúgy, mint ahogy az édes-
apák ismérveinél is megfogalmaz-
tam, fontos az „együtt”, a „közös 
cél”, a hasonló nevelési elv és 
természetesen a tapasztalás. Egyi-
künk sem születik jó szülőnek. 
Azzá válnunk kell. Hibázhatunk, 
korrigálhatunk és közben magunk 
is folyamatosan változunk ebben a 
rohanó világban. Talán soha annyi 
inger nem ért bennünket, mint a 
technikai fejlődés robbanása óta.

Szülőként hatalmas befolyással vagyunk gyermekeink életére  FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM
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Milyen az egészséges bőr?

Az egészséges bőr sima felszínű, feszes és 
rugalmas, egyenletes színtónusú, termé-
szetesen hidrált, ellenálló, kontúrgazdag, 
mentes mindenféle kóros betegségtü-
nettől, gyulladástól. Épp olyan, mint a 
gyermek bőre.

Hogyan rontjuk el egészséges gyermekbőrün-
ket?
Ez a teljesen egészséges bőrállapot sajnos 
csak 10-12 éves korunkig a miénk. A kor 
előrehaladtával a bőrünket alkotó sejtek 
működése lelassul. 20-25 éves korban 
észlelhető először, hogy az arcbőr sokkal 
szárazabb lesz, a természetes hidráltsága 
csökken. Ennek oka a hámsejtek osztó-

dásának lassulása, az elhalt sejtek nem 
megfelelő eltávolítása, valamint a hám- és 
kötőszöveti réteg közötti barrier (védeke-
ző) funkció gyengülése, és ezen keresztül a 
bőrön át történő vízvesztés fokozódása. A 
kötőszöveti sejtek működésének lassulása 
miatt azok kevesebb kollagént és elasztint, 
valamint hyalorunsavat termelnek. Innen 
indul az a folyamat, amikor aztán kon-
zekvensen el is rontjuk a bőrünket, hiszen 
nagyon sok nő már nagyon korán elkezd 
hidratáló krémeket használni, ami csak 
átmenetileg csökkentik a száraz érzést: 
ezzel rengeteget rontanak bőrállapotukon. 
Miért is történik ez? A hidratálók vízből, 
lipidből és proteinekből állnak, így a 
bőrünket alkotó sejtek felé azt az üzenetet 
közvetítik, hogy nem kell működniük, 
álljanak le ezen alkotók termelésével, 

mert kívülről megkapják a szükséges 
anyagokat. A zsírosabb krémek továbbá 
akadályozzák az elhalt hámsejtek normál 
leválását, a faggyú, zsíros krém és elhalt 
hámsejtek elegye eltömíti a pórusokat, 
mely gyulladást indukál, fokozódik a 
faggyútermelés, csökken a bőr saját véde-
kező funkciója, ezáltal fokozódik a bőrön 
keresztüli vízvesztés, a bőr még szárazabb 
lesz, ami ismételt hidratáló használatot 
eredményez. Ez az ördögi kör hónapok, 
évek alatt masszív bőrminőség romlást 
idéz elő, a bőr érzékennyé válik minden 
külső behatásra. Fontos tehát, hogy ezt a 
nagyon rossz szokást lehetőleg elkerüljük. 
A nem megfelelő hidratáló használatán 
kívül a másik legkárosabb a bőrünkre 
nézve az UV-sugárzás. A napégés/szolári-
umozás gyulladásos folyamatokat indít el 
a bőrben, megzavarja a sejtek működését, 
DNS-károsodást okoz, tartós hatásával 
feltöredezi a bőr tartóvázának a rostjait. 
Az UV-sugárzás hatására sejtszintű válto-
zások következnek be: a bőr gyorsabban 
öregszik, száraz, petyhüdt lesz, a ráncok 
elmélyülnek, aktiválódnak a pigmentet 
termelő sejtjeink működése a bőr védel-
me érdekében, ezáltal hiperpigmentáció 
következik be.

Mit nyújtunk pácienseinknek? Melyek Esztéti-
kai Központunk legfontosabb céljai? 

