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2 Elnöki üdvözlEt

A rizonában a tavasz rengeteg csodálatos, izgalmas dolgot 
hoz magával: hosszabb nappalokat, melegebb időjárást, 
virágba borulást és zöld környezetet, akármerre nézünk. 

Micsoda felpezsdítő időszaka ez az évnek! Az Egyesült Államok-
ban ilyenkor kezdődik a baseballszezon. Ahogy pár percig egy 
baseballmeccset néztem a tévében, az jutott az eszembe, amit 
Jim Rohntól hallottam néhány éve. Azokról a baseballjátékosok-
ról beszélt, akik csak pár százezret keresnek egy évben, összeha-
sonlítva azokkal, akik akár több tíz millió dollárt is elkönyvelnek. 
néhány esetben a különbség 10-ből 7 sikeres ütés 10-ből 6-hoz 
képest. Amikor kivetítjük ezeket a számokat a 162 meccsből álló 
szezonra, az átlagos sikeres ütés meccsenként és játékosonként 
4, összesen 648 szezononként.

Ebből is láthatjuk a számok erejét – ha tehát egy játékos, aki 
ront vagy a meccs alatt 70%-ban kiüti a labdát, a bázisra 194-
szer jut el. de az a játékos, aki 60%-ban üti csak ki a labdát, 259-
szer jut a bázisra egy szezon alatt. A különbség megdöbbentő: 
65 bázisra jutás! tekintettel arra, hogy a legtöbb baseballmecs-
cset általában 2-3 körrel nyerik csak meg, hihetetlen, hogy 
mennyivel sikeresebb egy csupán 10%-kal jobb játékos – vagy 
csak egy jó ütés.

Most pedig lássuk, hogy hogyan vonatkozik ez a mi saját üz-
leteinkre. A különbség milliók és ezrek megkeresése között egy-
szerűen az lehet, hogy hatszor rontunk a hét rontáshoz képest. 
nem éri meg tréningekre járni, hallgatni a felső vonal tanácsaira, 
következetesen beszélni másoknak a lehetőségről, gyakorolni az 
üzleti előadásainkat, és az alapok, az első generáció megerősíté-
sére koncentrálni? Amennyiben mégis ezt teszitek, garantálom, 
hogy még egyszer vagy akár kétszer olyan sikeresek lesztek, mint 
amilyenek most vagytok. Még akkor is, ha tízből hatszor sikerte-
lenek vagytok, nem számít! Mert ez azt jelenti, hogy négy em-

ber csatlakozott az üzlethez, és ugyanolyan elszántak egy sikeres, 
megalapozott, ígéretes Forever-üzlet felépítésében, mint ti.

Ez volt a központi téma a múlt hónapban Budapesten, ahol 
lehetőségünk volt néhány órát eltölteni a több mint 13 000 
izgatott Forever-családtag és -barát részvételével megrende-
zett Európai Rally és Profit Share-en. kezet fogtunk több ezer 
minősülttel, izgatottan osztottunk ki több millió dollárt a Profit 
Sharing-csekkre jogosultaknak. Gratulálunk az FlP Magyaror-
szág, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Szerbia és 
Szlovénia munkatársainak, hogy segítségükkel Európa új első 
helyezettjét köszönthettük. Milyen csodálatos érzés, hogy ilyen 
nagyszerű emberek vesznek körül!

Ahogyan elhagytuk Budapestet, frissnek és erővel teltnek 
éreztem magam ahhoz, hogy tovább tegyem a dolgom, segít-
sem a nagyszerű forgalmazókat felépíteni a saját sikeres üzlete-
iket. Május 13-án lesz a 30. születésnapunk, és boldog születés-
napot szeretnék kívánni a Forevernek! Hihetetlenül nagyszerű 
érzés, hogy veletek ünnepelhetek – és tagja lehetek egy ilyen 
hatalmas és csodálatos szervezetnek.

nagyon jól emlékszem azokra az időkre, amikor 30 évvel ez-
előtt vagy még régebben elkezdtük megvalósítani azt az ötle-
tet, amely a világ legnagyobb lehetőségévé vált. Az elmúlt 30 
év egy felejthetetlen utazás volt; elfogultan gondolok azokra az 
évekre, azonban valójában mindig előre kell néznünk. A múlt 
nagyszerű volt, és én minden percét élveztem, de a jövő még 
jobb lesz. Alig várom a következő 30 évet! izgatottan várom 
2038. május 13-át, amikor visszanézünk, és azt mondjuk: „Gra-
tulálunk a 60. születésnap alkalmából!” – majd az azt követő 30 
évre koncentrálunk! Álljatok meg egy pillanatra ebben a hónap-
ban, és érezzétek a tavasz erejét, és hadd mondjam még egy-
szer: „Mindent köszönök!”

Boldog születésnapot, 
Forever!
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11 év
Sokunk számára hihetetlenül hangzik, hogy 

újra születésnapot ünnepelünk, hiszen elevenen 
élnek bennünk 10. születésnapunk felejthetetlen 
emlékei Aidan O’Hare-val, Gregg Maughannal és 

természetesen Rex Maughannal.

Még az FlP-himnusz dallama is frissen csendül, s közben gondolatban kezdjük 
számba venni az év legfontosabb eseményeit. természetesen a számunkra 

legfontosabb eseménnyel, az Európai Rallyvel kezdenénk, amely meghatározó 
volt az egész multi level marketing európai elterjedésére. Elsőnek lenni Európában 
felelősségteljes feladat, óriási felelősséget helyez a vezető termékforgalmazóinkra, 
a vállalat vezetőire, irányítóira, s egyben ez egy kellemes érzés, amely biztonságot, 

távlati célokat nyit meg sok-sok új pályakezdő részére.

Az elmúlt évi porecsi felkészítő táborunknak is először éreztük igazán  
a hatását a hálózatépítésben, és vált több ezer munkatársunk céljává  

eljutni egy ilyen fantasztikus rendezvényre.

A President’s Club rendszerünkkel megszületett egy új,  
egységes vállalati tanácsadói kapcsolatfelvételi kommunikációs rendszer, amely egyre 

hatékonyabban, egyre nagyobb összhangban és természetesen  
azonos célokért és érdekekért működik.

termékeink népszerűsége napról napra újabb és újabb területekre jut el,  
a régiókon belül az albán piac megnyitásával  

újabb potenciális vásárlóink kapcsolódtak be, és várják,  
hogy megkeressük őket egy új élet reményével, egy új kezdet lehetőségével.

A 33 milliós piacunkon jelenleg kb. 1,2 millió vásárlónk csatlakozott a rendszerhez, 
ami első megközelítésre akár óriási számnak is tűnhet, azonban ez csak azt jelenti, 

hogy 11 év után az összlakosság kb. egyharmincad része már kipróbálta termékeinket. 
Az előttünk álló 10-20-30 évben kell kiépítenünk azt az erős, elkötelezett vásárlókból 

álló piacunkat, amely az aloe vera termékek meghatározó területévé válik.

Születésnapunkon kívánom, hogy szülessenek nagyon jó, pozitív gondolatok az 
elkövetkező években, hálózatépítőink legyenek kiegyensúlyozottak, elégedettek, és 

kitartó munkával valósuljon meg mindannyiunk álma.

Hajrá, FlP Magyarország!
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Ivan mindig is kötődött a 
növényi készítményekhez; 
könyvet írt a gyógynövé-

nyekről, majd amikor öt évvel 
ezelőtt megismerkedett cé-
günkkel, tapasztalatait sikeres 
üzlettel koronázta. Miután 
bemutatkozott és köszöntöt-
te a munkatársakat, elkezdő-
dött maga a műsor.

Bojana Klepač Pogrmilo
vić énekesnő, rendezvényünk 
vendége igencsak sokoldalú. 
a politikatudományi karon 
szerzett oklevelet, az OTV 
műsoraiban napjaink neves 
politikusaival beszélget, aktí-
van sportol: síel, görkorcso-
lyázik és „valódi” motort vezet. 
És énekel… egyedül vagy 

a Crybabies együttesben. 
Ante Grossi, az egyik leg-
népszerűbb horvát zongoris-
ta kíséretében néhány csodá-
latos dallal kedveskedett az 
egybegyűlteknek.

Dr. Molnár László az iroda 
nevében ismertette az újdon-
ságokat, és meghívta mind-
azokat, akik még nem jártak 
ott: látogassanak el új helyisé-
geinkbe, ahol meghitt, meleg 
hangulat fogadja a látogató-
kat, ezért mindenkit szere-
tettel várunk a Trakošćanska 
16. alatt. Hogy még inkább 
segítsük munkatársaink te-
vékenységét, hétfőnként és 
csütörtökönként meghosz-
szabbítottuk az iroda nyitva 

tartását, így most e napokon 
délelőtt kilenc és este nyolc 
óra között várjuk őket. Lé-
nyeges újdonságnak számít, 
hogy újabban az egy pontot 
meghaladó értékű vásárlások 
esetében részlettörlesztésre 
is lehetőség van. Úgyszintén 
kaphatók az ismerősöknek és 
munkatársaknak adható aján-
dékutalványok, amelyeket a 
kozmetikai szalonban lehet 
kihasználni. 

Molnár igazgató minden-
kit meghívott a rendezvény-
re. Miután ismertette az irodai 
újdonságokat, dr. Molnár és 
Lesinger úr szóban és képek 
segítségével végigvezetett 
bennünket a budapesti eu-

rópa Rally eseményein. Kon-
tinensünk minden részéből 
érkező munkatársak nagysze-
rű találkozása, elismerések ki-
osztása, profit share-csekkek 
átadása, végezetül pedig a 
Miss sonya európa szépének 
választása.

Siniša Blašković újvidé-
ki manager ízig-vérig valódi 
FLP-s. Ő egyszerűen az FLP-
életet éli. Noha előző mun-
kahelyén is rendkívül sikeres 
és népszerű volt, otthagyott 
mindent, és teljes egészében 
a mi üzletünk által felkínált 
lehetőségekkel, a megelőzés 
és a jótékony hatások nép-
szerűsítésével foglalkozik. És 
nem fér hozzá kétség: ebben 

A cél felé haladás reményt ad
Első, 2008-as Success Day-ünket Ivan Lesinger újdonsült opatijai manager, 
természetgyógyász vezette. Ivan nejével, Danicával a budapesti Európai Rally 
előestéjén lett manager, sikerüket a rendezvény is megerősítette. 

