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2 Elnöki üdvözlEt

Itt az új esztendő!

Annak idején, még 2004-ben egy alkalommal „Szeretem 
a reggeleket” címmel arról vetettem papírra pár 
gondolatot, milyen nagy ajándék is valamennyiünk 
számára, hogy van időnk! Talán nem bánják, ha felidézek 
ebből néhány töredéket, hiszen oly erősen él bennem 
ugyanaz az érzés. Ezúttal az összegzés címe legyen ez: 
„Szeretem az új esztendőt!”

M ost pedig itt vagyunk, 
immár 2008-ban. való-
színűleg január lesz már, 

mire önök olvashatják soraimat, 
tehát van körülbelül tizenegy 
és fél hónapunk, hogy a 2008. 
évet sikeressé tegyük. többször 
volt már szó arról, hogy a siker 
a legnagyobb mértékben ez 
egyén hozzáállásától és mun-
kájától függ, mégis, van néhány 

dolog, amelyet érdemes végig-
gondolni.

Az első a hála. Egy egyszerű 
„köszönöm” oly mélyen átme-
legíti az embert! ne felejtsünk 
hát körülnézni, és felismerni 
mindenkit, aki része a sikerünk-
nek. Melegítse át önt is a hála 
érzése, hogy a Forever lehe-
tőségével élhet. ne feledje, az 
igazi hála legnagyobb próbája 

az, mire fordítja a rendelkezés-
re álló időt.

A második a kemény mun-
ka. nincs kiskapu. A vállalkozá-
sunk nem könnyű – egyszerű, 
de nem könnyű. Értenünk kell 
az emberek nyelvén, használ-
nunk kell a termékeket, és meg 
kell osztanunk a lehetőséget 
mindenkivel, akit csak isme-
rünk – még ha nem is mindig 

Anno 2004
„Többször hallottam már, hogy az 
élet igazságtalan, és előfordul, hogy 
időnként ezzel egyet is ért az ember. 
Különösen, amikor áldozatai vagyunk 
egy keserű helyzetnek – amikor egy 
gyermeket bántanak, valaki elveszíti 
az állását, vagy amikor tragédia sújt 
egy ártatlan embert. Ám van egy te-
rület, amelyen az élet kivétel nélkül 
mindig igazságos, minden férfi, nő 
és gyermek ugyanarra számíthat. Ez 
nem más, mint a naponta rendelke-
zésre álló idő. Nap mint nap 24 órát, 
1440 percet, 86 400 másodpercet 
tölthetünk fejlődéssel, növekedéssel, 
gyarapodással, vagy akár ezt azt időt 
el is fecsérelhetjük, haszontalanul is el-
pazarolhatjuk.

Tudom, mindenkinek mások a 
körülményei, különféle módon, kü-
lönféle területeken élünk, végső so-
ron mégis valamennyiünk számára 
egyenlő mértékben adatott meg az 
idő, amelyet döntésünk szerint bár-
mire fordíthatunk.

Viktor Frankl ez élet értelmének 
kutatása során a következőre jött rá: 
»Az embertől bármi elvehető, kivé-
ve a szabadságát, hogy bármilyen 
helyzetben a saját választott attitűd-
je szerint, a saját választott módján 
viselkedjen.«

Ugye, érdemes lenne mindenki-
nek bölcsen és szenvedéllyel hasz-
nálnia idejét, energiát és elkötelezett-
séget tenni minden cselekedetébe, 
mindig a helyes dolgot tenni, és fel-
építeni egy lehetőségekkel teli életet! 
Remélem, minden FLP-disztribútor 
a világ minden táján érzi ezt regge-
lente, és örül a lehetőségnek, amely 
a kezében van. Persze lesznek na-
pok, amikor nehezebben mennek a 
dolgok, mint máskor, de talán ezek 
a napok épp az elszántság nagy pró-
batételei. Mindig az győz, aki felülke-
rekedik a nehézségeken, megfelel a 
kihívásoknak, és akkor is megy előre, 
amikor más megáll.”
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Jövőkép
Az új év kezdete mindenki 
számára újabb kihívást  
jelent, egy új lehetőséget,  
új célok felállítását,  
új energiák megnyitását,  
egy új élet kezdetét.

Mindenki elgondolkodik azon, hogy mit tett helyesen az elmúlt időszakban, mi az, amin 
változtatni szeretne, és melyek azok az irányok, amelyek felé elindulhat az előttünk álló 
évben. Fontos volt számunkra, hogy meg tudtunk pihenni az elmúlt év végén, kicsit ösz-

szeszedni magunkat, energiát gyűjteni, hogy újabb lendülettel tudjunk előrelépni. Újabb és 
újabb kihívások felé építeni az életünket.

Egy szenzációs évet zártunk, rekordforgalommal; a Forever Magyarország és a délkelet-eu-
rópai régiójának legnagyobb sikereit könyvelhetjük el. soha még ennyien nem vásároltak ter-
mékeket a hálózatunkban, soha még ennyi lelkes ember nem dolgozott együtt ezen a terüle-
ten, és a termékforgalmazóink áldozatos munkájának eredményeképpen Európa legnagyobb 
multi level hálózata alakult ki. gratulálok mindenkinek most, az év elején, és kívánom, hogy ez 
a fejlődés töretlen legyen az elkövetkező években is.

sokan kérdezik, mi ennek az óriási sikernek a kulcsa, mi az, amitől működik ez a hálózat, és 
mi az, ami hajtja, vezérli munkatársainkat, mi az, ami az egész Forevert mozgatja? Ha leegysze-
rűsítenénk a választ erre a kérdésre, talán egy szóval tudnánk megadni, ez pedig egyértelmű: 
te vagy, kedves olvasó, kedves munkatársam. terajtad múlik az, hogy ez a hálózat továbbra is 
vezető szerepet játsszon Európa és a világ étrendkiegészítő-piacán. rajtad múlik az, hogy az 
emberek egészségesebben élhessenek, rajtad múlik az, hogy megfelelő anyagi hátteret tud-
janak kiépíteni maguknak családok, biztonságban legyenek, függetlenül bármilyen külhoni és 
hazai áramlattól; egyszerűen építjük a mi saját országunkat, a Forever Magyarországot.  

ne felejtsük el azonban, hogy szükségünk van a munka mellett pihenésre, regenerálódásra, 
sportolásra is. Ez legalább olyan fontos, mint a munka, ugyanis enélkül nem lehetséges hosszú 
távon természetes egyensúlyt kialakítanunk. Figyeljünk oda magunkra, figyeljünk oda baráta-
inkra, környezetünkre, és ha valami olyan jelet látunk, amely azt mutatja, hogy segítenünk kell, 
merjünk segíteni oly módon is, hogy felhívjuk a figyelmet arra: bizony neked most éppen pi-
henésre van szükséged, vagy éppen ideje, hogy hozzákezdj a munkádhoz. tehát ne legyünk 
tétlenek, segítsünk a környezetünknek megtalálni azokat a célokat, amelyek számunkra már 
egyértelműek. sokak számára talán ez a legnehezebb: a megfelelő életcélt megválasztani. 

végül az igazi szót neki kell kimondania, azonban mi vezethetjük azon a megfelelő úton, 
amelyet számunkra olyan emberek tapostak ki, mint Rex Maughan, a Forever living Products 
elnök-vezérigazgatója, Gregg Maughan elnökhelyettes vagy Aidan O’Hare, európai alelnö-
künk. Ha ennek a szellemiségnek megfelelően irányítjuk, támogatjuk munkatársainkat, nem 
engedjük – természetesen csak jó szóval – letérni a helyes útról, akkor egy év múlva újból 
elégedetten, örömökben gazdag, nyugodt, békés évet fogunk zárni.

kívánom minden munkatársamnak, hogy csodálatos éve legyen 2008, itt, velünk együtt, a 
Forever nagy családjában.

van hozzá kedvünk. Ez nem 
egy „gazdagodjunk meg gyor-
san” formula. Persze minden 
sikeres munkatárs bizonyíthat-
ja, hogy valóban meggazda-
godnak az elkötelezettek, de 
ez mindig csak a megfelelő 
mennyiségű ráfordított munka 
eredményeként következik be. 
nincs jobb érzés, mint a nap 
végén úgy lepihenni, hogy 
tudja: aznap sokat dolgozott.

van nálunk az irodában 
egy munkatársam, aki gyak-
ran használja ezt a kifejezést: 
„az őszinteség olyan, mint a 
terhesség.” vagy az vagy, vagy 
nem. Az őszinteségben nem 
lehetnek homályos foltok, ez 
vonatkozik az üzletünkre is. 
általános megfigyelés, hogy a 
sikeres emberek őszintén be-
szélnek az üzletükről, és akik 
szívesen őszinték saját maguk-
kal és a körülöttük lévőkkel, si-
keresek is lesznek.

végül pedig érezzük jól ma-
gunkat! Élvezze, amit csinál! A 
Forever egy hatalmas lehető-
ség. Micsoda ajándék – lehe-
tőségünk van az embereknek 
reményt adni! A 2007. év nagy-
szerű volt. Most, hogy búcsút 
intünk neki és vállalkozásunk 
első három évtizedének, és 
visszatekintek az elmúlt évekre, 
az érzés, amely leginkább nyo-
mot hagy bennem, az, milyen 
jól éreztük magunkat. szoktam 
is mondani: ha nem érzed jól 
magad, valamit rosszul csinálsz!

A legfőbb oka, hogy miért 
is szeretem annyira az új esz-
tendőt, az, hogy tudom, senki 
sem tökéletes. néha mindany-
nyian hibázunk; van, hogy nem 
felelünk meg az elvárásoknak. 
Az új év lehetőség, hogy újra 
megpróbáljuk, gyengeségein-
ket erővé változtassuk, és egy 
kicsit még jobbak legyünk. itt 
van tehát előttünk az új esz-
tendő tiszta lapja. válasszuk ki 
bölcsen a színeket, és alkos-
sunk remekművet, hogy mire 
2008 végére érünk, büszkén 
mondhassuk: sikerült!
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T ermészetesen az évek során 
már megszokott segítőtár
sunk, a Télapó – Hári Lász-

ló senior manager – segítségé
vel, a krampuszok kíséretében, 
soksok gyermek és felnőtt örö
mére több mázsa szaloncukrot 
osztottak szét.

Dr. Milesz Sándor ország 
igazgató köszöntőjében elő
ször a vállalat munkatársainak, 
alkalmazottainak kö szönte meg 
az egész éves munkáját a cég 
nevében, majd a magyar és 
délszláv területek President’s 
Club-tagjai léptek a színpad
ra, és egyenként vehették át az 
elismerő oklevelet egész éves 
munkájukért, kitartásukért és el
kötelezettségükért.

Dominkó Gabriella manager és Varga Róbert sapphire 
manager, President’s Club-tag rendkívül felkészült 
műsorvezetésével megkezdődött a Forever Living 

Products Magyarország Kft. év végi utolsó Success 
Day-e, több ezer forgalmazónk részvételével, a 
budapesti Papp László Sportarénában.

Év végi ünnep a Forevernél!
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Dominkó Gabriella manager és Varga Róbert sapphire 
manager, President’s Club-tag rendkívül felkészült 
műsorvezetésével megkezdődött a Forever Living 

Products Magyarország Kft. év végi utolsó Success 
Day-e, több ezer forgalmazónk részvételével, a 
budapesti Papp László Sportarénában.

Év végi ünnep a Forevernél!

Végül az országigazgató családjának, gyere
keinek és feleségének, adriennek köszönte 
meg azt a támogatást, amelyet folyama
tosan megkap ahhoz, hogy munkáját a 
Forever családjában egész évben biztos hát
térrel tudja végezni.

a 120 tagú Golgota Gospel 
kórus ünnepi hangversenye 
következett. a kórus tagjai 
kedves mosolyukkal, zené
jükkel elbűvölték az aréna 
közönségét, és jó hangula
tot varázsoltak a közel 5000 
résztvevő számára.
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Dr. Samu Terézia soaring manager és 
president’s Clubtag a már tőle megszo
kott decemberi kedves programjában 
Bruckner András segédletével a gyer
mekeket köszöntötte, majd meghallgat
hattuk, hogyan is használják, alkalmazzák 
ők termékeinket a mindennapi életük
ben, és mit jelent számukra egy foreveres 
családban élni, milyen is egy foreveres 
család az ő szemszögükből – ebből kap
tunk egy kis ízelítőt, tükröt az apróságok 
elbeszélése nyomán.

Siklósné dr. Révész Edit 
soaring manager előadásában 
a közelgő ünnepekkel kapcso
latban azokra a termékekre he
lyezte a hangsúlyt, amelyeket a 
karácsonyfa alá lehet helyezni; 
ezeknek a termékeknek a fon
tosságát emelte ki az egész
ségmegőrzésben és a szépség 
kiemelésében.