Az innovatív 
esztétikai ke-
zeléseinkkel, 
bőrterápiával 
sejtszinten 
alakítjuk át 
a bőr szerke-
zetét, ami ke-
zelést jelent a 
ráncok eltün-

tetésére, illetve az aknés, pattanásos, zsí-
ros bőr, rosaceás, gyulladt, napfényká-
rosodott, száraz, szeplős, pigmentfoltos, 
ekcémás bőr problémáira. 
Bőrállapot felmérését követően konzul-
táció során döntünk a személyre szabott 
terápiáról, az alkalmazott készítmények-
ről. A ZO® Skin Health egyedülálló ter-
mékrendszere átfogó megoldást kínál a 
páciensek számára, legyen szó egy adott 
probléma terápiájáról, az elért eredmény 
fenntartásáról, a bőrbetegségek megelő-
zéséről vagy a napi bőrápolási rutinról.

Vanity 
Esztétikai Központ

Miskolc leginnovatívabb bőregészség központja

Szűcs Petra, a Vanity Esztétikai Központ tulajdonosa fontosnak tartja, 
hogy megismerjük bőrünk felépítését, az egészséges bőr működését, 
és hogy (mindenki megértse) mi a probléma a ma használatos bőrápo-
lókkal, kozmetikai kezelésekkel. Bőregészség konzultáció során erről 
részletes tájékoztatást nyújt, előjáróban néhány érdekesség.

g g
rugalmas, egyenletes s
szetesen hidrált, ellen
mentes mindenféle kó
nettől, gyyulladástól. É
gyermek k bőre.

Hogyan rontjuk el egész
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Ez a teljesen egészsége
csaka  10-12 éves korun
előrehaladtával a bőrü
működése lelassul. 200
észlelhető először, hog
szsssssssssss árazabb lesz, a term
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Mégis mit tegyünk és mit ne?
Számomra talán a legfontosabb 
kritérium, hogy ne hasonlítsuk 
magunkat más édesanyákhoz. 
Egyetlen ember, gyermek, így 
anya sincs, akik azonosan működ-
nének. Minden anyának, minden 
szülőnek sajátos stílusa van, mely 
egy részét otthonról hozza, más 
részét ösztönei vezérlik, s ott van 
még a tapasztalás is. Elég az, hogy 
saját magunk kritikusai vagyunk a 
legnehezebb pillanatokban, nem 
szükséges még másét is magunk-
ra venni. 

Ha megteszed a tőled telhe-
tőt, az pontosan elég. Fölösleges 
másokhoz hasonlóan játszóházi 
születésnapot tartani, mert ép-
pen az a divat, ha te – ti – másként 
szeretnétek egy évfordulót meg-
ünnepelni. Nem szükséges drága 
jelmezeket vásárolni, hiszen több 
élmény éri őket, ha megtapasztal-
ják az együtt munkálkodás örö-
mét a készítés közben, mint ha pár 
percig egy méregdrága jelmezben 
mulatnak. Pontosan emlékszem 
azokra a születésnapokra, ami-
kor gyerekzsivalytól volt hangos 
a ház, mert a szülinapi zsúron a 
fi úk bekuckózva a szobába egész 
egyszerűen csak játszottak; s arra 
is, hogy faragták a lányok október 

végén a töklámpást az udvaron 
egy pizsamaparti másnapján. Sőt 
– maguk is főztek kiskamaszként 
– micsoda kaland ez; s máris önál-
lóságra, együttműködésre, dön-
téshozatalra tanít.

Ha vigyázol magadra. Annyi 
terhet vegyél magadra, melyet el-
bírsz. Az édesanya nem egyedül 
felelős a gyermekéért, hiszen ket-
ten vállalták. Bátran oszd meg a 
terhed és kérj segítséget. Ha nem 
törődsz magaddal, hogyan fogsz 

törődni a gyerekekkel? Igen, a jó 
anyasághoz hozzátartozik, hogy 
foglalkozunk magunkkal, hiszen 
a stressz a szeretetlenség érzé-
sét vonja maga után. Ekkor kez-
dődhetnek a konfl iktusok. Aki 
önmagát nem szereti, másokat 
sem lesz képes. A gyerekek pe-
dig látják ezt. A zsigereikben ér-
zik. Ahogyan nekik is szükségük 
van az önállóságra, az egyedül-
létre, úgy nekünk is. Az anyaság 
örökös szolgálat, készenlét – de 

ebbe bele kell hogy férjen az idő 
önmagadra. 

