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ELNÖKI ÜDVÖZLET

Közeledik a nyár! Egyre jobb az idő, a Forever is 
látványosan virágzik. Az idei év első harmadában 
az időjárás soha nem látott rekordokat döntöget. 

Tudom, a világnak nem minden részén nyárias ilyenkor az 
idő, de itt, Arizonában igencsak magasra kúszik mindennap 
a hőmérő higanyszála.

Olyan nagy öröm látni mindenhol a friss zöldet, 
az új hajtásokat. A Maughan-birtokon már lassan 
előmerészkednek az újszülött borjak és csikók. Jó látni első 
bizonytalan lépéseiket, majd figyelni, ahogy alig pár óra 
múltával már ugrándozva futkosnak a mezőn. Energiájuk és 
sugárzó életörömük egy szempillantás alatt bárkire átragad!

Néha eszembe jut, vajon a mi energiánk és életörömünk is 
így átragad-e környezetünkre. Tudunk-e valóban örülni az 
életnek, annak, hogy reggelente egyáltalán felkelhetünk, még 
ha nem is indul minden reggel egyformán dinamikusan.

Többször hallottuk már a kifejezést: „Te magad légy 
a termékek legjobb képviselője”, amikor a Forever-
termékek fogyasztásáról beszélünk. Ám úgy hiszem, 
néha megfeledkezünk arról, hogy a Forever első számú 
terméke a marketingterve! Ezentúl, amikor ezt a kifejezést 

halljuk, gondoljuk végig: „Valóban képviselem a reményt 
és a lehetőséget, amelyet a marketingterv kínál? Megfelelően 
dolgozom és részesülök mindenből, amit a marketingterv 
nyújthat? Valóban megmutatom minden körülöttem élő 
embernek, miről szól ez a lehetőség?” Legfőképpen pedig azt 
kérdezzük meg magunktól: „Pozitív, optimista-e a minta, 
amit a csoportomnak nyújtok?”

Helen Keller, a kiváló amerikai író és tanító, aki vakon 
és süketen élt, a sikerről és optimizmusról igen bölcsen 
így beszél: „Az optimizmus az a hittel átszőtt hozzáállás, 
amely az eredményhez vezet. Remény és bizakodás nélkül 
semmire nem jutnánk.”

Húzódjunk ki a sopánkodás, a rossz hírek és negatív 
beszélgetések hatósugarából – még az üzletünk sem 
tökéletes, mint ahogy semmi sem lehet az. Ám hatalmas 
a lehetőség, amelyet képviselünk kiváló vezetőkkel, 
tisztességes vezérelvekkel és nagyszerű termékcsaláddal. 
Bízzunk saját képességeinkben, tehetségünkben, és másokra 
is átragad majd a kiválóságra törekvés hatalmas ereje. 
Bátorsággal és meggyőződéssel ragadja meg a lehetőséget, 
így lesz a FOREVER valóban a legnagyobb, életörömöt 
tápláló élmény!

Életöröm
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Néhány óra múlva már Stokcholm felé indulunk, 
Európa egyik legszebb fővárosát látogatja meg 
foreveres csapatunk. Hosszú évek óta ez a vén 

kontinens egyik legnagyobb rendezvénye, amelyre most több 
mint ezer fővel készülünk. Európa legnépesebb delegációja 
érkezi meg a svédek fővárosába, és tudom, hogy fel fogjuk 
forrósítani a hideg skandináv utcákat.

Amikor Ön a kezében tartja és olvassa ezt a folyóiratot, 
már a skandináv eredményekről beszélgetnek hálózatunk 
munkatársai, mint kedves emléket fogja emlegetni mindenki, 
és már mindenki a tízéves Success Day-re gondol. Magukkal 
ragadnak az események, folyamatosan rendezvényeken 
veszünk részt, észre sem vesszük, hogy eltelik egy nap, 
szaladnak a percek, a másodpercek. Ön hogyan éli meg 
saját másodperceit? Jól érzi-e magát most ott, ahol éppen 
van? Időről időre sokunkban megfogalmazódik a kérdés, a 
megfelelő életet éljük-e, a megfelelő helyen? Teremtünk-e 
értéket éppen azzal, amit végzünk, és átadunk-e valamilyen 
tudást tevékenységünkkel? Hasznosak-e az eltöltött órák, 
vagy leértékelődik-e a perc, az óra fontossága?

Idő, idő, idő… Az idő óriási kincs, meg kell tanulnunk 
okosan gazdálkodni vele. Az időgazdálkodás a multi level 
marketing szakma eszközrendszerének egyik alappillére, sok- 
sok szakemberünk tanítja és tanulja.

Mindenkinek mást, mást jelent hasznosan élni, mindenkinek 
mást, mást jelent jól élni, és közben telik az idő. Eltelik egy év, 
két év, TÍZ ÉV… Megvizsgálta-e Ön már, hogy hasznosan él-
e? Amit tesz, azzal segít a családján, a gyerekein, az ismerősein, 
a rokonain? Tud-e ön tevékenységével sok tízezer emberen 
segíteni, mind anyagilag, mind erkölcsileg? Szeret-e Ön 
egészségesen élni? Szeretné ezt megtanítani másoknak?

Mi tíz éve dolgozunk azért, hogy Ön megtalálja a megfelelő 
időtöltését, tudjon értelmes célt adni az életének. Anyagi 
biztonságban tudja a családját, gyermekeit európai színvonalon 
tudja nevelni, iskoláztatni, és olyan körülményeket tudjon 
teremteni környezetében, hogy ezzel akár a rászorulókon is 
tudjon segíteni. Mi tíz éve építünk egy országot , több mint 
egymillió munkatársammal dolgozunk Önért, hogy Ön, 
ha nem tudott, akkor megtanuljon mosolyogni, örülni a 
sikereinek, ez a vállalat büszkévé is teszi Önt, mert elismeri az 
Ön teljesítményét, és együtt, közösen örülünk, ha eléri céljait.

Időből kevés van; Önnek kell döntenie, velünk tölti, helyesen 
gazdálkodik vele, és csatlakozik Európa legdinamikusabban 
fejlődő multi level marketing csapatához.

Ünnepeljünk együtt, ünnepeljük a közösen eltöltött tíz évet. 
Találkozunk május 26-án, a Success Day-en!
Hajrá, FLP Magyarország!

DR. MILESZ SÁNDOR

Idő – tíz év
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Tanács Ferencné és Tanács 
Ferenc senior managerek 

rendkívül stílusos és 
hangulatos műsorvezetésével 

indult a Forever Living 
Products Magyarország Kft. 

márciusi Success Day-e – 
több ezer termékforgalmazó 
munkatársunk részvételével 

– a Papp László Budapest 
Sportarénában.

Az FLP kifogyhatatlan lehetőségei
Öltözetükhöz illően színpadra 

szólították, azaz a „hajó” 
fedélzetére kérték dr. Milesz 

Sándort, aki köszöntőjében ismertette 
a régió rendkívüli eredményeit, és 
megköszönte sok-sok Sonya-oktató 
fáradhatatlan munkáját, amely által 
munkatársaink magas színvonalú 
képzésében részesülhettek.

Kulik Johanna és Josip Bartulović 
Európa-bajnok táncospárja argentin 
tangó bemutatója következett, 
amelyet feszülten figyelt az Aréna 
nézőközönsége, és az ámulatba ejtő 
produkció után óriási vastapsban tört ki.

Dr. Pucsok József professzor és fia, 
dr. Pucsok József Márton a tőlük 
már megszokott biztos eleganciával 
és profizmussal beszéltek az étrend-
kiegészítők szerepéről a egészséges 
életvitelben, ezek hatásairól és 
a foreveresek felelősségéről ebben 
a nagyon szép ismeretterjesztő 
munkában.

A terméktapasztalatokat dr. Dósa 
Nikolett orvos munkatársunk 
rendkívüli kedvességgel és tapasztalattal 
vezette le, miközben színpadra szólította 
azokat az egészségügyben dolgozó 
munkatársait, akik megosztották 
velünk legfontosabb élményeiket és 
tapasztalataikat az egészség terén.

A színpadon a supervisorok és 
assistant managerek hosszú-hosszú 
sora következett, akik először vehették 
át a sasos emblémájukat az ország 
igazgatótól. Óriási élmény volt több 
száz emberrel együtt ünnepelni 
a színpadon.

Szünet után Nagy Zoltán manager 
munkatársunk előadásában rámutatott 
a Forever Living marketingrendszerének 
teljességére, a benne meglévő 
kifogyhatatlan lehetőségekre és 
természetesen az emberi tényezőre is.

Az újjáalakult Cotton Club Singers 
bűvölte el a Forever nézőközönségét, 
amely a produkció végén állva, tapssal 
hálálta meg ezt a lenyűgöző élményt.

Rudics Róbert senior manager 
munkatársunk megalapozott és biztos 
tudással vezette be a hálózatépítés 
rejtelmeibe a sokezres hallgatóságot. 
Saját példáján keresztül vázolta fel 
azokat a technikákat, amelyek segítik 
a növekvő stabil hálózatot folyamatosan.

A Hódítók Klubjának februári 
minősítése következett a színpadon; az 
első helyezést Tamás János és Tamás 
Jánosné senior managerek szerezték meg.

A színpadra új managereink léptek, 
s lehetőséget kaptak arra, hogy 
bemutatkozzanak és köszönetet 
mondjanak szponzoraiknak és felső 

TANÁCS 
FERENCNÉ

senior manager

TANÁCS 
FERENC

senior manager
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Az FLP kifogyhatatlan lehetőségei
vonalaiknak, akik segítették őket a 
hálózatépítésben. Végül a gépkocsi 
ösztönző rendszer új minősültjei 
következtek, akik új céljaikról, 
lehetőségekről beszéltek 
a munkatársaiknak.

Herman Terézia soaring manger 
munkatársunk előadásában azokról 
az emberi tulajdonságokról, azokról 
a követelményekről és lehetőségekről 
beszélt, amelyek a jó hálózatépítőket 
jellemzik. Köszönjük nagyon jó előadását!

Halmi István sapphire manager a tőle 
megszokott dinamizmussal, hévvel szólt 
a foreveresekhez, egy óriási lehetőség 
felé híva őket, mert együtt, egy nagy 
csapatban nagy célokat lehet kitűzni. 
Köszönjük magával ragadó előadását!

A Success Day-en a több ezer assistant 
supervisor minősítése következett, akik 
életük első lépéseként itt, a Forevernél 
megkapták első sasos kitűzőjüket.
Várunk mindenkit a születésnapi 
Success Day-en!
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A szarajevói iroda igazgatónője,  
Hadžović Enra köszöntötte 
a jelenlévőket, és rámutatott az 

FLP számtalan lehetőségére, amelyek 
nagy lehetőségeket nyújtanak azoknak, 
akik ki tudják őket használni!

Nagy örömünkre szolgált, hogy 
magyarországi vendégeket 
köszönthettünk sorainkban! 
Rendezvényünket dr. Milesz 
Sándor országigazgató és Szabó 
József sapphire manager tisztelte 
meg jelenlétével. Köszönjük, hogy 
megtették ezt a hosszú utat, és kevés 
szabadidejüket nekünk szentelték.

Dr. Paleksić Slavko, Bosznia-
Hercegovina területi igazgatója 
köszöntőbeszédében nagy hangsúlyt 
helyezett az FLP elmúlt években elért 
sikereire, és mindenkit megkért, hogy 
továbbra is rendületlenül hirdessék és 
segítsék közösségünk eszméjét.

Ezután dr. Milesz Sándor lépett 
a színpadra. Mindenkit mélyen 
megrendített bosnyák nyelven 
elmondott beszéde! Megköszöntük 
kimeríthetetlen segítőkészségét és 
barátságát, amellyel az elmúlt években 
hozzájárult közös munkánkhoz.

A Face to Face tánccsoport kiváló 
műsorával hozzájárult rendezvényünk 
résztvevőinek jó hangulatához.

Hivatalos tanácsadó orvosunk, 
dr. Nišić Esma magas szintű 
szakértelemmel és sok-sok tanulsággal 
fűszerezve magyarázta el, miért 
jó mindig és mindenhol az FLP. 
Előadásában beszélt az egyes 
szintetikus készítmények káros 
hatásáról a természetesekkel szemben. 
Köszönjük, Esma!

A Success Day fogyasztóink és 
orvosaink terméktapasztalatáról szóló 
műsorrészlete mindig nagy érdeklődést 

FLP mindig és mindenhol

VRANEŠ 
ZRINKA

manager

Márciusi Success Day 
rendezvényünket 

szorgalmas forgalmazóink 
és managereink 

jelenlétében rendeztük 
a szarajevói UNITIC 

Központ mozitermében. 
Műsorvezetőink, sikeres 

managereink, Vraneš Zrinka 
és Njegovanović Vasilije 

bájos lazasággal teremtettek 
jó hangulatot.

NJEGOVANOVIĆ 
VASILIJE

manager
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vált ki a közönség részéről. Mustafić 
Safet manager munkatársunk 
műsorvezetésének segítségével széles 
körű betekintést nyertünk termékeink 
jótékony hatásaiba.

Nagy lelkesedést váltott ki az új 
supervisorok minősülése, és a Bosznia-
Hercegovina Top 10 kihirdetése. Sikeres 
munkát és sok szerencsét kívánunk 
minősültjeinknek! Csak így tovább!

Dragić Meliha tuzlai manager 
munkatársunk kiváló előadásának 
a „Válaszoljatok munkatársaitok 
kifogásaira” címet adta. Tiszta szívű 
elkötelezettséggel beszélt arról 
a lehetőségről, amelyet az FLP nyújt, 
és rámutatott az esetleges hibákra, 
amelyeket az új munkatársainkkal 
folytatott megbeszéléseink során 
elkövethetünk. Meliha, köszönjük 
a hasznos tanácsokat!

A színpadon ezután Glavinka 
Željko manager munkatársunk 
mutatta be az FLP új termékeit. Željko 
a tőle megszokott szakértelemmel 
és egyetlen fölösleges szó nélkül 
gazdagította tudásunkat. Minden 
elismerésünk, Željko!

Egy kis pihenés következett, amelynek 
során Saračević Ena Lemana a Sretni 
ljudi (Boldog emberek) című számmal, 

2006 legszebb gyermekdalával 
melengette szívünket.

Az UNITIC Központ terme ezután 
szinte „felrobbant”: Magyarország 
legsikeresebb managerének fellépése 
következett. Nagyon kevesen tudnak 
ennyire tanulságos, felfokozott 
érzelemmel teli, lendületes és pozitív 
erőtől duzzadó előadást tartani, mint 
Szabó József! Előadásában beszélt 
FLP-s pályafutása első lépéseiről, és 
mindenkit megnyugtatott: senkinek 
sem könnyű elkezdeni valami teljesen 
újat, bárhol is tegye. Saját példájával 
bizonyította, hogy micsoda sikerek 
részesei lehetünk, ha nem tántorítanak 
el bennünket a kezdeti nehézségek! 
Mindannyian hálásak vagyunk, hogy 
jelenlétével és előadásával megtisztelte 
rendezvényünket, és reméljük, hogy 
még sokszor vendégül láthatjuk!

Mindannyian tudjuk, hogy az 
első lépések a legnehezebbek, ezért 
összefogtunk, hogy azokat assistant 
supervisoraink könnyebben és 
bölcsebben tehessék meg. Nagy 
örömmel vártuk őket a színpadon, ahol 
átnyújtottuk megérdemelt kitűzőiket 
és jókívánságainkat további sikeres 
munkájukhoz.

HADŽOVIĆ ENRA
Az FLP szarajevói irodaigazgatója

FLP mindig és mindenhol
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Ivanka Vidiček zágrábi 
manager rendkívül 

népszerű munkatársai 
körében. Közvetlenségével, 

önzetlenségével, 
kedvességével mindenkit 

levesz a lábáról. Élvezettel 
kísértük a képzést. Ivanka 

üdvözölte az új tagokat, 
a különböző horvát 

régiókból érkezett 
munkatársakat és 

természetesen a szomszédos 
országokból érkezett 

vendégeinket. 

A műsort egy tizenöt perces, 
Segítünk a sikerig című film 
bemutatásával kezdtük. A film 

arról szól, hogyan érjük el céljainkat, 
hogyan valósítsuk meg reményeinket 
és álmainkat. Láthattuk, sokaknak 
sikerült; ők bebizonyították, hogy az 
álmok beteljesítése sokkal egyszerűbb, 
mint gondolnánk.

Success Day-jeink állandó szereplője 
dr. Molnár lászló, aki bemutatja 
az iroda újdonságait; ez alkalommal 
az imént közösen megtekintett 

filmről beszélt. Elmondta, ismeri 
a film minden egyes szereplőjét, s az 
elmúlt hét évben feleségével beutazta 
a világ számos táját. Ez a lehetőség 
mások előtt is nyitva áll – mindenki 
utazhat. És ez messze nem minden: 
az FLP megváltoztathatja életünket, 
ahogy az övét is megváltoztatta. 
Mindössze két év elteltével lakást 
vásároltak, két új gépkocsi áll 
az udvaron, és kifizették a lányok 
tandíját is. Csodálatos érzés, 
amikor az ember a munkájából 
meg tud élni!

Segítünk 
a sikerig

IVAnKA 
VIDIČEK

manager

FOTÓ: DARKO BARANAŠIĆ
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Munkánkat segítik majd azok a CD-k 
és DVD-k is, amelyeknek szövegét  
a belgrádi iroda munkatársaival együtt 
fordítjuk, és hamarosan mindenki 
számára elérhetővé válnak.

A folytatásban felcsendülő dalok  
a múlt szelíd szellőjeként érintettek 
meg bennünket. Iva Jelić, a fiatal 
énekesnő, horvát–angol nyelvtanár két 
színházban is énekel. A zenei aláfestést 
Ivan Barišić biztosította, és közben 
felcsendültek a közkedvelt melódiák: 
a Tudod-e, hogy szeretlek…, a 
Mosoly…

Dr. Branka Molnár-Stantić 
előadásaiból már eddig is nagyon sokat 
tanultunk. A szakorvos, citológus  
a legalkalmasabb, hogy az FLP-
termékek szerepéről beszéljen. Az 
előadást dr. Snježana Tomanovićcsal 
együtt készítették, az utóbbi a belgrádi 
Success Day-en ismertette a fontos 
tudnivalókat. Dr. Molnár annyiban 
módosította a szöveget, hogy  

a horvátországi statisztikai adatokat 
vette figyelembe. A száraz adatok 
mellett hallottunk arról is, hogy  
a horvát régiókban egyre gyakoribbak 
a meddőséggel kapcsolatos problémák, 
megismerhettük a nők és a férfiak 
reprodukcióra szolgáló szerveit,  
a meddőséget kiváltó tényezőket,  
a tünet diagnosztizálását, és végezetül 
azt is megtudhattuk, hogy az alkohol 
és a dohányzás, sőt egyes gyógyszerek 
mellőzésével enyhíthetők ezek a 
problémák, s persze fontos az FLP-
termékek szerepe is. Rendkívül hasznos 
és tanulságos előadás volt.

Rövidebb kihagyás után újra 
körünkben köszönthettük dr. 
Keresztényi Albert rijekai managert 
és sztomatológust, az egyik 
legnagyobb horvát hálózatépítőt, 
terméktapasztalataink ismertetésének 
közkedvelt vezetőjét. Albert rendkívül 
jól ismeri az FLP-termékeket és ezeknek 
az emberi szervezetre gyakorolt hatását. 
Hasznos és szellemes észrevételeivel 

bővíti a termékek jótékony hatásával 
kapcsolatos tudásunkat, és a megelőzés 
fontosságának felismerésére ösztönöz 
bennünket.