Óriási létszámú volt az újonnan minősült 
super visorok csapata, akik szinte teljesen 
betöltötték a Forever színpadát; jóleső lát
vány volt ily sok mosolygó, nevető, öröm
könnyekkel küszködő hölgyet és urat látni. 
a supervisorok ünneplése után az új assis-
tant managerek léptek a színpadra, akik 
szintén nagy létszámban – természetesen 
a régió növekedését tükrözve – ünnepel
tek csapatukkal együtt a színpadon.

a minősülések után 
Keresztes Ildikó és 
Pataky Attila művészek 
ünnepi koncertjét élvez
hettük, akik valódi mini
koncertet varázsoltak a 
Forever színpadára, mél
tó mó don zárva ezzel a 
2007. évet.
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Dr. Gothárd Csaba budapesti kereskedelmi igazgató előadá
sában az egyik legnehezebben legyőzhető „ellenségünkről”, 
a félelemről beszélt, arról, hogyan lehet legyőzni, ahogyan 
gondolatainkkal meg lehet határozni a jövőnket.

Császár Ibolya Tünde senior mana ger és president’s Club
tag előadásában a president Clubban töltött gyönyörű nap
jairól beszélt, a felejthetetlen percekről, az együtt töltött 
órákról, a csodálatos csapatról és arról az egységről, amelyet 
itt, a régióban vezető munkatársak képviselnek.
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a színpadon a Con quis tador’s 
Club munkatársainak minősü
lése következett. novemberben 
Dominkó Gabriella végzett az első 
helyen. ezután a gépkocsi ösztönző 
program résztvevőinek minősítése 
következett; a harmadik szintet dr. 
Seresné dr. Pirkhoffer Katalin és 
dr. Seres Endre érte el. 
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Találkozunk 2008-ban ugyaniTT, a budapesT sporTarénában!

Szabó József sapphire mana
ger és president’s Clubtag 
előadásában az új kihívások
ról beszélt, amely új lendüle
tet adhatnak az életének; az 
arizonai sastalálkozó kihívá
sait mutatta be az aréna ven
dégeinek, és beszélt az éle
téről, az ő ünnepéről, amely 
nem más, mint a Forever.



Találkozunk 2008-ban ugyaniTT, a budapesT sporTarénában!

Vendégelőadónk, John Curtis 
diamond manager az egye
sült királyságból érkezett, és 
előadásában a hálózatépítés 
szépségeiről és nehézségeiről 
beszélt, azokról a hasonlósá
gokról és talán néha eltérések
ről, amelyek egyegy régión 
belüli építkezés kapcsán felme
rülnek. előadásának lényege az 
volt, hogy ha valaki megfelelő 
kitartással dolgozik, akkor hoz
zá hasonlóan ő is gyémántként 
ragyoghat az Flpben. köszön
jük John Curtisnek, hogy elfo
gadta meghívásunkat, és rend
kívüli előadásával hozzájárult 
régiónk sikeréhez.

Gecző Éva Krisztina senior 
manager munkatársunk arról 
az erőről beszélt előadásában, 
amely a csapatmunkában rej
lik; ez az erő óriási sikereket ad 
mindenki számára, és ezt bárki 
elérheti, aki képes csapatban 
gondolkodni és dolgozni.

Végül a senior managerek minő
sülése következett; az utóbbi évek 
egyik legnagyobb létszámú minősü
lése volt látható az aréna színpadán.

zárásaként Lenkey Péter európai 
operációs igazgató és dr. Milesz 
Sándor or szág igazgató az új assis-
tant su per  visorokat, leendő gyé
mántjainkat köszöntötte a színpa
don, átadva az első lépést jelképező 
sas kitűzőket.
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Közelebb 
a célokhoz

a születésnapi jókívánságoknak mindig 
örülünk, és ezért jött közénk neje, Adri
enn kíséretében, dr. Milesz Sándor ország 
igazgató is, aki szívből köszöntött bennün-
ket az ünnep alkalmából. emlékeztetett 
a Porečben eltöltött csodálatos napokra. 
Tájékoztatott bennünket arról is, hogy a mi 
régiónk nyerte el az európai Rally szerve-
zésének jogát, és hogy a nagy rendezvény 
Budapesten lesz. Nagyon fontos a jó légkör, 
de még ennél is fontosabb, hogy érezzük a 
közösség erejét. a legjobbaktól kell tanulni, 
hogy nagyon sikeresek legyünk, és az euró-

pai Rallyn bizonyítottan a legjobbak lesznek jelen. akinek célja van, az képes a haladásra, ezért nem 
véletlen, hogy dr. Milesz éppen a célok jelentőségéről szólt. az egyénhez hasonlóan, a régiónak 
is vannak céljai. Még a legsikeresebbek is megtervezik idejüket, az egyik fontos lépcsőfok pedig a 
találkozókon, a közös képzéseken való részvétel. 

dr. Milesz bejelentette a régió Miss Forever versenyt is, amelyen kiderül, ki lesz a legszebb hölgy, 
aki 2008 februárjában képvisel majd bennünket Budapesten, a Miss FLP európa versenyen. „Nem 
volt könnyű az elmúlt nyolc év, mégis sikeresek voltunk. Horvátország még ennél is többre képes, 
ennek jegyében kívánok minden szépet és jót a nyolcadik születésnapja alkalmából” – zárta a hor-
vátországi munkatársakhoz intézett üzenetét dr. Milesz sándor. 

S ikernapunkat, a hagyományokhoz híven, 
a régió vezetőinek és legsikeresebb mun-
katársainknak az érkezése koronázta meg, 

hiszen tapasztalataik átadásával megkönnyítik 
az utunkat, önzetlenül adják át nekünk saját 
sikereik kis műhelytitkait.

sikernapunkat az újonnan megnyitott 
Histrion otthon színházban szerveztük 
meg, házigazdáink a temperamentumos 
Jadranka Kraljić Pavletić és a mindig mo-
solygós Nenad Pavletić, rijekai managerek 
voltak. – csak a nyitott elme képes befogadni 
az FLP vállalat bölcsességét, csak a kitárt ke-
zek tudják átvenni ajándékait, csak a nyitott 
szív érezheti át az FLP csapat szeretetét, csak 
a legkedvesebbek vehetik át ezt az üzene-
tet: Boldog születésnapot FLP Horvátország” 
– köszöntöttek bennünket házigazdáink.

a műsor Maja Šuput népsze-
rű énekesnő dalaival indult, 
lábunk szinte akaratlanul tánc-
ritmusba lendült...
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Minden születésnap különleges nap az 
életünkben, amikor pedig sikereinket és 
együttlétünket ünnepeljük, akkor a célok még 
közelebb kerülnek, a jelen és a jövő még szebbé 
lesz. Derűs és vidám hangulat uralkodott minden 
résztvevőben, ez a pozitív energia pedig igazi 
útmutató a mindnyájunk által vágyott sikerhez.

Maja és Tihomir Stilin előadásukban arról 
szóltak, hogyan lehetünk és maradhatunk a 
legjobbak. Még abban az időben kezdtek, ami-
kor nem is létezett a horvát iroda. ennek meg-
nyitása tovább segítette munkájukat. Maja és 
Tihomir egymás nélkül nem érvényesülhettek 
volna. „Figyeljenek másokra, adjanak tanácsot, 
tanuljanak, olvassanak. Bárki közülünk bekerül-
het a legjobbak közé. Legyenek kitartóak, dol-
gozzanak csapatban. Mindenkitől szívleljenek 
meg egy mondatot, egy gondolatot, helyez-
zék ezeket személyiségük alapjaiba, és a siker 
nem marad el. Fontos egy vezető, aki mutatja 
az utat, fontos a bátorság és az optimizmus” 
– ezekkel a gondolatokkal zárták előadásukat. 
ezt követően szponzorukat és legsikeresebb 
munkatársaikat szólították a színpadra, majd 
köszönetet mondtak nekik, hiszen nélkülük 
nem jutottak volna el idáig. 

a poreči rally valóban 
csodálatos volt, szerve-
zését dr. Molnár László, 
a zágrábi területi igaz-
gató vállalta, most kép-
ben és szóban kísérelte 
meg elénk varázsolni a 
rendezvény hangula-
tát. a színpadon később 
Branislav Rajić, a szerb, 
és Andrej Kepe, a szlo-
vén iroda vezetője csatla-
kozott hozzá, akik átadták 
munkatársaik jókívánsá-
gait is, majd azt kívánták, 
hogy még sok-sok sikeres 
évet és még számos szü-
letésnapot ünnepeljünk 
együtt jó hangulatban.

Végezetül dr. Molnár László bemutatta az iroda alkalmazottait, vagyis azokat a 
segítő munkatársakat, akik megkönnyítik mind az ő, mind pedig a régió munkatár-
sainak a tevékenységét.
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Mindenütt van egy orvos, aki tudása és ta-
pasztalatai alapján fontos tanácsokkal lát 
el bennünket, és ami még fontosabb, segít 
egészségünk megőrzéséban is. Munkatár-
sainknak óriási segítséget jelent az orvos 
szaktudása. Dr. Miran Arbeiter szlovéniából 
érkezett, és az antioxidánsokról tartott elő-
adást. Miért fontosak, milyen hatással bírnak. 
a stressz, a nem megfelelő étrend, a külön-
böző sugárzások, a szennyezett környezet, a 
dohányzás, az alkoholfogyasztás, mind-mind 
káros hatással van egészségünkre. Túl kevés 

vitamint fogyasztunk, túl kevés zöldséget és 
gyümölcsöt eszünk. Hogyan lehet megelőz-
ni a betegséget? a külső kedvezőtlen hatá-
sok elkerülése mellett rendkívül fontosak az 
FLP termékek. Hogyan és milyen mértékben 
fogyasszuk a termékeket, hogy tényleges 
segítséget nyújtsanak egészségünk megőr-
zésében – mindezt megtudhattuk ebből a 
hasznos előadásból. „Próbálják ki önmagukon 
a termékeket, majd a kedvező tapasztalatok 
után ajánlják őket másoknak is” – tanácsolta 
dr. arbeiter.

a szünetben együtt fújtuk el a születésnapi torta gyertyáit. a torta mellett beszélgetve, 
tapasztalatokat cserélve készültünk fel a születésnapi rendezvényünk második részére. 
Házigazdáink és a soron következő előadó valamikor egy iskolába jártak, most az FLP 
munkatársai. Zlatko Jurović arról szólt előadásában, hogy kövessük önmagunkat, az 
általunk kijelölt utat, még akkor is, ha gondolataink más irányba vezetnének minket. 
Zlatko munkatársai között természetesen akadnak pozitív szemléletűek, és persze bi-
zonytalanok is. az utóbbiak gondolatait fontos pozitív irányba terelni. 

Vonjuk be őket csapatunkba, tanítsuk meg őket arra, hogy a siker nem szerencse kér-
dése, hanem győzelem. az FLP siker ára a 120 pont. Mindenki a nulláról indul. csak 
dönteni és dolgozni kell. a mi munkánk a tanulás, a felettünk és az alattunk lévőkkel való 
együttműködés. Mindennek a lényege a gondolat, gondolatainkat pedig tekintet nélkül 
a problémákra, módosíthatjuk. a győztesek győzelemre számítanak, ezért győztesként 
viselkednek, és nem lepi meg őket a siker – zárta előadását Zlatko.

Jadranka és Neno bemutatták azt a két 
embert, akitől eljutott hozzájuk az informá-
ció, amely megváltoztatta az életüket. akik 
feltárták előttük a változás lehetőségét, azt, 
hogy ki lehet mozdulni a szürke mindennapi 
szemléletből, akik megmutatták nekik, ho-
gyan lehet jó szándékkal és csapatmunkával 
sikereket elérni. 

a folytatásban az elmúlt két hónap legsikere-
sebb munkatársainak minősítése kö vetkezett. 
Megtiszteltetésként, a színpadon, a kitűzőt 
or szág igazgatónktól vehették át. ajándékok, 
virágok és sok-sok boldog, mosolygós arc. 
Igazi születésnapi hangulat volt ez.

Újra a kedélyes és szórakoztató 
Maja következett, aki most szüle-
tésnapi dallal kedveskedett nekünk 
– az ünnepelteknek. Maja után jött 
a meglepetés. 

a Miss Forever verseny minősültjei 
profi táncosoknak bizonyultak mind 
a modern-, mind pedig a latin-ame-
rikai és a hagyományos táncok terén 
is. adrijana és Polina rendkívüli has-
tánccal bűvölték el a közönséget. 
Műsorunk zárásakor, a színpadon, 
Maja csatlakozott hozzájuk.
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szerinte három szó fontos a sikerhez: a ter-
mék, az emberek és a profit. Dominik Ciler 
a saját FLP sikerútjáról szólt. a termékek szó-
lították az FLP-be. dominik saját egészség-
ügyi gondjaira keresett gyógyírt, sikerrel. 
Pozitív tapasztalatait másokkal is megosz-
totta. a pozitív tapasztalatok, az emberek 
és a profit ösztönözték a munka folytatá-
sára. az FLP az életévé vált, mások segítése 
mindennapjai részévé lett. Minden kitűnően 
működött. azért, hogy másoknak segített, a 
vállalat egyre nagyobb mértékben jutalmaz-
ta. „Jótét helyébe jót várj” – zárta előadását 
dominik.