Ha van benned alázat. Gyerme-
künk születésétől fogva kételke-
dünk, tele vagyunk félelmekkel, 
miközben folyamatosan tanulunk a 
kicsivel együtt. Előfordul, hogy bün-
tetünk ölelés helyett, s az is, hogy 
nevetünk együttérzés helyett. Igen. 
Hibázunk. Amikor felismerjük, be-
ismerjük, jóvá tesszük, bocsánatot 
kérünk, akaratlanul is példát muta-
tunk. A jó anya számomra az, akire 
számíthatnak a gyerekek. Az anya-
ság arról szól, hogy kimutatjuk az 
érzéseinket, biztonságot nyújtunk. 
Ahol a gyermek megtanulja, hogy 
hiszünk benne, ahol törődünk vele. 
Ahol a gyermek megtanulja, hogy 
rendben van a kudarc, de feladni 
azonnal nem kell. Ahol vannak ha-
tárok és szokások, s ahol megtanul-
ja, hogy a tetteknek és döntéseknek 
következményei vannak.

Szeresd. Ha lázad, ha elbukik, ha 
hangos, ha csöndes. Légy ott. Ne 
megmenteni akard, egyszerűen 
hagyd, had fedezze fel a világot, a 
határait, a képességeit. Tégy meg 
mindent érte, de semmit sem he-
lyette. Légy az, ahol megtapasz-
talja azt, hogy bármi történjék is, 
szeretettel fogadják. Amikor egy 
kisgyermek megszületik, akkor 
egy édesanya is megszületik. Ne a 
világ szemében akarj tehát tökéle-
tes anya lenni. Pont elég, ha saját 
gyermekednek vagy tökéletes. Úgy, 
ahogy vagy. 

Gallai Judit
www.experiencethepresent.com

Az is meghatározó, hogy az anyák milyen „szeretetcsomagot" kapnak a szüleiktől és nagyszüleiktől

A családi piknik élményét sokáig megőrzik a szereplők 
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Kortól és nemtől függetlenül speciális 
otthoni és in offi  ce kezeléseink különböző 
bőrproblémákra nyújtanak megoldást: 
akne, pattanásos bőr, öregedő bőr, rosacea, 
napkárosodás, pigmentfoltok, tág pórusok, 
érzékeny bőr. Különböző kezeléseket vehet-
nek igénybe attól függően, hogy azonnali 
vagy hosszú távú eredményt szeretnének 
elérni. Léteznek úgynevezett ebédidős 
peelingek, melyek után nincs felépülési idő, 
viszont azonnali ragyogó, fi atalos arcbőrt 
eredményez. Ilyen például a ZO® Stimulátor 
Peeling vagy a Red Carpet Hollywood 
Facial kezelés , melyet „vörös szőnyeges” al-
kalmak előtt 1 nappal szoktak igénybe ven-
ni. Léteznek a bőr mélyebb rétegeit is meg-
célzó, kontrollált mélységű hámlasztások is, 
ilyen a ZO® 3 – Step Peeling, mely felépülési 
ideje 1 hét is lehet. Központunkban megta-
lálható Hydrafacial™ gépünk több esztétikai 
nagydíjat nyert el, méltán az egyik legsikere-
sebb arckezelés számos országban, világhírű 
sztárok adják hozzá a nevüket és ismerik 
el, hogy lelkes alkalmazói a kezelésnek. Az 
egyik legkorszerűbb, non-invazív bőrfel-
szín megújító orvos-esztétikai bőrtisztító és 
bőrkezelő technológia, ami teljes bőrfelszíni 
megújítást okoz hatékonyan, fájdalmatla-
nul, rendkívül komplex módon, gyógyulási 
idő nélkül. Az eredmény azonnal látható és 
érezhető: tisztább, teltebb, egészségesebb 
arcbőr. Szépészeti kezeléseink túlmutatnak 
a hagyományos bőrterápiákon. A megfelelő 
terápiás kezeléssorozat eredményeként és 
otthoni készítmények használata mellett 
garantált a bőrállapot javulás. A személyes 
konzultációnk célja, hogy a páciens bőrálla-
potának és igényeinek megfelelő leghatéko-
nyabb kezelési tervet állítsuk fel. A konzul-
táció része a kezelések anyagi költségeinek 
pontos megtervezése, valamint alternatív 
terápiás terv felállítása a páciens igényének 
megfelelően. A személyre szabott bőrdiag-
nosztika keretein belül a pácienst pontosan 
tájékoztatjuk arról, pontosan milyen válto-
zásokra számíthat a bőrminőségét illetően 