A terméktapasztalatokat követően újra 
Iva és Ivan dalai mellett lazítottunk. Az 
előadók Đimi Stanić és Tedi Spalato 
dalaival szórakoztattak bennünket.
Molnár László igazgató Success 
Day-einken rendszerint az iroda 
újdonságairól szól. Ugyanakkor 
dr. Molnár Horvátország egyik 
legsikeresebb hálózatépítője, 
Szlovéniában az egyik legerősebb 
struktúrával felvértezve. Előadásában 
arról beszélt, hogyan kaphatunk pozitív 
választ a potenciális munkatársainktól, 
hogyan ismerhetjük fel a prioritásokat. 
Mi is tulajdonképpen a siker, és 
hogy kell bemutatni ezt az MLM-
üzlet keretén belül. Elmondta: 
nagyon fontos, hogy minél többet 
beszélgessünk, hogy minél több 
tagja legyen a csapatunknak. Az 
MLM-üzletben aranyszabályok 
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és matematikai törvényszerűségek 
döntenek. Megismerhettük  
a négykulcsos technikát, ennek 
gyakorlati alkalmazását, valamint azt 
is, melyek azok a kérdések, amelyek 
gondolkodásra ösztönzik jövőbeni 
munkatársainkat, és amelyek által 
könnyebben döntenek az üzleti 
lehetőség felvállalása mellett.

A színpadon a legsikeresebb 
munkatársainkat köszöntöttük, azokat, 
akik újabb lépcsőfokra hágtak fel, s 
ebből az alkalomból elsőként vehették 
át a vállalatunk új jelképével, a sassal 
díszített kitűzőt.

Sohase mondd, hogy soha – üzente 
előadásában Snježana Fadljević 
zágrábi supervisor. Snježanának 
korábban is volt néhány MLM-üzlettel 
kapcsolatos próbálkozása, de egyikben 
sem volt sikeres. Vagy a termékekkel, 
vagy az emberekkel volt a baj, aztán 

az „őrülten jó termékekkel” megjelent 
mostani szponzora, Momo Žutinić, 
és lelkesedése Snježanára is átragadt. 
És noha azt gondolta, hogy soha többé 
még a közelébe sem megy semmilyen 
MLM-üzletnek, most már másképp 
gondolja, és megtesz mindent annak 
érdekében, hogy a kitűnő termékek 
és a megfelelő emberek segítségével 
sikeres legyen.

Bíró Tamás magyarországi  
senior manager már többször 
vendégeskedett nálunk, és minden 
egyes alkalommal önzetlenül 
osztja meg tudását a horvátországi 
kollégákkal. Ez alkalommal  
a mélyítésről és a szélesítésről 
beszélt. Az üzlet fejlődése azonban 
nem ezen múlik: hozzáállásunktól, 
szorgalmunktól függ. 

Fontos, hogy saját városunkban 
dolgozzunk, ugyanakkor át kell 
lépnünk településünk határait. Az FLP 
egy életmód, és egyetlen alkalmat sem 
szabad elszalasztanunk, másoknak  
is fel kell kínálnunk a termékeket  
és az üzleti lehetőséget.

Success Day-ünk végén átadtuk  
a sasokat az új assistant 
supervisoroknak. Ők azok,  
akik most bontották ki szárnyaikat,  
és egyre magasabbra szárnyalnak.

Dr. Molnár láSzló
FLP Horvátország igazgatója



  15www.flpseeu.com
FOREVER SUCCESS DAY

A rendezvényt táncosaink, Valerija 
és Aljaž  eleganciával és bécsi 
keringővel nyitották meg; 

elhozták közénk a tavaszt, az érzelmek 
túláradtak. 

Aztán felkészültünk a komoly 
munkára. A teremben egy ismeretlen 
hang mondott köszöntőt, majd 
a színpadra szólította a szlovén Forever 
első hölgyét és úttörőjét, Jožica Zore 
managert, aki egyben a rendezvény 
műsorvezetője is volt. 

Külön köszöntötte a horvát 
irodából érkezett vendégeket, Branka 
Đaját és férjét, velük érkezett Gordana 
Gerić, a zágrábi Sonya szépségszalon 

vezetője és a zágrábi iroda új 
munkatársa, továbbá két sikeres 
manager: Jadranka Kraljić Pavletić 

és férje, Nenad. 

Meleg hangú köszöntőjével Jožica 
megerősítette bennem a meggyőződést, 
hogy megállíthatatlanok vagyunk, 
s ezt a szlovén President’s Club 
tagjainak bemutatatásával jómagam is 
bebizonyítottam. 

Elmondtam a termékfor galma zóinknak, 
hogy tervbe vettük az új helyiségekbe 
való költözést, hogy megnyitjuk Sonya 
szépségszalonunkat, és hogy még szebb 
jövőt tervezünk mindnyájunknak. 

A tervek megvalósításáról 
a műsorvezetőnk, Jožica Zore 
manager szólt. Majd következett az 
Ó, Forever… című előadás. 
A Forever története, az irodalom, 

a marketingterv, hogyan legyünk 
sikeresek… Egyszerű! Végignézek a 
teremben lévő új arcokon, sugárzik 
róluk a lelkesedés. Jožica Zore 
kitűnően ismertette, milyen életet 
biztosít a Forever. 

Persze nem minden a munka. Bizonyára 
gyakran hallották a mondatot: „Én 
erre nem vagyok képes, én más vagyok, 
ő jobb, neki könnyebben megy…” 
Ugye, ismerős? Persze semmiféle 
alapja sincs az ilyen hozzáállásnak. 
Ezt bizonyította be a műsorvezető 
segítségével Jožica Arbeiter. 

A színpadra szólítottak bennünket, 
majd kor, régió, lábméret… szerint 
csoportosítottak minket. Mi folyik 
itt? Aztán hamarosan világossá vált, 
mit kívántak bemutatni. Miután 
kialakították a különböző csoportokat, 
kézen fogtak bennünket, és kört 
alkottunk. Látjátok, különbözőek 
vagyunk, mégis egyformák; 
mindenkinek azonos esélye van 
a sikerre, együtt vagyunk! Család 
vagyunk! És ki más képviselné az erőt, 
ha nem a család!?

Persze a sikerért azért tenni is kell. 
Az első lépés saját testünk ápolása. 
Hogyan tartsuk meg, illetve alakítsuk 
ki szépségünket az FLP termékek 
segítségével? Erről szólt Gordana 
Gerić, a zágrábi Sonya szépségszalon 
munkatársa. Annak ellenére, hogy az 
arcmasszázs és -ápolás elsősorban 
a szebbik nem érdeklődési körébe 
tartozik, be kell ismernem, jómagam 
is lelkesen hallgattam az előadást, 

JOŽICA ZORE 
manager

President’s Club tag

Napsütötte tavaszi 
szombat és Success Day 

a ljubljanai Slon Szállodában. 
Csodálatos érzés látni 

a várakozással teli, tudásra 
és sikerre vágyó új arcokat. 

Tudom, jó helyen járnak.

Mindenkinek 
azonos esélye 
van a sikerre
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hiszen fogalmam sem 
volt róla, mennyi kitűnő 
ilyen készítményünk van. 
Köszönjük, Gordana, a 
lelkesítő előadást, és további 
sok sikert kívánunk! 

Éppen kellően lázba jöttünk, hogy 
újra élvezhessük a felemelő produkciót, 
amelyet Valerija és Aljaž adott elő. 
Tangó, salsa és más bódító táncok 
ragadtak bennünket magukkal. 
Köszönjük a fellépést; meggyőződésem, 
hogy hamarosan a szlovén táncosok 
élvonalában köszönthetjük őket. 

A Success Day legszebb pillanata 
következett. Persze azok számára, akik 
szorgalmasak voltak, mindenekelőtt pedig 
hittek a Forever erejében. A minősülések! 

A színpadon a supervisorok, az 
assistant managerek és a managerek 
követték egymást. Mosoly, büszkeség és 
elismerés. Meséltek arról, hogyan érték 
el a sikert, és kivétel nélkül elmondták: 
hittek az ügyben. Így is van, hinni 
kell! Nagyon sok sikert kívánok 
mindenkinek a Forever útján! 

Szálljatok még magasabbra! Olyan 
magasra, ahol a Conquistador Club 

tagjai szárnyalnak. Nekik is gratulálok, 
és kívánom, szárnyaljanak tovább. 

Az elismerések után jólesett egy 
rövidke szünet, majd a szünet után 
Marjan Smode, a népszerű szlovén 
énekes gondoskodott a jó hangulatról. 
Örömmel hallgattuk az ismert dalokat, 
hiszen Marjan már évtizedek óta jelen 
van a szórakoztató zene világában; 
mind a fiatalok, mind az idősebbek jól 
ismerik őt és dalait. 

Micsoda nagyszerű véletlen, hogy 
a Success Day műsorvezetője éppen 
Jožica! Marjan persze nem maradt 
adósa, máris következett a dal: „Jožica, 
hol voltál, amikor kerestelek?…” 
A teremben persze felharsant a kacagás.

Tapasztalatok, tapasztalatok. Mihez 
kezdenénk nélkülük? Ez alkalommal 
rendhagyó volt a felhasználói 
tapasztalatok bemutatása; 

a program e részét dr. Igor 
Praprotnik vezette. 

Az új managereket szólította 
a színpadra, és számomra 
a mai napig rejtély, miért éppen 
a Multi Maca iránt érdeklődött 
olyan nagyon. A lányok igencsak 

dicsérték a készítményt, nyilván 
tudta, mit kell tőlük kérdeznie. 
Köszönet Igornak, aki igencsak 
talpraesetten vezette le a felhasználói 
tapasztalatok bemutatását; azt hiszem, 
megtaláltam azt a műsorvezetőt, akire a 
jövőben is szívesen bízom ezt a feladatot.

Vajon mire gondolnak, ha azt mondom: 
energiabomba? Az első válasz persze 
a Pomesteen Power, a másik pedig 
Jadranka Kraljić Paveltić. Élj vele, 
vagy szalaszd el – ez volt előadásának 
címe. Világosan rámutatott arra, hogyan 
lehetünk sikeresek, hogyan őrizhetjük 
meg önbizalmunkat. Meggyőződésem, 
hogy a mai előadásokból mindent 
megtudtunk, amire csak szükségünk 
van. Jadranka azt mondaná: induljunk, 
kezdjük el élni! Köszönjük Jadrankának 
az újabb kitűnő előadást! 

Életerővel telítve hallgattuk meg újra 
Marjan Smode dalait, és sokan táncra 
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is perdültünk. Egészen a rendezvény 
csúcspontjáig táncolunk. 

Elsőként dr. Miran Arbeiter szólt az 
antioxidánsok szerepéről. Előadásai 
mindig érdekesek, ez a mai pedig 
kiemelkedően tanulságos és érdekes volt. 
Tudták-e, hány termékünk tartalmaz 
antioxidánsokat? Semmi gond, most 
már tudják, és semmi ok arra, hogy 
rosszul érezzék magukat. Köszönjük, 
Miran, azt a sok energiát, amelyet 
tudásunk bővítésébe fektetsz!

Lassan a végéhez közeledett a Success 
Day, de ígértem még egy csúcspontot a 
mai napra. „Az italokról.” Tomo Brumec 

soaring manager bemutatta az FLP-italok 
palettáját. Mindig, amikor azt hiszem, 
hogy már semmi újat sem tudnak nekem 
mondani, Tomo bebizonyítja – nem kis 
meglepetésemre –, hogy van még mit 
tanulnom. Szemléletesen bemutatta az 
egyes italok összetevőit és hatását, majd 
megígérte, hogy legközelebb folytatja a 
bemutatót. Tomo, számon kérjük rajtad 
az ígéreted, és köszönjük az előadást! 

Ma már szinte mindent elértünk, de 
még nincs vége. Következtek még 
a sasfiókák, akik lassan felcseperednek, 
és másokat tanítanak szárnyalni. 
Mindig örömmel tölt el, ha a fiatalokat 
látom a színpadon, amint átveszik 

a törekvéseikért járó első elismerést. 
Hiszek bennetek, és tudom, hogy egyre 
magasabbra fogtok szárnyalni. Ezzel 
végéhez ért ez a Success Day. 

Végezetül szeretném ismertetni azt 
a gondolatot, amely végigkísért a mai 
napon: „Azok a győztesek, akik reggel 
szétnéznek, és számba veszik a nekik 
megfelelő körülményeket. Ha nem 
találnak ilyeneket, maguk teremtik meg 
őket.” (George Bernard Shaw)

Teremtsék meg jövőjüket a Forever 
segítségével!

ANDREJ KEPE
FLP Szlovénia területi igazgatója
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Az FLP Szerbia területi 
igazgatója, Branislav Rajić 
üdvözölte a jelenlévőket. 

Köszöntőbeszédében rámutatott 
vállalatunk újdonságaira és az előttünk 
álló eseményekre, ahol méltó módon 
képviseljük országunkat a Forever 
soraiban. Csodálatos lehetőségek várnak 
ránk, csak fel kell ismernünk ezeket, 
azután pedig önzetlenül megosztanunk 
legjobb munkatársainkkal.

Kiváló hangulatot teremtettek 
Smederevóból érkezett vendégeink, 
a Zabranjeno voće népzenei együttes, 
amely tökéletes előadásban mutatta 
be a több száz éves eredeti népzenét. 
Biztosak vagyunk benne, hogy az 
együttes tagjai feltalálják magukat az 
FLP-ben, mi pedig sok sikert kívánunk 
művészi pályafutásukhoz.

A wellness meghatározó tényezővé 
válik a következő évtizedekben, mert 
már napjainkban is elengedhetetlen 
azok számára, akik egészséges 
életmódot folytatnak. A sport és 
a szórakozás közvetlen kapcsolatban 
áll az FLP csodálatos termékeivel. 
Dr. Vukša Stevan manager 
munkatársunk bemutatta jótékony 
hatásukat a megelőzésben, valamint 
részletes használati utasítást nyújtott, 
hogyan alkalmazhatjuk őket 
a wellness keretein belül.

Minden Success Day rendezvényünk 
legfontosabb része a fogyasztóink 
és termékeinket gyakorlatuk 
során alkalmazó orvosaink 
terméktapasztalatának bemutatása. 
A beszámolók bizonyítják kiváló 
minőségű termékeink fogyasztásának 
jótékony hatását a különböző egészségi 
gondok kezelésében. Hálásak vagyunk 
dr. Simić Mirónak, aki nagy 
szakértelemmel vezette ezt a műsorrészt.

Az új minősülések a Forever-
marketingben végzett szorgalmas 

munka gyümölcsei. Minden 
alkalommal nagy öröm tölt el 
bennünket, amikor a Success 
Day színpadán új supervisorokat, 
assistant managereket és 
managereket köszönthetünk. 

BaRnaK 
DaniJEla

senior manager

Csodálatos lehetőségek várnak ránk

FOTÓ: OSTOJIĆ DIMITRIJE

az első tavaszi 
rendezvényünkre 

nagyszámú foreveres 
munkatársunk érkezett 

Belgrádba az egész délszláv 
régióból. Házigazdáink 

Barnak Danijela és Vladimir 
senior manager voltak. 

Hálásak vagyunk mesteri 
műsorvezetésükért, amellyel 

még ünnepélyesebbé tették 
rendezvényünket.

BaRnaK
VlaDiMiR 

senior manager
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Csodálatos lehetőségek várnak ránk

További sikeres munkát kívánunk, 
mert biztosak vagyunk abban, 
hogy az elért minősülési szinteken 
nem állnak meg, és még magasabb 
fokokra hágnak a marketingterv 
lépcsőjén.

Janović Dragana soaring manager 
munkatársnőnk Miért, hogyan 
és mit kell dolgoznunk? című 
előadásában – a marketinghálózatról 
szerzett értékes tapasztalatai 
segítségével – megfelelő válaszokat 
adott a jelenlévők kérdéseire. Emberi 
kapcsolataink jövőképünk befektetését 
képezik, az FLP pedig eszköz, amellyel 
azokat megvalósíthatjuk. Dragana 
következő tanácsa irányadó lehet 
számunkra: csak azokkal haladjunk 
céljaink megvalósítása felé, akik 
hozzánk hasonlóan egy szebb élet 
megvalósítását tűzik ki célul maguk 
elé. Arra a kérdésre, hogy ezt kinek 
kell tenni, a válasza: NEKED,  
MOST RÖGTÖN!

A termékeink használata alkalmával 
szerzett személyes tapasztalatok egy 
csodálatos folyamat kiváló alapját 
képezik, amelyben egészséges 

életmódot folytatunk, másoknak 
is adhatunk tanácsokat, és gondját 
viselhetjük fogyasztóinknak. Az FLP 
jobb állóképességet, szépséget és olyan 
anyagi függetlenséget nyújt, amely 
minden ember alapvető szükségleteit 
kielégítheti. Az FLP vállalatnál 
elért siker titkára Magyarországról 
érkezett vendégelőadónk, dr. 
Samu Terézia soaring manager 
munkatársunk derített fényt. Samu 
doktornő a délszláv régió első orvosai 
között volt, aki elfogadta a Forever 
szellemiségét. Sokéves odaadó 
munkáját csodálatos FLP-forgalmazói 
pályafutás eredményezte, a „Hogyan 
gondoskodjunk a fogyasztókról?” című 
előadása pedig tökéletes megoldást 
kínált mindenki számára a mesebeli 
FLP-s pályakezdéshez. Amennyiben 
megfogadjuk tanácsait, már csak 
szorgalmas munka vár ránk, és 
biztosan elérjük kitűzött céljainkat.
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Az FLP vállalat a közkedvelt 
Gépkocsiprogram motivációs 
program megvalósításával biztosítja az 
autóvásárlás lehetőségét. Amint  
a régi program lejárt, Mićić Mirjana 
és Harmoš Vilmoš nyomban sikerrel 
pályázta meg a következőt. Szívből 

gratulálunk, és szerencsés autózást 
kívánunk az új gépkocsival!

Óriási szívük meleg kisugárzása 
mindenkit arra ösztökél  
a környezetükben, hogy lépjenek 
nyomdokaikba, és hozzájuk hasonló 

sikereket érjenek el. A mindennapok 
felgyorsult lüktetése és a tengernyi 
kötelezettség sem rendíthette meg a 
családi összetartást, mert az számukra 
mindig az első helyen állt. Ocokoljić 
Zoran igen sikeres volt az FLP Szerbia 
soraiban, mivel elérte a soaring 
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manager minősülési 
szintet. Mi sem bizonyítja 
ékesebben, hogy a sikeres 
férfi mögött mindig a sikeres 
nő áll, mint hogy felesége, 
Ocokoljić Danijela sapphire 
manager lett! Egy család, két 

minősülés, két csapat, amely tökéletesen 
működik, és bárhol megjelenik, 
óriási pozitív erőt sugároz. Szinte 
nem találtunk megfelelő szavakat, 
amelyekkel leírhattuk volna, mennyire 
hálásak vagyunk ennek a fiatal 
házaspárnak, mert részei az FLP-nek. 
Sok-sok sikert kívánunk mindennapi 
életükhöz és munkájukhoz. Hálánkat 

a belgrádi televízió közkedvelt Neverne 
bebe gyermekkórusa műsorával 
köszöntük meg.

Csodálatos érzés, amikor az új 
munkatársaink munkáját és 
pályafutását láthatjuk kiteljesedni 
az FLP soraiban. A Hódítók Klubja 
tagjai közé azok a munkatársaink 
kerülnek, akik jelentősen megnövelték 
forgalmukat az előző időszakhoz 
viszonyítva. Gratulálunk a Hódítók 
Klubja tagjainak!