Végezetül dr. Milesz az assistant super
visoroknak gratulált. az aranysas kitűző el-
kíséri őket az úton, mert hiszen nem vitás, a 
siker útját választották. 

A zágrábi FLP iroda, december 17-től 
új címen, a Trakošćanska 16 alatt mű-
ködik. Örömmel várunk mindenkit az új 
helyiségek megnyitójára és az első, 2008-as 
sikernapunkra. Boldog és sikeres új esztendőt 
kívánunk mindenkinek!

Dr. Molnár lászló
területi igazgató

Fotó: Darko Baranašić

„Ne teljesüljön minden 
kívánságod, mert nem 
lesz mire vágyakoznod, 
ne teljesüljön minden 
álmod, mert nem lesz 
miről álmodoznod, csupán 
annyi kívánságod és álmod 
váljon valóra, ami Neked, 
FLP felhasználó, elég a 
boldogsághoz.”

Hogyan elérni az anyagi függetlenséget, hogyan lehet tervezni és 
minőségünkkel kiemelkedni? Nagy munka, de nagy élvezet. Ve
ronika Lomjanski és férje Stevo különleges emberek. Hogyan 
lettek sikeresek? „csak többet és gyorsabban dolgoztunk mások-
nál” – ez a siker legegyszerűbb titka. „Figyeljenek az emberekre, 
kínálják fel nekik a biztosabb és szebb jövőt, és ne feledkezzenek 
meg az életet jelentő apróságokról.” ez a vállalat megjutalmazza 
azokat, akik dolgoznak, a legszebb pedig az, hogy önmagunkért 
tesszük ezt. Nem a főnökeink, nem a tulajdonosok miatt, önma-
gunk miatt dolgozunk. És munkatársainkért. a legfontosabb per-
sze az elhatározás. a döntéstől a célig vezető utat csak a győztesek 
teszik meg. Köszönjük Veronikának a biztatást, a motiválást, hogy 
önzetlenül biztat bennünket:  induljunk el a sikerhez vezető úton.

Silvana Grbac a győztesek útját járja. 
a mi csapatunkat választotta, és a si-
ker elérhetővé vált. silvana nagyon sok 
előadást hallott már. szponzorokat, si-
keres előadókat – a motiváció azonban 
elmaradt. a döntő szó a MusZÁJ volt – 
muszáj megtennem ezt, de nem maga-
mért, hanem a gyerekekért, a férjemért, 
a kollégákért, a barátaimért. És amint 
hallgatta az előadásokat, rájött, hogy 
NeKI MaGÁNaK MusZÁJ megváltoznia, 
és azok támogatását keresnie, akiknek 

eddig mindig csak adott. Már nem rej-
tőzködött a MusZÁJ szó mögé, a kívánt 
cél felé fordult,  amely őt teszi elégedet-
té. elkezdte tervezni saját idejét, elkezdte 
önmagát változtatni. Köszönetet mon-
dott mindazoknak, akik hisznek benne. 
Most szemináriumokat látogat, tervez, 
tanul és önmagán dolgozik. elérkezett 
az idő, hogy ÖNMaGÁVaL foglalkozzék. 
Most már készen áll a csúcsra, most már 
elindult a győztesek útján.  silvanának 
sok sikert kívánunk ezen az úton.
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A rendezvény házigaz-
dái Marija és Boško 
Buruš sapphire mana ger 

munkatársaink voltak. A Buruš 
házaspár az FLP Szerbia leg-
sikeresebb munkatársai közé 
tartozik, és példaként szolgál a 
szponzorok számára, hogyan 
kell építeni az olyan biztos 
hálózatot, amelynek alapját a 
munkatársak bizalma, kiváló, 
mindkét irányban működő 
kommunikáció és csapatmun-
ka képezi.

Hogyan kell építeni 
a biztos hálózatot
Success Day… Tényleg „sikernap” volt, illetve 
az olyan sikeres munkatársak napja, akik találkoztak 
a Forever Living Products Szerbia hatodik 
születésnapjának ünnepén.

Branislav Rajić, az FLP 
Szerbia területi igazgatója 
bevezető beszédében szüle-
tésnapi köszöntőt mondott, 
és üdvözölte a vendége-
ket, külön kiemelve az FLP 
délszláv régiójának területi 
igazgatóit, akik jelenlétükkel 
megtisztelték ünnepi ren-

dezvényünket. Rajić igazgató 
úr visszatekintett az elmúlt 
időszak gazdálkodására, és 
beszámolt a ránk váró meg-
érdemelt munkasikerekről, 
amelyek között az első iga-
zán jelentős a 2008. február-
ban Budapesten megrende-
zendő Euro Rally.
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Hogyan kell építeni 
a biztos hálózatot

Az ünnepi hangulatot világhírű furulyaművészünk, Boro Dugić még emelkedettebbé tette. Élvez-
tük mesteri előadását; Boro csodálatos hangokat varázsolt elő furulyájából, amely Szerbia egyik leg-
jellemzőbb népi hangszere. Boro vendégszereplésével folytatódott egy nagyszerű hagyomány. Ígér-
jük, hogy még nagyon sokszor meghívjuk rendezvényeinkre.
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KIVÁLÓ, MINDKÉT IRÁNYBA MŰKÖDŐ KOMMUNIKÁCIÓ ÉS CSAPATMUNKA

A Forever színpa-
dán köszöntöttük 
újonnan minősült 
supervisor, assis-
tant manager és 
manager munka-
társainkat, akiknek 
még sok sikeres szü-
letésnapi ünnepet 
és egyre magasabb 
új minősülési szintet 
kívánunk.

A híres YU együttes óriási ener-
giával és szinte tökéletesen ját-
szik már több évtizede. Zenéjük 
minden jelenlévőben nosztal-
giát ébresztett, mert előidézte 
bennük azokat az élményeket, 
amelyeket bulikon, hangverse-
nyeken vagy kellemes percek-
ben éltek át a zenéjük hallgatása 
közben. Köszönjük, fiúk, hogy az 
egész Balkánon több évtizede 
képviselitek a minőséges rock-
zenét. Vállalatunk ajtaja mindig 
nyitva áll előttetek!

Dr. Milesz Sándor or szág igazgató úr 
minden rendezvényünk legkedvesebb 
vendége. Köszöntő beszédében kiemelte 
tevékenységünk előnyeit, és hangsúlyozta, 
hogy jelenleg mi vagyunk Európában az 
FLP legsikeresebb csapata. Szorgalmas kol-
légáink munkájának alapja az átláthatóság, a 
bizalom, az egyszerűség, a becsület – ezért 
végzünk ilyen sikeres munkát, amellyel az 
FLP európai csúcsára értünk. Gratulálunk a 
születésnapodhoz, FLP Szerbia!

Dr. Marija Rat ković sapphire ma na ger munka társunk már csak-
nem tíz éve ajánlja orvosi gyakorlata során a kezeléseket ki válóan 
kiegészítő FLP-s ké szítményeket. Az első orvosok között volt Szerbi-
ában, akik vállalatunkhoz csatlakoztak. 
A termékeket következetesen alkalmazza az első naptól kezdve, 
ahogy hozzájuthatott azokhoz. Köszönjük hűséges, odaadó mun-
káját és kiváló előadását, amelybe beépítette sokéves FLP-s ta-
pasztalatát. Reméljük, hogy a jövőben is számos tanúbizonyságát 
tapasztalhatjuk majd orvos munkatársaink és fogyasztóink kiváló 
terméktapasztalatának.
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A magas vérnyomás az emberi szer-
vezet álnok gyilkosa, amely kiváló 
táptalajra talál a mindennapi rossz 
szokásokban, közöttük is különösen a 
nem megfelelő táplálkozásban – hang-
súlyozta előadásában dr. Biserka 
Lazarević soaring manager mun-
katársunk. Az FLP készítményeinek 
használata nagyon eredményes, mert 
visszaállítja a szervezet egészséges mű-
ködését. Köszönjük a kitűnő előadást.

A Conquistador Clubhoz azon 
munkatársaink tartoznak, akik a 
legnagyobb mértékben növelték 
forgalmukat az előző időszakhoz 
viszonyítva. E klub tagjai szolgáltat-
nak élő bizonyítékot azoknak a csa-
patoknak az eredményességére, 
amelyek csodálatosan dolgoznak, 
és új minősülési szinteket érnek 
el. Gratulálunk Dragana és Miloš 
Janović soaring manager mun-
katársainknak ahhoz, hogy első 
helyezést értek el a Conquistador 
Clubban, és teljesítették a gépkocsi 
ösztönző program feltételeit.
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Mirjana Mićić senior manager munka-
társunk egyik legsikeresebb forgalma-
zónk, és csapatának igazi vezéregyéni-
sége. Előadásában ötletes tanácsaival 
rávilágított a leggyakoribb tévhitekre 
és akadályokra, ezenkívül elmagyarázta, 
hogyan építhető ki bizalom és barátság 
az ügyfelekkel, ami azért fontos, mert 
így nyerhetünk kiváló munkatársakat. 
Köszönjük Mirjana kitűnő előadását és 
csodálatos csapatának varázslatos tá-
mogatását.

A Dom Sindikata színpada 
túl kicsinek bizonyult, ami-
kor felhívtuk rá az FLP Euro 
Rally ösztönzőprogram 
összes nyertesét. 2008 feb-
ruárjában munkatársaink 
találkozhatnak Európa legsi-
keresebb forgalmazóival, és 
szereplői lehetnek egy tör-
ténelmi rallynek, amely az 
európai FLP fennállásának 
eddigi legnagyobb méretű 
rendezvénye lesz. Minden-
kinek gratulálunk ehhez a 
nagy sikerhez!
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Aleksov Jordan senior ma-
nager munkatársunk előadá-
sában a lehető legjobb és 
időszerű magyarázatot adott 
céljainkról és arról a rendszerről, 
amelyben tevékenységünket 
vé gezzük. Előadását a marke-
tinghálózat sokéves építése 
közben végzett megfigyelései, 
széljegyzetei és hasznos taná-
csai gazdagították. Tűzzük ki 
céljainkat, és Jordan vezérelve-
inek segítségével eredményes 
munkát végezhetünk!

Születésnapi rendezvényünkön 
meg ünnepeltük Veronika Lom-
janski diamond manager munka-
társunk sikeres FLP-s munkásságá-
nak tizedik évfordulóját. Férjével, 
Stevannal együtt Európa legsikere-
sebb forgalmazó házaspárjai közé 
tartoznak. A kifogásokkal csak elo-
dázzuk a gondok megoldását, és 
menekülünk a valóság elől, pedig 
előbb vagy utóbb szembesülnünk 
kell vele. A Forevertől nagyon sokat 
kaphatunk, mert széles körű mun-

kalehetőséget nyújt, amellyel élve 
tudatosan javítjuk életstílusunkat.

Az első lépcsőfokra fellépni mindig a 
legnehezebb feladat. Marketingter-
vünkben ez a szint jelenti az assistant 
supervisori minősülést. A megérde-
melt kitűzők átadása előtt bejelen-
tettük, hogy újévi rendezvényünket 
a Budapest Sportarénában tartjuk.

BRANISLAV RAJIĆ
területi igazgató
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Hét sikeres és szép év telt el az FLP Bos működésének kezdete 
óta. Noha éppen hogy csak elindultunk, sok-sok munka, 
számtalan eredmény, sok botlás és még több felemelkedés 
jellemezte az elmúlt napokat. Együtt fejlődünk…

Dr. Slavko Paleksić, az 
FLP Bos igazgatója kö-
szönetet mondott Rex 
Maughannak, a vállalat 
alapítójának a csodálatos 
elképzelésért és a felkínált 
lehetőségért, valamint 
minden termékforgalma-
zónak, aki terjeszti ezt az 
eszmét, és ezáltal csapa-
tunkat még erősebbé és 
még jobbá teszi.