rövid és hosszú távon is. Arcesztétikán kívül 
megtalálható nálunk a legmodernebb új ge-
nerációs Elysion PRO diódalézeres szőrtele-
nítőgép, mely az orvostudomány legfrissebb 
fejlődésén alapszik. 
Legyen szó arcszőrtelenítésről vagy a test 
bármely más részéről, a leghatékonyabb 
és legbiztonságosabb módszer jelenleg a 
piacon. Az Elysion PRO a szőrtüszőket fo-
kozatosan melegíti fel úgy, hogy semmilyen 
kellemetlen érzés nem társul hozzá. Tökéle-
tes eredmény érhető el a bőrfelszín sérülése 
nélkül. A lézeres szőrtelenítést nemcsak ké-
nyelmi okokból ajánljuk pácienseinknek, a 
mai napig nagy kihívást jelentő probléma, a 
szőrtüszőgyulladás kezelésére is. A szőrzettel 
rendelkező testfelszínen lényegében bárhol 
kialakulhat a szőrtüszők gyulladása, de 
ez – jellegéből fakadóan – általában látható 
helyeket érint. Némely esetben maradandó 
elváltozásokat idéz elő, a helytelen házi 
„kezelés” pedig sokat ronthat az állapoton, 
sőt néha súlyos betegséget is okozhat. Az 
egyetlen végleges megoldás erre a problémá-
ra az Elysion Pro diódalézeres szőrtelenítés!

Információink szerint egy bőrgyógyász szakorvossal 
közösen orvos-esztétikai eljárásokkal foglalkoznak. 
Mi ez valójában?
A ma ismert bőrápolási termékek, kozmeti-
kai kezelések minden népszerűségük ellenére 
alkalmatlanok a bőr egészségének fenntartá-
sára vagy helyreállítására. Szinte mindannyi-
an küzdünk valamilyen általános bőrproblé-
mával, amelyek időről időre előbukkannak, 
még a leggondosabb ápolás vagy kozmetiká-
zás mellett is. Rengeteg időt és pénzt költünk 
különböző krémekre és kezelésekre, amiknek 
az eredménye korlátozott hatású és rövidebb 
ideig is tart, hiszen nem érinti magát a prob-
léma gyökerét. Nem akartam beállni a sorba, 
és egy sokadik olyan miskolci szépségszalont 
csinálni, ahol ilyen kezeléseket és termékeket 
lehet kapni. 
Dr. Irinyi Beatrix bőrgyógyász, 
kozmetológus szakorvosi felügyelete mellett 

a bőr egészséges működésének helyre-
állítására és fenntartására törekszünk. A 
ZO® Skin Health az első a bőrgyógyászati 
készítmények piacán, amely sejtszin-
ten alakítja át a bőr szerkezetét, ezáltal 
megteremtve a bőr egészségét! Az egye-
dileg összeállított, személyre szabható 
protokollok, bőrterápiás programok a 
magas minőségű, orvosi termékek legha-
tékonyabb kombinációját jelentik a fi atal, 
érett vagy öregedő bőrű, illetve az akne 

rosacea, érzékeny vagy pedig a pigmentfoltos 
bőr problémáinak kezelését. Az eredmény 
viszonylag rövid idő alatt mindenkinek 
nyilvánvalóvá válik! Nagyon büszke vagyok 
arra, hogy együttműködésünknek köszön-
hetően végre Miskolcon is elérhető a ZO® 
Skin Health termékcsalád és a professzionális 
orvosi kezelések. 