„A világ Annyi mindent tArtogAt számunkrA, bárcsAk lenne szemünk meglátni, 
szívünk szeretni és kArunk átölelni mindent.”
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A cél felé haladás reményt ad

„A világ Annyi mindent tArtogAt számunkrA, bárcsAk lenne szemünk meglátni, 
szívünk szeretni és kArunk átölelni mindent.”

is sikeres és népszerű. Nálunk 
mindig kedves vendég, és sza-
vait ma is örömmel hallgattuk. 
előadását a következő mon-
dattal kezdte: a mai életem 
legjobb napja… siniša az el-
lenálló képességről és a szép-
ségről tartott kitűnő előadást. 
az egészség belülről fakad, 
mi pedig rendszerint csak ak-
kor kapunk észbe, amikor már 
elveszítettük. a stressz, a táp-
lálékok, a szennyezett levegő 
és víz, a dohányzás mind-
mind kedvezőtlenül befolyá-

solja egészségi állapotunkat. 
alig eszünk gyümölcsöt és 
zöldséget, amelyek termesz-
tési módjáról jobb nem is 
beszélni. adottak viszont ter-
mékeink, amelyek sejtjeinket 
táplálva segítik működésüket. 
„Már egészségesen fogyasz-
szuk a termékeket, amelyek 
eltávolítják a szervezetben le-
rakódott mérgező anyagokat, 
táplálják a sejteket, és ezáltal 
segítik egészségünk megőr-
zését – fejezte be siniša elő-
adásának első részét.

az előadás második ré-
szében mindent megtud-
hattunk a bőrről, az arcápo-
lásról, a Sonya Skin Care 
Collection-ről, míg kozmeti-
kusunk, danijela a modellen 
is bemutatta az ápolási eljá-
rást. Végezetül pedig siniša a 
modellt sonya sminkkel egé-
szítette ki. Bojana és Ante 
két újabb csodálatos dallal 
kedveskedett nekünk. Velük 
együtt énekeltünk: „you were 
always on my mind, dream 
of me…”
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elég, hogy az energikus és 
magabiztos Jadranka a szín-
padra lépjen, hogy kedves 
mosolyával mindnyájunkat 
elvarázsoljon, és máris job-
ban érezzük magunkat. „Ne 
félj attól, hogy lassan haladsz, 
nagyobb baj, ha el sem moz-
dulsz” – ezzel az aforizmával 
jelentette be Ivan Lesinger 
Jadranka Kraljić Pavletićet, 
aki megnyerő volt, mint min-
dig, és az FLP-családot egy 
repülőutazáshoz hasonlítot-

ta. Mielőtt felszáll a gép, ké-
szíteni kell egy útitervet, tud-
ni kell az úti célt. a gép a terv 
szerint indul. Repülés közben 
természetesen számos ada-
tot kell figyelembe venni: az 
időjárási viszonyokat, más 
gépek útvonalát és az em-
beri térnyezőt is. a gépeket 
pilóták irányítják. Repülés 
közben ugyan a pilóta módo-
síthatja a repülési útvonalat, 
mégis célba érkezik. Még ha 

nehézségek merülnek is fel, 
a cél felé történő haladás re-
ményt ad. Mindez vonatkozik 
az FLP-s üzletre is. az úti cél, 
a repülési terv rajtunk múlik. 
Mindig van lehetőség új úti 
cél kijelölésére. Nagyon fon-
tos viszont, hogyan utazunk. 
a pilótafülkében mi ülünk, a 
mindig felmerülő problémát 
nekünk kell megoldanunk. 
Hogy mi köze a családnak az 
FLP-hez? a család közösség. a 
családtagok rendszerint közö-

sen élik meg az eseményeket, 
a szomorú és vidám pillana-
tokat egyaránt. Közösen ün-
neplik a születésnapokat is; 
családunk egyik fontos tagja 
ma ünnepli a születésnapját. 
Dr. Keresztényi Albertet 
igencsak meglepték az FLP-
munkatársak jókívánságai.

Bojana és Ante a Me 
and Bobby McGee és a My 
way című dallal köszöntek  
el tőlünk.

Marija Novak Ištok olyan 
ember, akit mindannyian 
ismerünk, és akiről szinte 
mindent tudunk. Hihetetlen 
mértékű tudásával, fantaszti-
kus, egyszerű és érdekes elő-
adásmódjával évek óta tanítja 
nekünk, mi is az MLM és a dM 
(direkt marketing). a csapat 
a TeaM (Together Everyone 
Achive More – közösen mind 
sikeresebbek lehetünk). a lé-
nyeg, hogy együtt jobb ered-
ményeket érünk el. Minden-

kiben megtalálható bizonyos 
tudás és képesség. a közös 
munkával pedig egymást is 
ösztönözzük. a csoport ereje 
az egyének erejében rejlik,  
a szponzor feladata a mun-
ka egyeztetése. Közös a cé-
lunk, közösen könnyebben  
érünk célba. ebben rejlik a 
csoport ereje.

Nincs is jobb érzés, mint 
amikor munkánkat és igyeke-
zetünket elismerik. Átadtuk a 

supervisori és a manageri ki-
tűzőket, kihirdettük az elmúlt 
két hónap Top 10-es munka-
társait.

„Ha az ember szorgalmas 
és találékony, szinte nincs is 
lehetetlen” – ezekkel a sza-
vakkal jelentette be a műsor-
vezető Božica Vukas fellépé-
sét. a kezdetekről, az embe-
rekről és a motivációról szólt 
az előadás. sokat tanult felső 
vonalaitól. Őket követi, és 
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hozzájuk hasonlóan ő is segíti 
munkatársait. Tudását és ta-
pasztalatát a munkatársainak 
kívánja átadni, hiszen tudja, 
hogy a csapatmunka segíti a 
manageri szint elérésében.

a „permetezzed, kenjed és 
igyál” úr valódi neve Zlatko 
Jurović. sikeres, szellemes, 
közvetlen. Kétségkívül van 
valamilyen kulcsa a sikerhez. 
Zlatkót hallgatva a munka 
egyszerűnek tűnik. Válaszai-

val azokat is meggyőzi, akik 
nem szeretik az MLM-üzletet. 
Hogyan tanítsuk meg az em-
bereket, hogy elkezdjenek 
gondolkodni, hogyan dol-
gozzanak egy olyan üzletben, 
ahol sem a karriernek, sem a 
pénznek nem szabnak hatá-
rokat? amennyiben valóban 
sikeresek akarunk lenni, nem 
kell mást tennünk, mint fi-
gyelni, tanulni és kitartóan… 
permetezni, kenni és inni.

success day-ünk további 
részében átadtuk az arany sa-
sos kitűzőket azoknak a mun-
katársaknak, akik az elmúlt 
két hónap alatt elérték az 
assistant supervisori szin-
tet. Bízunk benne, hogy a mai 
napon is sokat tanultak, és ezt 
a tudást alkalmazni tudják a 
siker felé vezető útjukon.

Következő success day-
ünk 2008. május 17-én a 
rijekai Fenice színházban lesz, 

a rendezvény házigazdája 
pedig a Jurović házaspár, 
Sonja és Zlatko lesz.

Dr. Molnár László
az FlP Horvátország  

területi igazgatója

Fotó: Darko Baranašić
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Első tavaszi rendezvé-
nyünk házigazdája Jasna 
Hrnjčar manager mun-

katársunk volt, a szerbiai 
FLP igazi zászlóvivője és 
szorgalmas munkatársa, aki 
vállalatunk soraiban dol-
gozik az FLP-régió alapítá-
sának első napjaitól. Jasna 
emlékeztetett bennünket 
az FLP-munka rendszerére 
és az előttünk álló lehetősé-
gekre, valamint arra a tényre, 

hogy szerbiában elérkezett 
a legalkalmasabb időpont a 
magánvállalkozás megalapí-
tására. Köszönjük Jasnának 
success day rendezvényünk 
vezetését, és még sok sikert 
kívánunk neki a jövőben.

a jelenlévőkhöz szólt az 
FLP szerbia területi igazga-
tója, Branislav Rajić. Rajić 
területi igazgató úr vissza-
emlékezett a szerbiai forgal-
mazók szerepére a budapesti 

europai Rallyn, ahol mind-
annyian együtt, több mint 
hatszázan ünnepeltük az FLP 
Magyarország és a délszláv 
régiók történelmi sikerét. a 
minősülés feltételei lényege-
sen megváltoztak, de ettől 
függetlenül a spanyolországi 
Malaga óriási kihívást jelent 
azoknak a munkatársaknak, 
akik évek óta teljesítik az FLP 
motivációs programjainak 
fel tételeit.

ezután dr. Milesz Sán-
dor, az FLP Magyarország 
és a délszláv régiók ország 
igazgatója szólt a success 
day vendégeihez. az ország 
igazgató úr számos titulusa 
mellett egy újjal is büszkél-
kedhet: sapphire managerré 
minősült. dr. Milesz sándor 
megosztotta a jelenlévőkkel 
nagy örömét: Magyarország 
és a délszláv régió elnyerte az 
első helyet európában a for-

Megfelelő időbeosztás, 
gazdaságos munka 

A tavaszi napsütés első sugaraival 
megélénkültek a Forever-
rendezvények is. Ezen a kellemes 
szombati napon kívántunk 
sok szerencsét az eredményes 
munkához és sikert az eljövendő 
időszakhoz.
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Megfelelő időbeosztás, 
gazdaságos munka 

galmazás alapján, és köszö-
netét fejezte ki minden mun-
katársának, aki hozzájárult 
ahhoz, hogy feledhetetlenül 
jól sikerüljön a budapesti 
európai Rally. az FLP nagy 
lépésekkel folytatja előreha-
ladását, mert még számos 
ember vár a segítségünkre – 
hangsúlyozta dr. Milesz.

Marija és Boško Buruš 
sapphire manager munka-
társaink elénk varázsolták a 
budapesti európai Rally ese-

ményeit és színhelyét. a ren-
dezvény egész hangulata azt 
sugallja, hogy a résztvevők 
óriási munkát végeztek, szá-
mos munkatársuk és fogyasz-
tójuk van, egyszóval egy óriási 
csaPaT, amelyben mindenki-
nek azonos a célja. a csapat-
munka a legjobb nyerő kom-
bináció, a Rally pedig csak a 
jutalom, mert utána megma-
rad az egészséges munkatársi 
és fogyasztói hálózat, amely 
a sikeres tevékenység előfel-

tétele. Köszönjük Marija és 
Boško kitűnő előadását!

az FLP-termékek eddigi 
fogyasztási gyakorlata szá-
mos sikert eredményezett, 
bizalmat és pozitív termék-
tapasztalatot ébresztett az 
emberekben. a tapasztalatok 
meggyőzőek, és olyan biztos 
alapot képeznek, amelyre a 
sikeres munkánk rendsze-
rét építjük. Köszönjük dr. 
Dušanka Tumbasnak, aki 
ismertette munkatársai és 

orvos kollégái értékes ta-
pasztalatait az FLP-termékek 
mindennapi használatával 
kapcsolatban.

Dr. Bora Vujasin előadása 
feltárta az agyműködés titkai 
és az étrend-kiegészítők kö-
zötti kapcsolatot. számos fel-
fedezésre váró mechanizmus 
létezik az emberi testben, 
viszont nagyon fontos, hogy 
az összes folyamatot megha-
tározottan támogassák élel-
miszer-kiegészítőkkel, mert 
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azzal egészséges környezetet 
biztosíthatunk a természetes 
élettani folyamatokhoz. Kö-
szönjük dr. Vujasinnak, hogy 
újból megerősítette kiváló 
előadói hírnevét.

a success day szín-
padán gratuláltunk az új 
supervisoroknak, assis-
tant managereknek és 
managereknek, valamint a 
Hódítók Klubja nyerteseinek, 

és mindenkinek sok sikert kí-
vántunk munkájához.

Mindannyian élveztük az 
O’ĐILA együttes csodála-
tos zenéjét, akik a simyonov 
tánccsoport kíséretében cso-
dálatos módon mutatták be 
az orosz cigányzenét. ez a 
zene örök értékű, és mindig 
örömmel hallgatjuk. 

Köszönjük az O’ĐILa 
együttes vendégszereplését, 

és reméljük, hogy a jövőben 
is örömmel lépnek fel a ren-
dezvényeinken.

Mi a siker receptje, vagyis 
mi a remélt sikerhez veze-
tő három lépés? Miodrag 
Ugrenović senior manager 
munkatársunk előadásában 
bemutatta a tervezett siker-
hez vezető három lépcső-
fokot. Miodrag és felesége, 
Olga olyan munkasikerekkel 

dicsekedhetnek, amelyek 
meggyőző érvként szolgál-
nak az előadásában hallott 
három lépés alkalmazása 
mellett, és ez nem más, mint 
a terv és a cél odaadó tiszte-
letben tartása, a folyamatos 
munka, valamint a győztes 
csapatba tartozó munkatár-
sak motiváltsága.