Bejelentettük, hogy a következő 
rendezvényünket a szakszervezet 
székhelyén tartjuk május 19-én, majd 
sok sikert kívántunk új assistant 
supervisorainknak, és átadtuk az 
FLP-t jelképező saskitűzőiket.

RaJić BRaniSlaV
az FLP Szerbia területi igazgatója
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(Folytatás az előző számból)

Örömünnep volt számomra 
a következő előadás, amely 
a Varázslat a színekkel 

címet viselte. Tovább tobzódhattam 
anyanyelvem szépségeiben, hiszen az 
ismert színművésznő, Détár Enikő 
következett. Hihetelen, mikor tudott 
időt szakítani számtalan elfoglaltsága 
mellett, hogy ilyen remek előadást 
összeállítson! Igazi művészeti 

értékeken alapultak lenyűgöző 
gondolatai. Imádták az emberek! 
Személyes tapasztalataival gazdagítva 
beszélt az alapozó, a korrektor és a 
púder használatáról. Megmutatta 
nekünk, valóban csak felkészülten 
szabad emberek elé állni, és ő ennek 
felelősségét felvállalva érkezett közénk.

Az arcpirosító, szemfestés, ajakfestés 
témakörének szakértője, Borsányi 
László folytatta a színházi emberek 
sorát. Személyében egy olyan sokoldalú 
férfit ismerhettünk meg, aki otthon 
van a színpadon, a táncban éppen úgy, 
ahogyan a színpad mögötti területen. 
Az FLP termékei szervezetünk 
működésére óriási hatással vannak. 

A bőrre gyakorolt kedvező hatásuknak 
köszönhetően a szépségápolásban 
is jelentős szerepet játszanak. Az 
arcpirosító, a szemfesték és a rúzs 
egyaránt tartalmaz aloe verát, melynek 
áldásos hatásait megtapasztalhatjuk 
használat során. Bozsó a gyakorlatban 
is bemutatta, hogyan tud bánni 
ezekkel a szépségápoló szerekkel. 
Megcsillantotta kreativitását az általa 
készített smink színvilágával. Benne 
megvan a szorgalom és a szakmai 
alázat egyaránt.

Sonya kozmetikai szépségnapok

Március 22-én vendégek, 
előadók, szervezők egyaránt 

lázas izgalommal várták 
a programot. Álomszép 

virágcsokrok, káprázatosan 
elrendezett termékek voltak 
a szépségszalonnak is beillő 

színpadon. Megszólalt a 
zene, és kezdetét vette a már 
nagyon várt szépségápolási 

műhelymunka.

UNGÁR KATA
manager

SONYA KOZMETIKAI SZÉPSÉGNAP
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Sonya-palettáinkról tartott előadást 
színkendők alkalmazásával Gulyás 
Melinda. Lépésről lépésre haladtunk 
a színek világában. Számos tapasztalat 
mutatja, hogy aloe verát tartalmazó 
termékeink, kozmetikumaink 
kedvezően hatnak a korosodó bőr 
tipikus tüneteire, hatásosak 
a tónus, a feszesség elvesztése, a bőr 
elvékonyodása, a szárazság ellen. 
Dekorkozmetikumaink aloe vera-
tartalma biztosítja, hogy a smink alatt 
az ön bőre ápolt legyen.

A mesterfodrász, Torkodi Ágota csak 
a Pro Set alkalmazásával pillanatok 
alatt a nézők szeme láttára egyedi 
kontyot varázsolt egy szépséges modell 
hajából, majd a mesterkozmetikus 
Horacsek Ági igazi FLP-s sminket 
készített, amelyet az aloe vera ihletett.

Miért a Sonya torony? – kérdezte 
Hajcsik Tünde, majd meg is adta 
a tökéletes feleletet. Részletekben 
rejlik a siker. Választ kaptunk arra, 
hogyan tehetjük eredményesebbé 
üzletmenetünket, ha számokkal 
tényszerűen megmutatjuk, mit is 
nyer munkatársunk a Sonya torony 
megvételével; kiemelve természetesen 

a benne lévő termékek hatását, értékét.
Fiatalos, nőies és harmonikus 
egyéniségével, felkészültségével, 
remek előadásmódjával mindenkit 
levett a lábáról.

Megjelent a színen barátnőm, 
a sikeres és szép nő, Szekér Mariann. 
Egyértelműen látszott rajta, hogy 
használja is a termékeinket. A jó idő 
közeledtével egyre erősebb a késztetés, 
hogy formába hozzuk magunkat. Ezt 
a célt szolgálja a Body Toning Kit 
alkalmazása. Saját mókás élményével 
fűszerezte mondandóját. Életünk során 
szembe kell néznünk azzal, hogy 
a bőr minősége egész testünk felületén 
megváltozik. A narancsbőr és az 
alakhibák problémaköre a kozmetikai 
testkezelés kiindulópontját jelenti. 
A Body Toning Kit rendszeres 
alkalmazása remek kezdet, amelyet 
javasolt összekötni a Sonya Szolgáltatási 
Szalonban egy masszázzsal, melynek 
hatására a nyirokrendszerben keletkező 
vérbőség a hatóanyagok gyorsabb 
felszívódásához vezet.

Közben Fülöp Csilla, a Sonya központ 
egyik masszőrje Székely Csilla 
barátnőmön a gyakorlatban mutatja 

meg, hogyan célszerű használni 
a testtekercselést. Fürdőruhában 
állt előttünk a modell, majd hófehér 
köntösben, kényelmesen betakarva 
elhelyezkedett a színpadon, és 
a tőle megszokott békés, flegmatikus 
stílusában szemlélődött. Komolyan, 
csak a távirányító hiányzott 
a kezéből, olyan otthonos volt 
a kép. A visszamérés eredménye 
sokkolóan hatott az emberekre, hiszen 
egy óra elteltével egy ruhamérettel 
csökkent a test körmérete! Azért a torna 
javasolt az eredmény megtartásához.

Megjelent a világot jelentő deszkákon 
Siklósné dr. Révész Edit. Imádom, 
amit csinál! Beszélt a Clean and 
lean testformázó programunkról. 
Igen, ez az előadás neki való, 
hiszen akik régóta ismerik, tudják, 
Edit meg is csinálta, amiről 
beszél. Filigrán, formás alakkal 
állt a termékforgalmazók elé, 
és tudományosan megalapozva, 
mégis szórakoztatóan, felkészülten 
ismertette azt a programot, amelynek 
végeredményét be is tudta mutatni. 
Hiszen lefogyott! Mennyire 
meggyőző, amikor valaki meg is 
csinálja, nem csak beszél róla – 

Sonya kozmetikai szépségnapok

SONYA KOZMETIKAI SZÉPSÉGNAP
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suttogtam magamnak. Hiába, ezt már 
nem úszom meg, lefogyok. Révész 
doktornő tanácsai használhatóak 
a gyakorlatban is. Ki tart velem?

A szépség és az egészség összetartozó 
fogalmak. A lakosság jelentős 
részének táplálkozására az elégtelen 
ásványianyag- és vitaminbevitel 
jellemző. Ezt a felismerését osztotta 
meg velünk Till György. Feleségével, 
Szép Margittal közösen vezetett 
egészség- és szépségcentrumában 
szerzett sokéves tapasztalata indította 
el, hogy a problémák kezelésére 
a természet adta megoldásokat 
kínálja a hozzá fordulóknak. Nagy 
hozzáértéssel beszélt arról, hogy a 
bőr szépítésén kívül fontos emelni a 
vendég energiaszintjét, vitalitását, s e 
célra az aloe vera tökéletesen megfelel.

Közben a háttérben négykezes 
masszázst figyelhettünk a kivetítőkön. 
A kezelés látványa is felért egy 
lazítóprogrammal. Nekünk, nőknek 
mindenképpen, hiszen a modell 
a sikeres hálózatépítő, a hibátlan 
testű vízilabdázó, Bánhidi András 
volt, akit a személyi tréner testépítő, 
Ignátkó János követett. Majd mosoly 
a sorok között, hiszen a kérdésre, ki 
szeretné még a fiúk közül igénybe 
venni masszőrjeink, Hrncsijár Ildikó 
és Fülöp Csilla kényeztető kezeit, 

máris rohant egy fiatalember, aki 
azonnal tolta a nadrágját, és felfeküdt 
az ágyra. Jól járt, elégedetten 
nyilatkozott az élményről.

A nap előadás-sorozatát dr. Samu 
Terézia zárta, aki részletesen 
taglalta, hogy a mai kor emberére 
egyre inkább jellemző az 
egészségtudat, és hogy fontosnak 
tartja testi erőnlétének, természetes 

szépségének megőrzését. Az ápolt 
külső elengedhetetlen, és ehhez az 
FLP felkínálja termékpalettáját. 
Cégünk átütő sikere arra vezethető 
vissza, hogy az emberek egyre 
jobban aggódnak a táplálékainkban 
lévő problémás adalékok miatt. 
A természetes kozmetikumok a 
többszintű, szélesebb terjesztési 
csatornák segítségével egyre jobban 
ismertek, elérhetőek. A szépség 
lényeges tényezője a kisugárzás. 
Ezt megalapozza a belsőleg 
használható termékeink rendszeres 
fogyasztása, a pozitív gondolkodás, 
a mosoly. Ezek mindegyikét 
megadja számunkra az FLP, Rex 
Maughan megvalósult álma.

A vidám és fárasztó nap után minden 
kedves résztvevő izgatottan várta, 
hogy átvehesse névre szóló oklevelét 
egy kézfogás kíséretében ország 
igazgatónktól, dr. Milesz Sándortól.

Szép volt, fiúk, lányok! Köszönjük 
a technikai hátteret biztosító, 
az irodában dolgozó, 
a vendéglátásunkról gondoskodó, 
a terem berendezésében, takarításában 
tevékenykedő munkatársak segítségét! 
Köszönjük a felkészülést, a mesterek 
segítségét, s köszönet a modelleknek, 
akik nélkül nem tudnánk 
megmutatni, mit is tudnak 
a termékeink.

Remélem, a Sonya Szépségnapon 
mindenki talált magának legalább 
egy gondolatot, amelyet a jövőben 
a gyakorlatban is kamatoztatni fog! 
Sok sikert!
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  1.  Császár Ibolya Tünde
    2.  Tanács Ferenc és 

Tanács Ferencné
    3.  Dominkó Gabriella
    4.  Tamás János és 

Tamás Jánosné
    5.  Senk Hajnalka
    6.  Róth Zsolt és 

Róthné Gregin Tímea
    7.  Szabados Zoltán és 

Szabadosné Mikus Emese
    8.  Mussó József és 

Mussóné Lupsa Erika
    9.  Kulcsárné Tasnádi Ilona és 

Kulcsár Imre
  10.  Rózsahegyi Zsoltné és 

Rózsahegyi Zsolt

  1.  Miškić dr. Olivera és 
Miškić dr. Ivan

    2.  Barnak Danijela és 
Barnak Vladimir

    3.  Kokar Milanka
    4.  Dragojević Goran és 

Dragojević Irena
    5.  Nakić Marija
    6.  Mitrović-Pavlović Milan és 

Pavlović Biljana
    7.  Ostojić Boro
    8.  Nikolajević Tatjana és 

Nikolajević Bogdan
    9.  Mičić Mirjana és 

Harmoš Vilmoš
  10.  Stojanović Emilija és 

Stojanović Nenad

MAGYARORSZÁG SZERBIA, MONTENEGRÓ, KOSZOVO  

CONQUISTADOR CLUB
2007. március hónap legsikeresebb termékforgalmazói

MINŐSÜLÉSEK

Hódítók 
Klubja 

  
  Az első tíz 
forgalmazó 

a személyes 
és non-manageri 

pontok alapján



  27www.flpseeu.com

  1.  Draščić Dušan és 
Draščić Marija

    2.  Korenić Manda és 
Korenić Ecio

    3.  Kraljić-Pavletić Jadranka és 
Pavletić Nenad

    4.  Žutinić Momo és 
Žutinić Mare

    5.  Lesinger Ivan és 
Lesinger Danica

    6.  Vidiček Velimir és 
Vidiček Ivka

    7.  Ćurić Ljubor és 
Ćurić Grozdinka

    8.  Vukaš Božica
    9.  Orinčić Marija Magdalena
  10.  Mufić Elidija és 

Mufić Lovro

  1.  Njegovanović Vaselije
    2.  Mustafić Subhija és 

Mustafić Safet
    3.  Dragić Meliha és 

Dragić Dragan
    4.  Saračević Edina és 

Saračević Ragib
    5.  Smajić Mevludin
    6.  Mišić Cvjeta
    7.  Njegovanović Svetlana
    8.  Hodžić dr. Sead
    9.  Čekić Esad és 

Čekić Sehija
  10.  Djordjević Radmila

  1.  Arbeiter Jožica és 
Dr. Arbeiter Miran

    2.  Iskra Rinalda és 
Iskra Lučano

    3.  Božnik Slavica
    4.  Majćen Manja és 

Majćen Sandi
    5.  Praprotnik Toncka
    6.  Šarlah Marjan és 

Šarlah Marjana
    7.  Bigec Danica
    8.  Savski Rajko és 

Savski Gabriele
    9.  Jeseničnik Marta
  10.  Lepej Obradović Elvira és 

Obradović Goran

HORVÁTORSZÁG BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA  SZLOVÉNIA  

CONQUISTADOR CLUB
2007. március hónap legsikeresebb termékforgalmazói

MINŐSÜLÉSEK
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FLP Magyarország, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Szerbia, Montenegró, Szlovénia

Együtt a siker útján
Hamar Józsefné
Miškić dr. Olivera és Miškić dr. Ivan

Mussó József és 
Mussóné Lupsa Erika

Szidiropulosz Angelika és 
Szidiropulosz Miklós

Senior manager szintet ért el

Antal Tamásné és Antal Tamás
Antal Ágnes
Antalné dr. Schunk Erzsébet és Antal Gyula
Borbély Gáborné és Borbély Gábor
Dobos Edit és József Rajmund
Ferencz László

Gáborné Márton Judit
Hamar Tímea
Hordós Ágnes
Hutóczki Melinda és Hutóczki Ferenc
Kocsis Elemér és Kocsis Elemérné
Kokar Milanka

Lábodi Éva
Müllner Márta
Nagy Zoltán
Nikolajević Tatjana és 
Nikolajević Bogdan
Samu Tibor és Lázár Katalin

Škorić Zoran és Škorić Dragica
Szimuly Csilla
Tóth Anita
Tóth László és Tóthné Péczer Erika
Varga Jánosné
Varga Ferencné és Varga Ferenc

Manager szintet ért el

Berecz Sándorné és 
Berecz Sándor
Bodnár László és Varga Krisztina
Božin Dejan és Božin Zorica
Ćirić Jasmina és Ćirić Jovan
Csáki Mónika és Csáki Tibor
Csatlósné Komáromi Katalin
Cser Péter és Bánó Bettina Ildikó
Csűrke Elek és Csűrke Elekné
Dr. Rokonay Adrienne és 

Dr. Bánhegyi Péter
Fábián Mária és Fábián Károly
Farkasné Fülöp Gabriella és 
Farkas Tamás
Gál Lászlóné
Hajósi Istvánné
Illés Terézia
Juhász Zsuzsanna
Kálmán Zsolt és Kálmán Zsoltné
Kajganić Slavica és Kajganić Milan

Kristóf László és Kristóf Lászlóné
Ladovski Balázs
Lakatos Tibor és Lakatos Tiborné
Mészáros Pál és 
Mészárosné Tari Valéria
Micić Gordana
Nagy György és Nagyné Varga Zsuzsanna
Nagy Mónika
Panić Jurij és Panić Nadežda
Paor Gergely

Pappné Illés Judit és Papp Mátyás
Perović Gordana
Plavšić Ivanka
Repka Lajosné és Repka Lajos
Savić Jovo
Simon Leonóra
Szabóné Csorba Erika és Szabó Ferenc
Szikora Péter és Vidor Viktória
Váradi Nikoletta
Vincze Ferencné és Vincze Ferenc

Assistant manager szintet ért el

Ábrahám Zoltán és Kiri Brigitta
Ács Edina
Ajtony Csaba
Bán Viktor
Béres István
Bajáki Beáta
Balogh Lászlóné és Balogh László
Balšić Zoran és Balšić Leposava
Baráz Béláné
Becsó János és Szalóki Margit
Bere Miklós
Bojtor Barbara
Bottlik Tibor és Bottlik Tiborné
Bottlik Zsolt és Bottlikné Toma Anita
Božić Aleksandar és Božić Marija
Budai Gábor
Burkus Jenő és Burkus Jenőné
Cakó Balázs
Cekić Esad és Cekić Sehija
Csányi László és Csányi Lászlóné
Csepreghy Judit
Delević Branka és Delević Momčilo
Dorka Béláné és Dorka Béla
Dr. Boda Zsófia és Dr. Krisztián Zoltán
Dr. Farkas Veronika
Dr. Hadiné Jármi Sarolta és Dr. Hadi Béla
Dr. Libor Márta

Dr. Muhari Géza és Dr. Muhari Gézáné
Dr. Szabó Róbert és Iván Vera
Drljan Slavica és Drljan Nenad
Erőss Tünde
Ezstergályos Róbert
Fekete Zsuzsanna és With Zoltán
Gábor Ferenc
Hegedűs Csaba
Hencz Csaba
Hirczl Éva és Scher Zoltán
Horváth Tamásné és Horváth Tamás
Horváth Ferenc
Horváth Jánosné
Horváthné Zarka Edit és Horváth József
Huczman Miklósné
Ignjatović Marina és Ignjatović Dejan
Ilovac Miroslava
Jagodić Vesna és Jagodić Veselin
Jaskó Róbert
Jesenicnik Marta
Ješić Zlatinka és Ješić Sava
Jordanov Mónika
Jović Danka és Jović Aleksandar
Kárpáti Józsefné
Kabainé Vadas Ágnes és Kabai Lajos
Kajganić Bojan és Filipović Vera
Kalabić Jasmina és Kalabić Jovan

Kalabić Branka és Kalabić Marko
Kardos Eleonóra
Keczán Flóra
Kelemen István Csaba
Kelemen Csilla
Kilián István
Kiss Gáborné és Kiss Gábor
Kličković Milan és Klišković Tatjana
Koltai László
Komlósi Péterné
Konakov Srdjan és Popara Konakov Maša
Koncz Andrea
Koppány Tamás
Kovács Éva
Kovács István
Kovac dr. Kis Katalin
Kovacsicsné Nagy Marietta és 
Kovacsics Péter
Kozma Andrea Etelka
Krausz Tamás és Aulechla Andrea
Krilović Slobodan és Krilović Olgica
Kristóf Orsolya
Kuntner Andrea és Gorgyán Tamás
László Tünde
Lévai Andrea és Varga Géza
La Llave Alex
Lajos Györgyné és Lajos György

Ljubojević Bosiljka
Lukács László György
Lukić Katica és Lukić Petar
Lőrincz Klaudia és Lőrincz Attila
Mályiné Szekér Judit és Mályi Béla
Mészarik Tibor és Mészarik Ildikó
Mészáros Ágnes és Mészáros István
Mészáros Pál Gábor és Mészáros Brigitta
Maczák Zsófia és Wolf Tamás
Majorné Soós Ágnes és Major Csaba
Maksimović Ljubinko és 
Maksimović Zdenka
Mandušić Valentina
Maričić Mirjana
Matetits László
Melegné Börcsök Edit és Meleg László
Mikóné Kocsis Éva
Milošević Dragan és Milošević Olivera
Molnár Tamásné
Mortvanski Olivera és Mortvanski Radovan
Murányi Gáborné
Németh Tamás Norbert és 
Németh Tamás Norbertné
Németh Zsuzsanna
Némethné H. Judit Katalin
Némethné Nagy Mária
Nagyfejeőné Hortobágyi Szilvia és 