Ön rendkívül dekoratív nő, melyek a saját szépség-
tippjei, mivel tartja karban magát?
Fiatalon a barna bőr megszállottja voltam, 
ezért lehetőség szerint sokat napoztam vagy 
szoláriumba jártam, aknés bőröm ellenére. 
25 éves koromra súlyosan hiperpigmentált 
volt a bőröm, amit mindennapos sminkelés-
sel próbáltam eltüntetni. Minden héten va-
lamilyen kozmetikai kezelésen vettem részt, 
időt és pénzt nem sajnálva, ennek ellenére a 
bőröm napról napra problémásabb, folto-
sabb volt. Pár évvel ezelőtt ismerkedtem meg 
Dr. Buda Bernadettel, neki köszönhetően 
találtam rá a ZO® Skin Health kezelésekre, 
termékekre. Az öt hónapos terápiás proto-
kollnak köszönhetően eltűntek a foltok az ar-
comról, bőröm egészséges, egyenletes színű és 
textúrájú lett, és ami számomra fantasztikus, 
hogy a felnőttkori aknét is kontroll alatt tu-
dom tartani. Számomra hatékonyabb, bizo-
nyítottabb és tudományos elveken működő 
terápia nem létezik. Dr. Buda Bernadett az 
első magyarországi ZO® Skin Health Partner 
orvos, a ZO® Skin Health diagnosztikai elvek 
és esztétikai kezelések hazai trénere, büszke 
vagyok arra, hogy személyesen vehettem részt 
több kurzusán. Szoros és jó baráti viszonyt 
ápolunk. Bármikor számíthat rá Esztétikai 
központunk. A kérdésre válaszolva, kizáró-
lag ZO® Skin kezeléseket és otthonápolási 
készítményeket használok, és ha sminkre van 
szükségem, a Colorescience ásványi smink-
termékeket használom, ami szintén pár héten 
belül elérhető lesz nálunk.                   ÉM
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Dr. Irinyi Beatrix bőrgyógyász, 
kozmetológus szakorvos

Elysion PRO diódalézeres szőrtelenítőgép

Tel.: +3670 409 77 93 
info@voster.hu •  www.voster.hu

BEMUTATÓTEREM
3532 Miskolc, Vasgyári út 13.
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ja Folyamatos akciók!

SZPONZORÁLT TARTALOM

Egyedi gyártás, kiváló minőség 
Rövid határidõre vállalják a megrendeléseik teljesítését

Cégünk, a Voster Doors Kft. 
csaknem huszonöt esztendős 

múltra visszatekintő, Európában 
piacvezető ajtógyártó, a Voster 
Sp.k. kizárólagos hazai forgalma-
zója, importőre. 

Minden beltéri ajtónk egyedi 
megrendelésre készül, melyet akár 
három-négy héten belül házhoz 

szállítunk Magyarország területén. 
Komplex szolgáltatást kínálunk a 
felméréstől, a bontáson át a beépí-
tésig. Kínálatunkban magas szín-
vonalú, kreatívan kialakított közel 
százhúsz ajtómodellt találnak, több 
mint harminc féle színben.

Választhatnak tömbösített tömör 
fa Platinium-, MDF-, papírrács-

térkitöltésű dekor-, toló-, valamint 
üvegajtót. Szerkezetükben átfogó 
tokos, vagy blokktokos ajtószár-
nyak, fal előtt, vagy falban futó 
tolóajtók egy-, vagy kétszárnyú 
kivitelben is megtalálhatóak kíná-
latunkban. 

Nyíló ajtóink akár kétszárnyú ki-
vitelben is választhatóak.  ÉM

JÓ TUDNI!

VOSTER DOORS KFT.
Bemutatóterem: 

3532 Miskolc, 
Vasgyári út 13.

Telefon: +36/70-409-7793
e-mail: info@voster.hu
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Mit gondol a szépségről? Mitől szép 
egy nő?

Ha csak felszínesen, a külsőt veszem 
fi gyelembe, akkor mint esztétikában jártas 
szakember, számomra a szépség az egészsé-
ges bőrnél kezdődik. Viszont a belső szépség 
minimum olyan fontos, mint a külső. 
Szerintem akkor igazán szép valaki, ha lát-
szik, hogy jól érzi magát a bőrében, ha van 
kisugárzása. Ha tehát szeretnénk esztétikus 
kisugárzással rendelkezni, építkezzünk tu-
datosan. A rendszeres mozgás, a jó levegő, a 
pozitív gondolkodásmód elsajátítása, a sok 
tiszta víz és a vitaminokban gazdag, egész-
séges táplálkozás mind azt a célt szolgálják, 
hogy a legjobb formába hozzanak. Az egész-
séges test, a harmonikus lelkiállapot és a 

pozitív gondolkodásmód szerencsés együtt-
működése, amely szépséggé válik nemcsak 
a külső szemlélő számára, de a kisugárzó 
személy maga is tele lesz jó érzésekkel és 
önbizalommal. 