Együtt fejlődünk

A z idei jól szervezett, ünne-
pi hangulatú születésnapi 
rendezvényünket – sok-

sok résztvevő jelenlétében – 
Zrinka Vraneš manager és 
Safet Mustafić senior manager, 
szarajevói munkatársaink vezet-
ték. Több volt ez, mint műsor-
vezetés, hiszen a lelkes termék-
forgalmazók tapasztalhatták 
pozitív hozzáállásukat is.
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Együtt fejlődünk

További optimizmussal töltött 
el bennünket dr. Milesz Sán
dor ország igazgató, valamint 
a kíséretében lévő, a szom-
szédos országokból érkezett 
területi igazgatók, akik meg-
erősítették meggyőződésün-
ket: valóban jó úton haladunk. 
Régi szokása szerint dicséret-
ben részesített bennünket az 
elért eredményekért és a jó 
munkáért, ugyanakkor ismer-
tette az újabb célkitűzéseket 
és feladatokat is. 

Megfogadva szavát, még na-
gyobb elszántsággal és még 
jobban fogunk dolgozni, hi-
szen tervei mindig is reálisak, 
és meglévő alapokra épülnek.

aztán jött a meglepetés. 
a színpadon végigvonultak 
a Miss Forever döntősei, 
akik szépségükkel és bájuk-
kal emlékeztettek a 2008. II. 
22–23-án megrendezendő 
budapesti döntőre. Remél-
jük, hogy legalább olyan si-
keresek lesznek ott is, mint a 
hálózatépítésben és a sonya-
termékek alkalmazásában.

Könnyed mozdulatokkal, 
csodálatos népviselettel és 
lelkes szerepléssel kápráztat-
tak el bennünket a bijeljinai 
Semberija művelődési egye-
sület tagjai. Gratulálunk mű-
sorukhoz!

Dr. Dušanka Tumbas 
manager munkatársunk sa-
ját és mások tapasztalataira 
építve mutatta be, hogyan 
tehetjük szebbé és tartalma-
sabbá életünket. a szavakat, 
a képeket, valamint orvos 
kollégáinak és az elégedett 
fogyasztóknak a tapasztala-
tait ötvözve szólt termékeink 
minőségéről.
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Mind a rendezvényen, mind a bulin kedvenc együttesünk, a régi KUM i KUM zenélt. Fantasztikusak voltak..

„Ha nekem sikerült, neked is 
sikerülhet” – ez volt Vaselije 
Njegovanović senior 
manager előadásának a ve-
zérfonala. szellemes előadás, 
számos utalással a díjakra, 
utazásokra, minősülésekre… 
Odaadó munkával, állandó 
kapcsolattartással és hihetet-
len elszántsággal halad egyre 
magasabbra. „szeretnéd elérni 
mindazt, amit nekem már si-
került? Igen? akkor kezdj dol-

gozni!” – fejezte be előadását 
Vaselije. Le a kalappal előtte!

aztán a hölgy következett, 
aki mindezért „felelős” Bosz-
nia-Hercegovinában és szer-
biában. Veronika Lomjanski 
diamond manager, a legked-
vesebb vendég és legfon-
tosabb előadó dr. Slavko 
Paleksić igazgatóval, a ren-
dezvény házigazdájával 
együttműködve egy igazi 

előadást, jobban mondva 
show-t produkált a színpadon. 
Komoly, mégis szellemes da-
rab: arról szól, hogyan lehet új 
munkatársakat bevonni. 

„Nyisd meg a lelkedet, légy 
becsületes és őszinte, és hinni 
fognak neked!” – ez az üzenet 
lényege. Komolyan vettük őt, 
és mégis szívből kacagtunk. 
Veronika és stevo, köszönünk 
mindent!



success day 25

a színpadon az újonnan 
minősült senior manage
re ket, mana ge reket, su
per vis o ro kat, valamint a  
Pre si  dents Club és a 
Con  quis tador’s Club mi-
nősültjeit kö szöntöttük. 
Köszönjük az elvégzett 
munkát és a munkatársaik-
nak biztosított megelége-
dettséget.

Munkatársaink gyakran 
nem megfelelően ismerik a 
sonya-kozmetikát; ez a jö-
vőben változni fog. Siniša 
Blašković manager kozme-
tikai termékeink értékeit és 
minőségét ismertette. szel-
lemesen és rugalmasan – 
ahogy megszoktuk tőle.

Hogyan válhatunk pénz 
és lakás nélkül, de sok-sok 

szeretettel és hittel sikeres 
managerré, hogyan győzhet-
jük le a sorsot és önmagun-
kat – erről szólt eredeti elő-
adásában az „oroszlánszívű” 
hölgy, Vlasta Elez manager.

előfordul, hogy a munkatár-
sak a szorgos munka helyett 
kifogásokat keresnek. „Velem 
is ezt tették, de én lefegy-
vereztem őket” – mondotta 

Meliha Dragić manager.  
Mesélt arról, hogyan kell biz-
tatni a munkatársakat, meny-
nyire fontos a személyes 
példamutatás, hogyan lehet 
feléleszteni bennük a lojali-
tást, a csapatmunka iránti el-
kötelezettséget, a lelkesedést. 

wa manager az FLP alkalma-
zottjai között „kismillió” aján-
dékot osztott szét.

aztán később… a buli az éjszakába nyúlt. Bijeljina 
nem nagy város, de tárt karokkal és nyitott szívvel 
vár mindenkit. Jöjjenek el máskor is!

dr. Slavko PalekSić 
területi igazgató

Fotó: „Tomić”



26 MINŐSÜLÉSEK

Magyarország
Dominkó Gabriella
Tamás János és Tamás Jánosné
Hofbauer Rita és Gavalovics Gábor
Jancsik Melinda
Dobsa Attila és Dobsáné Csáki Mónika
Heinbach József és Dr. Nika Erzsébet
Juhász Csaba és Bezzeg Enikő
Nagy Ádám és Nagyné Belényi Brigitta
Köves Márta
dr. Kardos Lajos és 
dr. Kardosné Hosszú Erzsébet

Szerbia, Montenegró
Mihailović Branko és Mihailović Marija
Novoseljački Slobodan és 
Novoseljački Julka
Micašević Nada
Davidović Mila és Matić Dragan
Milovanović Milanka és 
Milovanović Milisav
Senderak Svetozar és Senderak Dragica
Nuzda Evica és Nuzda Milan
Tomić Nataša és Tomić Dejan
Janković Svetlana és Janković Milan
Petrović Marina

Conquistador Club
2007. NOVEMBER HÓNAP ELSŐ TÍZ LEGSIKERESEBB TERMÉKFORGALMAZÓJA 

A SZEMÉLYES ÉS NON-MANAGERI PONTOK ALAPJÁN
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Horvátország
Draščić Dušan és Draščić Marija
Kraljić-Pavletić Jadranka és 
Pavletić Nenad
Stazić Julijana 
Lesinger Ivan és Lesinger Danica
Jurović Zlatko és Jurović Sonja
Orinčić Marija Magdalena
Matulić Nataša és Matulić Mladen
Zić Nives
Širola Borjan
Vukas Božica

Bosznia és Hercegovina
Ćatić Gaibija és Ćatić Munira
Kudeimati Ali Abdullatif
Crnečević Zećir és Crnečević Samira
Njegovanović Zoran
Varajić Zoran és Varajić Snežana
Babić Mirko és Babić Nada
Smajlović dr. Mirsada
dr. Mehmedagić Sead és 
Mehmedagić Snježana
Alić Amina és Alić Fuad
Njegovanović Grozdana

Szlovénia
Bigec Danica
Iskra Rinalda és Iskra Lučano
Cvijanović Ana és Cvijanović Božidar
Krejči-Hrastar Marjeta és Hrastar Milan
Kepe Andrej és Hofštatter Miša
Pekosak Helena
Batista Ksenija
Hofštatter Daša és Jazbar Marko
Koglot Majda és Koglot Lučjan
Mohorić Brigita

Conquistador Club
2007. NOVEMBER HÓNAP ELSŐ TÍZ LEGSIKERESEBB TERMÉKFORGALMAZÓJA 

A SZEMÉLYES ÉS NON-MANAGERI PONTOK ALAPJÁN

HÓDÍTÓK KLUBJA
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Raj Lajosné és Raj Lajos
Berkics Miklós
Gyapay Árpád és Gyapay Árpádné
Varga Tiborné és Varga Tibor
Mayer Péter  
Tóth Sándor és Vanya Edina 
Lőw Tiborné és Lőw Tibor 
Hári László  
Széplaki Ferencné és Széplaki Ferenc
Szépné Keszi Éva és Szép Mihály
Széplaki Ferenc és Széplakiné Pákozdi Mónika 
Csobánné Szabó Edit és Csobán Lajos
Botis Gizella és Botis Márius 
Bojtor István és Bojtorné Baffi Mária 
Darabos István és Darabos Istvánné
Réfi Lászlóné  
Szegfű Zsuzsa és Pintér Csaba 
Koródi Kovács Elizabetta és Koródi József
Székely János és Juhász Dóra 
Kota Izabela Barbara és Kota Mihajlo 
Mrakovics Szilárd és Csordás Emőke 
Popovac Dusica és Popovac Ratko
Király László és Tenke Eszter
Torcom Julia  
Bertók M. Beáta és Papp-Váry Zsombor
Mohácsi Viktória
Németh Antal és Németh Antalné
Miucin Branka
Keszlerné Ollós Mária és Keszler Árpád
Czomba Lajosné és Czomba Lajos 
Papp Imre és Péterbencze Anikó
Spernjak Ivanka és Spernjak Miodrag 
Paunovic Grozdana és Paunovic Vladimir
Petkovic Aleksandra és Petkovic Bogdan
Novakovic-Dragojlovic Dragana és Ristanovic Radan
Ugrenovic Miodrag és Ugrenovic Olga
Dr. Schmitz Anna és dr. Komoróczy Béla 
Todorovic Gordana
Sindjelic Zoran és Sindjelic Ana
Dr. Molnár Erzsébet
Dr. Horváthné Ollrám Tünde és dr. Horváth István 
Temesváriné Ferenczi Ágnes és Temesvári Andor 
Tanács Ferenc és Tanács Ferencné
Dr. Kertész Ottó és dr. Kertészné Szabó Erzsébet
Csepreghy Jánosné
Czupi Lászlóné és Czupi László
Rudics Róbert Rudicsné és dr. Czinderics Ibolya
Aleksov Jordan és Aleksov Ljubica
Ostojic Boro

EURÓPAI RALLY MINŐSÜLTEK
1. SZINT:

A részvételi szándékot és a meghívott vendég* adatait, kérjük, január 31-ig jelezzétek írásban.

Rácz Edit és Holczer Tibor
Dr. Király Anna és Deák Csaba
T. Nagy Sándorné és T. Nagy Sándor 
Dr. Kiss Ferenc és dr. Nagy Ida 
Köves Márta
Losonczi Gáborné
Dr. Petkovic Nedeljko és Petkovic Milojka
Fehér Istvánné
Hajcsik Tünde és Láng András
Matic Aleksandar és Matic Gordana
Varga Áronné  
Mitrovic Jelena
Ocokoljic Zoran
Bucsi Imréné
Mészáros Istvánné 
Antal Istvánné
Magyar Veronika és Juhász József
Dr. Vörös Mariann és Sámoly Ferenc 
Orosi Gergely  
Buljan Slobodanka és Buljan Stanislav
Dr. Szabó Tamásné és dr. Szabó Tamás
Dr. Tamási András és dr. Tamási Andrásné
Hajdu Kálmán és Hajdu Kálmánné
Dr. Kálmánchey Albertné és dr. Kálmánchey Albert
Szabó Anikó
Miklós Istvánné és Tasi Sándor
Szabó Péter és Szabóné Horváth Ilona
Papp Tibor és Papp Tiborné
Dr. Lovasné Tóth Ottila és dr. Lovas Péter
Szabados Zoltán és Szabadosné Mikus Emese 
Dr. Lazarevic Predrag és dr. Lazarevic Biserka
Dragic Meliha és Dragic Dragan
Predolac Jevremovic Danica és Jevremovic Bozidar
Buljin Rajka és Buljin Sava
Antonijevic Slobodan és Antonijevic Biljana
Glogovac Dragan
Szabóné Jakab Mária  
Szabó Mihályné és Szabó Mihály
Gara Balázs
Kiss Józsefné és Kiss József
Nagy Tímea és Varga László
Kővári Katalin és Füri Nándor
Szencziné Farmasi Judit és Szenczi József
Davidovic Mila és Matic Dragan
Davidovic Svetlana és Davidovic Milan
Lozajic Dimitrovski Snezana és Dimitrovski Hristo
Kordic Bosiljka és Kordic Damir
Jankovic Svetlana és Jankovic Milan
Stevanovic Verica és Stevanovic Rade
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Dimitrovski Aneta
Horváth Tibor és Csanaky Tünde
Mussó József és Mussóné Lupsa Erika
Poldán Anna
Győrfy Árpád és Győrfy Hajnalka 
Kramcsákné Beluzsár Ilona  
Gomilanovic Snezana és Gomilanovic Radoje
Nagy József és Nagyné Koszér Edit
Pejic Milesa és Pejic Milenko
Mijatovic Sonja
Tóth Antalné és Tóth Antal
Kocsis Zoltán és Bakó Barbara
Brankovic Sava
Lukács György és Lukácsné Mózes Zsuzsanna
László Zoltánné és László Zoltán
Farkas Magdolna
Pápai Zita
Barta Csabáné és Barta Csaba
Mitró Attila
Pandurovic Gorica és Pandurovic Aleksandar
Szabóné dr. Szántó Renáta és Szabó József
Csehi Attiláné és Csehi Attila 
Tóth Anna  
Hegedűs Ervin és Hegedűsné Ponyi Tímea
Dalja Milica
Tóth Ildikó
Pallai Zoltán és Pallai Zoltánné
Dr. Gáncsné Braun Andrea  
Halas Tijana és Halas Leon
Mitrovic-Pavlovic Milan és Pavlovic Biljana
Balla Tibor és Balla Tiborné
Mattusich Márton és Mattusich Mártonné
Rusák Patrícia  
Farkas Attiláné és Farkas Attila
Tarjányi Imre és Tóth-Baranyi Anita
Vlajin Dragana
Miskic dr. Olivera és Miskic dr. Ivan
Micasevic Nada
Nikolajevic Tatjana és Nikolajevic Bogdan
Kurucz Levente és Kurucz Leventéné
Szakál Istvánné és Szakál István
Hegedűs Árpád és Hegedűsné Lukátsi Piroska Marietta
Simic dr. Mira
Budai Tamás és Budai-Galambos Andrea
Gallai Attila és Gallainé Bóka Viktória
Kürtös Annamária és Kürtös László
Naánné Kostyál Katalin és Naán Tibor
Maravic Milena és Maravic Milan
Dragic Leonora és Dragic Goran
Heinbach Dárius  
Tóth Róbert László és Tóth Róbert Lászlóné
Oszbach Tiborné és Oszbach Tibor