Supervisor szintet ért el

MÁRCIUS HAVI MINŐSÜLÉSEK
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I. szint

Ádámné Szőllősi Cecília és 
Ádám István
Babály Mihály és Babály Mihályné
Bakó Józsefné és Bakó József
Bakóczy Lászlóné
Bali Gabriella és Gesch Gábor
Barnak Danijela és Barnak Vladimir
Bánhegyi Zsuzsa és 
Dr. Berezvai Sándor
Brumec Tomislav
Becz Zoltán és Becz Mónika
Begić Zemir      
Bertók M. Beáta és 
Papp-Váry Zsombor
Bognárné Maretics Magdolna és 
Bognár Kálmán
Bojtor István és 
Bojtorné Baffi Mária
Budai Tamás
Császár Ibolya Tünde
Csepi Ildikó és 
Kovács Gábor
Csuka György és 
Dr. Bagoly Ibolya
Csürke Bálint Géza és 
Csürke Bálintné
Dominkó Gabriella
Darabos István és Darabos Istvánné
Davidović Mila és Davidović Goran
Dr. Csisztu Attila és 
Csisztuné Pájer Erika
Dr. Dóczy Éva és Dr. Zsolczai Sándor
Dr. Farády Zoltán és dr. Farády Zoltánné
Dr. Farkas Margit és Szabó János
Dragojević Goran és 
Dragojević Irena
Fejszés Ferenc és 
Fejszésné Kelemen Piroska
Futaki Gáborné
Gulyás Melinda
Hajcsik Tünde és Láng András
Halomhegyi Vilmos és Halomhegyiné 
Molnár Anna

Haim Józsefné és Haim József
Hanyecz Edina
Hári László
Heinbach József és 
Dr. Nika Erzsébet
Hertelendy Klára
Jakupak Vladimir és 
Jakupak Nevenka
Juhász Csaba és Bezzeg Enikő
Dr. Kálmánchey Albertné és 
Dr. Kálmánchey Albert
Kása István és Kása Istvánné
Keszlerné Ollós Mária és 
Keszler Árpád
Kibédi Ádám és Ótós Emőke
Knisz Péter és Knisz Edit
Kovács Zoltán és 
Kovácsné Reményi Ildikó
Kuzmanović Vesna és Kuzmanović Siniša
Lapicz Tibor és 
Lapiczné Lenkó Orsolya
Mussó József és 
Mussóné Lupsa Erika
Mayer Péter
Márton József és 
Mártonné Dudás Ildikó
Mičić Mirjana és Harmos Vilmos
Milanović Ljiljana
Milovanović Milanka és 
Milovanović Milislav
Molnár Attila
Molnár Zoltán
Dr. Molnár László és 
Dr. Molnár Stantić Branka
Nakić Marija és Nakić Dusan
Miškić Dr. Olivera és 
Miškić Dr. Ivan
Mrakovics Szilárd és 
Csordás Emőke
Dr. Németh Endre és 
Lukácsi Ágnes
Németh Sándor és 
Némethné Barabás Edit
Orosz Ilona és Dr. Gönczi Zsolt
Orosz Lászlóné

Ostojić Boro
Papp Tibor és Papp Tiborné
Dr. Pavkovics Mária
Perina Péter
Petrović Milena és 
Petrović Milenko
Radóczki Tibor és 
Dr. Gurka Ilona 
Ramhab Zoltán és Ramhab Judit
Révész Tünde és Kovács László
Róth Zsolt és 
Róthné Gregin Tímea
Rudics Róbert és 
Rudicsné dr. Czinderics Ibolya
Stegena Éva
Stilin Tihomir és Stilin Maja
Sulyok László és 
Sulyokné Kökény Tünde
Pintér Csaba és Szegfű Zsuzsa 
Szabó Ferencné és Szabó Ferenc
Szabó Péter és Szabóné Horváth Ilona
Schleppné Dr. Käsz Edit és 
Schlepp Péter
Szabados Zoltán és 
Szabadosné Mikus Emese
Szeghy Mária
Szekér Marianna
Székely János és Juhász Dóra
Széplaki Ferencné és 
Széplaki Ferenc
Tamás János és Tamás Jánosné
Tanács Ferenc és 
Tanács Ferencné
Dr. Tombáczné Tanács Erika és 
Dr. Tombácz Attila
Tóth Csaba
Vitkó László
Zakar Ildikó

II. szint

Bíró Tamás
Botis Gizella és Botis Marius
Császár Ibolya Tünde
Czele György és Czeléné Gergely Zsófia

Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin és 
Dr. Seres Endre
Erdős Attila és Bene Írisz
Fekete Zsolt és Ruskó Noémi
Gecse Andrea     
Illyés Ilona     
Janović Dragana és Janović Miloš      
 Ocokoljić Daniela 
Papp Imre és Péterbencze Anikó
Ratković Dr. Marija és 
Ratković Cvetko
Rózsahegyi Zsoltné és Rózsahegyi Zsolt
Dr. Schmitz Anna és Dr. Komoróczy Béla
Senk Hajnalka
Siklósné Dr. Révész Edit és Siklós Zoltán
Tóth István és Zsiga Márta
Varga Géza és Vargáné 
Dr. Juronics Ilona

III. szint

Berkics Miklós
Bruckner András és Dr. Samu Terézia
Buruš Marija és Buruš Boško
Éliás Tibor és Szász Marianne
Dr. Kósa L. Adolf
Halmi István és 
Halminé Mikola Rita
Herman Terézia
Kis-Jakab Árpád és 
Kis-Jakabné Tóth Ibolya
Krizsó Ágnes 
Leveleki Zsolt 
Lomjanski Stevan és 
Lomjanski Veronika
Ocokoljić Zoran
Szabó József és 
Szabó Józsefné
Szépné Keszi Éva és 
Szép Mihály
Tóth Sándor és 
Vanya Edina
Utasi István és Utasi Anita
Varga Róbert
Vágási Aranka és Kovács András 

Nagyfejeő András
Nagyné Szabó Anita és Nagy Lajos
Nagyné Takács Renáta
Nagyné Verhóczki Ágnes és Nagy Zsolt
Nardai Csabáné
Nevelős Kornelné és Nevelős Kornél
Novák Tamás
Nyitrainé dr. Asztalos Zsófia
Oltvölgyiné Zsidai Renáta
Ostojić Milena
Ostojić Evica
Páli András
Pálinkás Lídia
Páska Ilona Erzsébet
Palásti Ildikó és Kiss Balázs
Palik Krisztina
Pantić Snežana és Pantić Radiša

Papp Imre
Paulik Zoltánné és Paulik Zoltán
Paunovic Nevena és Paunovic Dejan
Perjésiné Kamrás Judit és Perjési Sándor
Perović Ana és Sadžak Žarko
Perović Marko
Pintér Henriett
Pordán Ákos és Zolcsák Ágnes
Praprotnik Neja
Probojčević Marija és Probojčević Saša
Rémai Lászlóné és Rémai László
Rémai Lászlóné és Rémai László
Radović Aleksandar és Radović Dana
Radó Lajos
Rokvić Srdjan és Rokvić Zvonka
Sajó Klára
Sarčević Eržebet és Sarčević Zlatko

Schunk Nándorné és Schunk Nándor
Simić Radmila és Simić Dragiša
Soltész Lajosné és Soltész Lajos
Stahlmayer Sándor
Stipetić Rajko
Sulak Nancy
Susányi Mária Magdolna
Suturović Marija
Szávóné Lupó Andrea és Szávó Zoltán
Szabó Istvánné
Szabó Istvánné
Szabó Judit
Szakáczki Nóra és Szakáczki Szabolcs
Szakály Mihályné
Szekér Zoltánné és Szekér Zoltán
Szekeres Lászlóné
Szekeres István

Szemán Lászlóné és Szemán László
Szendrey Márta
Szente László és Szenténé Klepács Judit
Szkálosi Rita
Szokolovszkaja Anzselika
Szőcsik Júlia és Molnár István
Tajtiné Lesó Marianna Györgyi
Tirnanić Nada és Tirnanić Slavoljub
Török Ferenc
Tóthné Varga Ibolya
Ujszászy Gyula
Urbán Sándor
Vágrétiné Jáhn Olga
Verba Jánosné és Verba János
Vučićević Biljana és Vučićević Milun
Vukaš Božica
Zarić Nada és Zarić Dejan

A személygépkocsi-vásárlás ösztönző programjának nyertesei

MÁRCIUS HAVI MINŐSÜLÉSEK
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SUPER ÉS SILVER POST 
RALLY MINŐSÜLTEK

7500 cc
BerkIcS, MIklóS
SZaBó jóZSef, SZaBó jóZSefné

5000cc
loMjanSkI Stevan, 
loMjanSkI veronIka 
varGa róBert
krIZSó áGneS

2500 cc
levelekI ZSolt
herMan teréZIa
BotIS GIZella, BotIS MárIuS
kóSa l. aDolf
Bruckner anDráS, Dr. SaMu teréZIa
halMI IStván, halMIné MIkola rIta
váGáSI aranka, kovácS anDráS
róZSaheGyI ZSoltné, róZSaheGyI ZSolt
BuruŠ MarIja, BuruŠ BoŠko
utaSI IStván, utaSI anIta
fekete ZSolt, ruSkó noéMI
tóth SánDor, vanya eDIna
GajDo anton, GajDo olIvIa
kIS-jakaB árpáD, 
kIS-jakaBné tóth IBolya
SZépné keSZI éva, 
SZép MIhály
GecSe anDrea

SUPER ÉS TRADITIONAL
POST RALLY MINŐSÜLTEK
1500 cc
cSáSZár IBolya tünDe
juháSZ cSaBa, BeZZeG enIkő
tanácS ferenc, tanácS ferencné
BuDaI taMáS
Dr. toMBácZné, tanácS erIka, 
Dr. toMBácZ attIla
ocokoljIc DanIela
cSürke BálInt GéZa, cSürke BálIntné
ocokoljIĆ Zoran
GulyáS MelInDa
perIna péter

SUPER RALLY 
MINŐSÜLTEK

1500 cc
Bíró taMáS, oroSháZI DIána
varGa GéZa, varGáné Dr. juronIcS Ilona
cZeléné GerGely ZSófIa
ratkovIĆ MarIja, ratkovIĆ cvetko
IllyéS Ilona
Dr. SereSné Dr. pIrkhoffer katalIn, 
Dr. SereS enDre
Senk hajnalka
SIklóSné Dr. révéSZ eDIt, SIklóS Zoltán
élIáS tIBor, SZáSZ MarIanne
Dr. néMeth enDre, lukácSI áGneS
papp IMre, péterBencZe anIkó
kIBéDI áDáM, ótóS eMőke

SZeGfű ZSuZSa, pIntér cSaBa
tóth cSaBa 
BecZ Zoltán, BecZ MónIka
Dr. pavkovIcS MárIa
Dr. SchMItZ anna, 
Dr. koMorócZy Béla
taMáS jánoS, taMáS jánoSné
hertelenDy klára
áDáMné SZőllőSI cecílIa, áDáM IStván
naGy katalIn
papp MIklóS
tóth IStván, ZSIGa Márta
janovIĆ DraGana, janovIĆ MIloŠ
haloMheGyI vIlMoS, 
haloMheGyIné Molnár anna
MIČIĆ MIrjana, harMoŠ vIlMoŠ
hajcSIk tünDe, lánG anDráS
SZekér MarIanna
SZékely jánoS, juháSZ Dóra
BakócZy láSZlóné
DraGojevIĆ Goran, 
DraGojevIĆ Irena
StIlIn tIhoMIr, StIlIn Maja
révéSZ tünDe, kovácS láSZló
knISZ péter, knISZ eDIt
vItkó láSZló
Bakó jóZSefné, 
Bakó jóZSef
BaloGh anIta, Süle taMáS
haIM jóZSefné, haIM jóZSef
Dr. Molnár láSZló,
Dr. Molnár-StantIc Branka

1000 cc
(szállás három éjszakára és két rally jegy)

cSuka GyörGy, Dr. BaGoly IBolya
naGy GaBrIella, MárkuS jóZSef
oroSZ Ilona, Dr. GöncZI ZSolt
BruMec toMISlav
BánheGyI ZSuZSa, Dr. BereZvaI SánDor
DaraBoS IStván, DaraBoS IStvánné
cSepI IlDIkó, kovácS GáBor
Zore joŽefa
DoMInkó GaBrIella
BalI GaBrIella, GeSch GáBor
kovácS Zoltán, kovácSné reMényI IlDIkó
lapIcZ tIBor, lapIcZné lenkó orSolya
Dr. faráDy Zoltán, Dr. faráDy Zoltánné
hárI láSZló
Dr. kovácS láSZló, Dr. kovácS láSZlóné
taSnáDy Beáta, vöröS Zoltán
raDócZkI tIBor, Dr. Gurka Ilona
raMhaB Zoltán, raMhaB juDIt
nakIc MarIja
Mayer péter
keSZlerné ollóS MárIa, keSZler árpáD
Dr. farkaS MarGIt, SZaBó jánoS
oStojIc Boro
Menkó éva
erDőS attIla, Bene írISZ
koróDI kovácS elIZaBetta, 
koróDI kovácS jóZSef
jakupak vlaDIMIr, jakupak nevenka
káSa IStván, káSa IStvánné

Super Rally minősültek
Anaheim, California 2007. augusztus 2-4. 
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Botka Zoltán, Botka Zoltánné
Ifj. SZepeSI IStván
Márton jóZSef, Mártonné DuDáS IlDIkó
MIŠkIĆ Dr. olIvera, MIŠkIĆ Dr. Ivan
Gerő jánoS, 
Gerőné jócSák julIanna katalIn
tóth tíMea
Dr. DeBrőDI MárIa, váGott SánDor
papp tIBor, papp tIBorné
hanyecZ eDIna
horváth anDráS, horváth anDráSné
Darkecco-SpaSojevIc anna, 
Darkecco-SpaSojevIc DarIo
SZép MarGIt, tIll GyörGy
kovácS Gyuláné, kovácS Gyula
MIklóS IStvánné, taSI SánDor
MIlanovIc ljIljana
Dr. karácSony SánDorné
SchönfelD SZIlvIa
futakI GáBorné
véGh lajoSné
klaj áGneS
uGrenovIĆ MIoDraG, uGrenovIĆ olGa

750 cc
(szállás egy éjszakára és két rally jegy)

MIlovanovIĆ MIlanka, 
MIlovanovIĆ MIlISav
oroSZ láSZlóné
Dr. laZarevIĆ preDraG, 
Dr. laZarevIĆ BISerka
Bojtor IStván, Bojtorné BaffI MárIa
DaMnjanovIĆ anDrIja, venjarSkI MarIja
BoGnárné MaretIcS MaGDolna, 
BoGnár kálMán
kIncSeS jánoS, kIncSeS jánoSné
kraljIĆ-pavletIĆ jaDranka, 
pavletIĆ nenaD
Sulyok láSZló, Sulyokné kökény tünDe
hajDu veronIka
BörcSök jóZSef, 
BörcSökné MonoStorI IBolya
naGy áDáM, naGyné BelényI BrIGItta
fIttler DIána
Dr. kálMánchey alBertné, 
Dr. kálMánchey alBert
köveS Márta
halMIné kajDI MónIka, halMI taMáS
korenIĆ ManDa, korenIĆ ecIo
Molnárné kalcSu klára
Dr. SteIner renáta
Balla MárIa
SukSer  MarGareta, SukSer MarIja
rex alexanDer
heGeDűS árpáD, 
heGeDűSné lukátSI pIroSka MarIetta
Zakar IlDIkó
kalajDŽIĆ MarIca
tuMBaS Dr. DuSanka
SZaBaDoS Zoltán, 
SZaBaDoSné MIkuS eMeSe
kISS IStvánné, kISS IStván
karDoS ZSolt, karDoS anIta

SZeleS róBert, WeIGanD áGneS
Dr. kereSZtényI alBert
BaBály MIhály, BaBály MIhályné
léránt károly, lérántné tóth eDIna
varGa ZSuZSa
SZaBó péter
róth ZSolt, róthné GreGIn tíMea
GecZő láSZló ZSoltné, 
GecZő láSZló ZSolt
MuSSó jóZSef, MuSSóné lupSa erIka
tolDI láSZlóné, tolDI láSZló
Bertók M. Beáta, papp-váry ZSoMBor
rékaSI károly, Détár enIkő
SZeGhy MárIa
kuZManovIĆ veSna, kuZManovIĆ SInIŠa
MrakovIcS SZIlárD, cSorDáS eMőke
SZéplakI ferencné, SZéplakI ferenc
pavlovIĆ jovanka
kunklI IMréné, kunklI IMre
njeGovanovIĆ vaSelIje
SoóS IStván, SoóSné ZeleI MárIa
SZIGetvárI ferenc, SZIGetvárI ferencné
BánkI láSZló, BánkIné takácS Márta
ráth GáBor
MéSZároS IStvánné
MIlutInovIĆ MIlan
Dr. cSISZtu attIla, 
Dr. cSISZtuné pájer erIka
Molnár Zoltán
SánDor péter, SZékely cSIlla
néMeth SánDor, néMethné BaraBáS eDIt
roMIĆ MéSZároS MIrjana, katIĆ Ivan
DavIDovIĆ MIla, DavIDovIĆ Goran
kulcSárné taSnáDI Ilona, kulcSár IMre
téGláS GIZella
Brence-jovIĆ veSna, jovIĆ DuŠan
Dr. karDoS lajoS, 
Dr. karDoSné hoSSZú erZSéBet
BánhIDy anDráS
StrIfler láSZlóné, StrIfler láSZló
t.naGy SánDorné, t.naGy SánDor
hartyányI julIanna
ruSZBachné SZarvaS MárIa
torDaI enDre, torDaIné SZép IrMa
BIrkáS attIla
retter jóZSef
SZaBó Zoltánné, SZaBó Zoltán
BoGnár GáBor 
500cc
(két rally jegy)