Ön szakmának is a szépészetet választotta, egy 
híres mestertől profi  sminkelést tanult. Hogy 
került a mesterhez, és milyen útravalót kapott 
tőle a további munkájához?
Ha visszaemlékszem, már az oktatás során 
is jobban érdekelt a helyes bőrápolás. 
Úgy gondolom, hogy csak az egészséges, 
szép bőrön mutat jól a smink. A kétéves 
képzés során fi gyeltem fel először arra, 
hogy fi atal, 18-20 éves lányok meglepő 
módón komoly bőrproblémáktól szen-
vednek, amit a lehető legrosszabb módon, 

vastag alapozóhasználattal fednek el, ezzel 
tovább fokozva a bőr romlását. Igazából 
ennek köszönhetem, hogy ma már ezen 
problémák kezelésével foglalkozom. 
Ennek ellenére nagyon boldog vagyok, 
hogy egy olyan embertől tanulhattam, aki 
minden idők legeredményesebb magyar 
sminkmestere, hisz az elmúlt két évben 
OMC Világbajnokságot nyert. Nagyon 
szeretem és tisztelem őt, büszke vagyok, 
hogy ő volt a mesterem, mai napig jó 
kapcsolatot ápolunk. Mindent köszönök, 
Dominique Roberts!

Esztétikai központja (Vanity) Miskolcon található. 
Milyen egyedi szolgáltatásokat kínál itt?
Esztétikai Központunk középpontjában 
minden szempontból a bőregészség áll. 

A szépség az 
egészséges bőrnél 
kezdődik
Akkor igazán szép valaki, ha látszik, hogy jól érzi magát a bőrében, ha van 
kisugárzása – fogalmaz Szűcs Petra, a Vanity Esztétikai Központ tulajdonosa.

,
ges bőrnél kezdődik. V
minimum olyan fonto
Szerintem akkor igazá
szik, hogyy jól érzi mag
kisugárzása. Ha tehát 
kisugárzással rendelke
datosan. A rendszeres 
poppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp zitív gondolkodásmm
tiszta víz és a vitamino
séges táplálkozás mind
hogy a legjobb formáb
séges test, a harmonikk

Akciónk: 2019. 10.30-ig tart

LAKOSSÁGI 
KISZOLGÁLÁS IS! 

ABAÚJTEJ MISKOLCI DEPÓ 
(Piacparkolóval szemben) 

Miskolc, Szeles u. 53. Telefon: 46/411-955, 
Nyitva: H–Szo.: 05.00–11.00

rendelesmiskolc@abaujtej.hu

Az Abaújtej Kft. magyar tulajdonú, csaknem 30 éves múltra visszatekintő Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
tejipari vállalat. Termékeink friss fogyasztású tejtermékek, melyek gyártástechnológiájukban megtartják az 
évszázados házias tejfeldolgozás hagyományait. Ismertetőjük az „Abaúj” márkajel, mely az Abaúj térséget 
jelképezi azt sugallva, hogy termékeik annyira természet közeliek, mint maga az abaúji térség. A termékek 
adalékanyag és tartósítószer nélkül készülnek. A folyadék tejféleségeknél kizárólag kíméletes pasztőrözéssel 
érjük el a kívánt szavatosságot, míg a savanyított termékek esetében valódi otlókultúráva és fizikai érlelés járul 
hozzá a hosszabb eltarthatósághoz, ezzel a gyomor és bélrendszer számára nélkülözhetetlen élőflórás termékeket 
létrehozva. A hagyományos technológia és a házias ízek mellett a HACCP és az ISO tanúsítvány szerinti minő-
ségirányítási rendszerben történik a termelés.

A cukorbetegek és köszvényben szenvedők diétájába is nagyszerűen beilleszthető 

GOMOLYASAJT az őszi immunerősítés kihagyhatatlan eleme. Az őszi gyümölcsökkel: 
almával és dióval, valamint egy kis lilahagymával egészséges falatkás vacsora készíthető.

Az egyik legjobb immunerősítő tejtermék, mely kedvező hatással bír a bélflórára, ezzel együtt 

az emésztésre a NATÚR JOGHURT. Az Abaújtej natúr joghurtjából a nyáron készített 
dzsemekkel, lekvárokkal összekeverve ízletes édességet készíthetünk.

A család igazi kedvence lehet az Abaújtej új terméke a CSOKISTEJ. A legkisebbektől a 
legnagyobbakig, mindenki számára meghitt hangulatot fog varázsolni egy hideg őszi napon 
az Abaújtej csokistejéből készített forrócsoki.