Megfelelő időbeosztás-
sal tehetjük gazdaságossá 
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munkánkat és távolíthatjuk 
el azokat a tényezőket, ame-
lyek fékezik munkánkat és 
feladataink teljesítését. en-
nek hiányában elveszhet az 
elvégzett munkáért járó ju-
talom, vagyis pénz. Cvetko 
Ratković sapphire manager 
munkatársunk feleségével, 
dr. Marija Ratković-csal az 
eddig elért sikereit szorgal-
mának és türelmének, vala-
mint a jó időgazdálkodásnak 
köszönheti, ami talán a leg-
fontosabb tényezője minden 

munkának, így a mienknek 
is. Köszönettel tartozunk elő-
adónknak, és még sok sikert 
kívánunk neki saját és mun-
katársai időgazdálkodásához.

a Forever Living Products  
számos lehetőséget nyújt 
munkatársainak ösz tönző-
programok formájában, 
amelyek függetlenek a havi 
bónusztól. 

Közkedvelt nevén „a ti-
zenharmadik fizetés” minden 
FLP-munkatárs tevékenysé-
gének koronája, és mindenki 

számára elérhető, aki szor-
galmasan végzi mindennapi 
munkáját. Nem találhattunk 
volna erre a témára megfele-
lőbb előadót Lomjanski Ve-
ronikánál, aki régiónk első 
diamond managere és leg-
sikeresebb munkatársa, mert 
minden évben szorgalmasan 
dolgozik a tizenharmadik 
fizetésért. „Fogd meg szpon-
zorod kezét, és kérj tőle rész-
letes tájékoztatást arról, hogy 
milyen módon érheted el e 
minősülést, mert utána soha 

nem bánod meg ezt a dönté-
sedet!” – tanácsolta Veronika.

Mielőtt átadtuk assistant 
supervisoraink megérde-
melt kitűzőit, emlékeztettük 
a jelen lévő managereket, 
hogy a belgrádi success 
dayt 2008. május 24-én ren-
dezzük meg.

Branislav Rajić
Az FLP Szerbia  

területi igazgatója



A Forever Living Products International folyamatosan 
figyeli és támogatja hálózatépítő munkatársainak mun-
káját, és különös gonddal segíti azon kezdő munkatár-
sak fejlődését, akik elindulnak a Forever-termékek nép-
szerűsítésének útján.

A Forever Központi Iroda létrehozott a Forever Living 
Products magyarországi és délszláv termékforgalmazói cso-
portjai számára egy olyan Forever Holiday ösztönző programot, 
mely az induló új munkatársak hálózatépítését teszi még lendü-
letesebbé, és az ösztönző programban részt vevőket még külön 
jutalmazza is.

Az ösztönző program feltételei a következők:

1.  Az ösztönző programban részt vehet minden olyan új, 
az ösztönző program évében (2008) június 1-jén vagy utá-
na regisztrált hazai munkatárs, aki megfelel a termékfor-
galmazóvá válás feltételeinek (tehát jelen esetben a 2008. 
június 1-je után belépett új, hazai termékforgalma-
zók vehetnek részt a kiírásban).

2.  A Forever Holiday ösztönző program minden évben jú-
nius 1-jétől kezdődik, és ugyanazon év augusztus 31-én 
ér véget.

3.  A termékforgalmazónak június, július és augusztus folya-
mán el kell érnie legalább a supervisori szintet. A termék-
forgalmazónak a minősülés minden hónapjában 4 pont-
nyi aktivitással kell bírnia (az első teljes hónaptól kezdve 
kell aktívnak lennie, de természetesen ha augusztusban 
regisztrál, akkor már augusztusban is aktívnak kell lennie).

4.  Az Ösztönző Programban a reszponzorált Termékforgal-
mazók is részt vehetnek.

5.  Az így minősült termékforgalmazók részt vehetnek az 
Ösztönző Programban, a Társaság fizeti részükre a Rally 
utazási költségeit, a részvételi költséget és a szállást. Ez az 
ösztönző Program második szintjének a teljesítését jelenti.

6.  Amennyiben 2008. január 1. után belépett Termékforgal-
mazó kíván részt venni a programban, úgy – a fenti felté-
teleket teljesítve (minősülés legalább supervisori szintre 
aktivitás: júniusban, júliusban és augusztusban) – a Rally 
utazási költségeit kivéve a Társaság fizeti részére a rész-
vételi költséget és a szállást. Ez az ösztönző Program első 
szintjének a teljesítését jelenti.

Programtervezet:

2008. október 3., péntek:
–  Érkezés Porečbe, ebéd, Rally I., 1400 –1700, vacsora, disco
Október 4., szombat:
– Reggeli a hotelben, Rally II., ebéd, Rally, vacsora, bankett
Október 5., vasárnap:
– Reggeli a hotelben.
–  11 körül visszaút autóbusszal.

Jegyvásárlás:
A Rally-re nem minősülő forgalmazók korlátozott számban 

jegyet vásárolhatnak. Supervisoroknak javasolt ez a képzés.

Forever Holiday 
Ösztönző Program kiírás
PoREč, HoRváToRSzág, 
oKTóbER 3 – oKTóbER 5.



Legyen ott Ön is az idei
Forever Holiday Rally-n,

a varázslatos horvát tengerparton!!!
Poreč, 2008. 10.03 – 10.05.

Forever Holiday 
Ösztönző Program kiírás
PoREč, HoRváToRSzág, 
oKTóbER 3 – oKTóbER 5.
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Bánhidy András
Dr. Rokonay Adrienne és Dr. Bánhegyi Péter

Hofbauer Rita és Gavalovics Gábor
Molnár Zoltán 

Ráth Gábor 
Budai Tamás 

Dr. Farády Zoltán és Dr. Farády Zoltánné
Dr. Steiner Renáta 

Gecző Éva Krisztina
Gecző László Zsoltné és Gecző László Zsolt

Gulyás Melinda 
Dr. Szabó Tamásné és Dr. Szabó Tamás

Kása István és Kása Istvánné
Dr. Ratković Marija és Ratković Cvetko
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Conquistador Club
2008. MÁRCIUS HÓNAP ELSŐ TÍZ LEGSIKERESEBB TERMÉKFORGALMAZÓJA

A SZEMÉLYES ÉS NON-MANAGERI PONTOK ALAPJÁN

Magyarország Szerbia, Montenegró
  1.  Tóth István és Zsiga Márta
  2. Vahera Mikulas
  3. Miklós Istvánné és Tasi Sándor
  4. Nagy Ádám és Nagyné Belényi Brigitta
  5. Hollóné Kocsik Judit és Holló István
  6. Csuka György és Dr. Bagoly Ibolya
  7. Zsolnay Zsuzsanna és Bérecz Zoltán
  8. Juhász Csaba és Bezzeg Enikő
  9. Szabó Péter
10. Kovács Gyuláné és Kovács Gyula

  1. Mijušković Vera és Mijušković Zoran
  2. Lomjanski Stevan és Lomjanski Veronika
  3.  Grozdanović Miroslav és 

Grozdanović Stamenka
  4. Filić Zorica
  5. Beršić Olivera és Beršić Fadil
  6. Aćimović Petar és Aćimović Milanka
  7. Buljan Slobodanka és Buljan Stanislav
  8. Buruš Marija és Buruš Boško
  9. Petković Aleksandra és Petković Bogdan
10. Stojanović Olgica és Stojanović Lajdan
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Conquistador Club
2008. MÁRCIUS HÓNAP ELSŐ TÍZ LEGSIKERESEBB TERMÉKFORGALMAZÓJA

A SZEMÉLYES ÉS NON-MANAGERI PONTOK ALAPJÁN

HÓDITÓK KLUBJA

Horvátország Bosznia-Hercegovina Szlovénia
  1. Jurović Zlatko és Jurović Sonja
  2. Orinčić Marija Magdalena
  3. Grbac Silvana és Grbac Vigor
  4. Bajčić Ivan
  5. Sirola Borjan
  6. Blažević Bojana
  7. Jugo Ljiljana
  8. Biščak Željko
  9. Badza Dragica
  10. Gadzo Anka

  1. Dragić Meliha és Dragić Dragan
  2. Medić Stana és Medić Bogdan
  3. Catić Gaibija és Catić Munira
  4. Bahjtijarević Larisa
  5. Kudeimati Ali Abdullatif
  6. Vukić dr. Radenko és Vukić Radenka
  7. Mladjenović Milena és Mladjenović Milenko
  8. Lukac Ljubica
  9. Dr. Smajlović Mirsada
10. Drašković Janja

  1. Iskra Rinalda és Iskra Lučano
  2. Zore Jozefa
  3. Bigec Danica
  4. Batista Ksenja
  5. Dr. Herlić Srećko
  5. Zabkar Alain és Kević Zorana
  6. Krejči Hrastar Marjetaés Hrastar Milan
  7. Cvijanović Ana és Cvijanović Božidar
  8. Selan Brina
  9. Mohorić Brigita
10. Kepe Andrej és Hofstätter Miša 
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FLP Albánia, Magyarország, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Szerbia, Montenegró, Szlovénia

Együtt a siker útján

Bársony Balázs és 
Bársonyné Gulyka Krisztina 
(Nagy Ádám és Nagyné Belényi Brigitta)
Bata Orsolya és Holló Szilárd 
(Hollóné Kocsik Judit és Holló István)
Fekete Béla és Fekete Nagy Julianna 
(Csuka György és Dr. Bagoly Ibolya)

Gáspár József és Hegedűs Judit 
(Kárpáti Zoltánné és Kárpáti Zoltán)
Grozdanović Miroslav és Grozdanović Stamenka
(Mijušković Vera és Mijušković Zoran)
Kissova Mónika (Olajos Bertalan)
Lancz Judit és Varga Zoltán 
(Tóth István és Zsiga Márta)

Letek László és Letek Lászlóné (Oláh Gábor)
Mijušković Vera és Mijušković Zoran 
(Filić Zorica és Filić Dragan)
Mohácsi Viktória (Tóth István és Zsiga Márta)
Pápai Zita (Tokárné Csóka Aranka és Tokár János)
Tóthné Lóczi Anikó 
(Miklós Istvánné és Tasi Sándor)

Manager szintet ért el (szponzor)

Bach Attila
Baranyai Andrea
Batista Ksenija
Bede Bernadett
Botis Krisztián Artúr és 
Botis Tamara
Botkáné Barkóczi Teréz és 

Botka József
dr. Kertész Éva és Tóth Zoltán
Garamvölgyi Zoltán és Bene Emese
Hleba Erzsébet Hleba Zoltán
Hleba Erika
Ilovai Tamás és Ilovai Krisztina
Kajdács Zsolt

Kelemen Balázsné
Kelemen Csilla
Kepics Réka
Kóczán Péter
Pallai Zoltán és Pallai Zoltánné
Seres István
Sinkó Andrea

Szikszai Lászlóné
Szilágyi Dóra
Vér Károlyné és Vér Károly
Víghné Mészáros Judit és 
Vígh János

Assistant manager szintet ért el

Albel Klára
Aradi Károly és Huba Orsolya
Babik Attila és Babik-Havasi Klára
Baráth Tamás
Barna György és 
Barnáné Simon Tünde
Benedek Sarolta Nikolett
Birčanin Mirjana és Birčanin 
Aleksandar
Birčević Miljana és Birčević Mihajlo
Bodnár Ildikó
Bogičević Gordana és 
Bogičević Vukosav
Botkáné Németh Valéria
Bruszt Zsuzsanna
Csík Tamás
Csík Viktória
Csipkés Henriett
Csonka Attila és Bárkovics Tünde
Contas Aliz
Czopf Gábor és Czopfné Varga Erika
Dági Erika
Darvas Réka