Skáfár IStván, Skáfárné váSár aMálIa
cZoMBa lajoSné, cZoMBa lajoS
lőW tIBorné, lőW tIBor
ruDIcS róBert, 
ruDIcSné Dr. cZInDerIcS IBolya
Dr. lukácS Zoltán, 
Dr. lukácSné kISS erZSéBet
kIrály krISZtIna
runjajIĆ Zoran, runjajIĆ jaSna
GérInGer áGneS, Ifj. lukácS GáBor
SZIDIropuloSZ anGelIka, 
SZIDIropuloSZ MIklóS
WehlIné MeZeI aranka, WehlI péter

kneŽevIĆ Sonja, kneŽevIĆ neBojŠa
Dr. SZaBó taMáSné, Dr. SZaBó taMáS
jávorSZky láSZló, jávorSZky láSZlóné
tíMár jánoS, tíMár jánoSné
néMeth antal, néMeth antalné
joBBáGy SánDorné, joBBáGy SánDor
naGy eSZter
naGy Zoltán, naGyné cZunáS áGneS
SZűtSné Bernáth annaMárIa
vISnovSZky raMóna
StojanovIĆ eMIlIja, StojanovIĆ nenaD
BakoS károly, tanka éva
GerencSér jóZSef, 
GerencSérné BakoS erZSéBet
Dr. SurányI katalIn, GaZDIG SánDor
SZaBó péter, SZaBóné horváth Ilona
cIler Ivan
Dr. kISS ferenc, Dr. naGy IDa
ferencZ láSZlóné, ferencZ láSZló
kőröSSy Zoltán, köröSSy Behán roZálIa
térMeGI láSZlóné, térMeGI láSZló
antonIjevIĆ SloBoDan, 
antonIjevIĆ BIljana
Galánfy láSZlóné, Galánfy láSZló
SeBők juDIt
heInBach jóZSef, Dr. nIka erZSéBet
BucSI IMréné
Barnak DanIjela, Barnak vlaDIMIr
jaZBIŠek tanja
ruSák patrícIa
naGy GaBrIella, naGy ervIn
Máté kISS IMre, Máté kISS IlDIkó
koMpp reZSőné cZervá IBolya, 
SoltéSZ jóZSef
kISS jóZSefné, kISS jóZSef
kontra jóZSef
SZenteSI anna
ruSvaI MIklóSné, ruSvaI MIklóS
DeZSő IMre, 
DeZSőné oSZterMájer MarIanna
vereS Zoltán, vereSné cSernák MónIka
Becker péterné
varGa tIBorné, varGa tIBor
BoDnár Zoltán, BoDnárné tóth áGota
leSkovar jaGoDa, MrDuljaS tajMIr
reZván pál, reZvánné kerek juDIt
joZó ZSolt, Molnár juDIt
cZap anIta
MaroSIné Máté teréZIa, MaroSI cSaBa
Dr. roSner Gyula, 
Dr. roSnerné Danner-StIpkovItS MónIka
arBeIter joZIca, Dr. arBeIter MIran
cSáthyné henGán áGneS, cSáthy anDráS
BlaŠkovIĆ SInIŠa
jurovIĆ Zlatko, jurovIĆ Sonja
GecZő éva krISZtIna
cSörSZ Zalánné, cSörSZ Zalán
Dr. horváthné ollráM tünDe, 
Dr. horváth IStván
rácZ Zoltán, rácZ GaBrIella
horváth láSZlóné, horváth láSZló
varGáné háZI IlDIkó, varGa MIhály
alMáSIné Menyhárt MónIka, 
alMáSI ZSolt

kovácS áGneS
jancSIk MelInDa
Markó MárIa, Markó antal
novakovIĆ-DraGojlovIĆ DraGana, 
rIStanovIĆ naDan
haraSZI pálné, haraSZI pál
ZSolnay ZSuZSanna
SZIkSZay IStván Zoltánné, 
SZIkSZay IStván Zoltán
holcZer tIBor, rácZ eDIt
kIrály láSZló, tenke eSZter
Dr. naGy eleMér, 
Dr. naGyné keSZthelyI katalIn
lIpp SZIlvIa, Molnár MIhály
altMann anDrea, altMann láSZló
jovIĆ ranDjelovIĆ Dr. Sonja
petrInjac Zeljka, petrInjac preDraG
GeDeon Zoltán, DreScher éva
kurta péterné, kurta péter
cSetfalvI attIla
Schleppné Dr. kaSZ eDIt, Schlepp péter
petrócZy ZSuZSanna
cIler DoMInIk, cIler StefanIja
heGeDűS ervIn, heGeDűSné ponyI tíMea
hacknauer-BálInt SZIlvIa, 
hacknauer attIla
SeBeStyén áGneS, tóth IStván
kapItány MátyáSné, kapItány MátyáS
tóth róBert láSZló, 
tóth róBert láSZlóné
vInnaI jánoSné, vInnaI jánoS
DoBSa attIla, DoBSáné cSákI MónIka
kenéZné Bara anIkó
krkljuŠ kSenIja, krkljuŠ Stevan
palIGorIĆ DraGan, palIGorIĆ Stojanka
pölD jóZSefné, ZölD jóZSef
Garáné réh SylvIa, Gara pál
SchuBertné ZSákaI áGneS
Gavallér lajoS
SZaBóné jakaB MárIa
BaláZS krISZtIna
kovácS anna MárIa, GottWalD láSZló
cSIkI jóZSefné, cSIkI jóZSef
kovácS GyörGy, kovácSné n. BernaDett
Dr. fáBIán MárIa
uZonI ZSuZSanna, uZonI öDön
raj lajoSné, raj lajoS
hrnČjar jaSna
SZanyI IMre
IvanČan SlavIca, IvanČan DraGutIn
MuStafIĆ SuBhIja, MuStafIĆ Safet
Dr. Molnár Gyula, 
Dr. tóth-BaranyI ZSuZSanna
kota IZaBela BarBara, kota MIhajlo
Ifj. rékaSI jánoS, SISa ZSóka
GloGovac DraGan
frIeSZ jóSZefné
oSZBach tIBorné, oSZBach tIBor
törökné SZeMenyeI erZSéBet, 
török láSZló
SZaBó ferencné, SZaBó ferenc
MaroSfalvI jóZSef, MaroSfalvI jóZSefné
atanaSov DIvanIS
kohut BlaZenka, kohut Djuta

Részvételi szándékot legkésőbb május 25-ig kérjük jelezni!
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kutIné BéZa GaBrIella, kutI cSaBa
Berta láSZlóné, Berta láSZló
kocSIS DánIelné
haMar jóZSefné
kovácS láSZló, kovácSné GlóZIk IneZ
fövényI IStvánné
MItró attIla
MarIĆ jahno naDIca, jahno alekSa
jovanovIĆ ZveZDana
MarIĆ SlavIca
Sárffyné GutMann ZSuZSa, 
Sárffy jánoS
oZMIcZ SánDorné
Dr. vöröS MarIann, SáMoly ferenc
cSontoS MarIann
hofBauer rIta, GavalovIcS GáBor
BruMec lovro
BeneDecZkI MIhályné, 
BeneDecZkI MIhály
rajnaI éva, GrauSZ anDráS
vraneS ZrInka
cSató cSaBáné, cSató cSaBa
SeBők attIla
puSkáS ZSolt, paláStI MárIa
varGa anDrea
SZakál IStvánné, SZakál IStván
BeDő IStván, BeDőné SteInharDt juDIt
BakSa DuSanka, BakSa Zeljko
BénDek Beáta, pácZelt MIhály
Dr. lovaSné tóth ottIlIa, 
Dr. lovaS péter
véGvárI MIhály
háhn aDrIenn
vánDor éva
tóth Zoltán, horváth juDIt
SZéplakI ferenc, 
SZéplakIné pákoZDI MónIka
Dr. erDeI péterné, Dr. erDeI péter
cZIfra IStvánné, cZIfra IStván
kárpátIné novák áGneS, kárpátI jóZSef
ácS SánDorné
tISZavölGyI GaBrIella, ZSíroS láSZló
StankovIc MIlIca, StankovIc nenaD
fIntáné SZIláGyI Irén,fInta jánoS
popovac DuSIca, popovac ratko
kISS attIláné, kISS attIla
tenke jánoS, tenke jánoSné
keMencZeI vInce
olajoS anDráS
varGa láSZló
SIpoSné hIrSch juDIt, SIpoS ernő
MItrovIĆ-pavlovIĆ MIlan, 
pavlovIĆ BIljana

250cc
(egy rally jegy)

IZSák anIkó, BeláZ SZIlárD
tóth SánDor taMáS, naGy MarIanna
SreDojevIĆ katarIna, SreDojevIĆ MIlutIn
MIrkov Dr. roZMarInG, MIrkov jovIca
réZMűveS jóZSef árpáDné
halaS tIjana, halaS leon
vereS MIklóS

vIráGné tóth erIka, vIráG tIBor
thurI naGy lajoS, oláh henrIetta
kocSI katalIn
révaIné koMpp SZIlvIa, révaI Zoltán
kovácS ZSolt, kovácSné Dr. SZaBó alíZ
unGár kata
varGa éva, varGa károly
kereSZteSI MárIa
SZántó láSZló
áDáM Zoltán, áDáM Zoltánné
óvárI krISZtIán
MarI péter
naGyné orSZáG BeatrIx
krIZSán vIG erIka, krIZSán GyörGy
korponaI Gyula, korponaI noéMI
MIljak rIll Ivanka, rIll rolf
SZaBó rolanD
naGy tíMea, varGa láSZló
juháSZ GuSZtávné, juháSZ GuSZtáv
kurucZ levente, kurucZ leventéné
ZSóka láSZló, ZSóka MarIann
Molnár attIla
ferSch Mártonné, ferSch Márton
petrovaI taMáSné, petrovaI taMáS
ruSák jóZSef, ruSák jóZSefné
Dr. cSőre Gyula
GlavInka Zeljko
farkaS GáBorné, farkaS GáBor
torcoM julIa
ZeČevIĆ BoBan, ZeČevIĆ DuSanka
Bakura jóZSef
aBucZkIné kISS áGneS, aBucZkI attIla
Dr. laDányI erZSéBet
réfI láSZlóné
kIlIán jánoSné, kIlIán jánoS
Dr. láZárcSIk IlDIkó
MéSZároSné varGa Márta, 
MéSZároS IStván
fáSI GéZa, fáSI GéZáné
BanaIné kőMűveS anIta, BanaI róBert
horváth láSZló MIklóS, 
horváthné GaBrovItS Sarolta
Dr. SZaBóné MatuSek eDIt, 
Dr. SZaBó jánoS
Dr. taMáSI anDráS, 
Dr. taMáSI anDráSné
GulyáS láSZló, GulyáSné kóM cecílIa
SZaBó IlDIkó
njeGovanovIĆ Svetlana
nIkolajevIĆ tatjana, 
nIkolajevIĆ BoGDan
IlIĆ SlavIŠa, IlIĆ ljIljana
Barta cSaBáné, Barta cSaBa
Bertalan láSZló, 
Bertalanné koSkaI orSolya
cSehI attIláné, cSehI attIla
GyurIk erZSéBet, SánDor jóZSef
BorBély GáBorné, BorBély GáBor
tóth anett
ujj Zoltán
Gyüre enDre, Gyüréné Deák MaGDolna
kecSkéSné krISton katalIn, 
kecSkéS láSZló
Dékányné neuZSItek MárIa,

Dékány jóZSef
SaMu tIBor, láZár katalIn
néMeth anDrea
DraGIc MelIha, DraGIc DraGan
túrI lajoS, DoBó ZSuZSanna
fejSZéS ferenc, 
fejSZéSné keleMen pIroSka
BIcSkeI BrIGItta, ZSIBrIta BaláZS
tóth kovácS jóZSefné, 
tóth kovácS jóZSef
polDán anna, BoroS láSZló
jécSák ZSolt, jécSákné Dr. oroSZ tíMea
SeBők anDrea
klenkovSkI Svetlana, 
klenkovSkI Branko
köncZöl Ilona
naGy jánoS
kátaI taMáS
Müllner Márta
pál nIkoletta
DIóSSI cSaBáné, DIóSSI cSaBa
Dr. Deák ferencné, Dr. Deák ferenc
kalMár eDIt krISZtIna
DraŠČIc DuSan, DraŠČIc MarIja
Bekk Zoltánné, Bekk Zoltán
farkaS eSZter, fIrISZ IMre
DIMItrIĆ ruZIca, DIMItrIĆ ZIvoraD
Dr. GáncSné Braun anDrea, 
Dr. GáncS láSZló
SZaBó Zoltánné
Dr. SZáSZheGyeSSy láSZló, 
Dr. SZáSZheGyeSSyné Gál ZSuZSanna
Zárol láSZló
Dr. SZIGetvárI Iván
Dr. SáGI vIncéné, Dr. SáGI vInce
preDolac jevreMovIĆ DanIca, 
jevreMovIĆ BoŽIDar
lovaSné parcZen GaBrIella, 
lovaS láSZló
fehérvárI antal, 
fehérvárIné kovácS ZSuZSanna
StevanovIĆ verIca, StevanovIĆ raDe
MIcaŠevIĆ naDa
Molnár lajoS, Dr. Molnár erZSéBet
Molnár jánoS, Molnárné reMényI Ilona
lantoS IStván, juháSZ renáta
heGyIné lakoSI helGa, heGyI enDre
novoSeljaČkI SloBoDan, 
novoSeljaČkI julka
SteGena éva
cSIkI jánoSné, cSIkI jánoS
vIncZe Márta, vIncZe cSaBa
Dékány éva
DaraBoS taMáS
lajoSBányaI GyörGyné, 
lajoSBányaI GyörGy
hartMann áDáM, 
hartManné SeMSeI katalIn
DInnyéSI ferencné, DInnyéSI ferenc
ČaluŠIĆ DuBravka, ČaluŠIĆ ante
cIpe laSlo, cIpe veSna
SZakály SZaBolcS, 
SZakályné SZIláGyI MaGDolna
nóGráDI Ilona

oroSI GerGely
Dr. SZIBerth láSZló, 
Dr. SZIBerth láSZlóné
ZeItZ MárIa, BoroS MIklóS
loZajIĆ DIMItrovSkI SneŽana, 
DIMItrovSkI hrISto
BakoS róBert, újváry ZSuZSanna
juStInné lénárt MárIa
taSnáDI lajoSné
BarócSIk anDráS, BarócSIk GaBrIella
pölhe ZSolt, pölhe Sonja
víGh SánDorné, víGh SánDor
Dr. kovácS DuSán
Dr. BotoS MárIa
rétIné révéSZ anIkó, rétI SánDor
BraČanovIĆ BranISlav, 
BraČanovIĆ MarIja
cZakó cSaBa
vujaŠIn Dr. jelena, vujaŠIn DraGoljuB
alakelI ISZaM vIktor
GyőZő Molnár IStván
péter GaBrIella, péter ZSolt
kerle károlyné, kerle károly
keSZeI jánoSné
lukéj láSZlóné, lukéj láSZló
naGyné vaS vIktórIa, naGy enDre
SZeleI jánoSné, SZeleI jánoS
MIŠIĆ cvjeta
roZSI jánoSné, roZSI jánoS
WutSch anDráSné
StrBoja jovanka, raDIvoj StrBoja
ŽurMa julIjana, ŽurMa toDor
ISkI Béla, ISkI Béláné
pálócZI IlDIkó, varGa IStván
paStrovIcSné kun éva, BánócZkI ZSolt
erDőSI tIBor, erDőSI tIBorné
DavIDovIĆ Svetlana, DavIDovIĆ MIlan
SZaBó rIchárD, rutaI hajnalka
Dr. jánoSDeák GáBorné, 
Dr. jánoSDeák GáBor
Duran MenSura, Duran MuStafa
BorBély IStván, BorBély IStvánné
cSoBánné SZaBó eDIt, cSoBán lajoS
SZalkáry károlyné, SZalkáry károly
néMethy jóZSef, néMethy jóZSefné
tóthné naGy katalIn, tóth IStván
Dr. kIrály anna, Deák cSaBa
futakI IlDIkó
alBecZné SZaBó MárIa, alBecZ láSZló
erDőDI IStván, erDőDIné Molnár ZSófIa
t. SZaBó pálné, t. SZaBó pál
hIrth aDrIenn
BaloG lajoS, Dr. SIMon noéMI-MárIa
GonDa aBIGél
BerŠIĆ olIvera, BerŠIĆ faDIl
SereSné Bathó MárIa, SereS jánoS
BaraBáS Zoltán, BaraBáS Ivette
rokaly SánDor, 
BaraZSuly-cZIntuS MaGDolna aDél
turák IlDIkó, Molnár ZSIGMonD
BötköSné Molnár erZSéBet
BoGDán ervIn, BoGDánné SZaBó katalIn
paunovIĆ GroZDana, paunovIĆ vlaDIMIr
MályI ruDolfné, MályI ruDolf
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cSaloGány Ivánné, MorvaI jóZSef
Saf ljIljana, Saf vlaDIMIr
lejer GáBor
füZeSI Gyuláné
Buljan SloBoDanka, Buljan StanISlav
háMorI GyörGyné, háMorI GyörGy
palotáS Zoltán
futó láSZlóné, futó láSZló
Beke jóZSefné, Beke jóZSef
BeraM vera, BeraM vInko
koStIĆ naDa
DIvInyI ZSolt, cSer cSIlla
rac MIhalj, rac erZeBet
hIDvéGI Zoltán, hIDvéGI Zoltánné
MenteS GáBor, MenteSné tauBer anna
Dr. Saáry Zoltán, 
Dr. Saáryné Dr. peSZleG pálMa
varGáné Dr. fekete valérIa, 
varGa IStván
Dr. SZIláGyIné Dr. Molnár éva, 
Dr. SZIláGyI GyörGy
Molnár MónIka
káDár jóZSef, káDár Ilona
varGa áronné
petrovSka SuZana, petrovSka Branko
haBalInné tóth ZSuZSa, haBalIn Gyula
hock aDrIenn
BojovIc Branko
külley IStván ZSolt
GeleGonya klára juDIt, 
Dr. ujhelyI jánoS
antal taMáSné, antal taMáS
huBacSek áGota
antalné Dr. Schunk erZSéBet, 
antal Gyula
róZSáné takácS tíMea, róZSa IMre
petrovIĆ MIlena, petrovIĆ MIlenko
Dr. kovácS jóZSefé
kun GáBor, kunné páGer juDIt
SZaBó cSaBa
ŽutInIĆ MoMo, ŽutInIĆ Mare
koleDIch antalné, koleDIch antal
papp DánIel BotonD
vIŠnjIĆ ljIljana
fIlIĆ ZorIca, fIlIĆ DraGan
Berta áGneS
leó Gyuláné
jaZBInŠek kIM
páloS  cS. Zoltán
IvanovIc Sanja
karIkó jóZSefné
DeMeter SZIlvIa anna, DeMeter ZSolt
antal áGneS
kelen ZSuZSanna
aBonyI tóth IStván
MItov taMara, MItov SaŠa
haGa anIkó, InGár tIBor
Dr. káSa GerGely
takácS anDrea
MakkoS péter
Gaál károly, Gaál renáta
BIró attIláné, BIró attIla
láBoDI éva
vaS jóZSef

tIhanyI-kunDár MarIanna
koncZ tIBorné, koncZ tIBor
kárpátI Zoltánné, kárpátI Zoltán
BöröcZ péter
heInBach DárIuS
cSIllaG aDrIenn, lányI rolanD
BaloGh attIla, BaloGhné arDaI 
ZSuZSanna
juháSZ láSZlóné, juháSZ láSZló
vaSIc DoBrIla, oBraDovIc ZIvoraD
kálMán láSZló, kálMán láSZlóné
StojanovIc olGIca, StojanovIc najDan
toMpa MónIka
Dr. réDeIné Dr. SZűcS MárIa, 
Dr. réDeI károly
BlaSkovItS jánoSné
cSontoS GáBor
cSalárI MIhályné
koZMa IStván, koZMa IStvánné
SZaBolcSI GáBor oSZkár
Dr. kontra SneZana
jánoSI attIla, SáfI ZSuZSanna
GeSZty GlorIa
farkaS BaláZS
táBIt IStván, táBItné cSányI anna
Major IStván, Majorné kovácS BeatrIx
Sulán láSZló
cSátIné MéSZároS IlDIkó, cSátI joachIM
GrekSa ZSolt, GrekSáné MartIn MónIka
DaMjanovIĆ MarIna
lajtaI taMáS, lajtaIné horváth SZIlvIa
MIhaIlovIc Branko, MIhaIlovIc MarIja
tóthné lócZI anIkó
ponGrácZ erIka
SZaBóné rataj éva
cZIBolya Zoltánné, cZIBolya Zoltán
Menyhártné ányoS etelka
ferencZ láSZló
hernáDI ferencné
DeMeter GyörGyné
Stefán anDrea, SáGI SánDor
horváth patrícIa, Bíró attIla
cZupI láSZlóné, cZupI láSZló
tóth láSZló, tóthné pécZer erIka
SteIner IMre, erDeI anDrea
StankovIc Branka, StankovIc petar
kovácS IStvánné, kovácS IStván
BoŽnIk SlavIca
Gyurjánné BéreS ZSuZSanna, 
Gyurján láSZló
Dr. naGy attIla, Dr. SZaBó GaBrIella
reMényI jóZSef, DaraGó rIta laura
GoluB vaSIlIja
SZécSényI GaBrIella
pálné Gyuk Ilona
Dr. SZantner eMMa
tóth SZIlvIa
BoDa GyörGy
pelyváS tIBor, pelyváSné keleMen erIka
tarjányI IMre, tóth-BaranyI anIta
StaZIĆ julIjana
poDManIcZkIné Molnár BrIGItta, 
poDManIcZkI péter
néMeth MónIka