EURÓPAI RALLY MINŐSÜLTEK
A részvételi szándékot és a meghívott vendég* adatait, kérjük, január 31-ig jelezzétek írásban.

Thuri Nagy Lajos és Oláh Henrietta
Tóth Tímea  
Todorovic Ksenija
Kovacevic Snezana és Kovacevic Milic
Rigó Istvánné  
Hajdu Istvánné és Hajdu István
Baletic Sonja és Baletic Ivan 
Protic Jelica és Savic Dorde
Vajda Lászlóné és Vajda László
Kun Gábor és Kunné Páger Judit
Wéber Ádámné és Wéber Ádám
Szabó Péter
Kovácsné Csóka Bernadett és Kovács Péter
Kljajic Ljubica és Kljajic Novak
Weisz Lászlóné
Marosi Lászlóné
Lábodi Éva
Motyovszkiné Kovács Erika és Motyovszki Csaba 
Tomic Natasa
Demeter Szilvia Anna és Demeter Zsolt
Kiss Attiláné és Kiss Attila
Plavsic dr. Ognjan és Plavsic Vesna
Miletic Prvoslava
Velkovska Vecka
Kapuvári Tibor
Tátrainé Márton Zsuzsanna
Davidovic Milica és Lucic Aleksandar
Dr. Dikó Marian és dr. Kulisics László
Fabián Mária és Fabián Károly
Ostojic Evica
Vuityné Sárándi Klára és Vuity Antal
Fürst Zoltánné és Fürst Zoltán 
Széles Gabriella és Baróti János
Csuti Róbert
Nuzda Evica és Nuzda Milan
Radisic Smiljka
Baranyiné Nyári Zsuzsanna
Őri Tibor
Lancz Judit és Varga Zoltán
Vetró Béla
Balázs Nikolett
Karczag Eszter
Fehér Sándorné és Fehér Sándor
Padányi Zsoltné és Padányi Zsolt
Simon József és Tóth Emese
Konakov Srdjan és Popara Konakov Masa
Kiss Zoltán és Kissné Szalay Erzsébet
Hatos Imre és Hatos Imréné
Horváth Mihály és Unghy Ibolya
Váradi Éva
Medan Emilija
Graora Radovan
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Vlajkov Svetlana és Vlajkov Milan
Bajic Bojana és Bajic Slavisa
Nikolic Ljubica és Nikolic Vojislav
Nemes Roland
Staudinger József
Horváth Alice
Dr. Bozsik Imre
Helmeczi László és Helmeczi Lászlóné Szabó Tímea
Paizs Roland
Slankamenac Aleksandar és Slankamenac Mirjana
Peter Nagy Nora és Peter Norbert
Paksi Istvánné és Paksi István
Németh Mária és Márton Béla
Agg Mónika

Palkó Gyuláné
Szabó László
N. Soltó Kriszta és Soltó Csaba
Petrov Sandra
Djurkic Natasa
Mrksic Dragana
Doderovic Jelena
Damjanovic Tijana
Frisch Mihály és Frisch Mihályné
Szolnokiné Kenyeres Ilona és Tóth László 
Acsádiné Ferenczi Gyöngyi
Traum Lénárd és Traumné Németh Eszter

EURÓPAI RALLY MINŐSÜLTEK

Haim Józsefné és Haim József
Lomjanski Stevan és Lomjanski Veronika
Janovic Dragana és Janovic Milos
Benedeczki Mihályné és Benedeczki Mihály
Bruckner András és dr. Samu Terézia
Burus Marija és Burus Bosko
Ratkovic Marija és Ratkovic Cvetko
Varga Géza és Vargáné dr. Juronics Ilona
Krkljus Ksenija és Krkljus Stevan
Nakic Marija
Knisz Péter és Knisz Edit
Dr. Kardos Lajos és dr. Kardosné Hosszú Erzsébet
Térmegi Lászlóné és Térmegi László 
Bognárné Maretics Magdolna és Bognár Kálmán  
Éliás Tibor  
Schleppné dr. Kasz Edit és Schlepp Péter
Kovács Anna Mária és Gottwald László
Kovács Gyuláné és Kovács Gyula
Stojanovic Emilija és Stojanovic Nenad
Knezevic Sonja és Knezevic Nebojsa
Filipovic Milorad és Filipovic dr. Milena
Czifra Istvánné és Czifra István
Fábián Gábor
Dr. Surányi Katalin és Gazdig Sándor
Dr. Farády Zoltán és dr. Farády Zoltánné
Zöld Józsefné és Zöld József
Ifj. Rékasi János és Sisa Zsóka
Micic Mirjana és Harmos Vilmos
Spasic Ljubomir és Spasic Srbinka
Dr. Lukács Zoltán és dr.Lukácsné Kiss Erzsébet  
Futaki Ildikó  
Strboja Jovanka és Strboja Radivoj 
Petrovic Milena és Petrovic Milenko

2. SZINT:

A részvételi szándékot és a meghívott vendég* adatait, kérjük, január 31-ig jelezzétek írásban.

Almásiné Menyhárt Mónika és Almási Zsolt
Molnárné Kalcsu Klára  
Seresné Bathó Mária és Seres János
Czuczor Aranka  
Milovanovic Milanka és Milovanovic Milisav
Tordai Endre és Tordainé Szép Irma
Bárányné dr. Szabó Éva és Bárány István 
Sövegjátóné Jakabffy Lenke és Léránt Károly
Retter József
Deák Péter és Deákné Gnepa Olga
Maric Jahno Nadica és Jahno Aleksa
Vranes Zrinka
Momcilovic Danica és Momcilovic Novica
Kuzmanovic Vesna és Kuzmanovic Sinisa
Fersch Mártonné és Fersch Márton
Dr. Rokonay Adrienne és dr. Bánhegyi Péter
Péter Gabriella és Péter Zsolt
Skáfár István és Skáfárné Vásár Amália
Dr. Hocsi Mária
Ristic Sara és Ristic Ljubomir
Vuksa Stevan és Vuksa Vera
Stojanovic Olgica és Stojanovic Najdan
Tumbas dr. Dusanka 
Varga László  
Fejszés Ferenc és Fejszésné Kelemen Piroska 
Acimovic Petar és Acimovic Milanka
Czap Anita
Dézsi József és Dézsiné Váradi Erzsébet
Dimitric Ruzica és Dimitric Zivorad
Petrovai Tamásné és Petrovai Tamás
Léránt Károly és Lérántné Tóth Edina
Lapicz Tibor és Lapiczné Lenkó Orsolya
Szelei Jánosné és Szelei János
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EURÓPAI RALLY MINŐSÜLTEK
Csiki Józsefné és Csiki József
Csiki Jánosné és Csiki János
Bersic Olivera és Bersic Fadil
Bodnár László és Varga Krisztina
Bodnár Zoltán és Bodnárné Tóth Ágota
Pardi Zoltán  
Gyenis Brigitta
Bogdán Ervin és Bogdánné Szabó Katalin
Rusák József és Rusák Rozália
Melcherné Nagy Bernadett és Melcher Zsolt 
Gelegonya Klára Judit és dr. Ujhelyi János
Novoseljacki Slobodan és Novoseljacki Julka 
Dr. Horváth Ildikó
Heinbach József és dr. Nika Erzsébet
Mihailovic Branko és Mihailovic Marija
Lieber Brigitta
Székely Adolf  
Farkasné Szécsényi Éva és Farkas István
Barnak Danijela és Barnak Vladimir
Kezic Branka és Kezic Pejo
Mirkov dr. Rozmaring és Mirkov Jovica
Radocaj Dragana és Radocaj Dusko
Hofbauer Rita és Gavalovics Gábor
Gecző László Zsoltné és Gecző László Zsolt
Gecző Éva Krisztina
Gavric Vesna és Gavric Ivan
Petrovic dr. Aleksandar és Djuknic Petrovic Mirjana 
Antalné dr. Schunk Erzsébet és Antal Gyula 
Juhász Júlia Zsuzsanna
Kapitány Mátyás és Kapitány Mátyásné
Dr. Czap Lajos és dr. Czap Lajosné
Gonovics István
Davidovic Milica és Lucic Aleksandar

Filic Zorica és Filic Dragan
Kocsis János és Kocsis Jánosné
Nyári Róbert Zsolt és Nyáriné Tóth Katalin
Tálosné Tomisa Erika és Tálos Attila
Bodnár Józsefné és Bodnár József
Merkel Tímea és Kovács Tibor 
Schneider László és Schneider Lászlóné
Tímár Béla Vincéné és Tímár Béla Vince
Kocsis Norbert és Báló Barbara Zsanett 
Skoric Zoran és Skoric Dragica  
Dr. Petrovic Zorica és Petrovic Aleksandar
Sulak Nancy
Kozó Imréné és Kozó Imre
Orbán Tamás és Orbán Tamásné
Laposáné Kocsis Ibolya és Laposa Jenő István
Jovanovic Tatjana
Tomic Sofija és Tomic Ljubisa
Hermánné Vaspöri Rita és Hermán Béla 
Graora Rados
Jovanovic Sasa és Jovanovic Verica 
Fülöp Valéria
Berbakov Biljana és Berbakov Branislav
Momcilovic Soka és Momcilovic Dragoslav
Hortobágyi Péter
Kuncak Lidija
Valent Samo
Senderak Svetozar és Senderak Dragica
Scekic Ljiljana és Scekic Zoran
Paljevac Sabiha és Paljevac Jonuz
Karasz György és Karasz Györgyné
Kolozsvári Gábor
Valkai Anett
Vujosevic Miladin és Vujosevic Olgica

Rezván Pál és Rezvánné Kerek Judit
Vágási Aranka és Kovács András
Kása István és Kása Istvánné
Bunjevacki Jovanka és Bunjevacki Zivojin
Bracanovic Branislav és Bracanovic Marija
Szeghy Mária  
Gulyás Melinda  
Kljajic Slobodanka és Kljajic Milan

Tóth János és Tóth Jánosné
Zurka Dragana és Zurka Radisa
Farkas Eszter és Firisz Imre
Dr. Bálint Zoltán és dr. Bálintné dr. Molnár Zsuzsanna
Jankovic Nebojsa és Tomic Katarinu
Peric Zorica és Peric Zoran
Kerékgyártó Miklós Róbert

3. SZINT:

A részvételi szándékot és a meghívott vendég* adatait, kérjük, január 31-ig jelezzétek írásban.