Dević Daniel és Jančić Jasmina
Dióssi Zoltán és 
Dióssiné Szendrei Cintia
Dobi Éva
Dobos Krisztina és Bácsi Krisztián
Dobrádi Istvánné és Dobrádi István
Dolányi Tibor és 
Dolányiné Segyevi Beáta
dr. Balázs Lászlóné és 
dr. Balázs László
dr. Hannig Éva
dr. Holba Sándor és 
dr. Holba Sándorné
Farkas Ferencné
Földi Viktória
Gál István és Gál Zsuzsanna
Gösy Nikolett Noémi
Hegedűs Zoltán és 
Hegedűs Julianna
Herman Zsolt és Herman Maria
Hoffmann Andrásné
Horváth József
Horváth Szernén Csaba

Ifj. Vareha Mikulás
Illés Vilmosné és Illés Vilmos
Illésné Marján Mária és Illés Béla
Jancsó Mihály és Jancsó Mihályné
Jovanović Marina és Jovanović Mišo
Juhász Andrea
Kalmárné Gróf Judit és 
Kalmár Zoltán
Kerchner Róbert
Kisbenedek Dániel
Kiss Éva
Kissné Pónácz Szilvia
Kothencz Melinda és Radics 
Miroslav Péter
Kovács Gyula József
Kovács Gábor Zsolt
Kovács Zoltán és Kovács Zoltánné
Kuklics Lászlóné és Kuklics László
Lendvai Szimóna
Lipcsei Betta
Mátyók Mónika
Mados Árpád és 
Madosné Papp Krisztina

Magyar Győzőné
Majer Kitti
Majorosova Maria és Majoros Ottó
Makai Zsoltné és Makai Zsolt
Marosán Boglárka
Mester Miklós
Mező Ádám
Mičković Snežana és 
Kelemen Stjepan
Miklós Katalin
Molnár Erzsébet és Molnár Béla
Munjas Aleksandra és Munjas Mile
Nádudvariné Juhász Mónika
Németh-Lakatos Krisztina
Nagy Gabriella
Neborisević Ljiljana és 
Neborisević Milan
Nemes Lászlóné és Nemes László
Nikolić Rada és Nikolić Ružica
Nikolić Vesna és Nikolić Igor
Oláh Szabolcs
Oláh Endréné és Oláh Endre
Orbán Magdolna

Supervisor szintet ért el

Kárpáti Zoltánné és Kárpáti Zoltán (Dr. Kósa L. Adolf)

Senior manager szintet ért el (szponzor)

Tóth István és Zsiga Márta (Halomhegyi Vilmos és Halomhegyiné Molnár Anna)

Soaring manager szintet ért el (szponzor)
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Ádámné Szőllősi Cecília és 
Ádám István
Babály Mihály és Babály Mihályné
Bakó Józsefné és Bakó József
Bakóczy Lászlóné
Bali Gabriella és Gesch Gábor
Balogh Anita és Süle Tamás
Bánhegyi Zsuzsa és 
dr. Berezvai Sándor
Barnak Danijela és Barnak Vladimir
Becz Zoltán és Becz Mónika
Bertók M. Beáta és 
Papp-Váry Zsombor
Bognárné Maretics Magdolna és 
Bognár Kálmán
Bojtor István és 
Bojtorné Baffi Mária
Botka Zoltán és Botka Zoltánné
Brumec Tomislav
Csepi Ildikó és Kovács Gábor
Csuka György és dr. Bagoly Ibolya
Csürke Bálint Géza és 
Csürke Bálintné
Darabos István és Darabos Istvánné
Davidović Mila és Davidović Goran
Dobsa Attila és 
Dobsáné Csáki Mónika
dr. Dóczy Éva és dr. Zsolczai Sándor
Dragojević Goran és 
Dragojević Irena
dr. Farády Zoltán és 
dr. Farády Zoltánné
Fejszés Ferenc és Fejszésné 
Kelemen Piroska
Futaki Gáborné
Gecző Éva Krisztina
Gecző László Zsoltné és Gecző 
László Zsolt
Gulyás Melinda
Haim Józsefné és Haim József
Hajcsik Tünde és Láng András
Halomhegyi Vilmos és 
Halomhegyiné Molnár Anna
Hanyecz Edina
Hári László
Heinbach József és dr. Nika Erzsébet
Hofbauer Rita és Gavalovics Gábor
Jakupak Vladimir és 
Jakupak Nevenka

Jancsik Melinda
Janović Dragana és Janović Miloš
dr. Kálmánchey Albertné és dr. 
Kálmánchey Albert
dr. Kardos Lajos és dr. Kardosné 
Hosszú Erzsébet
Kása István és Kása Istvánné
Keszlerné Ollós Mária és 
Keszler Árpád
Kibédi Ádám és Ótos Emőke
Klaj Ágnes
Knezević Sonja és Knezević Nebojša
Knisz Péter és Knisz Edit
Kovács Gyuláné és Kovács Gyula
Kovács Zoltán és 
Kovácsné Reményi Ildikó
Köves Márta
Kulcsárné Tasnádi Ilona és 
Kulcsár Imre
Kuzmanović Vesna és 
Kuzmanović Siniša
Lapicz Tibor és 
Lapiczné Lenkó Orsolya
dr. Lazarević Predrag és 
dr. Lazarević Biserka
Léránt Károly és
 Lérántné Tóth Edina
Dr. Lukács Zoltán és 
dr. Lukácsné Kiss Erzsébet
Márton József és 
Mártonné Dudás Ildikó
Mészáros Istvánné
Mičić Mirjana és Harmoš Vilmoš
Mihailović Branko és 
Mihailović Marija
Miklós Istvánné és Tasi Sándor
Milanović Ljiljana
dr. Miškić Olivera és dr. Miškić Ivan
Molnár Zoltán
Mrakovics Szilárd és Csordás Emőke
Mussó József és 
Mussóné Lupsa Erika
Nagy Ádám és 
Nagyné Belényi Brigitta
Nagy Zoltán és 
Nagyné Czunás Ágnes
Nakić Marija és Nakić Dušan
Oltvölgyiné Zsidai Renáta
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 
Radóczkiné dr. Gurka Ilona
Ramhab Zoltán és Ramhab Judit
Ráth Gábor
Révész Tünde és Kovács László
Rezván Pál és Rezvánné Kerek Judit
Róth Zsolt és Róthné Gregin Tímea
Rudics Róbert és 
Rudicsné dr. Czinderics Ibolya
Schleppné dr. Käsz Edit és 
Schlepp Péter
dr. Steiner Renáta
Stilin Tihomir és Stilin Maja
Sulyok László és 
Sulyokné Kökény Tünde
Szabados Zoltán és 
Szabadosné Mikus Emese
Szabó Ferencné és Szabó Ferenc
Szabó Ildikó
Szabó János és dr. Farkas Margit
Szabó Péter és 
Szabóné Horváth Ilona
dr. Szabó Tamásné és 
dr. Szabó Tamás
Szegfű Zsuzsa és Pintér Csaba
Szeghy Mária
Székely János és Juhász Dóra
Szekér Marianna
Széplaki Ferencné és 
Széplaki Ferenc
Tanács Erika és dr. Tombácz Attila
Tanács Ferenc és Tanács Ferencné
Tordai Endre és Tordainé Szép Irma
dr. Tumbas Dušanka
Ugrenović Miodrag és 
Ugrenović Olga
Varga Zsuzsa
Vitkó László
Zakar Ildikó

2. szint
Botis Gizella és Botis Marius
Budai Tamás
Czeléné Gergely Zsófia
Császár Ibolya Tünde
Dominkó Gabriella
Gajdo Anton

Gecse Andrea
Hertelendy Klára
Illyés Ilona
Juhász Csaba és Bezzeg Enikő
Milovanović Milanka és 
Milovanović Milisav
dr. Németh Endre és Lukácsi Ágnes
Ocokoljić Daniela
Papp Imre és Péterbencze Anikó
dr. Ratković Marija és 
Ratković Cvetko
Rózsahegyi Zsoltné és 
Rózsahegyi Zsolt
dr. Schmitz Anna és 
dr. Komoróczy Béla
Siklósné dr. Révész Edit és 
Siklós Zoltán
Tóth Csaba
Varga Géza és 
Vargáné dr Juronics Ilona
 
3. szint
Berkics Miklós
Bíró Tamás és Orosházi Diána
Bruckner András és 
dr. Samu Terézia
Buruš Marija és Buruš Boško
Éliás Tibor
Fekete Zsolt és Ruskó Noémi
Halmi István és Halminé Mikola Rita
Herman Terézia
Kis-Jakab Árpád és 
Kis-Jakabné Tóth Ibolya
dr. Kósa L. Adolf
Krizsó Ágnes
Leveleki Zsolt és Leveleki Anita
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
Tamás János és Tamás Jánosné
Tóth István és Zsiga Márta
Tóth Sándor és Vanya Edina
Utasi István és Utasi Anita
Varga Róbert és 
Vargáné Mészáros Mária
Vágási Aranka és Kovács András

A személygépkocsi-vásárlás ösztönző programjának nyertesei

Orosné Dollenstein Ildikó és 
Oros László
Paczier Mária Agneta
Papaplexisz Kosztasz
Plavšić Senka és Plavšić Slaviša
Radanović Vida és Marković Branko
Radović Darko és Radović Nada
Raimović Safija
Rizmajer Mihály
Rubint Zsuzsanna
Sándor Péter
Schiszler Mónika
Schmidt Péter

Schmidtné Rajna Éva
Simkó Péter és Tóth Tímea
Simon Lajos és 
Simonné Ács Henrietta
Somogyi József és Mihalovics Eszter
Strausz István
Száraz Zoltán
Szél Sándorné és Szél Sándor
Szabó Richárd és Szabó Gabriella
Szabóné Németh Éva
Szaniszló Zoltánné
Szerdahelyiova Zuzana és 
Szerdahelyiova Zoltan

Szilvás Károly és Branauer Mária
Szommer Renáta
Szőke Zoltán István
Takács Zsolt és Harmatos Györgyi
Takács István és 
Takácsné Nyevrikel Erzsébet
Takács Szilvia
Timkova Éva
Török György és Török Györgyné
Törökova Danka
Tóth László Zoltán és 
Tóth László Zoltánné
Tóth Lászlóné

Tóth Gábor
Tóth Anna
Tóth Levente
Tóth Károlyné
Vér Viktor
Vas Lajos és Vasné Hűvös Éva
Vasić Sladjana
Vass Petra
Vesić Maja és Vesić Nenad
Zalatnay Sarolta
Zalvayova Nora
Zrilić Branka és Bašić Milan
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Tisztelt Forgalmazóink!
Eseménynaptár – 2008: manageri találkozó: 2008.05.09, 
Sucess Day: 2008.05.10., Sucess Day: 2008.06.21., Sucess Day: 
2008.07.19., Sucess Day: 2008.09.20., Sucess Day: 2008.10.18., 
Sucess Day: 2008.11.15., 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 szerződéseket 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 +36-1-290-0361/105, 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.

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.
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BOSZNIA-HERCEGOVINAI IRODÁK KÖZLEMÉNYEI

Bijeljinai iroda

•  Bijeljinai iroda: 76300 Bijeljina, Trg D. 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 hétfő, 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.: +382-081-245-402, tel./fax: +382-081-245-412. 
Területi igazgató: Aleksandar Dakić.

Montenegrói orvos szakértőnk telefonszáma:
Dr. laban nevenka: +382-69-327-127
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Az FLP TV programja 2008. május 15-től – június 21-ig

HORVÁTORSZÁGI IRODÁK KÖZLEMÉNYEI

•  Zágrábi iroda: 10000 Zágráb, Trakošćanska 16.,  

Tájékoztatjuk a munkatársakat és a fogyasztókat, hogy a zágrábi 
FlP iroda, nyitva tartási idejét meghosszabbítottuk: hétfő és 
csütörtök: 09:00 – 20:00; kedd, szerda és péntek 
09:00 – 17:00.  Tel: 01/ 3909 770; Fax: 01/ 3704 814.