Az Abaújtej Miskolci Depója a Búza téri parkolóval szemben található a Szeles utcán. Minden hétköznap és 
szombaton is, 5 és 11 óra között a lakosság számára is elérhető a termékeink megvásárlása. Az Abaújtej Miskolci 
Depóján hatalmas termékválaszték várja, hiszen az Abaújtej saját gyártású termékei mellett számos ismert márka 
termékeit is értékesítjük.

Látogasson el hozzánk, ismerje meg termékeink széles palettáját és fogyassza termékeinket egészséggel! 

Őszi immunerősítés 
az Abaújtej termékeivel!
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Az élet sója
A Büszkeség és balítélet egyik 
ikonikus jelenete az, amikor az 
ismerkedésük elején Elizabeth 
évődik a nagy hatalmú és gazdag 
Mr. Darcyval a nők műveltségéről.

Darcy barátja, Bingley azon 
morfondírozik, hogy manapság 
már minden nő kiválóan zon-
gorázik, fára fest, hímez. Darcy 
közbeveti, hogy számára mást je-
lent a pallérozottság: olvasással 
művelje elméjét, beszélje az ide-
gen nyelveket. A társaság elítéli 
Darcyt a magas mércéje miatt.

Jane Austen XVIII. század végi 
Angliájában bizony az előkelő 
körökben is másodlagos volt a 
nők oktatása. Csak arra képezték 
őket, ami a család életviteléhez 
szükséges, no meg a férfi ak szó-
rakoztatására. Szépen énekeltek, 
zenéltek, festettek. Idehaza még 
száz évvel később Madách Imre 
1864-ben akadémiai székfoglaló-
jában kétely nélkül beszélt arról: 
a nő teremtő genius híján az em-
beriség irányadó szellemei közé 
nem emelkedik. Ebben az időben 
a nőnevelő intézetek már itthon 
is több nyelven beszélő, köny-
nyedén táncoló fi atal hölgyekkel 
árasztották el társaságokat. Az 
igazi áttörést Eötvös József okta-
tási miniszter hozta a köznevelés 
megreformálásával, de a lányok 

valódi középfokú iskoláztatását 
Veres Pálnénak köszönhetjük. A 
nevét viselő gimnázium elődjé-
ben 1900-ban tette le az első le-
ányosztály az érettségit.

Elégedetlenségen alapuló vilá-
gunkban, ha megállnánk egy pilla-
natra, érezhetnénk azt: mennyire 
szerencsések vagyunk. Igen, a mai 
nők, akik már bármivé lehetünk. 
Ott és azt tanulhatunk, amire vá-
gyunk. Ülhetünk iskolapadban 
huszonévesen, de azon sem rökö-
nyödik meg senki, ha ötvenévesen 
kezdünk bele valami újba. Dönthe-
tünk úgy, a karrierünkre fókuszá-
lunk, de lehetünk családanyák, ha 
azt szeretnénk, válthatunk egyik 
szakmáról a másikra, dolgozha-
tunk itthon vagy külföldön.

A mostani lapszámunkban 
olyan, megyénkben elő nőkről is 
olvashatnak, akiknek volt egy ál-
muk, és azt valóra váltották. Van-
nak, akiknek egyenes út vezetett 
a tudáshoz, a szakmához, a csa-
ládalapításhoz, mások kis varga-
betűvel jutottak el oda, ahol most 
tartanak. Mindegyikükben közös 
az: megdolgoztak a sikerért. És 
hittek abban, a változásra való 
nyitottság, a kitartás, a tanulás 
iránti vágy az életük sója marad.  
 

MAROS ÉVA KIADVÁNYSZERKESZTŐ, 
ÉRTÉKESÍTÉSI VEZETŐ

Jön az 
ősz...
Szelesebb, hűvösebb az időjárás 
ősszel, beindul a fűtési idény is, 
mindezen tényezők szárazabbá 
teszik a bőrfelszínt. A bőr felső 
rétege nagyon fontos kozmetikai 
szempontból, ez az a réteg, ami 
a bőr textúráját, hidratáltságát 
adja. 

A projektek 
világában

Lakatosné dr. Szuhai Györgyi, a 
Project Life Manegement program-
vezetője, tulajdonosa több mint 10 

éve él a projektek világában. Pro-
jektmenedzserként megtanulta, 

hogy a sikeres megvalósítás záloga 
a részletes és pontos tervezés, a 

folyamatos ellenőrzés.