* Meghívott vendég: Az Európai Rally „Ösztönző Út”-nak minősül, ezért két fő részvételét teszi lehetővé. Amennyiben a forgalmazói státuson a házastárs 
neve nem szerepel, vagy a házastárs nem tud részt venni az utazáson, a vállalat lehetőséget biztosít egy plusz fő részvételére – aki korát és más, a szponzo-
rálhatóságára vonatkozó feltételeket tekintve is megfelel –, hogy a minősülttel együtt utazhasson. Az út továbbra sem ruházható át. Európai Rally-jegyek a 
nem minősültek számára február 5-től vásárolhatóak az irodáinkban.
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FLP Albánia, Magyarország, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Szerbia, Montenegró, Szlovénia

Együtt a siker útján

Balázs Nikolett
Böröcz Péter
Demcsák L. Miklós  
Dr. Sánta Ilona és Novográdecz Tibor
Fabián Mária és Fábián Károly
Hollóné Kocsik Judit és Holló István

Hubacsek Ágota  
Hyrossné dr. Biró Judit és Hyross Andás
Jassek  Beáta
Karasz  György és Karasz Györgyné
Kerékgyártó  Miklós Róbert
Kocsis  Imre és Száraz-Nagy  Brigitta

Márton  Krisztina és Mezei  Mihály Tibor
Muladi  Annamária
Naánné Kostyál  Katalin  és  Naán  Tibor
Pongrácz  Erika  
Purda  Antal
Simon  János

Stahlmayer  Sándor
Szalay  Katalin
Tejes  Zsuzsanna
Tóth  Anett  
Vajda  Lászlóné  és Vajda  László
Vareha  Mikulas

Manager szintet ért el

Antalné Gombos  Tünde és Antal  András
Bársony  Balázs és 
Bársonyné Gulyka  Krisztina
Borka  Csaba és Borkáné Lévai  Anikó
Boskó  Hilda és Boskó Béla
Csernus  László és Vargáné Potyi  Beatrix 
Dr. Gombos  Zita
Fábián  László és Pusztai  Kitti
Fehérváry  Béláné
Fekete  Zoltánné  és Fekete  Zoltán
Gara  Balázs

Horváth  Szilvia
Jovanović Tatjana
Kéri  Andrea és Kreutz  Balázs
Kepéné Bocskor  Edina
Kerékgyártó  Józsefné és 
Kerékgyártó József
Kertészné Vincze  Andrea és Kertész  Zsolt
Kis-Jakab  Edina
Kolozsvári  Gábor és Kolozsvári Anikó
Kovács  Éva
Kungl  Attila

Labancz  István és Fehérváry  Éva
Laposa  Jenő István és 
Laposáné Kocsis  Ibolya
Mendi  Ferencné és Mendi Ferenc
Molnárné Jorgova  Mária
Nagy  Csaba
Nuzda  Evica és Nuzda Milan
Nyári  Róbert Zsolt és 
Nyáriné Tóth  Katalin
Püspökiová Ildikó
Sebők Noémi

Senderak Svetozar és Senderak Dragica
Seres Máté  
Sulak Nancy
Szórád Erzsébet
Tanev Dimiter
Tokai Tekla  
Tóth László és Tóthné Ács  Katalin
Tóth László és Tóthné Kovács  Katalin
Tóth János
Vetró Béla
Újvári Anita

Assistant manager szintet ért el

Almási Péter és Lénárt  Noémi
Májinkáné Juhász Andrea és 
Majinka  András
Antal  Mária
Azab  Ildikó és Azab Amir
B. Zsoffay  Klára és Bärnkopf  Zsolt
Bakos  Tibor
Baltazárová  Zuzana
Bartók  Lászlóné
Beleznay  Zsolt és Beleznay Krisztina
Berta  Gáborné és Berta Gábor
Beszterczey  Judit
Beszterczeyné  Skultéti Mária
Bognár  Károly és Bognárné Berecz  Csilla
Bóka  Zoltánné és Bóka Zoltán
Bollér  Erzsébet
Boros  Tibor
Crnčević  Zečir és Crnčević Samira
Csertáné Kiss  Ilona
Csinger  Norbert
Dankó  György és Dankó Györgyné
Deák  Tibor
Deák  Zoltán
Dénes  Ágnes

Dénesné Árva  Judit
Deszkovics  Renáta
Dinnyés  Nóra
Dohány  Anna
Dr Stamenić  Lidija és Stamenić  Milosav
Dr. Bognárné Kerékgyártó Mária és 
dr. Bognár Miklós
Dr. Gergely  Piroska
Dr. Horváth-Gaudi  Andrásné
Dr. Keresztes  Emília
Dr. Kovácsyné Bárány  Piroska
Dr. Kovátsné Tóth  Erika és 
dr. Kováts  Gábor
Dragicevic  Angelina és Dragicevic 
Radivoje
Erdélyi  Miklós
Fejes  Attila
Feketéné Ekhardt  Ildikó
Fodor  Anita
Fürst  Zoltánné és Fürst Zoltán
Gadzo  Anka 
Glavaski  Gordana és Glavaski Branko
Görbics  Lajos
Gudmonné Lóki  Szilvia

Gulyás  Istvánné és Gulyás István
Gyuricza  Andrea
H. Szabó  Péter és H. Szabó Péterné
Harmos  Rózsa
Hegedűs  Gábor és Hegedűs Anikó
Hencz  István és Henczné Házi  Erzsébet
Herczeg  Éva és Ombódi  Norbert
Herczeg  László és Herczeg Lászlóné
Homonnainé Szabó  Ildikó és 
Homonnai  Ferenc
Horváth  Anikó
Hufnágelné Vízi Tünde és Hufnágel  László
Imréné Besenczi  Beáta és Imre  Zoltán
Jeges  Ágnes
Juhász-Dora  Ferencné
Jutrić  Danica és Jutrić Vlado
Kálmándy  Péterné és Kálmándy Péter
Kalmár  Krisztina
Karácsony  Sándor és Karácsonyné  
Váradi Gyöngyi
Karsai  Szilvia
Katona  Ágnes és Polgár  Antal
Kernya  Brigitta
Kertenicsné Lendvay  Mónika és 

Kertenics József 
Komendátné Szabó  Éva Mónika és 
Komendát Attila 
Koós  Lajosné és Koós Lajos
Kovačec  Mirjana
Kovács  Irén
Kovács  Mihályné és Kovács Mihály
Kovács  Zsolt
Kovácsné Csatai  Aliz és Kovács  Imre
Krébeszné Bártfai  Orsolya és 
Krébesz  János
Krizsán  Pálné és Krizsán Pál
Kuzmanović  Svetlana
Lados  Veronika
Lakatos  Petra
Leidelker  Ilona
Lévai  Györgyné és Lévai György
Lovas  Erzsébet
Lukačova  Adriana és 
Lukač Mudr.  Ludovit
Mágocs  Melinda
Major  Tímea
Maksimović  Ljiljana és 
Maksimović Milan

Supervisor szintet ért el

Dénes Éva és Horányi Péter
Dobsa Attila és Dobsáné Csáki Mónika
Dominkó Gabriella  

Heinbach József és dr. Nika Erzsébet
Lukács László György
Nagy Gabriella és Nagy Ervin

Pardi Zoltán  
Szabó Ildikó
Wehliné Mezei Aranka és Wehli Péter

Senior manager szintet ért el
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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
Botka Zoltán és Botka Zoltánné
Császár Ibolya Tünde
Csepi Ildikó és Kovács Gábor
Csuka György és Dr. Bagoly Ibolya
Csürke Bálint Géza és Csürke Bálintné
Dobsa Attila és
Dobsáné Csáki Mónika
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
dr Kálmánchey Albertné és
dr Kálmánchey Albert
Dragojević Goran és Dragojević Irena
Dr. Dušanka Tumbas
Fejszés Ferenc és 
Fejszésné Kelemen Piroska
Futaki Gáborné
Gecző László Zsoltné és 
Gecző László Zsolt
Gecző Éva Krisztina
Gulyás Melinda
Hajcsik Tünde és Láng András
Halomhegyi Vilmos és Halomhegyiné 
Hofbauer Rita és Gavalovics Gábor
Molnár Anna

Haim Józsefné és Haim József
Hanyecz Edina
Hári László
Heinbach József és dr. Nika Erzsébet
Jakupak Vladimir és Jakupak Nevenka
Jancsik Melinda
Janovic Dragana és Janovic Milos
Juhász Csaba és Bezzeg Enikő
Dr. Kardos Lajos és dr. Kardosné 
Hosszú Erzsébet
Kása István és Kása Istvánné
Keszlerné Ollós Mária és Keszler Árpád
Kibédi Ádám és Ótós Emőke
Klaj Ágnes
Knisz Péter és Knisz Edit
Knežević Sonja és Knežević Nebojša
Kovács Gyuláné és Kovács Gyula
Kovács Zoltán és 
Kovácsné Reményi Ildikó
Köves Márta
Kuzmanović Vesna és Kuzmanović Siniša
Kulcsárné Tasnádi Ilona és Kulcsár Imre
Lapicz Tibor és Lapiczné Lenkó Orsolya
Dr. Lazarevic Predrag és 
Lazarevic Biserka
Lénárt Károly és 
Lénártné Tóth Edina
Dr. Lukács Zoltán és dr. Lukácsné 
Kiss Erzsébet
Mussó József és Mussóné Lupsa Erika
Mayer Péter
Márton József és Mártonné Dudás Ildikó
Miklós Istvánné és Tasi Sándor
Milanović Ljiljana
Molnár Attila
Molnár Zoltán
Nakić Marija
Milovanovic Milanka és
Milovanović Milisav
Mićić Mirjana
Miškić Dr. Olivera és Miškić Dr. Ivan
Mrakovics Szilárd és Csordás Emőke
Nagy Ádám és Nagyné Belényi Brigitta
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 
Rezván Pál és Rezvánné Kerek Judit
Révész Tünde és Kovács László
Pintér Csaba és Szegfű Zsuzsa
Ramhab Zoltán és
Ramhab Judit 
Róth Zsolt és Róthné Gregin Tímea
Rudics Róbert és
 Rudicsné dr. Czinderics Ibolya
Dr. Steiner Renáta
Stilin Tihomir és Stilin Maja
Sulyok László és Sulyokné Kökény Tünde
Szabó Ferencné és Szabó Ferenc
Szabó Ildikó
Szabó Péter és Szabóné Horváth Ilona
Schleppné Dr. Käsz Edit és Schlepp Péter
Szabados Zoltán és 
Szabadosné Mikus Emese
Dr. Szabó Tamásné és dr. Szabó Tamás
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
Tordai Endre és Tordainé Szép Irma
Ugrenović Miodrag és Ugrenović Olga
Vitkó László
Zakar Ildikó

II. szint

Botis Gizella és Botis Marius
Budai Tamás
Császár Ibolya Tünde

Czeléné Gergely Zsófia
Dominkó Gabriella
Gecse Andrea     
Hertelendy Klára
Illyés Ilona     
Juhász Csaba és Bezzeg Enikő
Ocokoljić Daniela 
Papp Imre és Péterbencze Anikó
Ratkovic Marija és Ratkovic Cvetko
Rózsahegyi Zsoltné és Rózsahegyi Zsolt
Dr. Schmitz Anna és Dr. Komoróczy Béla
Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin és 
Dr. Seres Endre
Siklósné Dr. Révész Edit és Siklós Zoltán
Tóth Csaba
Tóth István és Zsiga Márta
Varga Géza és Vargáné Dr. Juronics Ilona

III. szint

Berkics Miklós
Bíró Tamás és Orosházi Diána
Fekete Zsolt és Ruskó Noémi
Bruckner András és Dr. Samu Terézia
Buruš Marija és Buruš Boško
Éliás Tibor
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
Senk Hajnalka
Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin és 
dr. Seres Endre
Szabó József és Szabó Józsefné
Szépné Keszi Éva és Szép Mihály
Tóth Sándor és Vanya Edina
Utasi István és Utasi Anita
Varga Róbert és
Vargáné Mészáros Mária
Vágási Aranka és Kovács András

Mándity  Zorán
Maravić  Stoja és Maravić Dušan
Mareščuk  Ljiljana
Markó  Julianna
Martos  Géza
Martos  Gézáné  és Martos  Géza
Máté  György és Csabai  Judit
Mészáros  Ferencné
Mezővári  Zoltánné
Micović  Dragica és Nedić  Dušan
Mijušković  Vera és Mijušković Zoran
Minorits  Péter és 
Minoritsné Bogár  Andrea
Momčilović  Draga és  
Momčilović Miroslav
Nagy  Antalné
Nagy-Mélykuti  Mária és Lisóczki  Zoltán
Nagyné Bojté  Andrea és Nagy  László
Németh  Veronika

Nikolić  Miroslava és Nikolić Hranislav
Novoseljački  Nenad
Nyitrai  Zoltánné
Oláh  Károly
Olajos  Bertalan
Olszewszki  Sándorné
Pardi  Gézáné
Pardiné Hőgyes  Mariann
Péli Gergely  János
Péter Szabó  Gizella
Petőné Novák  Tünde és Pető  Gábor
Pintérné Zelizi  Mária és Pintér  István
Primó  László
Putniković  Mirjana és Putniković Milan
Racskó  Tiborné  és Racskó  Tibor
Radetzky  Marietta
Radics  Józsefné
Schubertné Bognár  Andrea és 
Schubert  Sándor