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

Telefonos rendelések: 01/ 3909 773. Az 1 pont értéket meghaladó 
rendelések esetében, a szállítási díjat az FlP fizeti. A termékekről 
és a marketingről szóló előadásokat hétfőn, kedden, szerdán és 
csütörtökön, 17 órától, a központi irodában szervezzük.  
A központi irodaházban működő, kozmetikai-képzőközpontunk, 

az FlP tagoknak, rendkívül kedvező áron kínálja szolgáltatásait. 
A központ nyitva tartása: hétfő és csütörtök 12:00 – 20:00, kedd 
és szerda 11:00 – 19:00, valamint péntek 09:00 – 17:00. Időpont 
egyeztetés a 01/ 3909 773-es telefonszámon.

FOnTOS közlemény: március 1-jétől, amennyiben több mint 
1500 kuna összegért vásárol termékeket, illetve használja 
a kozmetikai szalon szolgáltatásait, DC kártyával, részletben 
is fizethet (2-3 részlet). éljen a kedvezményes vásárlás 
lehetőségével. A részletekért érdeklődjön szponzoránál, illetve az 
iroda alkalmazottjainál.

Horvátországi orvos szakértőink telefonszáma:
Dr. ljuba Rauski naglić: +385-9151-76510 
(páratlan napokon, 16.00 és 20.00 óra között)
Dr. eugenija Sojat marendić: +385-9151-07070

SZLOVÉNIAI IRODÁK KÖZLEMÉNYEI

•  1236 Trzin-Ljubljana, Borovec 3., tel.: +386-1-562-3640.
nyitva tartás: 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

18.00 és 06.00 Mága Zoltán (hegedű) 
18.40 és 06.40 Növénytől a termékig 
18.50 és 06.50 Dr. Nagy Ida és Dr. Kiss Ferenc: Egészségvédelem tavasszal 
19.15 és 07.15 Shampoo 
19.20 és 07.20 Mága Zoltán (hegedű) 
20.05 és 08.05 Diana Page  
20.20 és 08.20 Pro 6 
20.25 és 08.25 Supervisorok, Assistant m… 
21.00 és 09.00 Az FLP marketingterve 
21.20 és 09.20 Dr. Dikó Mariann, dr. Kulisics László: Egészségmegőrzés nyáron 
21.45 és 09.45 Termékismertető: Aktív HA 
21.50 és 09.50 Pitti Katalin, Pándy Piroska, Sáfár Mónika: Koncert 
22.10 és 10.10 Bogdan Pocanzo  
22.15 és 10.15  Hóditók, managerek ,Renszámtábla-vez. man. Eu. 

Top 10 Gyémántparádé, Sapphire minősülés 

00.10 és 12.10 Nature’s 18 
00.15 és 12.15 Részletek az István, a király c. musicalből 
00.40 és 10.40 Pro� t Sharing csekkek 
00.50 és 12.50 Aloe2 go 
00.55 és 12.55 Michael Strachowitz, A siker alapköve: Atitűd, motiváció, technika 
01.50 és 13.50 Aktív probiotic Szakmai háttér 
01.55 és 13.55 Termékismertető: Aktív probiotic 
02.00 és 14.00 Oláh Gábor: Ösztönző  
02.20 és 14.20 Union Fúvós Kvintett  
02.35 és 14.35 Bronzcsekkek 
02.50 és 14.50 Ezüstcsekkek 
03.10 és 15.10 Aranycsekkek  (elköszönés) 
03.30 és 15.30 Supervisorok, Assistant m… 
04.20 és 16.20 Varga Róbert Lendületben 
04.50 és 16.50 Hóditók, managerek, rendszámtábla-vez. man…

ALBÁN IRODA KÖZLEMÉNYEI

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

Területi igazgató: Borbáth Attila
Irodavezető: Xhelo kiçaj, tel.: +355-4-230-535
elérhetőség: munkanapokon 9–13, 16–20-ig

Lendvai iroda
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sUPeR és silVeR  
POsT RAllY 
7500 CC 
szabó József 
Berkics miklós

5000 CC
Varga Róbert és Vargáné mészáros mária
lomjanski stevan és lomjanski Veronika
krizsó Ágnes

2500 CC (SILVER)
Herman Terézia 
leveleki Zsolt és leveleki Anita
Halmi istván és Halminé mikola Rita
Dr. kósa l. Adolf
Dr. milesz sándor 
Botis Gizella és Botis márius
Halomhegyi Vilmos és Halomhegyiné 
molnár Anna
Vágási Aranka és kovács András
Bruckner András és dr. samu Terézia
Rózsahegyi Zsoltné és Rózsahegyi Zsolt
Tóth sándor és Vanya edina
Buruš marija és Buruš Boško
Utasi istván és Utasi Anita
Fekete Zsolt és Ruskó noémi
Bíró Tamás és Orosházi Diána
senk Hajnalka 
Dr. seresné dr. Pirkhoffer katalin és 
dr. seres endre
Budai Tamás 
kis-Jakab Árpád és kis-Jakabné Tóth ibolya 
Tamás János és Tamás Jánosné
Tóth istván és Zsiga márta

sUPeR és 
TRADiTiOnAl 
POsT RAllY
1500 CC
Dominkó Gabriella 
Csuka György és dr. Bagoly ibolya
nagy Ádám és nagyné Belényi Brigitta

klaj Ágnes 
lapicz Tibor és lapiczné lenkó Orsolya 
Gerő János és Gerőné 
Józsák Julianna katalin
Rezván Pál és Rezvánné kerek Judit
köves márta
miklós istvánné és Tasi sándor

sUPeR RAllY 
1500 CC
Hertelendy klára 
Juhász Csaba és Bezzeg enikő
szépné keszi éva és szép mihály
Dr. németh endre és lukácsi Ágnes
Varga Géza és Vargáné dr. Juronics ilona
Gecse Andrea 
éliás Tibor 
illyés ilona 
Dr. Ratković marija és Ratković Cvetko
Czeléné Gergely Zsófia
szegfű Zsuzsa és Pintér Csaba
siklósné dr. Révész edit és siklós Zoltán
Dr. kovács lászló és dr. kovács lászlóné
szekér marianna 
Becz Zoltán és Becz mónika
Papp imre és Péterbencze Anikó
Dr. Pavkovics mária 
kibédi Ádám és Ótós emőke
knisz Péter és knisz edit
Tóth Csaba 
stilin Tihomir és stilin maja
Orosz ilona és dr. Gönczy Zsolt
nagy katalin
Dr. schmitz Anna és dr. komoróczy Béla
Révész Tünde és kovács lászló
micić mirjana és Harmoš Vilmoš
Papp miklós 
Tanács Ferenc és Tanács Ferencné
székely János és Juhász Dóra
Hajcsik Tünde és láng András
Haim Józsefné és Haim József
Ádámné szőllősi Cecília és Ádám istván
Balogh Anita és süle Tamás
Perina Péter 
Janović Dragana és Janović miloš
Bakó Józsefné és Bakó József
Csürke Bálint Géza és Csürke Bálintné
Császár ibolya Tünde
Bakóczy lászlóné  
Bánhegyi Zsuzsa és dr. Berezvai sándor

Dragojević Goran és Dragojević irena
Tanács erika
Hári lászló

1000 CC
(szállás három éjszakára és két Rally jegy)

Vitkó lászló  
kása istván és kása istvánné
Dr. steiner Renáta  
Gecző lászló Zsoltné és Gecző lászló Zsolt
Gecző éva krisztina 
kovács Gyuláné és kovács Gyula
Bali Gabriella és Gesch Gábor
molnárné kalcsu klára   
milovanović milanka és 
milovanović milisav
Radóczki Tibor és dr. Gurka ilona
Brumec Tomislav
nakic marija
Papp Tibor és Papp Tiborné
Csepi ildikó és kovács Gábor
Zore Jozefa
Dr. Farády Zoltán és dr. Farády Zoltánné
Gulyás melinda  
sebők Judit  
Dr. molnár lászló és dr. molnár-stantić Branka
léránt károly és lérántné Tóth edina
Rex Alexander  
mészáros istvánné 
Darabos istván és Darabos istvánné
Dr. kardos lajos és 
dr. kardosné Hosszú erzsébet
Tasnády Beáta és Vörös Zoltán
Dr. szabó Tamásné és dr. szabó Tamás
mayer Péter 
Halminé kajdi mónika és Halmi Tamás
keszlerné Ollós mária és keszler Árpád
Futaki Gáborné  
Dobsa Attila és Dobsáné Futaki mónika
Bánhidy András
Hegedűs Árpád és 
Hegedűsné lukátsi Piroska
Jozó Zsolt és molnár Judit
Orosz lászlóné 
szakál istvánné és szakál istván
Végh lajosné  
erdős Attila és Bene Írisz
Davidović mila és matić Dragan
Horváth Andrásné
Ugrenović miodrag és Ugrenović Olga
Botka Zoltán és Botka Zoltánné

super rally minősülTek
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Tóth Tímea  
szabó ildikó
Babály mihály és Babály mihályné
nagy Zoltán és nagyné Czunás Ágnes
schönfeld szilvia  
kiss istvánné és kiss istván
kulcsárné Tasnádi ilona és kulcsár imre
miskić dr. Olivera és miskić dr. ivan
Varga Zsuzsa

750 CC
(szállás egy éjszakára és két Rally jegy)

szép margit és Till György
kincses János és kincses Jánosné
Ráth Gábor  
Dr. keresztényi Albert  
Dr. karácsony sándorné  
menkó éva  
Dr. lukács Zoltán és dr. lukácsné kiss 
erzsébet
Bojtor istván és Bojtorné Baffi mária
kraljić-Pavletić Jadranka és Pavletić nenad
kovács Zoltán és kovácsné Reményi ildikó
Dr. Csisztu Attila és dr. 