Szépség, 
egészséges 

bőr
A belső szépség legalább olyan 

fontos, mint a külső. Akkor 
igazán szép valaki, ha látszik, 

hogy jól érzi magát a bőrében, 
ha van kisugárzása – fogalmaz 

Szűcs Petra, a Vanity-Esztétikai 
Központ tulajdonosa. Ha tehát 
szeretnénk esztétikus kisugár-

zással rendelkezni, építkez-
zünk tudatosan.

A jó anya és a hit
Sokan feltették már maguknak a kérdést számtalanszor: ugye jó anya va-
gyok? Igen, elég jó. Hidd csak el. Mindannyian kételkedünk önmagunk-
ban, s ez így van rendjén. Jó anyának lenni, jó anyává válni is hatalmas 
feladat. 

TWIN ’93 KFT. 
3533 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 36.
Telefon: 06 70 333-9606, 06 20/3988-883
e-mail: twin.kft@upcmail.hu www.twin93.hu

TWIN ’93 KFT. 
3533 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 36.
Telefon:  06 70 333-9606, 06 20/3988-883
e-mail: twin.kft@upcmail.hu www.twin93.hu

Az akció a készlet erejéig érvényes az akcióban részt vevő márkake-
reskedésekben. A képen látható autó illusztráció. Fiat Tipo vegyes 
átlagfogyasztás: 3,7–6,3 l/100 km;
CO2-kibocsatás: 98–146 g/km. 5 év garancia: 2+3 év vagy 100 000 
km futásig kiterjesztett garancia, a mindenkori ÁSZF feltételei alapján. 
Részletek a www.fiat.hu weboldalon.

*2 éves gyártói teljes körű +3 év/100 000 km teljes körű Jeep (MAXIMUM CARE) 
kiterjesztett garancia. A képen szereplő modellek vegyes átlagfogyasztása: 4,8–8,3 
l/100 km; CO2-kibocsátás: 125–190 g/km. Az akció a készlet erejéig érvényes.
A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekért érdeklődjön a hivatalos márkakeres-
kedésekben, vagy látogasson el a www.jeep.hu weboldalra. **AZ EREDETI

www.fiat.hu
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A VOLVO XC40 vegyes fogyasztása 5,5–8,3 l/100 km, CO2-kibocsátása 143–189 g/km között van.

volvo XC40

Lukács Autó Kft. 3533 Miskolc,
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Mindig van előre.
Az új C-osztály Limited Edition sportos formatervezése és kimagasló 
felszereltsége a vezetési élmény új szintjét hozza el Önnek. 
Most fekete és fehér színben, attraktív csomaggal, már 
9 990 000 Ft*-ért lehet az Öné. Mert a fejlődés nem állhat meg.

Új C-osztály limited edition kombinált üzemanyag-fogyasztás: 6,1 – 5,7 l/km/100 km; 
kombinált CO2-kibocsátás 140 – 131 g/km. A tájékoztatás nem teljes körű. A kép illusztráció.

*Az ajánlat a fekete és a fehér színű C160 FL modellekre érvényes.
A kedvezményes ajánlat 2019. október 1-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes. 
A hirdetés nem minősül ajánlattételnek. A felszereltségek listája nem teljes körű.
A részletekért látogasson el weboldalunkra vagy márkakereskedéseinkbe.

Mercedes-Benz Miskolc I www.mbmauto.hu I 26-os út kivezető szakaszán
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Mindig van előre.
Az új C-osztály Limited Edition sportos formatervezése és kimagasló 
felszereltsége a vezetési élmény új szintjét hozza el Önnek. 
Most fekete és fehér színben, attraktív csomaggal, már 
9 990 000 Ft*-ért lehet az Öné. Mert a fejlődés nem állhat meg.

Új C-osztály limited edition kombinált üzemanyag-fogyasztás: 6,1 – 5,7 l/km/100 km; 
kombinált CO2-kibocsátás 140 – 131 g/km. A tájékoztatás nem teljes körű. A kép illusztráció.

*Az ajánlat a fekete és a fehér színű C160 FL modellekre érvényes.
A kedvezményes ajánlat 2019. október 1-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes. 
A hirdetés nem minősül ajánlattételnek. A felszereltségek listája nem teljes körű.
A részletekért látogasson el weboldalunkra vagy márkakereskedéseinkbe.
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