Sebestyén  Rita
Simitska  Tímea
Sirola  Borjan
Spiegelhalter  Julianna
Srećković  Verica és  Srećković Srđan
Szapáry Györgyné és Szapáry György
Székely  Krisztina és Kalocsai  Gábor
Szabad  Krisztina és Deli  István
Szabó  Gáborné és Szabó Gábor
Szkoklik  Vilmos és Szkoklik Vilmosné
Szórád  Ottóné
Sütő  Istvánné
Takácsné Túróczky  Henriett és 
Takács  Krisztián
Tar  Zoltán
Tarnócziné Lenner  Katalin és 
Tarnóczi  Lajos
Tokaji  Ferenc Zsolt
Torma  Tamásné és Torma Tamás

Tot  Rozalia
Tóth  Józsefné és Tóth József
Tóth  Csaba
Tóth  Andrea és Vágó  Ádám
Tóth  Erika
Tóth  Sándor és Répássy  Krisztina
Traum Lénárd és Traumné Németh Eszter
Ujj  Péter
Ujvári  Erika
Vedresné Polefkó  Katalin és 
Vedres  Lajos
Vietorisz  József Zoltán és 
Vietorisz Zsuzsanna
Vujnović  Jovanka
Wippelhauser  Zsolt
Zag  Ernőné
Zsoffay  Róbertné és Zsoffay Róbert
Zsótér  Nikolett
Üveges  Erika és Üveges Zoltán

A személygépkocsi-vásárlás ösztönző programjának nyertesei



34 közlemények

Tisztelt Forgalmazóink!
Eseménynaptár – 2008: 1. Success Day: 2008.01.19., 2. 
európai Rally Február 21-23-ig, 3. Sucess Day: 2008.03.09.,  
4. manageri találkozó: 2008.05.09, 5. Sucess Day: 2008.05.10.,  
6. Sucess Day: 2008.06.21., 7. Sucess Day: 2008.07.19.,  
8. Sucess Day: 2008.09.20., 9. Sucess Day: 2008.10.18., 
10. Sucess Day: 2008.11.15., 11. Sucess Day: 2008.12.20.

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 honlapon a Forever folyóirat aktuális és korábbi számai  
a „forever” jelszó megadásával, fotógalériánk pedig a „success” 
jelszó megadásával érhető el. 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 Kereskedelmi 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. 

•  Budapesti raktáráruház: 1183 Budapest, Nefelejcs u. 9–11., 
tel.: +36-1-291-8995. 
kereskedelmi igazgató: Dr. Gothárd Csaba

•  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

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.

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.

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

Sziráki közlemények:
Hotel kastély Szirák, 3044 Szirák, Petőfi u. 26.
Tel: +36-32-485-300, fax: +36-32-485-285
Szálloda igazgató: király katalin

MAGYARORSZÁGI IRODÁK KÖZLEMÉNYEI
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SZERBIAI IRODÁK KÖZLEMÉNYEI

•  Belgrádi iroda: 11000 Beograd, Kumodraška 162., 
tel.: +381-11-397-0127. nyitvatartás hétfőn, kedden és csütörtökön 
12,00-19,30, szerdán és pénteken 9,00-16,30 óra között.

•  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, Bartók Béla 80., tel.: +381-24-792-195. 
nyitva tartás munkanapokon 8.00–16.00 óra között. 
Területi igazgató: Branislav Rajić

–  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.
kedden 13.00–16.00 és pénteken 14.00–16.00 óra között 
konzultációra várja hívásaikat.
Dr. kaurinović Božidar szerdán és csütörtökön 12 és 14 óra között 
konzultációra várja hívásaikat a +381-21-636-9575-ös telefonszámon.

A Kereskedelmi 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. Irodavezető: enra Hadžović

A boszniai irodákban telefonos rendelés esetén a következő 
számokat lehet tárcsázni (új forgalmazók bejelentése telefonon 
keresztül nem lehetséges): +387-55-211-784 Bijeljina és +387-33-
760-650 Szarajevó.

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. 

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
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HORVÁTORSZÁGI IRODÁK KÖZLEMÉNYEI

•  Zágrábi iroda: 10000 Zágráb, Trakošćanska 16., 
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 raktáráruház címe: Vasút u. 14., 9220 lendva, 
tel.: +386-2-575-12-70, fax: +386-2-575-12-71, 
e-mail: forever.living@siol.net  
nyitva tartás hétfőn 12.00–20.00, keddtől péntekig 9.00–17.00 óráig. 
Területi igazgató: Andrej kepe

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

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

www.fl pseeu.com  az interneten

10.00   Gecző László Zsolt és Gecző László Zsoltné
– A marketing rendszer szabadsága

10.20  Termékismertető – Pro6
10.25  Termékismertető – Nature’s 18
10.28  Termékismertető – Aloe2Go
10.30  Minősülés – Super Rally
11.12  A Shadows Hungary Band koncertje
11.30  Dr. Samu Terézia – A csodálatos aloe meséje
11.55  Léránt Károly – A lehetetlen nem létezik
12.20  Michael Strachowitz – Sikeres hálózatépítés az FLP-nél
13.20  Lui koncertje
13.40  Sonya Show 2005, Debrecen
14.25  Interjú Szekér Mariannal
14.50  Rajkó zenekar
15.05  Aidan O’Hare európai alelnök előadása
15.25  FLP-himnusz
15.30  Gregg Maughannak, az FLP alelnökének előadása
15.45  Pataky Attila és az Edda koncertje
16.05  Rex Maughannak, az FLP elnök-vezérigazgatójának beszéde
16.35  Dr. Schmitz Anna – Forever ásványvíz

16.55  Az FLP marketingterve
17.15  Katrin Bajri – Rendszerrel a csúcson
18.10   Bencze Ilona és Maros Gábor – Dalok a Cabarett Bonbonier-ből
18.30  Dominkó Gabriella – Kitartás, lendület,összetartás és hit
18.55  Hegedűsné Lukátsi Piroska –  Álomból valóság
19.30  Interjú Perina Péterrel
20.20  Holiday Rally – Porec
21.20  A Borágó lemezbemutató koncertje
21.40  Fekete Zsolt – Vedd fel a ritmust
22.00  Gecző László Zsolt és Gecző László Zsoltné

– A marketing rendszer szabadsága
22.20  Termékismertető – Pro6
22.25  Termékismertető – Nature’s 18
22.28  Termékismertető – Aloe2Go
22.30  Minősülés – Super Rally
23.12  A Shadows Hungary Band koncertje
23.30  Dr. Samu Terézia – A csodálatos aloe meséje
23.55  Léránt Károly – A lehetetlen nem létezik
00.20  Michael Strachowitz – Sikeres hálózatépítés az FLP-nél
01.20  Lui koncertje

01.40  Sonya Show 2005, Debrecen
02.25  Interjú Szekér Mariannal
02.50  Rajkó zenekar
03.05  Aidan O’Hare európai alelnök előadása
03.25  FLP-himnusz
03.30  Gregg Maughannak, az FLP alelnökének előadása
03.45  Pataky Attila és az Edda koncertje
04.05  Rex Maughannak, 

az FLP elnök-vezérigazgatójának beszéde
04.35  Dr. Schmitz Anna – Forever ásványvíz
04.55  Az FLP marketingterve
05.15  Katrin Bajri – Rendszerrel a csúcson
06.10  Bencze Ilona és Maros Gábor 

– Dalok a Cabarett Bonbonier-ből
06.30  Dominkó Gabriella – Kitartás, lendület,összetartás és hit
06.55  Hegedűsné Lukátsi Piroska –  Álomból valóság
07.30  Interjú Perina Péterrel
08.20  Holiday Rally – Porec
09.20  A Borágó lemezbemutató koncertje
09.40  Fekete Zsolt – Vedd fel a ritmust

ALBÁN IRODA KÖZLEMÉNYEI

•  Albánia, Tirana Reshit Collaku 96. Villa Forever 36.
Fax: +355 4230 535

Területi igazgató: kálovits Gergő Géza, tel.: +36-20-5755-553

Lendvai iroda



BŐRÁPOLÓ 
KÉSZLET 
A Sonya bőrápoló készlet a tisztítás, hid-
ratálás, valamint a bőr egészségét és 
ragyogását szolgáló öt alaplépés nél-
külözhetetlen eszközeit tartalmazza. 
Az arctisztító tej, az élénkítő toner, az 
ápoló szérum, a bőrvédő krém és a 
mélytisztító bőrradír egy készletben 
friss és ragyogó bőrt garantálnak. 
Alkalmazza, amit öt lépésben kínál 
a Sonya, és élvezze a kényeztetést, 
amelyet a bőre megérdemel!

1. LÉPÉS
PURIFYING CLEANSER
ARCTISZTÍTÓ TEJ 177 ml
Különleges összetételű, aloe verát és gyümölcskivonatokat 
tartalmazó arctisztítónk kíméletesen és alaposan távolítja el a 
sminket és szennyeződéseket. Nem szárítja ki, használata után 
lágy, friss és tiszta lesz a bőr. Minden reggel és este tisztítsa meg 
bőrét az aloe arctisztító tejjel. 

2. LÉPÉS
REFRESHING 

TONER 
ÉLÉNKÍTŐ TONER 177 ml

Alkoholmentes bőrfrissítő tonikunk 
magas aloe vera- és fehértea-

tartalmának köszönhetően létfontosságú 
nedvességpótló anyagokat biztosítva 

gondoskodik bőre tökéletes 
hidratáltságáról. Használja minden reggel 

és este a Sonya Aloe arctisztító tej után. 



CareCareCareSkin

5. LÉPÉS
DEEP-CLEANSING 

EXFOLIATOR
MÉLYTISZTÍTÓ BŐRRADÍR – 118ml

Van, hogy bőre különleges tisztításra vágyik, ám fontos az 
irritáló, durva összetételű bőrradírokat elkerülni. Mélytisztító, 

mégis kímélő hatású készítményünk aloe verával és természetes 
jojobagömböcskékkel tökéletes megoldást biztosít. Használja 

hetente kétszer, a Sonya aloe arctisztító tej után.

3. LÉPÉS
NOURISHING SERUM
ÁPOLÓ SZÉRUM 118 ml
E nagyszerű szérum beállítja bőre nedvességtartalmát, 
miközben sugárzóan fiatalos eredményt biztosít. Használja 
minden reggel és este a Sonya Aloe élénkítő toner után. 

4. LÉPÉS
BALANCING 
CREAM
BŐRVÉDŐ KRÉM 71g
Aloe verát, egyéb bőrtápláló hatású összetevőket, valamint 
kiváló hidratálókomponenseket tartalmaz, így biztosítja 
bőre tökéletes hidratáltságát és ragyogását. Használja 
minden reggel és este az aloe ápoló szérum után.



40 forgalmazóink tollából

E l voltam ragadtatva. De foly-
tatta… azt mondta, kíváncsi 
egy „agymosott” társaságra. 

azonnal lelohadt a kedvem, 
amelyet az önmeghívás gene-
rált. Pont ez a dolog késztetett 
arra, hogy megfogalmazzam az 
ezzel kapcsolatos gondolatai-
mat. neki és mindazoknak, akik 
még nem értik, hogy mit szere-
tünk a hálózatépítésben.

(nagy szerencsém volt, 
hogy Éliás tibor révén pont 
dr. Pavkovics máriával találkoz-
hattam, aki ezekről a dolgokról 
hasonlóan gondolkodik, akitől 
részben megerősítést kaptam az 
életből szerzett tapasztalataimat 
illetően, aki további tanulásra 
és önvizsgálatra ösztönzött, és 
aki könyveket adott a kezembe, 
hogy ne csak ösztönösen, ha-
nem tudatosan éljek.)

amikor ezekről a dolgokról 
beszélek:

„Hagyj már ezzel az amerikai 
módival!” – mondják. „te sze-
rencsés vagy!” „te ügyes vagy!” 

A minap találkoztam egy régi barátommal. Amikor 
meghallotta, hogy hálózatépítéssel foglalkozom, 
legnagyobb meglepetésemre nem hülyézett le! Sőt! 
Megkért, hadd jöjjön velem egy rendezvényünkre.

SzáSz MariannE

sikeres…
Légy

„tebenned vannak ilyen adott-
ságok!” – miközben nem tudják, 
hogy ezt a viselkedésformát én 
is tanultam.

nem tréningeken, nem köny-
vekből – ez az „én időmben” 
elutasított ága volt a tudomány-
nak –, hanem az élet tanított rá 
mint szabadúszó művészt.