Csisztuné Pájer erika
Dr. kálmánchey Albertné és 
dr. kálmánchey Albert
Jancsik melinda
mrakovics szilárd és Csordás emőke
szeghy mária  
márton József és mártonné Dudás ildikó
Visnovszky Ramóna
Bodnár Zoltán és Bodnárné Tóth Ágota
Dr. lazarević Predrag és 
dr. lazarević Biserka
koródi kovács elizabetta és koródi József
Rudics Róbert és Rudicsné 
dr. Czinderics ibolya
Hajdu Veronika 
Varga Andrea
Fittler Diána  
ifj. szepesi istván   
Róth Zsolt és Róthné Gregin Tímea
Darkecco-spasojević Anna és 
Darkecco Dario
Tordai endre és Tordainé szép irma
mussó József és mussóné lupsa erika
kardos Zsolt és kardos Anita
T. nagy sándorné és T. nagy sándor

Tumbas dr. Dušanka
Térmegi lászlóné és Térmegi lászló
Bognárné maretics magdolna és 
Bognár kálmán
Jurović Zlatko és Jurović sonja
knežević sonja és knežević nebojsa
Dr. Debrődi mária és Vágott sándor
Oltvölgyiné Zsidai Renáta
szabó Péter  
Arbeiter Jožica és dr. Arbeiter miran
szabó Roland  
molnár Zoltán  
kunkli imréné és kunkli imre
szeles Róbert és Weigand Ágnes
Tóth Zoltán
Farkas Gáborné és Farkas Gábor
szűtsné Bernáth Annamária  
njegovanović Vaselije
Hofbauer Rita és Gavalovics Gábor
nagyné Ország Beatri 
mitró Attila
Draščić Dusan és Draščić marija
Ostojić Boro
Heinbach József és dr. nika erzsébet
Bertók m. Beáta és Papp-Váry Zsombor

super rally minősülTek
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Toldi lászlóné és Toldi lászló
korenić manda és korenić ecio
Dr. kiss Ferenc és dr. nagy ida
németh Antal és németh Antalné
Dr. Horváthné Ollrám Tünde és 
dr. Horváth istván
Veres Zoltán és Veresné Csernák mónika
Jávorszky lászló és Jávorszky lászlóné
sukser margareta és sukser marijan
Hanyecz edina 
Bognár Gábor  
Altmann lászló és Altmann Andrea
sebők Attila  
major istván és majorné kovács Beatrix
Tímár János és Tímár Jánosné
lukács lászló György
Börcsök József és 
Börcsökné monostori ibolya
Ramhab Zoltán és Ramhab Judit
Haraszti Pálné és Haraszti Pál
sulyok lászló és sulyokné kökény Tünde
szabó Zoltánné és szabó Zoltán
király krisztina
Gedeon Zoltán és Drescher éva
Hegedűs ervin és Hegedüsné Ponyi Tímea
katić ivan és katić mesaroš mirjana
Czap Anita
Olajos András

500 CC
(két Rally jegy)

kovács Ágnes  
kemenczei Vince és Tamási krisztina
sándor Péter és székely Csilla
lipp szilvia és molnár mihály
Garáné Réh sylvia és Gara Pál
németh sándor és némethné Barabás edit
Ocokoljić Zoran
Bárányné dr. szabó éva és Bárány istván
Téglás Gizella  
kalajdžić marica
lőw Tiborné és lőw Tibor
Jakupak Vladimir és Jakupak nevenka
Tóth sándor Tamás és nagy marianna
Dr. surányi katalin és Gazdig sándor
Dr. Jánosdeák Gáborné és 
dr. Jánosdeák Gábor
Bánki lászló és Bánkiné Takács márta
Babidoricsné nagy Piroska
kőrössy Zoltán és kőrössy Behán Rozália
mustafić subhija és mustafić safet
kuzmanović Vesna és kuzmanović sinisa
Géringer Ágnes és. ifj. lukács Gábor
kompp Rezsőné Czervá ibolya és 
soltész József
Wehliné mezei Aranka és Wehli Péter
Zsolnay Zsuzsanna és Berecz Zoltán

széplaki Ferencné és széplaki Ferenc
Thuri nagy lajos és Oláh Henrietta
Csetfalvi Attila
Finta János és Fintáné szilágyi irén
Csörsz Zalánné és Csörsz Zalán
Pavlović Jovanka
Rusák Patrícia  
Ocokoljić Daniela
Retter József
szabó Péter
iskra Rinalda és iskra lučano
Juhász Gusztávné és Juhász Gusztáv
Farkas eszter és Fikisz imre
markó mária és markó Antal
marosiné máté Terézia és marosi Csaba
Takács Andrea  
Bicskei Brigitta és Zsibrita Balázs
Horváth Zoltánné és Horváth Zoltán
kontra József  
szanyi imre  
Túri lajos és Dobó Zsuzsanna
Oszbach Tiborné és Oszbach Tibor
kárpáti Zoltánné és kárpáti Zoltán
kovács György és kovácsné n. Benadett
Brence-Jović Vesna és Jović Dušan
Hutóczki melinda és Hutóczki Ferenc
Zsóka lászló és Zsóka mariann
strifler lászlóné és strifler lászló
Rusvai miklósné és Rusvai miklós
Becker Péterné  
mészárosné Varga márta és 
mészáros istván
milanović  ljiljana
Dr. saáry Zoltán és 
dr. saáryné dr. Peszleg Pálma
erdődi istván és erdődiné molnár Zsófia
Oláh Gábor  
Almásiné menyhárt mónika és Almási Zsolt
Dr. Tamási András és dr. Tamási Andrásné
Dr. Tamás erzsébet és dr. H. kovács Zoltán
Hollóné kocsik Judit és Holló istván
nagy eszter  
mihailović Branko és mihailović marija
Barócsik András és Barócsik Gabriella
Bogdán ervin és Bogdánné szabó katalin
kárpátiné novák Ágnes és kárpáti József
Tasnádi lajosné
Petrović dr. Aleksandar és 
Djuknić Petrović mirjana
Hartyányi Julianna
Benedeczki mihályné és Benedeczki mihály
skáfár istván és skáfárné Vásár Amália
szabó Péter és szabóné Horváth ilona
Ruszbachné szarvas mária
Varga Tiborné és Varga Tibor
kapitány mátyás és kapitány mátyásné
Borbély Gáborné és Borbély Gábor
Dr. Vörös mariann és sámoly Ferenc

micašević nada
Rokaly sándor és Bakazsuly-Czintus 
magdolna Adél
schleppné dr. kasz edit és schlepp Péter
Rézműves József Árpádné  
Zakar ildikó  
stojanović emilija és stojanović nenad
Dr. Rokonay Adrienne és dr. Bánhegyi Péter
lieber Brigitta
Petrinjać Željka és Petrinjać Predrag
Rácz Zoltán és Rácz Gabriella
Rácz edit és Holczer Tibor
nagy Gabriella és nagy ervin
novoseljački slobodan és 
novoseljački Julka
szigetvári Ferenc és szigetvári Ferencné
Csató Csabáné és Csató Csaba 
lantos istván és Juhász Renáta
Birkás Attila  
Vraneš Zrinka
kocsi katalin
szentesi Anna
Blaškovic siniša
Vargáné dr. Fekete Valéria és Varga istván
kálmán Zsolt
siposné Hirsch Judit és sipos ernő
Csillag Adriennn és lányi Roland
Csontos mariann
Petróczy Zsuzsanna  
Tóth Róbert lászló és Tóth Róbert lászlóné
Jazbišek Tanja
kiss Józsefné és kiss József
kovács Anna mária és Gottwald lászló
Czomba lajosné és Czomba lajos
szabados Zoltán és 
szabadosné mikus emese
Vígh sándorné és Vígh sándor
Béndek Beáta és Páczelt mihály
simon János 
máté kiss imre és máté kiss ildikó
Greksa Zsolt és Grekszáné martin mónika
Dr. Rédeiné dr. szűcs mária és 
dr. Rédei károly
Runjajić Zoran és Runjajić Jasna
Ciler ivan
Juhász lászlóné és Juhász lászló
Futó lászlóné és Futó lászló
Balázs krisztina  
Dr. sziberth lászló és dr. sziberth lászlóné
Berta Ágnes  
Hrnčjar Jasna
Hartmann Ádám és 
Hartman semsei katalin
Balázs nikolett
mitrović-Pavlović milan és Pavlović Biljana
Hócza Tibor és Hóczáné Berczi mária
Vargáné Házi ildikó és Varga mihály
Pálóczi ildikó és Varga istván
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sárffyné Gutmann Zsuzsa és sárffy János
Vejtey miklós
Tiszavölgyi Gabriella és Zsíros lászló
Ferencz lászlóné és Ferencz lászló
seresné Bathó mária és seres János
Czakó Csaba
kilián Jánosné és kilián János
majoros éva
Ujj Zoltán és solner Józsefné
szabolcsi Gábor Oszkár
Raj lajosné és Raj lajos
Rusák József és Rusák Rozália
nikolajević Tatjan és nikolajevic Bogdan
Fehérvári Antal és 
Fehérváriné kovács Zsuzsanna 
Bodnár Daniela
Gavallér lajos  
leskovar Jagoda és mrduljaš Tajmir
Tenke János és Tenke Jánosné
Rajnai éva és Grausz András
Vizsnyai Róza
Bertalan lászló és Bertalan koskai Orsolya
Dénes éva és Horányi Péter
Puskás Zsolt és Palásti mária
Jeddi mária és németi Gyula
Berta lászlóné és Berta lászló
korponai Gyula és korponai noémi
Réfi lászlóné  
szipőcs Józsefné
Balla mária
Beršić Olivera és Beršić Fadil
Balázs Tamás
szikszay istván Zoltánné és 
szikszay istván Zoltán
Futaki ildikó  
ifj. Rékasi János és sisa Zsóka
Dr. Fábián mária  
Jobbágy sándorné és Jobbágy sándor
Czifra istvánné és Czifra istván
marić Jahno nadica és Jahno Alexa
sebők Andrea  
Dimitrić Ružica és Dimitrić Živorad
iski Béla és iski Béláné
kocsis Dánielné  
Petrovai Tamásné és Petrovai Tamás
Vareha mikulas
nógrádi ilona  
Fövényi istvánné  
Jassek Beáta
lábodi éva
Divinyi Zsolt és Cser Csilla
kota izabela Barbara és kota mihajlo
Beer Tamás és Beerné nagy Andrea
Biró Attiláné és Bíró Attila
Dr. lovasné Tóth Ottila és 
dr. lovas Péter
Bigec Danica
Göncz éva 

250 CC
(egy Rally jegy)

szántó lászló  
Wéber Győző és Wéberné Rajos Anna
kun Gábor és kunné Páger Judit
keneseiné dr. milics margit és 
kenesei Gyula
Jécsák Zsolt és Jécsákné dr. Orosz Tímea
Hubacsek Ágota  
marosfalvi József és marosfalvi Józsefné
mentes Gábor és mentesné Tauber Anna
Pál nikoletta 
Bakos Antal és Bakos éva natália
Gerencsér József és 
Gerencsérné Bakos erzsébet
Balogh Attila és Baloghné Ardai Zsuzsanna
Cipe laslo és Cipe Vesna
milutinović milan
makai istván és makai istvánné
Jovanović Zvezdana
Horváth lászlóné és Horváth lászló
mályi Rudolfné és mályi Rudolf
Damnjanović Andrija és Venjarski marija
müllner márta  
Pardi Zoltán  
kovács Tímea  
Rékasi károly és Détár enikő
marić slavica 
illés Terézia
Darabos Tamás
Paligorić stojanka és Paligorić Aleksander
novaković-Dragojlović Dragana és 
Ristanović Radan
Gyüre endre és Gyüréné Deák magdolna
Tóth Anett 
karikó Józsefné
Ács sándorné
Csehi Attiláné és Csehi Attila
Bara Anikó
Beke Józsefné és Beke József
Révainé kompp szilvia és Révai Zoltán
kerle károlyné és kerle károly
kiss Attiláné és kiss Attila
Fási Géza és Fási Gézáné
kovács lászló és kovácsné Glózik inez
ivančan slavica és ivančan Dragutin
Füzesi Gyuláné   
Abuczkiné kiss Ágnes és Abuczki Attila
Bekk Zoltánné  és Bekk Zoltán
Dr. erdei Péterné és dr. erdei Péter
Törökné szemenyei erzsébet és 
Török lászló
nagyné Vas Viktória és nagy endre
kurta Péterné és kurta Péter
Balog lajos és dr. simon noémi-mária
Dr. lőriczi ilona  
Ferencz lászló