SIMon jánoS
koMjátI MónIka
BerecZ GáBorné, BerecZ GáBor
BoZóné jankovIcS jolán
lenkey ZSuZSa, lenkey péter
tóth antalné, tóth antal
njeGovanovIĆ Zoran
BolDIZSár éva
BaláZS taMáS
hutócZkI MelInDa, hutócZkI ferenc
Dr. Zeke láSZló, Dr. néMeth júlIa
fekete jóZSefné
novák jánoS, novákné cSoMor juDIt
Ifj. Bekk Zoltán
Dr. BálInt Zoltán, 
Dr. BálIntné Dr. Molnár ZSuZSanna
DIMItrovSkI aneta
MarkovIĆ MIroSlav, MarkovIĆ raDa
naGy jóZSef, naGyné koSZér eDIt
MoMČIlovIĆ DanIca, MoMČIlovIĆ novIca
BuljIn rajka, BuljIn Sava
páSZtor jóZSef, SuGár orSolya
kovácS tíMea
horváth kálMán
IlléS kálMánné, IlléS kálMán
DéneS éva, horányI péter
erDeI Zoltán, erDeI Ilona etelka
BIZjak MarIja
ISkra rInalDa, ISkra luČano
cSepreGhy jánoSné
aĆIMovIĆ petar, aĆIMovIĆ MIlanka
SurkovIĆ eDIn, SurkovIĆ aMIra
kővárI katalIn, fürI nánDor
Spernjak Svanka, Spernjak MIoDraG
MIlIĆ MIra, MIlIĆ Marko
jeDDI MárIa, néMetI Gyula
Gyapay árpáD, Gyapay árpáDné
hyroSSné Dr. BIró juDIt, hyroSS anDráS
MIhalIk tIBor, MIhalIk IlDIkó
GaraI anIta, GyőrI ZSolt
parDI Zoltán
jeZl vlaDIMIr, jeZl Irena
Dr. taMáS erZSéBet, 
Dr. h. kovácS Zoltán
poZvék IStván, 
poZvékné veSZterGoM rIta
SvenDerMan hajnalka, 
SvenDerMan Stevan
ljuBISavljevIĆ MIlIja, 
ljuBISavljevIĆ DraGana
hajDú IStván
koBIljSkI  MarIja, koBIljSkI DjorDje
BocSkaIné Makó enIkő, 
BocSkaI krISZtIán
hócZa tIBor, hócZáné BercZI MárIa
SISIStyán IStván
faZekaS jánoSné
MIlIĆ tanja, punIŠIĆ DraGan
petkovIĆ alekSanDra, petkovIĆ BoGDan
GöncZ éva
rath Dr. katalIn
Dr. tárcZy jolán, ZyZych anDrIy
Dr. kertéSZ ottó, 
Dr. kertéSZné SZaBó erZSéBet

kőSZeGI péter
DeSpotovIĆ ranka
pápaI ZIta
BakoS antal, BakoS éva natálIa
MéSZároS cSaBa
Manulek GáBor, 
Manulekné jáMBor tünDe
toMpa IStván, toMpáné káDár anDrea
GoluBovIĆ karMela, GoluBovIĆ roMan
Žurka DraGana, Žurka raDIŠa
SeBők attIla, aSZalóS krISZtIna
turóS-Máté eDuárD, 
turóS-Máté anna MárIa
SoóS láSZló, SoóSné varGa MárIa
anka BaláZS, anka BaláZSné
pISchoff katalIn
heGeDűS láSZlóné, heGeDűS láSZló
ferencZI GyörGyné, ferencZI GyörGy
palekSIĆ Slavko, palekSIĆ MIra
SZenDI GéZáné
Dr. BátorfI IStván, Dr. BátorfI IStvánné
StojanovIĆ DanIca, vuk ManDa
GáBorné Márton juDIt
kalMár SánDor, kalMár SánDorné
Gál DeZSő Zoltán, Gál anIta
DaMáSDI IlDIkó
rákoSné Bíró MarGIt, rákoS láSZló
pIcIkáSZ vaSZIlISZ, 
pIcIkáSZné BuZáSa anDrea
catIĆ GaIBIja, catIĆ MunIra
Dr. DócZy éva, Dr. ZSolcZaI SánDor
tóth anDrea
WéBer GyőZő, WéBerné rajoS anna
SMajIĆ MevluDIn
SZaBó péter
pantIĆ oBren, pantIĆ Bojan
naGy Zoltán
rotyIS aDrIenn
Molnár anDrea
vajDa láSZlóné, vajDa láSZló
BaloGh norBert
varGa norBert
farkaS Zoltánné, farkaS Zoltán
terZIĆ ljuBIca, terZIĆ MIlutIn
paréjné Molnár júlIa, paréj MIhály
vIDIČek velIMIr, vIDIČek Ivka
BencSIk erZSéBet
SZencZIné farMaSI juDIt, SZencZI jóZSef
hercZeG MarIann
kISSné plutZer anGéla
lIeBer BrIGItta
táBorSZkyné kuStyán orSolya, 
táBorSZky Zoltán
MItrovIĆ jelena
DulIĆ tanja
tóthné Barna cSIlla
SánDorné BaláZS BeatrIx, 
SánDor cSaBa
naGy anDráS
Dr. cZap lajoS, Dr. cZap lajoSné
SoMoGyI krISZtIna
GavrIĆ veSna, GavrIĆ Ivan
kocSIS eleMér, kocSIS eleMérné
kálMán IMréné, kálMán IMre
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Tisztelt Forgalmazóink!
2007. évi Success Days a Budapest Sportarénában
május	26.,	június	23.,	július	21.,	szeptember		15.,	október	20.,	
november	17.,	december	15.

Rendeljen termékeket a www.flpseeu.com honlapon! 
A	legkényelmesebb	és	legbiztonságosabb	megoldás	–	nem	
csak	a	közvetlen	termékvásárlás,	de	a	rendelések	nyilvántartása	
szempontjából	is.	Kiváló	eszköz	a	termékajánlás	során	is,	hiszen	
valamennyi	érdeklődő	számára	csábító	a	kínálat.	Minden	
rendelés	pontértéke	24	órán	belül	a	naprakész	értékhez	
adódik,	az	interneten	keresztül	bármikor	lekérdezhető.	(www.
foreverliving.com)

A	műanyag	alapú	nagykereskedelmi	kártyákat	vállalatunk	
irodáiban,	személyesen	vehetik	át	a	hét	minden	munkanapján!	

Társaságunk	több	lehetőséget	is	biztosít	Forgalmazóinknak	
forgalmi	adataik,	pontjaik	lekérdezéséhez:

–		Havonta	kézhez	kapott	bónuszelszámolásuk	(vállalkozói	
díjelszámolás)	utolsó	sorában	megtalálják	felhasználónevüket	
(LOGIN	ID)	és	jelszavukat	(PASSWORD)	az	amerikai	céges	honlap	
(www.foreverliving.com)	eléréséhez.	A	honlapra	csatlakozás	után	
Magyarországra	kattintva	megtekinthetik	aktuális	pontszámukat.	

–		Pontinformációt	kérhetnek	a	több	év	óta	sikeresen	működő		
SMS-rendszeren	keresztül	is.

–		Budapesti	központi	irodánk	telefonos	ügyfélszolgálatának	
munkatársai	is	készséggel	tájékoztatják	Önöket	aktuális	forgalmi	
adataikról.	

–		Személyes	pontértéküket	magyarországi	termékforgalmazóink	
a	+36-1-269-53-70-es	és	+36-1-269-53-71-es	telefonszámokon,	
horvátországi,	bosznia-hercegovinai,	szlovéniai,	szerbia	és	
montenegrói	termékforgalmazóink	pedig	a	+36-1-332-55-41-es	
telefonszámon	kérdezhetik	meg.	Kérjük	a	munkatársakat,	hogy	
csak	saját	pontértékeikről,	saját	vállalkozásuk	iránt	érdeklődjenek!

Internetinfo 
Tájékoztatjuk	Tisztelt	Termékforgalmazóinkat,	hogy	cégünk		
két	honlapjáról	kaphatnak	információt.	Az	egyik	honlap		
a	„www.flpseeu.com”	régiónk	honlapja	és	magyarországi	
webáruházunk	elérhetősége.	Ennek	eléréséhez	és		
a	vásárláshoz	belépőkódjaikat	lekérhetik	irodáinkban.		
A	vállalat	központi	honlapja,	vagy	közkeletű	nevén	az	„amerikai	
honlap”	–	a	„www.foreverliving.com” –	a	világ	FLP-híreiről,		
a	nemzetközi	elérhetőségekről,	más	hasznos	információkról	és	
az	adott	munkatárs	napi	ponteredményeiről	is	tájékoztatást	
ad.	Erre	a	címre	minden	érdeklődő	beléphet.	A	disztribútori	
oldalra	a	„distributor login”-ra	kattintva	léphet	be.	Felhasználói 
neve a forgalmazói száma  (elválasztójelek nélkül). Jelszava a havi 
elszámolás alján található. 

Kérjük	Tisztelt	Termékforgalmazóinkat,	hogy	a	jövőben	
is	fordítsanak	figyelmet	a	termékrendelők	és	más	
formanyomtatványok	helyes	kitöltésére!	Javított	(megrendelő	
és	szponzor	adatai)	és	alá	nem	írt	termékrendelőket		
a	tévedések	kizárása	érdekében	nem	tudunk	elfogadni!	Kérjük,	
szintén	ügyeljenek	a	jelentkezési	lapok	helyes	és	olvasható	
kitöltésére:	nyomtatott	betűvel,	fekete	vagy	kék	tintával!	Név-	
vagy	címváltozás	esetén	kérjük,	használják	az	adatmódosító	
formanyomtatványt!

A	pénzügyek	biztonsága	érdekében	kérjük,	hogy	
megbízott	útján	történő	vállalkozóidíj-lekérdezés	esetén	a	
megbízott	személy	hozza	magával	személyi	igazolványát!	
A	nemzetközi	üzletpolitika	alapján	minden	jelentkezési	
lapot	(szerződést)	aláírt	forgalmazó	jogot	nyer	a	termékek	
megvásárlására	nagykereskedelmi	áron,	közvetlenül	
az	irodákból.	Regisztrált	forgalmazóvá	azonban	csak	
első	vásárláskor	válik,	korábban	leadott	és	lepecsételt	
jelentkezési	lapja	2.	példányának	és	kitöltött	termékrendelő	
lapjának	bemutatásával.

SzaBálytalan! 
Soha ne vásároljon vagy értékesítsen termékeket 
egyéb elektronikus csatornákon vagy 
kiskereskedelmi egységekben. az elektronikus 
média különféle értékesítési csatornákra vonatkozó 
lehetőségeit figyelembe véve a Forever living 
Products szerint: ezek az egységek kiskereskedelmi 
létesítményeknek minősülnek. az érvényben 
lévő üzletpolitika szerint mindenfajta FlP-termék 
vagy nyomtatvány kiskereskedelmi egységekben 
történő forgalmazása vagy kiállítása szigorúan tilos. 
az elektronikus média igénybevételével történő 
termékforgalom kizárólag a www.flpseeu.com 
honlapon keresztül történhet.  

tájékoztatjuk Önöket, hogy a szerződések leadása 
meghatalmazás nélküli szabálytalan! Csak  
a sajátkezüleg aláírt szerzôdéseket fogadjuk el! 
Minden egyéb aláírás közokirat-hamisításnak minősül!

Reszponzorálás!	
Szeretnénk	felhívni	a	figyelmet	az	„újraszponzorálás”	szabályaira,	
amelyek	az	Üzletpolitika	12.	fejezetében	találhatóak	meg.	
Fontos	tudnivaló,	hogy	az	újraszponzorálás	nem	automatikus	
folyamat,	hanem	csak	a	meghatározott	formanyomtatványok	
(reszponzorálási	nyilatkozat,	új	jelentkezési	lap)	benyújtása	
után,	a	feltételeknek	való	megfelelés	ellenőrzését	követően	lép	
életbe.	Az	Üzletpolitikában	leírtak	ellen	vét,	aki	a	már	egyszer	
regisztrált	termékforgalmazó	munkatársat	másodszorra	is	
belépteti	a	reszponzorálási	eljárás	mellőzésével.	

A Központi Igazgatóság Nefelejcs utcai új telefonszáma +36-1-290-0361/107, fax: +36-1-291-5478
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•		Budapesti	központi	iroda:	1067	Budapest,	Szondi	utca	34.,	
tel.:	+36-1-269-5370.	
Nemzetközi	kapcsolatok	igazgatója:	Lenkey	Péter

•		Budapesti	raktáráruház:	1183	Budapest,	Nefelejcs	u.	9–11.,	
tel.:	+36-1-291-8995.	Területi	igazgató:	Lenkey	Péter

•		Debreceni	iroda:	4025	Debrecen,	Erzsébet	u.	48.,	
tel.:	+36-52-349-657.	Területi	igazgató:	Pósa	Kálmán

•		Szegedi	iroda:	6721	Szeged,	Tisza	Lajos	krt.	25.,	
tel.:	+36-62-425-505.	Területi	igazgató:	Radóczki	Tibor

•		Székesfehérvári	iroda:	8000	Székesfehérvár,	Sóstói	út	3.,	
tel.:	+36-22-333-167.	Területi	igazgató:	Fődi	Attila

Tájékoztatjuk	Tisztelt	Forgalmazóinkat,	hogy	a	május	26-án	10	órakor	
kezdődő	Forever	Success	Day	helyszíne:	Papp	László	Sportaréna,	1143	
Budapest,	Stefánia	út	2.	Sok	szeretettel	várunk	mindenkit!	Továbbá	
arról	is	szeretnénk	tájékoztatni,	hogy	ezen	a	napon	egyik	raktárunk	
sem	tart	nyitva.		A	Forever	Living	Products	termékeit	a	Magyar	
Természetgyógyászok	Szövetségének	ajánlásával	forgalmazzuk.

Kérjük	Tisztelt	Termékforgalmazóinkat,	hogy	jelentkezési	lapjuk	
mellé	a	jövőben	is	adják	le	vállalkozói	igazolványuk	másolatát	
visszamenőleg	is,	valamint	a	cégek	az	APEH-bejelentkezési	adatlap	
másolatát	is!	A	jövőben	csak	ennek	megléte	esetén	tudjuk	
a	jutalékokat	utalni!	Magyarországi	partnereink	közül	azok,	akik	
vásárlásaikról	saját	tulajdonukban	levő	cégük	nevére	kérik	kiállítani	
a	számlát,	ezt	csak	abban	az	esetben	tehetik	meg,	ha	irodáinkba	
eljuttatják	az	ehhez	szükséges	kitöltött	nyomtatványokat,	illetve	
a	cégtulajdonosi	mivoltukat	igazoló	céges	iratok	másolatát.		Az	erre	
vonatkozó	részletes	tájékoztatót	irodáinkban	kifüggesztettük,	illetve	
munkatársaink	kérésre	szóban	is	tájékoztatják	Önöket.		Internetes	
honlapunkon	a	folyóirat	aktuális	és	korábbi	számai	a	„forever”	jelszó	
megadása	után	érhetők	el!

Tájékoztató	engedményes	vásárlás	igénybevételéhez
Az	engedményes	vásárlás	egyszerű	igénybevételéhez	kérjük,	tartsák	
be	a	következő	szabályokat:
1.  Nyilatkozat.	Kérjük,	ügyeljenek	arra,	hogy	a	nyilatkozat	minden	részét	

pontosan	töltsék	ki!	Személyes	átvételkor	kollégáink	ellenőrzik	az	
adatokat,	de	postai	úton	történt	küldés	esetén	erre	nincs	mód,	
ezért	kérjük,	fokozott	figyelemmel	ellenőrizzék	adataikat,	mert	hibás	
kitöltés	esetén	az	engedményes	rendszer	nem	lép	életbe!

2.  Vásárlás.	Vásárlásnál	a	rendszer	automatikusan	felajánlja	az	
engedmény	maximum	összegét	azoknak,	akik	nyilatkoztak.		
A	vásárlás	engedmény-igénybevételt	jelent,	vagyis	bónuszkifizetést,	
így	a	személyes	vásárlás	is	fényképes	igazolvány	bemutatását	
teszi	szükségessé.	Csoportos	vásárlás	esetén	szabályos,	két	tanú	
aláírásával	ellátott	meghatalmazást	kell	hoznia	minden	egyes	
személytől	rendelésenként.	Kollégáink	csak	azután	fogadják	el	
rendeléseiket,	miután	ezeket	ellenőrizték.	Nyilatkozattal	rendelkező	
személyek	esetében	a	személyi	azonosítás,	illetve	a	meghatalmazás	
hiánya		a	megrendelés	elutasítását	vonja	maga	után!

3.  Információadás.	Kollégáink	a	raktárakban	személyesen,	fényképes	
igazolvány	bemutatásával,	vagy	meghatalmazás	átadása	után	adnak	
információt	az	engedmény	aktuális	összegéről.

Nyilatkozattal	rendelkezők	és	a	bónuszukat	számla	formájában	is	
felvevő	munkatársaink	a	pontos	összegekről	Budapesten,	a	Szondi	u.	
34.	sz.	alatt	informálódhatnak.

Szeretnénk	felhívni	magyarországi	forgalmazóink	szíves	figyelmét	cégünk	
csomagkiszállítási	szolgáltatására.		Ezzel	Tisztelt	Forgalmazóink	
a	leadott	megrendeléseiket	maximum	2	nap	alatt	–	időpontegyeztetéssel	
-	megkapják	az	ország	bármely	pontján,	amelyet	át	is	kell	venni	48	órán	
belül,	különben	a	számlát	sztornózzuk	és	pontjaikat	visszavonjuk.		
A	megrendelt	termékek	árát	és	a	szállítási	díjat	átvételkor	kell	megfizetni.	
A	kiszállítási	költséget	1	pont	feletti	vásárlás	esetén	cégünk	átvállalja.

Megrendeléseiket a következő módon adhatják le:
–  telefonon,	ahol	munkatársunk	pontos	információt	ad	a	megrendelés	

összegéről,	pontértékéről	és	a	szállítási	díjról.		Telefon:	+36-1-297-
5538,	+36-1-297-5539,	mobil:	+36-20-456-8141,	+36-20-456-8149

– interneten	keresztül	az	„www.flpshop.hu”	címen,
– sms-ben	a	0620-478-4732	telefonszámon.