Harmincöt évet töltöttem el 
alkalmazott   grafikusként, nem 
parírozva az akkori rendszernek. 
Ennek természetes következ-
ményeként nem kaptam csalá-
di pótlékot, gyest, nem kaptam 
semmit. a megélhetésemről ma-
gamnak kellett gondoskodnom, 
s csak első osztályú munkával 
maradhattam talpon. a kezem 
nyomán a 80-as években szü-
letett grafikák közül is „él” még 
a mai napig néhány. komoly 
nevet szereztem a szakmában, 
s más oldalról a verseimmel és 
fotóimmal is. Ennek ellenére, ha 
nem akartam talajt veszteni, ész-
re kellett vennem azokat a jelzé-
seket, amelyeket az élet naponta 

küldött. minden rossz döntésem 
a megélhetésemet veszélyeztet-
te. a gyerekeim jövőjét. Sőt! ma 
már hihetetlennek tűnik, de a 
mindennapi kenyerünket.

most visszatekintve a múlt-
ra, felismerem azokat a jelensé-
geket, amelyek nap mint nap 
előbbre vitték a szekeremet. A 
hitem, az önbizalmam, az 
erkölcsi tartásom, amelyet a 
szülői házban és az akkor még 
e tekintetben szigorú peda-
gógusaimtól kaptam. Ezek az 
értékek nem „veleszületett” 
tulajdonságok. Ezeket ma-
gunktól, magunknak kell 
megszereznünk, felépíte-
nünk – szerencsés esetben – 
otthonról hozott segítséggel 
és önfejlesztéssel.

Ebben tudnak segítséget 
nyújtani a sikeres hálózat-
építők, a személyiségfejlesztő 
trénerek, hogy ne keserves ta-
pasztalás, hanem tanulás árán 
juthassunk az információhoz. 
Ők visszavezetik az embert az 

ösztöneihez, a hitéhez. Sze-
retnék megtanítani azt, ami az 
ember sajátja volt eredendően, 
a bizonyosságot, hogy életreva-
lóak vagyunk, hogy végre tud-
juk hajtani azokat a feladatokat, 
amelyek az életben maradáshoz 
szükségesek.

az ipari forradalomig az em-
ber együtt élt a természettel, an-
nak részese volt. képes volt meg-
termelni a szükségleteit fedező 
élelmiszert, képes volt elejteni a 
vadat, pedig nem álltak rendelke-
zésére azok az eszközök, amelyek-
re mi ma olyan büszkék vagyunk, 
s amelyeknek nagy része van 
abban, hogy kiszolgáltatottakká 
lettünk az ipari termelésnek, a gé-
pesített és „agyonvegyszerezett” 
mezőgazdaságnak.

Vajon mi az oka annak, hogy 
megfogyatkoztak a polihiszto-
rok? Hogy egyre kevesebb em-
ber képes – nemcsak hazánk-
ban, Európában, de az egész 
világon – akár a saját ellátásáról 
gondoskodni?
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a cikkek tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget! minden jog fenntartva! 

a hálózatépítés 
egyik legfontosabb 

elemének 
a személyiségfejlő-

dést tartom

a képlet nagyon egyszerű.
anyáink és apáink, a modern 

világ „rabszolgái” elszakadtak a 
gyökereiktől. a reggeltől estig 
való munkavégzés mellett nem 
maradt idejük továbbadni az 
örökséget, azt a tudást, amely 
alkalmassá tenne bennünket az 
öngondoskodásra.

Sebaj! – gondolhatod. – majd 
megveszem a boltban azt, ami 
hiányzik! Csak azt nem veszed 
észre, hogy az iparilag előállított 
élelmiszer milyen egészségtelen 
(lassanként szoktattak hozzá!). 
azt sem látod, hogy milyen 
szisztematikusan szoktattak le a 
gondolkodásról, arról, hogy láss, 
hogy meglásd, milyen nyomo-
rúságos bérért dolgozol, s hogy 
felismerd a lehetőségeidet. meg-

IMPRESSZUM

tanítottak beletörődni. „a törpe 
az az óriás, aki beletörődött a 
sorsába!” (Czele györgy)

a személyiségfejlesztés az a 
szokás, az a képesség, amelynek 
segítségével helyreállíthatod az 
egészséges gondolkodást. meg-
tanulhatod, hogy azok ítélik el a 
pénz birtoklását, akik képtelenek 

megszerezni, akik nem akarnak 
kimászni a számukra már szüle-
tésük előtt előkészített csapdá-
ból. akik a gyerekkori beidegző-
déseket nem tudják – és sajnos 
sokan nem is akarják – felülírni, 
mert félnek a felelősség vállalásá-
tól. mert erre sem tanították meg 
őket. (a szülők az iskola kapuján 
is behajtanak, hogy a gyereknek 
egy métert se kelljen gyalog 
megtennie, „védik” széltől, hideg-
től, melegtől, naptól, esőtől. nem 
tanítják meg arra, hogy maguk 
döntsenek: felveszik-e a kabátot, 
vagy sem. nem tanulja meg a 
gyerek a döntés kockázatát, és 
azt sem, hogy a döntéseinek kö-
vetkezményei vannak.)

Hivatkozhatunk persze a kö-
rülményekre amelyben „neve-
lődtünk”, hogy mentsük szüleink 
„mundérjának becsületét”, ahe-
lyett, hogy végiggondolnánk: a 
szüleink is „csak” emberek, akik-
nek joguk volt (van) a tévedésre. 
Nem ítélkezünk a kritikával, 
egyszerűen megtanulunk más-
képpen élni, mint amit tőlük lát-
tunk, hallottunk. Elfogadjuk azt a 
tézist, hogy ha más eredményt 
akarunk, mint amit ők képe-
sek voltak produkálni, más-
képpen kell cselekednünk.

Ez a folyamat csak a szemé-
lyiségfejlődés „árán” jöhet létre. 
mihelyt képesek leszünk meg-
látni a hibáinkat, lehetőségünk 
lesz kijavítani azokat. Ahogy 
változik a személyiségünk, és 
ezáltal új szokásokat veszünk 
fel, úgy fog változni körülöt-
tünk a világ.

Valójában mi változunk, és 
egy újfajta megítéléssel másnak 
fogjuk látni az amúgy változat-
lan világot! (gondolj a vonatra. 
Hogy szaladnak a sínek mellett a 
fák! Vagy csak úgy látjuk? tudod, 
hogy ez csak optikai csalódás.) a 
személyiségfejlődésen keresztül 
eljuthatunk abba az állapotba,

 amikor az addig rossznak hitt  –
dolgokat jónak fogjuk látni,
 nem a körülményeket fogjuk  –
okolni,
 amikor képesek leszünk arra,  –
hogy a döntéseinket ne a si-
kertelenek tapasztalásai mo-
tiválják,
 amikor elkezdünk bízni ön- –
magunkban.

És ez a TITOK!

ne sajnálj hát időt és akár 
pénzt fektetni saját magadba, 
mert ez a legjobb beruházás. a 
legmagasabb hozamot ebből 
a projektből veheted ki. azt hi-
szed, az a nyolc osztály nem ke-
rült pénzbe? És a diplomád? De 
bizony! nem is kevésbe. Csak azt 
nem TE fizetted ki. S bármennyi-
be került is, önmagában nincs 
haszna. a bizonyítvány sokszor 
csupán arra predesztinál, hogy 
beállj szüleid mintájára egy 
„multihoz” rabszolgának. De ha 
gondolkodásmódod megválto-
zik, ha képes vagy törölni a selej-
tes kódokat, ezáltal gyökeresen 
megváltozik az életed.

Végre sikeres leszel! nem 
mások szubjektív megítélése 
szerint, hanem a saját teljesítmé-
nyed kézzelfogható eredménye 
alapján. megnő az önbecsülé-
sed, szeretni fogod önmagad, és 
nem kell elmesélned senkinek, a 
változást látni fogják rajtad.

…és gondolod, hogy akik 
látják, nem szeretnének majd 
követni? gondolod, hogy nem 
akarnak mosolyogva élni? gon-
dolod, hogy nem lesz vonzó 
legalább néhány embernek ez a 
pozitív változás?

figyeld meg, kik ők! Mert 
ők lesznek a Te fejlődésed 
rugói emberségben és üz-
letben egyaránt! Ők lesznek 
azok, akik megerősítenek 
hitedben!
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Köszönöm!

Nem kellett sokat 
gondolkodnom 
azon, hogy 
megírjam-e vagy 
sem ezt a pár 
sort. A történet, 
amelyet olvasni 
fogtok, remélem 
és hiszem, hogy 
néhány embert 
elindít az úton. 

látta, hogy olyan lehetőség 
került-kerülhet a kezükbe, 
amelyet nem kihasználni őrü-
letes könnyelműség. Igen, de 
hogyan fogjuk elmagyarázni, 
hogy félre ne értsék, itt az al-
kalom, a LEHETŐSÉG minden 
szempontból!? Tudod, meny-
nyi nyugdíjat kapnak a „sérült” 
emberek? (Tudod, mért idé-
zőjeles nálunk a „sérült”? Mert 
amióta őket ismerem, sokszor 
azt gondolom, hogy esetleg 
mi vagyunk sérültek…) Ne-
kem és a csapatnak Imréék 
ugyanolyan EMBEREK, mint 
mindenki más. Amikor nálunk 
összeültünk, és jeltolmács se-
gítségével végigbeszéltük, 
hogy miért óriási lehetőség 
ez nekik, nem kerestek kifo-
gásokat. Nem mondták, nincs 
időm, nem mondták, én nem 
vagyok olyan, nem mondták, 
hogy „de én nem tudok be-
szélni”, nem mondták, hogy 

„nekem erre nincs pénzem”. 
Érted? NEM VOLT KIFOGÁS, 
a szemük viszont úgy ragyo-
gott, mint a gyémánt. Hiszem 
és tudom, hogy a csapat egy 
emberként szorít és segít ne-
kik, és dolgozunk! Képzeld, a 
Success Day-en 11-en voltak, 
Imre és csapata. Na, most 
kérdezhetnéd megint, hogy 
és akkor mi van? Meg külön-
ben is, hát hallássérültek! Na, 
most jön, amiről még nem 
hallottál. Futó Marika, az ő ve-
zető managerük levelet írt dr. 
Milesz Sándornak, hogy segít-
sen, biztosítson profi jeltolmá-
csot, hogy ez a még maroknyi 
csapat élvezhesse és értse az 
egész napot. Szerinted mi tör-
tént? Mellesleg én körbetuda-
kozódtam, megérdeklődtem, 
hogy hasonló helyzetben más 
multicég vezetői megoldják-e 
a kérdést, vagy egyáltalán, 
hajlandóak-e segíteni valami-

lyen formában. Tudod, milyen 
válaszokat kaptam? Felejtsem 
el, ez túl kis létszám. Szép, mi? 
Ellenben Sándornak ez sem-
milyen problémát nem jelen-
tett, sőt KÉT, azaz KETTŐ profi 
jelelőt biztosított Imrééknek. 
Na, most mondd azt, hogy 
itt valamit nem lehet megol-
dani! Köszönöm, Sándor, hogy 
megértetted, hogy segítet-
tél és segíteni fogsz, hogy a 
„maroknyi” csapat mihama-
rabb felnőjön. Köszönöm, 
hogy partner vagy, nem is 
akármilyen!!!!

Csak két dolog fontos eb-
ben a pár sorban: először is, 
aki valóban akarja, még akkor 
is működik, ha egy cseppet 
„más”, mint a többi ember, 
másodszor, hogy tudd, ha 
eddig nem tudtad, a cég, az 
országigazgató, dr. Milesz 
Sándor mindenben segít, csak 
tedd a dolgod!

M aroknyi csapatról van 
szó, amely cseppet 
„hátrányos” helyzetből 

indult, amikor úgy döntöttek, 
hogy felépítik a Forever üzle-
tet. Hallottatok már hallássé-
rült emberekről, akik kizárólag 
egy speciális kommunikációs 
technikával – jelbeszéddel 
– tudnak egymással és a tár-
sadalom által egészségesnek 
mondott emberekkel beszél-
getni? Bizonyára néhányan 
már láttatok is ilyet, sőt lehet, 
hogy azt is észrevettétek, 
hogy nálunk mintha nem 
igazán fogadnák el, hogy ők 
ugyanolyan emberek, mint 
más! Valamilyen „csoda” foly-
tán a csapatunkba kerültek 
ők, Imréék. Nem tudom, ki 
hogyan viszonyul az ilyen 
helyzetekhez, de nálunk min-
denki örült. Lehetne kérdez-
ni, hogy na és akkor mi van? 
Egyszerű: a csapat azonnal 

BAKÓ MÁRTI ÉS 
BAKÓ JÓZSEF 
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