sebestyén Ágnes és Tóth istván
Ciler Dominik és Ciler stefanija
Csiki Jánosné és Csiki János
sitkei Zoltán és sitkei Zoltánné
Virágné Tóth erika és Virág Tibor
Buljan slobodanka és Buljan stanislav
nagy Tímea és Varga lászló
Paor Gergely 
Péter Gabriella és Péter Zsolt
Glavinka Željko
király lászló és Tenke eszter
nagy mónika
Horváth lászló miklós és Horváthné 
Gabrovics sarolta
Damásdi ildikó
Fersch mártonné és Fresch márton
Žurka Dragana és Žurka Radiša
kurucz levente és kurucz leventéné
Horváth Tibor és Csanaky Tünde
kohut Blazenka és kohut Djura
Bedő istván és Bedőné steinhardt Judit
kocsis imre és száraz-nagy Brigitta
Vajda lászlóné és Vajda lászló
kecskésné kriston katalin és kecskés lászló
Csobánné szabó edit és Csobán János
könczöl ilona
schubertné Zsákai Ágnes  
Dióssi Csabáné és Dióssi Csaba
kalmár sándor és kalmár sándorné
keszei Jánosné  
krkljuš ksenija és krkljuš stevan
Dr. molnár erzsébet
Veres miklós 
Dragić meliha és Dragić Dragan
Csiki Józsefné és Csiki József
Abonyi Tóth istván  
Pongrácz erika  
Fejszés Ferenc és 
Fejszésné kelemen Piroska
muhari Andrea és Farkas Zsolt
Ozmicz sándorné  
németh Andrea
koledich Antalné és kodelich Antal
molnár Attila
külley istván Zsolt
Torcom Julia 
sredojević katarina és sredojević milutin
Dr. kása Gergely  
Tóth lászló és Tóthné Péczer erika
stegena éva  
ivanović sanja  
Dr. király Anna és Deák Csaba
Barnak Danijela és 
Barnak Vladimir
samu Tibor és lázár katalin
Pakocs Yvett
stevanović Verica és stevanović Rade
Banai Róbert és Banainé kőműves Anita
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Zárol lászló  
Pápai Zita
Antonijević slobodan és Antonijević Biljana
Bakura József  
Jović Randjelovic dr. sonja és 
Randjelović Dragan
Orosi Gergely  
Dr. Botos mária  
Ćatić Gaibija és Ćatić munira
Ádám  Zoltán és Ádám Zoltánné
Hodžić Dr. sead
Dr. szabóné matusek edit és 
dr. szabó János
Tóth kovács Józsefné és Tóth kovács József
Gelegonya klára Judit és dr. Újhelyi János 
ilyés lóránt
Pető Ferenc és Csapó mária
Fenyőfalvi Julianna
njegovanović svetlana
nikolin sreten és nikolin ilona
szabó Richárd és Rutai Hajnalka
Ungár kata
Hacknauer-Bálint szilvia és Hacknauer Attila
Rózsáné Takács Tímea és Rózsa imre
krizsán Vig erika és krizsán György
Popovac Dušica és Popovac Ratko
móricz edit
Csáthyné Hengán Ágnes és Csáthy András
Galánfy lászlóné és Galánfy lászló
Juhász Zsuzsanna
Czupi lászlóné és Czupi lászló
Friesz Jószefné  
Zöld Józsefné és Zöld József
Tábit istván és Tabitné Csányi Anna
mirkov dr. Rozmaring és mirkov Jovica
mitov Tamara és mitov saša
Hyrossné dr. Biró Judit és Hyross András 
széplaki Ferenc és 
széplakiné Pákozdi mónika
Garai Anita és Győri Zsolt
Heinbach Dárius  
stojkov Darko és stojkov mónika
lozajić Dimitrovski snežana és 
Dimitrovski Hristo
Böröcz Péter
Pittenauer menyhértné és Pittenauer 
menyhért
Pölhe Zsolt és Pölhe sanja
Dr. Deák Ferencné és dr. Deák Ferenc
kasza Csaba
Baranyai Ágota
kátai Tamás  
stojanović Olgica és stojanović najdan
Bakša Dušanka és Bakša Željko
Fekete Béla és Feketéné nagy Julianna
Csontos Gábor
szalkáry károlyné és szalkáry károly
Háhn Adrienn  

Farkas Balázs  
Óvári krisztián  
Dr. sági Vincéné és dr. sági Vince
Dinnyési Ferencné és Dinnyési Ferenc
némethy József és némethy Józsefné
Justinné lénárt mária  
savić Jovo
strboja Jovanka strboja Radivoj
Duran mensura és Duran mustafa
Csirkés sándor
Pastrovicsné kun éva és Bánóczki Zsolt
sukály Tamás és sukályné Takács Tímea
Rakovac Radmila és Rakovac Budomir
momčilović Danica és momčilović novica
Aleksov Jordan és Aleksov ljubica
Vincze Csaba és Vincze márta
Bötkösné molnár erzsébet  
szabó Anikó
Csuti Róbert
Dr. Rosner Gyula és dr. Rosnerné Danner-
stipkovits mónika
muladi Annamária
Barabás Zoltán és Barabás ivette
Antalné dr. schunk erzsébet és Antal Gyula
Bársony Balázs és
Bársonyné Gulyka krisztina
mari Péter 
Dr. szilágyiné dr. molnár éva és dr. szilágyi 
György
kristóf lászló és kristóf lászlóné
Barta Csabáné és Barta Csaba
miljak Rill ivanka és Rill Rolf
Boskó Hilda és Boskó Béla
Gáborné márton Judit
Šaf ljiljana és Šaf Vladimir
kovács Péterné
Vujašin dr. Jelena és Vujašin Dragoljub
Bakos károly és Tanka éva
Váradi nikoletta
Zeitz mária és Boros miklós
senkóné szipőcs krisztnia és senkó Ferenc
Holicsek szilvia
Tompa istván és Tompáné kádár Andrea
stanković milica és stanković nenad
mitrović Jelena
Bodnár Józsefné és Bodnár József
Filić Zorica és Filić Dragan
soós istván és soósné Zelei mária
Varajić savka
Predolac Jevremović Danica és 
Jevremović Božidar
Aćimović Petar és Aćimović milanka
Dalja milica
Vándor éva
koncz Tiborné és koncz Tibor
szelei Jánosné és szelei János
sindjelić Zoran és sindjelić Ana
Győző molnár istván  

stanković Branka és stanković Petar
kutiné Béza Gabriella és kuti Csaba
Calušić Dubravka és Calušić Ante
Bračanović Branislav és Bračanović marija
szabó Ferencné és szabó Ferenc
Tihanyi-kundár marianna
Dr. molnár Gyula és 
dr. Tóth-Baranyi Zsuzsanna
stefán Andrea és sági sándor
misota edit Anna
Dr. kovács Józsefné  
Ferentzi Gáborné és Ferentzi Gábor
molnár mónika  
lancz Judit és Varga Zoltán
Demeter szilvia Anna és Demeter Zsolt
seres máté  
Tóth imre és Tóthné Domán Anikó
lesinger ivan és lesinger Danica
Takács Tamás és Takács Tamásné
Tóthné nagy katalin és Tóth istván
kozma istván és kozma istvánné
Varga éva és Varga károly
njegovanović Zoran
Bojović Branko
klenkovski svetlana és klenkovski Branko
krizsai Györgyné és krizsai György
Tóthné lóczi Anikó
Fekete Józsefné
mészáros Csaba és Gulyás Tímea
Pásztor József és sugár Orsolya
Vuityné sárándi klára és Vuity Antal
Hernádi Ferencné  
kocsis János és kocsis Jánosné
naánné kostyál katalin és naán Tibor
szabó Zoltánné  
Dr. nagy elemér és 
dr. nagyné keszthelyi katalin
Dr. Győry Ferenc és dr. kiss Judit
Picikász Vaszilisz és 
Picikászné Buzása Andrea
kovácsné sándor Zita  
Petrović milena és Petrović milenko
Bakos Róbert és Újváry Zsuzsanna
Davidović svetlana és Davidović milan
Tejes Zsuzsanna
Varga Áronné  
Varga Józsefné
Poldán Anna
szabóné Jakab mária  
Dr. kozma Brigitta
Uzoni Zsuzsanna és Uzoni Ödön
lakosi Helga és Hegyi endre
Petković Aleksandra és Petković Bogdan
lukéj lászlóné és lukéj lászló
erdős Tamás és erdősné solymosi edit
lupó Andrea és mile Ferenc
szűcs noémi és Dinya lászló
Ribi melinda és Ribi András
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Dr. Tárczy Jolán és Zyzych Andriy
Demcsák l. miklós  
nádhera Roland és nádhera Rolandné
Csepreghy Jánosné
Tomić nataša és Tomić Dejan
Fehérvári éva
Zečević Boban és Zečević Dusanka
Csalogány ivánné  és morvay József
Rétiné Révész Anikó és Réti sándor
Alakeli iszam Viktor  
Žutinić momo és Žutinić mare
Csonkáné Varga erika
Pruzsinszky ivett
Halas Tijana és Halas leon
Dr. Horváth ildikó
Gáspár József és Hegedűs Judit
Paunović Grozdana és Paunović Vladimir
Ballabás melinda 
Horváth Zoltán
nagy sándor és nagy sándorné
Podmaniczkiné molnár Brigitta és 
Podmaniczki Péter
Gavrić Vesna és Gavrić ivan
Dr. szigetvári iván
Farkas magdolna
Fábián Gábor
Gulyás lászló és Gulyásné kóm Cecília
steiner József
Šurković edin és Šurković Amira
major Tamásné és major Tamás
Rácz Dezső és Ráczné lőwinger Hajnalka
Djukić Dragica és Djukić Bogomir
kálmán mónika
steiner imre és erdei Andrea
Dr. kontra snezana
Dr. Offenbacherné Czakó Judit
kőszegi Zsolt és kőszegi Rita Csilla
kis-Jakab edina
Bodnár lászló és Varga krisztina
Gallai Attila és Gallainé Bóka Viktória
Balogh norbert
stazić Julijana
Benke Zoltán
leó Gyuláné   
Wutsch Andrásné  
Dr. muhari Géza és dr. muhari Gézáné
nagy Csaba
Dr. sánta ilona és novográdecz Tibor
Turák ildikó és molnár Zsigmond
Bárdos ilona
szolnoki mónika
Ábrányi Attiláné és Ábrányi Attila
Borbély istván és Borbély istvánné
szűcs ervin és Bartók margit
lovasné Parczen Gabriella és lovas lászló
szilágyi mihályné 
Hevesi Gabriella
Vilics Zoltán és dr. Vida Tünde

Csátiné mészáros ildikó és Csáti Joachim
Golub Vasilija
Rajić Branislav és Rajić Ana
kádár lászló és Fkete erika
Gyurjánné Béres Zsuzsanna és 
Gyurján lászló
lajosbányai Györgyné és  
lajosbányai György
kerékgyártó miklós Róbert
Dr. Bálint Zoltán és 
dr. Bálintné dr. molnár Zsuzsanna
Balogh Béla és Balogh Béláné
Horváth Patrícia
Gombolai Alfréd
novák János és novákné Csomor Judit
Dr. Dóczy éva és dr. Zsolczai sándor
Patkós Györgyi és Patkós Péter
Dr. kertész Ottó és 
dr. kertészné szabó erzsébet
ifj. Bekk Zoltán
ilić slavisa és ilić ljiljana
Dr. Dikó marian és dr. kulisics lászló
Gyurik erzsébet és sándor József
Gara Balázs
Papp Dániel Botond
Golubović karmela és Golubović Roman
Bunjevački Jovanka és Bunjevački Živojin
Fazekas Jánosné
Rákosné Bíró margit és Rákos lászló
szabóné Rataj éva  
Czibolya Zoltánné és Czibolya Zoltán
Dr. Gáncsné Braun Andrea és 
dr. Gáncs lászló
nagy János  
Turós-máté eduárd és 
Túrós-máté Anna mária
Tarjányi imre és Tóth-Baranyi Anita
Zarić Olgica és Zarić Dragan
Radišić smiljka
Dr. Fehér éva és dr. Fehér károly
Pozvék istván és Pozvékné Vesztergom Rita
kissné Plutzer Angéla
szórád erzsébet
Dragić leonora és Dragić Goran
szencziné Farmasi Judit és szenczi József
Purda Antal
kálmán lászló és kálmán lászlóné
Baletić sonja és Baletić ivan
motál György és motálné Gazsó mária
stahlmayer sándor
Žurma Julijana és Žurma Todor
Vidiček Velimir és Vidiček ivka
stojanović Danica és Vuk manda
szakály szabolcs és 
szakályné szilágyi magdolna
Pálné Gyuk ilona  
Farkas Zoltánné és Farkas Zoltán
Pantić Obren és Pantić Bojana