Kiszállítási díjak: Budapest	 Vidék			
	 0-5	kg	 640	Ft	 1260	Ft
	 5-10	kg	 1240	Ft	 1720	Ft
	 10-30	kg	 1520	Ft	 1940	Ft
	 30	kg	felett	 30	Ft/kg	 30	Ft/kg	

–		A	fenti	díjak	3	db	rendelésszám/címig	érvényesek,	3	db	felett	
+200Ft/rendelésszám	többletköltséget	számolunk	fel

MAGYARORSZÁGI IRODÁK KÖZLEMÉNYEI

A Központi Igazgatóság Nefelejcs utcai új telefonszáma +36-1-290-0361/107, fax: +36-1-291-5478

KözleményeK



36	 www.flpseeu.com 		 37

–	Utánvét	beszedési	díj	360Ft/cím.
–		Biztosítási	díj:	200	000Ft-ig	a	fuvardíj	tartalmazza,	felette	minden	

megkezdett	10	000Ft	után	50Ft.
–	Fent	jelzett	tételek	a	20%-os	ÁFA-t	nem	tartalmazzák.
–		A	szolgáltató	a	küldeményeket	előzetes	telefonos	egyeztetés	után	

szállítja	ki.	A	telefonos	egyeztetés	költségét	a	fenti	árak	tartalmazzák.

Magyarországi orvos szakértőink telefonszáma:
Dr.	Kassai	Gabriella:	+36-30-307-7426,	
Dr.	Bakanek	György:	+36-30-9428-519,	
Telefonos	egyeztetés	alapján	személyes	konzultációra	vár	minden	
kedves	munkatársat.	Konzultáció	helye	a	Szondi	utcai	központ.	
Dr.	Kerekes	László:	+36-20-9-441-442,	
Dr.	Mezősi	László	állatorvos:	+36-20-552-6792

tisztelt munkatársaink!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy idén is meghirdetjük 
„Clean 9 és lifestyle 30” fogyókúra programot. a program 
ideje alatt két alkalommal lehet súly mérésre jelentkezni 
irodáinkban, és a két mért súly közötti százalékos 
csökkenés arányában születhetnek meg a kiírás győztesei 
kategóriánként.

a „Clean 9 és lifestyle 30” program április 1-től június 
30-ig tart. Keressétek a mérőhelyeket irodáinkban. 
Szabaduljunk meg fölösleges kilóinktól a Clean 9 és lifestyle 
30 termékcsomagokkal! Cél az egészségesebb testsúly és az 
értékes nyeremények!

SZERBIAI IRODÁK KÖZLEMÉNYEI

•		Belgrádi	iroda:	11000	Beograd,	Kumodraška	162.,	tel.:	+381-11-397-0127
•		Niši	iroda:	18000	Niš,	Učitelj	Tasina	13/1.,	tel.:	+381-18-514-130,	

+381-18-514-131.	Nyitva	tartás	hétfőn	és	csütörtökön	11.00–19.00,	
a	többi	munkanapon	9.00–17.00	óra	között.

•		Horgosi	iroda:	24410	Horgos,	Rade	Končara	80.,	
tel.:	+381-24-792-195.	Területi	igazgató:	Branislav	Rajić
Nyitva	tartás	minden	munkanapon	9.00–17.00	óra	között.

–		A	Forever	Living	Products	Belgrád	a	következő	szolgáltatásokkal	áll	
rendelkezésükre:	telefonon	keresztül	történő	árurendelés	–	Telecenter.	
Telefon:	+381-11-309-6382.	Nyitva	tartás	hétfőn,	kedden	és	csütörtökön	
12.00–19.30,	a	többi	munkanapon	9.00–16.30	között.	A	telefonos	
rendelésnél	az	áru	a	kódszámon	szereplő	címzetthez	érkezik,	melyet	
átvételekor	kell	kifizetni.

–		A	postaköltségeket	a	NBS	Szerbia	aznapi	árfolyama	szerint	kell	kifizetni,	
amely	napon	a	kézbesítés	megtörtént,	de	azt	csak	abban	az	esetben	
téríti	meg	az	FLP	Belgrád,	ha	egy	kódszám	alatt	szereplő	megrendelés	
meghaladja	az	1	pontértéket.	

–	Telefonon	keresztül	nem	lehet	beléptetést	végezni.	
–		Telefonos	rendelésnél	csak	az	adott	hó	25-ig	beérkezett	rendelést	vesszük	

figyelembe,	azt	követően	csak	személyesen	tudnak	rendelni	irodánkban.	
–		A	horgosi	és	a	niši	irodákban	is	vásárolhatók	reklámanyagok,		

formanyomtatványok,	jelentkezési	lapok	és	adatmódosító	nyomtatványok.	

Szerbiai orvos szakértőink telefonszáma:
Dr.	Biserka	Lazarević	és	Dr.	Predrag	Lazarević:	+381-23-543-318.
Dr.	Kaurinović	Božidar	szerdán	és	csütörtökön	12	és	14	óra	között	
konzultációra	várja	hívásaikat	a	+381-21-636-9575-ös	telefonszámon.

A Központi Igazgatóság Nefelejcs utcai új telefonszáma +36-1-290-0361/107, fax: +36-1-291-5478

BOSZNIA-HERCEGOVINAI IRODÁK KÖZLEMÉNYEI

Bijeljinai iroda

•		Bijeljinai	iroda:	76300	Bijeljina,	Trg	Ðenerala	Draže	Mihajlovića	3.,	
tel.:	+387-55-211-784	+387-55-212-605,	fax:	+387-55-221-780.	Nyitva	tartás	
munkanapokon		9.00–17.00	óráig,	a	hónap	utolsó	munkanapján	9.00–17.00	óráig.

•		Banja	Luka-i	iroda:	78	000	Banja	Luka,	Duško	Koščica	u.	22.	tel.:	+387-51-228-280,		
fax:	+387-51-228-288.	Területi	igazgató:	Dr.	Slavko	Paleksić.	
Nyitva	tartás	munkanapokon	9.00–16.30	óráig.

•		Szarajevói	iroda:	71000	Szarajevó,	Akita	Šeremeta	do	br.	10.,	
tel.:	+387-33-760-650.	+387-33-470-682,	fax:	+387-33-760-651.	
Nyitva	tartás	hétfô,	csütörtök,	péntek	09.00–16.30	,	kedd,	szerda	12.00–20.00.	
Minden	hónap	utolsó	szombatján	munkanap	és	minden	utolsó	szombaton	
mini	Siker	napot	tartunk	az	FLP	irodájában.	Területi	igazgató:	Enra	Hadžović

A	boszniai	irodákban	telefonos	rendelés	esetén	a	következő	számokat	lehet	
tárcsázni	(új	forgalmazók	bejelentése	telefonon	keresztül	nem	lehetséges):	
+387-55-211-784.

MONTENEGRÓI IRODA KÖZLEMÉNYEI

•		81000	Podgorica,	Serdara	Jola	Piletića	br.	20.	
tel.:	+381-081-245-402,	tel./fax:	+381-081-245-412.	
Területi	igazgató:	Aleksandar	Dakić.

Montenegrói orvos szakértőnk telefonszáma:
Dr.	Laban	Nevenka:	+381-69-327-127

KözleményeK
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FLP TV

A Központi Igazgatóság Nefelejcs utcai új telefonszáma +36-1-290-0361/107, fax: +36-1-291-5478

Szarajevói FlP iroda közleménye
–		Szeptembertől	rendelkezésükre	áll	a	bosznia-hercegovinai	

orvosszakértő-tanácsadó,	aki	a	következő	telefonszámon	érhető	el:		
Dr. nišić Esma	+387-62-367-545,	munkaideje		munkanapokon	18:00	
–	21:00-ig.	

–		Orvosszakértő-tanácsadónk	szerdánként	tanácsadást	tart		
a	szarajevói	irodában	17:00	–	19:30	óra	között.

–		Telefonos	rendelés	esetén	az	áru	átvételekor	kell	fizetni.	Amennyiben	a	
rendelés	értéke	nem	magasabb,	mint	1	pontérték,	akkor	a	forgalmazó	fizeti	a	
házhoz	szállítást.	

2007. március 31-től – május 25-ig.

HORVÁTORSZÁGI IRODÁK KÖZLEMÉNYEI

•		Zágrábi	iroda:	10000	Zágráb,	Grada	Mainza	21.,	
tel.:	+385-1-3909-770,	fax.:	+385-1-3909-771.
Nyitvatartás	hétfőn	és	csütörtökön	12.00-tól	20.00-ig;	kedden,	
szerdán	és	pénteken	09.00-tól	17.00-ig.	

•		Spliti	iroda:	21000	Split,	Križine	19.,	tel.:	+385-21-459-262
Nyitva	tartás	hétfőn	és	csütörtökön	12.00–20.00	óráig,	kedden,	
szerdán	és	pénteken	9.00–17.00	óráig.	
Területi	igazgató:	Dr.	Molnár	László

–		Telefonon	történő	megrendelés	a	+385-1-3909-773-as	számon.	
Amennyiben	a	megrendelés	értéke	meghaladja	az	1	pont	összeget,	
a	szállítási	költséget	az	FLP	fizeti.		

–		A	marketingről	és	a	termékekről	szóló	előadások	minden	hétfőn	és	
csütörtökön	18.00	órától	kezdődnek	a	központi	irodában.	

Horvátországi orvos szakértőink telefonszáma:
Dr.	Ljuba	Rauski	Naglić:	+385-9151-76510
Dr.	Eugenija	Sojat	Marendić:	+385-9151-07070

SZLOVÉNIAI IRODÁK KÖZLEMÉNYEI

•		1236	Trzin-Ljubljana,	Borovec	3.,	tel.:	+386-1-562-3640.
Nyitvtvatartás:	hétfőn	és	csütörtökön	12.00–20.00	óráig,	kedden,	
szerdán	és	pénteken	09.00–17.00	óráig.	

•		Lendvai	raktár	címe:	Kolodvorska	14.,	9220	Lendava,	
tel.:	+386-2-575-1270.		Nyitvtva	tartás	hétfőn	12.00–20.00,	kedden	és	
pénteken	9.00–17.00	óráig.	Területi	igazgató:	Kepe	Andrej

Telecenter	száma	telefonos	rendelés	esetén:	+386-1-563-7501.	

Szlovéniai orvos szakértőink telefonszáma: 
Dr.	Arbeiter	Miran:	+386-4142-0788	és	
Dr.	Čanzek	Olga:	+386-4182-4163

Értesítjük	tisztelt	fogyasztóinkat	és	munkatársainkat,	hogy	
a	szarajevói	iroda	címe:	Akifa	Šeremeta	do	br.	10,	71	000	Sarajevo,	
telefon:		+387-33-760-650	vagy	470-682,	fax:		+387-33-760-651	
Munkaidő:	9.00–16.30,	szerdán	12.00–20.00	óráig.	Azonos	munkaidő	
vonatkozik	a	telefon	útján	történő	megrendelésekre	is:	telefonszám:	
+387-33-760-650,	Szarajevó	és	+387-55-211-784,	Bijeljina.

Értesítjük	önöket,	hogy	szeptembertől	telefon	útján	elérhető	
bosznia-hercegovinai	területi	szakorvos	tanácsadónk,	dr.	Nišić	
Esma.	Mindennap18.00–21.00	között	a	következő	telefonszámon	
várja	hívásaikat:	+387-62-367-545.	Szakorvos	tanácsadónk	
minden	szerdán	17.00–19.30	óra	között	megbeszélést	tart	az	FLP	
szarajevói	irodájában.

KOSZOVÓI IRODA KÖZLEMÉNYEI

www.fl pseeu.com  az interneten

•	Prishtina,	Rr.	Zagrebi	PN,	tel.:	+381-38-240-781.	Területi	igazgató:	Lulzim	Tytynxhiu

KözleményeK

10.00 Híradó 
10.05 Növénytől a termékig
10.20  Success Day – Dr. Bakanek György 

– Egészséges gyerekek
10.40  Nature’s 18, Aloe2Go –Termékismertető � lm
10.45  Success Day – Igazgatói minősülések 2007. január.
11.20 Az FLP 25 éve 
11.35 Az Út – Fekete Zsolt 
11.55 Pro6 - Termékismertető � lm 
12.00 FLP - Marketing terv 
12.20  Success Day – Dr. Tombáczné Tanács Erika 

– Éld át a Pillanatot
12.40  Success Day – Rúzsa Magdolna koncert 
13.10 Sonya szépség nap - összefoglaló
13.30  World Rally 2007. Forever Pomesteen 

– Termékismertető � lm
13.35 Sonya Szalon - megnyitó
13.40 Success Day – Dr. Kósa L. Adolf – Miért?
14.00 Acitve HA – Termékismertető � lm
14.05  Success Day – Siklósné Dr. Révész Edit 

– Töltődj fel a Pomesteennel

14.30 Success Day – Fresh koncert
14.50  Success Day – Halmi István 

– Hogy legyen egy álmatlan éjszakád
15.10  Success Day – Igazgatói minősülések 2007. január.
15.40 Probiotic – Termékismertető � lm
15.50  Michael Strachowitz – Sikeres hálózatépítés az FLP-nél
17.50 Sonya Szalon - megnyitó
18.00 Híradó 
18.05 Növénytől a termékig
18.20  Success Day – Dr. Bakanek György 

– Egészséges gyerekek
18.40  Nature’s 18, Aloe2Go – Termékismertető � lm 
18.45  Success Day – Igazgatói minősülések 2007. január.
19.20 Az FLP 25 éve 
19.35 Az Út – Fekete Zsolt 
19.55 Pro6 - Termékismertető � lm 
20.00 FLP - Marketing terv 
20.20  Success Day – Dr. Tombáczné Tanács Erika 

– Éld át a Pillanatot
20.40  Success Day - Rúzsa Magdolna koncert 
21.10 Sonya szépség nap - összefoglaló

21.30  World Rally 2007.  Forever 
Pomesteen – Termékismertető � lm

21.35 Sonya Szalon – megnyitó
21.40 Success Day – Dr. Kósa L. Adolf – Miért?
22.00 Acitve HA - Termékismertető � lm
22.05  Success Day – Siklósné Dr. Révész Edit 

– Töltődj fel a Pomesteennel
22.30 Success Day – Fresh koncert
22.50  Success Day – Halmi István 

– Hogy legyen egy álmatlan éjszakád
23.10  Success Day – Igazgatói minősülések 2007. január.
23.40 Probiotic – Termékismertető � lm
00.50  Michael Strachowitz – Sikeres hálózatépítés az FLP-nél
01.50 Sonya Szalon – megnyitó
02.00 Híradó 
02.05 Növénytől a termékig
02.20  Success Day – Dr. Bakanek György 

– Egészséges gyerekek
02.40  Nature’s 18, Aloe2Go – Termékismertető � lm 
02.45  Success Day – Igazgatói minősülések 2007. január.
03.20 Az FLP 25 éve 

03.35 Az Út – Fekete Zsolt 
03.55 Pro6 - Termékismertető � lm 
04.00 FLP - Marketing terv 
04.20  Success Day – Dr. Tombáczné 

Tanács Erika – Éld át a Pillanatot
04.40  Success Day - Rúzsa Magdolna koncert 
05.10 Sonya szépség nap - összefoglaló
05.30  World Rally 2007.  Forever 

Pomesteen – Termékismertető � lm
05.35 Sonya Szalon – megnyitó
05.40 Success Day – Dr. Kósa L. Adolf – Miért?
06.00 Acitve HA –Termékismertető � lm
06.05  Success Day – Siklósné Dr. Révész Edit – Töltődj fel a 

Pomesteennel
06.30 Success Day – Fresh koncert
06.50  Success Day – Halmi István – 

Hogy legyen egy álmatlan éjszakád
07.10  Success Day – Igazgatói minősülések 2007. január.
07.40 Probiotic – Termékismertető � lm
08.50  Michael Strachowitz – Sikeres hálózatépítés az FLP-nél
09.50 Sonya Szalon - megnyitó



38	 www.flpseeu.com

A csúcsra az élet különböző 
területein törekedhetünk. 
Számomra ez a színpadi szereplés 

is a csúcs elérését jelenti. Lehet, neked is 
ugyanezt jelentené. Itt is vannak lépcsők, 
lépésről lépésre haladsz felfelé, a csúcsra, 
ahonnan egészen más a kilátás. A terem 
szintjétől magasabban van a világítás és az 
a valaki, aki a zenét szolgáltatja.

Lehet, hogy élvezni fogod a kilátást, 
lehet, hogy lámpalázad lesz, lehet, 
hogy félni fogsz valamitől… 
Valami azonban megváltozik az 
életedben, mihelyt beszámolsz az első 
terméktapasztalatodról. Megérdemled, 
hogy itt fenn legyél. Megérdemled 
akkor is, amikor átveszed az első 
kitűzőt. És minden további kitűzőt. 
Ha te vezeted a terméktapasztalatokat, 
akkor ez azt jelenti, hogy ezt is 
megérdemelted.

Amikor fel akarsz jutni egy épület 
tizedik emeletére, választhatod a liftet 
vagy a lépcsőzést. Ha a liftet választod, 
hamar felérsz, útközben nem arról 
fogsz gondolkodni, ki építette ezt a 
magas épületet, hányadik emeleten 
tartasz, egyszerűen felérsz. Ha a 
lépcsőket választod, nehezebb lesz az 
út, elfáradsz, zihálsz, arra gondolsz, 
milyen őrült épített ilyen magas 
házakat, milyen sok munkát fektettek 
be az építésébe, és talán arra is, milyen 
elégedettek lehettek az építők a munka 
végeztével. Tették a dolgukat, alapos 
munkát végezhettek, és elnyerték érte a 
méltó fizetséget.

Véleményem szerint jobban járnak, akik 
a lépcsőket választják (természetesen 
ha képesek erre). Mozogsz, és a mozgás 
egészséges, találkozol a szomszédokkal, 
elbeszélgettek, segítetek egymásnak 
felvinni valamit, egy kicsit panaszkodtok 
is, aztán megtudod, van-e valakinek 
szüksége segítségre. Örömmel tölt el, 
hogy legyőződ ezt az akadályt, a lépcsőket 
is. A liftben nem érezheted mindezt. 
Gyorsan célba érkezel.

Mindig is csodáltam a hegymászókat, 
noha jómagam sohasem másztam meg 
hegyet, csupán a most ismertetett módon 
jutottam el a csúcsra!

Például ha valaki a Triglav csúcsáról 
szeretne szétnézni, megteheti ezt úgy is, 
hogy helikopterből ereszkedik le a csúcsra, 
megcsodálja a kilátást, és erőfeszítés 
nélkül leereszkedik. Ebben az esetben az 
élvezet rövid ideig tart.

A hegymászók nem kapnak fizetést. 
Az ő jutalmuk az újabb csúcsok 
elérése. Költségekbe verik magukat, 
szponzorokat keresnek. Közösen 
indulnak, nehézségekbe ütköznek, sőt az 
is előfordul, hogy lezuhannak. Megcsúszik 
egy szikladarab, elszakad a kötél, megsérül 
a partner. Segítik, biztatják egymást, 
minden újabb csúcsra jutásnak örülnek. 
Boldogok minden egyes megtett szakasz 
után. Közösen. Persze van, aki pánikba 
esik, ideges lesz, de mindig ott van 
a segítő kéz. Aztán amikor a csúcsra érnek, 
feledésbe merül minden rossz, elfelejtik 
a nehézségeket, a fájdalmat, 
a zúzódásokat, a hideget, az esőt… 
mindent, ami rossz. A cél a fontos, az, 
amit a szívükben éreznek. Közösen 
a csúcson. Gondolkozz el, ki élvezi jobban 
a sikert: az, aki helikopterrel szállt le a 
csúcsra, és szétnézett, vagy a hegymászók.

Emlékeztetnek-e ránk, a mi munkánkra 
ezek a hegymászók? Engem igen! 
Mindenekelőtt az expedíció vezetője, 
aki már felért a csúcsra. Ismeri az utat, le 
tudja győzni az akadályokat. Mint nálunk 
a szponzor. Ő már végigjárta az utat, így 
ő vezet bennünket a csúcsra.

Tudjuk, hogy a marketingterv lépcsőit 
gyorsan és hatékonyan, valamint lassan 
és hatékonyan is végig lehet járni. Rövid 
ideig is tarthat, ha a liftet, illetve 
a helikoptert választjuk.

Igen, ezek azok, akik „mesterségesen”, 
álszent ígéretekkel jutottak magas 
pozíciókba, egy rövid időt a csúcson 
töltöttek ugyan, de már nem látjuk őket 
körünkben.

Azok élik meg az igazi boldogságot 
és anyagi hasznot, akik becsülettel és 
csapattal, másokra – a szponzoraikra, 
felső és testvérvonalaikra támaszkodva 
– gyalogolják végig ezt az utat, azok, 
akik kitartással végigjárják a lépcsőket, a 
csúcsokat. Őket nem zavarja a kifogások 

IVANKA 
VIDIČEK

manager

Ez egy jópofa felhívás! 
Meggyőződésem, hogy 

Zig Ziglar éppen az 
én munkatársaimra 

gondolt, amikor megírta 
a Találkozzunk a csúcson 
című könyvét. És talán az 

önök munkatársaira is.
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tömkelege, az elutasítás, a hitetlenség. Ők 
a kifogásokat a csúcs felé vezető falmászás 
közbeni sziklacsúszásként élik meg. Aztán 
jön egy új munkatárs, aki szilárd támaszt 
jelent a továbblépéshez, és közösen 
folytatják az utat a csúcs felé.

Hányszor hallottuk a mondatokat: 
kitartással a sikerig! Ne féljünk 
a felelősségtől és a kudarctól! Mindenki 
maga irányítja az életét! Bármit elérhetsz, 
amit csak akarsz! Te ezt nem akarod, nem 
pedig nem bírod! Valóban, az az érzésünk, 
hogy mindezt már tudjuk, ismétlődnek 
a mondatok, még a verebek is ezeket 
csicsergik. Mégis: így gondolkodunk, így 
érzünk, így dolgozunk?

Kedves munkatársam, miért ne te 
lennél az, aki sikeres utazássá változtatja 
a hegymászást? És amikor célba érsz, 
boldogan visszapillanthatsz, nem fogod 
megbánni, nem fogsz szégyenkezni 
ígéreteid miatt, hiszen ezek őszinték 
voltak, megvalósíthatóak. Egy utazás, 

ahol ugyan előfordul, hogy megcsúszik 
egy kődarab, de mindig ott lesz 
a segítő kéz, ott lesznek az elégedett 
termékfogyasztók, és végezetül 
a megelégedettség a jutalék kifizetésekor! 
Munkánk során az a szándék vezérel 
bennünket, hogy segítsünk önmagunkon, 
hogy segítsünk másokon, és hogy pénzt 
keressünk. Ez pedig csak akkor valósul 
meg, ha meghódítjuk a csúcsokat.

Megpróbáltam párhuzamot vonni 
a marketinglépcsőn történő haladás 
és a hegymászás között. A supervisori 
szint például egyenlő a Žumberačka 
gora megmászásával. Az assistant 
manageri szint elérése azonos a Sljeme 
meghódításával. Azt szoktam mondani, 
hogy férjem és én feljutottunk 
a Triglavra. Most már a Mount Everest, 
a Kilimandzsáró vár bennünket. 
Szeretnék feljutni a Mount Everestre, 
és hiszem, hogy ott szponzoraim, 
vezetőim: Greta és Marijan, Zsolt és 
Mirjana várnak rám. Miért épp ők? 

Azért, mert ők előttem értek el 
a Triglav csúcsára, a manageri szintre. 
Most ők kell hogy vezessenek engem, 
de még előbb el kell érniük a senior 
manageri szintet.

Ha igazán akarjuk, mindig lesznek újabb 
és újabb csúcsok. Kedves munkatársam, 
a legfontosabb, hogy elszántan törekedj 
céljaid elérésére. Nekem szükségem 
van rád, hiszen nem szeretnék egyedül 
járni. Egyedül minden út nehezebb. 
Neked is szükséged van rám, mivel én 
már ismerem az utat. És egy magasabb 
csúcs meghódítása előtt még néhány 
alkalommal meg kell másznom 
a Triglavot. Nevenkának, Zvjezdanának, 
Ljubicának, Marijának… NEKED 
vezetőre van szükséged.

Kedves munkatársam, az én feladatom, 
hogy az általad választott csúcsra, 
a manageri színre segítselek, hogy 
megmutassam neked a csúcsot, amelyet 
magadnak választottál!

Találkozzunk 
a csúcson!

Forgalmazóink tollából
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UZONI 
ZSUZSANNA
senior manager

Az én történetem 
rendhagyóan kezdődött, 
mert engem egy macska 

hozott be az üzletbe! 

Egy év alatt
Supervisortól
senior	managerig

Általános esetben az embert 
meghívják bemutatóra vagy 
személyes beszélgetésre, de 

velem az történt, hogy vigyázatlanul 
állatorvoshoz vittem a macskámat, 
aki tele volt nyílt sebekkel, amelyek 
semmilyen kezelésre sem javultak. 
Ekkor az unokatestvérem javasolta, 
hogy menjünk el az ő állatorvosához, 
dr. Lukács Zoltánhoz. Ő szinte 
ránézésre, néhány kérdés feltevése 
után megállapította, hogy a macska 
allergiás, méghozzá a konzervekre! 
Át kellett állítanom a táplálkozását 
nyers húsra, olajos halra (a macska 
szerencsecsillaga felragyogott…), 
és kaptam Zolitól kis bogyókat 
zacskóban, azonkívül krémet tégelybe 
nyomva és egy spray-t.

Amikor a krém elfogyott, szerettem 
volna még kérni belőle, és akkor 
találkoztam ismét dr. Lukács 
Zoltánnal, így kezdtünk el 
beszélgetni a termékekről.

Azonnal meg is győzött, és 
rögtön meg is vettem a teljes 
„magasvérnyomás-csomagot” 
a férjem számára. Tehát ott helyben 
aláírtam a regisztrációt, és ezzel lett 
egy szponzorom, ámbár ez engem 
akkor nem különösebben érdekelt…

Nehezen kezdtem el a munkát, 
hiszen a főállásom lekötötte napi 
9-10 órámat, mellette még utazással 
töltöttem hármat, így nem nehéz 
elképzelni, hogy mennyi kedvem 
volt MÉG dolgozni! Viszont a 
szponzorom megkért, hogy küldjek 
hozzá olyan embereket, akiken 
ő segíthetne. Még rengeteget 
nevettünk is azon, hogy miért pont 
állatorvoshoz viszem őket??? Amikor 

azt láttam, hogy csupa kedvező 
visszajelzés érkezik, én is elszántam 
magam.

Két komolyabb motivációm volt: az 
első az, hogy én egy multinacionális 
óriásvállalatnál dolgozom 14 
éve, és ez idő alatt nem sikerült 
értékelhetően előbbre jutnom. Emiatt 
kifejlődött bennem egy nagyon erős 
bizonyítási vágy – nem másoknak, 
csak magamnak: én is el tudok 
érni egy vezetői szintet. A másik 
motivációm a segíteni akarás volt!

Amikor elkezdtük a munkát, 
a szponzorom nyolc estet tartott 
nálam, amelyre én hoztam a 
vendégeket, és 2005 decemberére 
supervisor lettem! Én nem nagyon 
akartam rendezvényekre járni, de a 
szponzorom kérésére eljöttem 
a Forever Success Day-re, ám nem 
akartam felmenni a színpadra 
– Zoli ezt nem hagyta. Ma már 
megköszönöm, hogy felküldött, mert 
ezt a fajta elismerést átélni páratlan 
dolog volt. Én még nem láttam céget, 
amelyik ilyen komolyan venné az 
elismerést; nemcsak anyagiakban, 
hanem abban a bizonyos 
vállveregetésben is, amely sok embert 
jobban motivál, mint a pénz. Én is 
ezek közé tartozom!

Folyamatos munka mellett 2006. 
májusra sikerült elérni az assistant 
manageri szintet, méghozzá Szöllősi 
Kriszta és Lay Csaba segítségével. 
Krisztával együtt dolgozunk 
a multinacionális cégnél, és párja, 
Csaba pont egy olyan helyzetben volt, 
hogy magánvállalkozásba szeretett 
volna belefogni. Az FLP lehetősége 
erőteljesen hatott a racionális 
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közgazdász párra, és Csaba –  
főállású FLP-sként – nagy elánnal 
vágott bele az üzletbe.

Nyolc hónap leforgása alatt 31 estet 
tartottunk, 67 személyes beszélgetést 
folytattunk, és a meghívásaim 
elfogadottsága 70%  
arányú volt. Azt nehéz elmondani,  
mit éreztem, amikor megláttam  
a pontinfón a 120 pontot… Nekem 
ez egy álom beteljesülése volt. 
Amikor manager lettem, a bizonyítási 
vágyam nyomtalanul eltűnt: 
bebizonyítottam magamnak, hogy 
képes vagyok a vezetői szint elérésére, 
ezzel kipipáltam, s  
a fiókba tettem. Megmaradt a 
segíteni akarás, és ez azóta is a 
legerősebb indíttatásom. Engem ettől 
a perctől az érdekelt, hogy a Szöllősi 
Krisztáék is igazgatók lehessenek!

Erre nem kellett sokat várnom, 
mert manageri minősülésem után 
egy hónappal jogdíjas igazgató 
lettem, Krisztáék három hónap 
alatt érték el az igazgatói szintet! Az 
az igazán nagy öröm, amikor a te 
csapatod tagjait látod a színpadon 
állva, boldogan. Ez az, ami engem 
hónapokra feltölt energiákkal, erővel.

Közben kolléganőm, Dénes 
Éva meglátta egy brosúrán és 
tájékoztatóanyagon a nevemet. 

Utólag már tudom, hogy akkor 
ért FLP-s pályafutásom egyik 
legnagyobb megtiszteltetése, ugyanis 
ő megkeresett engem azzal, hogy 
velem szeretne dolgozni, holott 
nem voltunk közeli barátok, sőt a 
felületes szimpátián kívül nem is 
tudtunk egymásról semmit, ő mégis 
hozzám csatlakozott. Elkezdtünk 
együtt dolgozni, és napról napra 
kiderült, hogy tökéletesen azonos 
hullámhosszon vagyunk,  
s a hullámaink ezerrel erősítik fel 
egymást! Így kezdődött Dénes 
Évi karrierje, aki fél év alatt lett 
manager. Olyan kitűnő emberről 
van szó, akiről még sokat fogtok 
hallani. Ebben az üzletben azt 
szokták mondani, hogy olyan 
üzlettársakat keressünk, akik vannak 
olyan jók, mint mi, vagy jobbak 
nálunk, mert velük tudunk majd 
jól együtt dolgozni! Ez az egyik fő 
üzenetem számotokra, hiszen a gyors 
előrejutásom ennek volt köszönhető, 
hogy ilyen embereket kerestem és 
találtam! Évi minősülésével együtt én 
is elértem a senior manageri szintet, 
de ami igazán fontos, az az, hogy 
ilyen kiváló embereknek segíthettem 
céljai megvalósításában.

Ahhoz, hogy egy év alatt ezt 
véghezvigyem, kellett a szponzorom, 
aki bevezetett a Forever világába, és 
támogatott ezen az úton. Köszönet 

érte dr. Lukács Zoltánnak! Kellett 
hozzá rengeteg kitartás, hit, lelkesedés 
és szorgalom, mert ezek nélkül nincs 
átütő erejű Forever-üzlet!

Kellett hozzá a családom – férjem 
és két gyermekem, Bernadett 
és Barnabás, akik esténként 
nélkülöztek, és akik segítsége 
nélkül a háztartásunk valószínűleg 
összeomlott volna.

És ami a legeslegfontosabb: kellett 
hozzá az a csapat, amelyre én 
mélységesen büszke vagyok,  
a tehetséges és kedves igazgatóim: 
Szöllősi Kriszta, Lay Csaba 
és Dénes Éva, ambiciózus 
supervisoraim: Boncsér Henrietta, 
Nagy Péter, Rédling Amarilla, 
Szalay Katalin, Zséder Károly 
és a lelkes assistant supervisorok, 
akiket most nem tudok felsorolni, 
sőt nincs is szerencsém ismerni 
mindannyiukat, de mind 
fontosak számomra! Köszönöm 
mindannyiótoknak!

És mi a jövő útja? Mindannyiuknak 
megígértem, hogy segíteni fogom 
őket a Forever-üzletben, ők pedig 
számítanak rám.

Az én jelszavam nem lehet más ebben 
az üzletben, mint hogy Help Forever, 
azaz segíts mindörökké!
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NANA
zafír manager

Örülök, hogy megoszthatom veled 
ezt a két titkot. Amióta felfedeztem, 
mindig magamnál tartom őket. 
Tégy te is úgy, ahogy én, és 2007 
kétségkívül a legjobb éved lesz. 
Szeretlek!! Nana.

Megtanulhattátok már, hogy 
megfeszített munka nélkül 
sosem születik kézzelfogható 

eredmény. De türelem nélkül sem. Ha 
valaki buzgón dolgozik, és türelmesebb, 
mint Jób, mégsem sikerül neki az 
átlagos szint fölé emelkednie, akkor ott 
hiányoznak a gondosan kidolgozott 
tervek és a kitűzött célok. Hisz egy hajó 
sem szedi fel a horgonyt anélkül, hogy ne 
lenne egy célállomás, amely felé az irányt 
vehetné. Egy hadsereg sem kezd háborút 
úgy, hogy ne lenne egy biztos stratégia, 
amellyel megnyerheti azt. Egy olajfa sem 
hoz virágot anélkül, hogy utána biztosan 
ne teremne. Az életben célok nélkül 
is lehet lenni. Az élet olyan, mint egy 
színjáték, amelyben kevés szereplő és sok 
néző van. Azok, akik mást sem csinálnak, 
csak nézelődnek, pazarlók. Álmok, célok 
és tervek nélkül sétálnak az életben. Még 
csak nem is tervezgetik a saját jövőjüket. 
Nem kell őket szánni. Ők döntöttek 
így, amikor nem a lehetőségeket 
választották. Ha a lelátóról nézzük a 
versenyt, semmit sem kockáztatunk. Ki 

az önök közül, aki el tud esni vagy bukni 
anélkül, hogy egyáltalán megpróbálta 
volna? Vagy önök inkább nézők? Önök 
itt most nézők, vagy színészek? Ha 
önök színészek, akkor sosem lesznek 
vesztesek. A nyerteseknek mindig le kell 
aratniuk a siker gyümölcseit, és azok, 
akik eddig sok veszteséget szenvedtek, 
mára megtanulták a leckét, amely akár 
már holnap megváltoztathatja a dolgok 
kimenetelét. Mit szeretnének kezdeni 
az életükkel? Gondolják át alaposan és 
hosszan, mielőtt meghoznák azt a döntést, 
amely elérhetővé teszi majd mindazt, 
amire vágynak. Szeretnének gazdagabbak 
lenni? Szeretnének hatalmat? Szeretnének 
egy szép környéken élni? Szeretnének 
egy nagy házat? Szeretnék megtalálni 
a lelki egyensúlyt? Szeretnék, ha 
tisztelnék önöket? Szeretnének jobb 
életkörülményeket? Melyek lehetnek 
a nagy célok az önök életében? Ki kell 
találniuk. El kell raktározniuk azokat 
a lelkük mélyén, és sosem szabad őket 
szem elől veszíteniük. De néha még ez 
sem elég. Ne felejtsék el azt sem, hogy 
az élet néha igazságtalan is tud lenni. 
Ugyanis azoknak sem mindig sikerül, 
akiknek vannak kitűzött céljaik, és 
elérésükért keményen és kitartóan 
dolgoznak. Ezért ha önöknek e három 
kellék (célok, kitartás, kemény munka) 
közül egy sincs meg, valószínűleg el 
fognak bukni. Adják meg maguknak az 
esélyt, hogy sikerülhessen önöknek is. És 
ha mégis elbuknának, az legalább úgy 
történjen, hogy önök mindent megtettek 
annak érdekében, hogy sikerülhessen 
megvalósítani mindazt, amit szerettek 
volna. Mától kezdve készítsenek 
mindig tervet a következő napra. 
Tegyék fel a kérdést önmaguknak: 
biztosan szeretnék-e folytatni azt, 
amit most csinálnak? Döntsék el, hogy 
mit szeretnének elérni. Ezek után 

ahhoz, hogy elérjék kitűzött céljaikat, 
tervezzék meg, hogy mit kell tenniük 
a következő tizenkét hónapban. Végül 
pedig váltsák valóra.

– Og Mandino

A kitartás 
hatalma
Soha ne add fel!
Akkor se, ha minden rosszul megy, 
ahogy az néha megesik,
akkor se, ha úgy érzed, hogy az út 
végeláthatatlanul csak emelkedik,
akkor se, ha pénzed fogytán van, 
de számlák és tartozások fojtogatnak,
akkor se, ha nevetés helyet 
sóhajtanod kell,
akkor se, ha gondterhelt vagy,
pihenj, ha kell, de soha ne add fel,
az élet különös és tele van fordulatokkal,
ahogy ezt mindannyiunk 
megtanulja előbb-utóbb,
és mind összetalálkozunk ezen 
a bukásokkal teli úton,
de ha összekapaszkodtunk volna, 
mindenkinek sikerülhetett volna,
soha ne add fel,
mert legközelebb biztosan 
sikerülni fog…
A siker egy fordított bukás valójában,
egy kék ég, amely gyanakvóan 
üldözi a felhőket,
és soha nem tudhatod, hogy 
mikor vagy közel a célhoz,
mert lehet, hogy közel vagy, 
és mégis távolinak tűnik,
de pont akkor nem szabad feladni, 
amikor a dolgok csak rosszabbodnak!

 Edgar A Guest

MON 
AMOUR



Szeretettel várunk minden 
tanulni és pihenni vágyó 
munkatársunkat a

 
Szolgáltatási Oktatási 
Központba.

Nyitvatartás Raktáráruházunkban 
(1183 Budapest, Nefelejcs utca 9–11.) hétfő, kedd, csütörtök:  14:00–20:00-ig,

Központunkban (1067 Budapest, Szondi utca 34. II. emelet) szerda, péntek: 13:00– 17:00-ig. 
Az új központ munkatársai, Hrncsjár Ildikó és Fülöp Csilla masszőrök 

és Mészáros Ildikó kozmetikus (06-20/457-1155).
Ungár Kata (06-30/9225122) továbbra is várja az oktatási központba, 

a szépülni és tanulni vágyókat!

Kiadja: Forever Living Products  Magyarország Kft. 
Szerkesztőség: FLP Magyarország Kft. 1067 Budapest, Szondi u. 34. Telefon: (36-1) 269-5373 Fax: (36-1) 312-8455  

Főszerkesztő: Dr. Milesz Sándor
Szerkesztők: Kismárton Valéria, Veres Angéla, Rókás Sándor

Nyomdai előkészítés: TIPOFILL 2002 Kft.  
Tervezőszerkesztők: Teszár Richárd, Buzássy Gábor

Nyomtatás: Veszprémi Nyomda Zrt. Készült 49 250 példányban
A cikkek tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget!  Minden jog fenntartva!  
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