mohácsi Viktória
Dr. kovács Dusán  
Balogh Tünde
Davidov ljubica és Davidov ljubomir
Bakos lászló és Bakosné Danyi erzsébet
Csürke elek és Csürke elekné
Demeter Györgyné  
Haga Anikó és ingár Tibor
Plézer Ágnes és szabó János
Dr. nagy Attila és dr. szabó Gabriella
Tóth János és Tóth Jánosné
Rusák márk
szendi Gézáné  
kellner norbert és kellner Adrienn
molnárné Jorgova mária
Jakab mária 
kocsis elemér és kocsis elemérné
Antalné Gombos Tünde és Antal András
németh mónika
Tokai Tekla  
Rozsi Jánosné és Rozsi János
szikszai lászlóné
Czutorné Gecsei mária
keresztesi mária  
Bocskainé makó enikő és Bocskai krisztián
Tóthné Barna Csilla  
Verbőczi Attila
matos katalin
Dézsi József és Dézsiné Váradi erzsébet
kobiljski marija és kobiljski Djordje
elek Jasmina és elek milovan
Tóth ildikó
kéri Andrea és kreutz Balázs
Dr. szantner emma  
Ristić sara és Ristić ljubomir
nagy András
Pelyvás Tibor és Pelyvásné kelemen erika
Tátrainé márton Zsuzsanna
lejer Gábor  
Vesza erzsébet
Glogovac Dragan
nuzda evica és nuzda milan
Peti Attila és Peti szilvia
kiss Béla és kissné király Judit
laposa Jenő istván és 
laposáné kocsis ibolya
sisistyán istván
kungl Attila
Pócsné kovács erzsébet és Pócs György
Csorba Anett
karasz György és karasz Györgyné
Boldizsár éva 
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Gentlemen’s 
agreement

Közel tizenegy év telt el , nagyot fordult a világ.  
Európa színpadán állunk együtt. Miki a magasban, a csapat körülötte,  

a közönség harsányan kiált: szép volt, MIKI, hajrá, magyarok! Zúg, morajlik  
az Aréna, tizenegyezer ember néz velünk farkasszemet.
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Nagy az öröm, hiszen át-
vettük a vezetést Euró-
pában, berkics miki első 

lett az európai profi t verse-
nyében, varázslat, mosoly és 
igaz szeretet lengi be a ter-
met, lelkünk emelkedni vá-
gyik, fantasztikus, mindenki a 
pódiumon, a nagy álom kita-
lálója, Rex Maughan, az álom 
helytartója, Milesz Sándor, 
az álom valóra váltója, mYkEE 
és csapata, az álmodozók a 
közönség, a jövő bajnokai. 
Csodálatos világ, az együttes 
öröm pillanatai ezek.

felvetődik a kérdés: mi az, 
ami képessé teszi az EmbErT, 
hogy elérje célját, megvalósít-
sa álmát; titok talán? mi tesz 
különbséget ember és ember 
között, hogy a legyőzhetetlen 
akadályokat az egyik legyőzze, 
a másik elvesszen a küzdelem 
tengerében?

„A JELENBEN ÍROD MÚLTAD, S JÖVŐD!” (KOVÁCS ANDRÁS)

Vágási Aranka és Kovács András

Lomjanski Veronika, a 
régió egyetlen diamondja 
így válaszolna: akaroD, vagy 
nem akarod.

bármit elérhetsz az életben, 
csak lépni, tenni kell érte; ez az 
a titok, amely nagyot alkotott 
ezen a szép napon.

a tenni akarás a siker kulcsa!
a siker a célhoz vezető út 

maga!
Ezen végighaladván válto-

zunk mi magunk is, a változás 
a legfőbb kincsünk, erényünk, 
útravalónk további céljaink el-
éréséhez.

kíváncsian kérdezem a cso-
datévőket, hogy ők milyennek 
látták belülről ezt a pár évet.

kicsit mindig irigykedtem 
a profi tosokra. Úgy éreztem, 
hogy ők a legjobbak közül 
valók, és szerettem volna kö-
zéjük tartozni, de nem hittem 
igazán, hogy ez lehetséges.

miki elhitette velem és a 
csapattal: ha komolyan gon-
doljuk, akkor képesek va-
gyunk rá.

munkáról gondolsz, a szeretet-
ről, a szorgalmadról, a lelkesedé-
sedről, az önzetlenségedről, és 
ahogy a csoportodat vezeted!

a tizenegy év alatt ez az 
üzlet rengeteg változást és fej-
lődést hozott, de azt nyugodt 
szívvel állíthatom, hogy bármi-
lyen üzleti sikereket és bármi-
lyen karriert is tudhat berkics 
miklós magáénak, ő akkor is 
szerény, tisztességes és min-
den szempontból a szó legne-
mesebb értelmében EmbEr 
tudott maradni! mindig tudja, 
hogy kinek mit és mikor kell 
mondani! igazi moTiVáTor! 
mindig hitt abban, hogy a leg-
jobbak közé kell tartoznia és 
tartoznunk! az ő segítségével 
először sikerült a profi tösz-
tönzőt teljesítenünk! (Rezván 
Pali és Judit, managerek)

a mi életünkben óriási válto-
zást jelentett az, amikor miki le-

ült velünk megtervezni az első 
profi t sharingünket 2002-ben.

Elhitette velünk, hogy meg 
tudjuk csinálni – még abból a 
lehetetlen helyzetből is, ami-
ben akkor voltunk. mikinek 
ez a bizalma számunkra óriási 
felelősséget jelentett, ugyanis 
azt mondta: ahhoz, hogy az 
ő nagy célja megvalósuljon, 
szüksége van ránk, mert mi 
képesek vagyunk erre, és ed-
dig is mindent megvalósítot-
tunk, amit bevállaltunk.

Tehát nem magunkért vág-
tunk bele, hanem a mikiért, mert 
ezzel szerettük volna meghálál-
ni neki azt a sok segítséget, biz-
tatást, amit addig kaptunk tőle. 
Ő volt az, aki kihozta belőlünk 
az addigi sikereinket is, így ma-
ximálisan elhittük neki, hogy ez 
összejöhet… Előtte soha nem 
tapasztaltunk ilyen csapatmun-
kát, amilyenbe ezzel a dönté-
sünkkel belecsöppentünk. Ha 
semmi más hasznunk nem lett 
volna belőle, akkor is megérte! 
olyan fantasztikus emberekkel 

a motiválás nagymestere 
mindig ráérzett, hogy mivel 
tud lelkesíteni, no meg ott 
van a munkában való példa-
mutatása.

megígértük, és sikerült. 
nagyon jó érzés volt, amikor a 
gratuláló e-mail megjött a köz-
pontból, de akkor még nem is 

tudtam igazán, hogy minek a 
részese lehetek-lehetünk.

Hihetetlen izgalomban 
voltunk az Európai rallyn a 
csekkek átadása alatt, és ami-
kor egyértelművé vált, hogy a 
miki az első, nem is lehet azo-
kat az érzéseket szavakba fog-
lalni; nevetés, könnyek, hihe-
tetlen öröm, számomra olyan 
élmény, amit soha nem fogok 
elfelejteni. aztán a végtelen 
hála azért, hogy a csapatom-
mal mi is hozzá tudtunk adni 
egy keveset ahhoz, hogy létre-
jöhessen egy olyan eredmény, 
ami egyedülálló. köszönöm, 
hogy része lehetek ennek a 
csapatnak. (Szeghy Mária, 
senior manager)

Évek óta, azon fáradozunk, 
hogy egyszer Berkics Miki 
legyen Európa legjobb flP-
hálózatépítője.

mi több mint 10 éve is-
merjük, szeretjük, tiszteljük, 
becsüljük és követjük. azon 
kevesek közé tartozunk, akik 
nemcsak a munkában, hanem 

a magánéletben is jól ismerjük, 
tudjuk, hogy az flP-világsiker 
nEm VálTozTaTTa mEg.

Számunkra ugyanaz az 
egyszerű, kiVáló EmbEr, mint 
amilyennek megismertük.

az a nyolc család (Vágá-
si Ariék, Szekér Mariann, 
dr. Révész Editék, Tóth 

Zsigáék, Rózsahegyiék, 
Rezván Paliék, Szeghy Má-
ria és Haimék), amelyik hitt 
benne, és egymással olyan 
baráti kapcsolatot tudtak ki-
alakítani, ami nEki kÖSzÖn-
HETŐ.

büszkék vagyunk, hogy mi 
is részesei lehetünk ennek a 
gYŐzTES csapatnak.

barátainkkal az ő tiszta-
ságát másolva hozzá tudtuk 
segíteni, hogy példakép le-
hessen az flP világában. azt 
tanácsoljuk mindenkinek, 
hogy szeresse, tisztelje, kö-
vesse, tegye naggyá szponzo-
rát, és a fényben ő is fürödni 
fog. (Haim Marcsi és Józsi, 
senior managerek)

Hálásak vagyunk, hogy 
nem hagytál ki a névlistádból, 
hogy megváltozott az életünk, 
hogy elhitetted velünk, hogy 
mi is meg tudjuk csinálni, ha az 
ösztönzőkre koncentrálunk!

leírhatatlan az az érzés, 
amit kaptunk a kitartásodból, 
az elkötelezettségedből, amit a 
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fogtunk össze egy cél érdeké-
ben, akik addig „csak” testvérvo-
nalaink voltak, attól kezdve vi-
szont „vérszerződést kötöttünk”. 
Tehát nemcsak az lebegett a 
szemünk előtt, hogy a miénket 
addig csináljuk, amíg el nem 
érjük – az fel sem merült, hogy 
feladjuk! –, hanem odafigyel-
tünk a többiekre is, hogy biztas-
suk, motiváljuk egymást, mert 
erre nekünk is nagy szükségünk 
volt, és ezt a CSaPaTTól, az 
eredeti „hatos fogattól” ( Vágási 
aranka–kovács andrás, Szekér 
mariann, dr. révész Edit–Siklós 
zoltán, Haim József és marcsi, 
ill. Tóth istván-zsiga márta – és 
mi) kaptuk meg. Úgy össze-
szoktunk már, hogy ismerjük 
egymás igényeit, rezdüléseit, 
reakcióit. Jókat eszünk-iszunk, 
és annyit nevetünk, amennyit 
a hétköznapokon nem szok-
tunk. Ez az időszak kárpótol 
minden erőfeszítésért, és egész 
évre feltölt energiával. nem 
kérdés, hogy az idén megcsi-
náljuk-e!!! Sokat segítünk egy-
másnak azzal is, hogy eljárunk 
egymáshoz vendégelőadónak 
a csoportképzésekre. Szóval 
nekünk óriási élmény ebbe a 
csapatba tartozni! mindent kö-
szönünk a Szupercsapatnak, és 
Európa, illetve a világ legsikere-
sebb profitosának. köszönjük, 
miki! (Rózsahegyi Marika és 
Zsolt, senior managerek, 
President’s Club tagok)

Hat éve folyamatosan ele-
get teszünk a profit feltétele-
inek, hat éve folyamatosan 
halljuk mikitől a hagyományos 
év eleji összejöveteleken, hogy 
részesei vagyunk Európa és a 
világ legjobb profitos csapatá-
nak. 2002-ben még csak az volt 
fontos számunkra, hogy meg-
mutassuk munkatársainknak, 
ami számukra is elérhetővé 
válhat, ha megteszik mindazt, 
amit mi. 2007 pedig már egy 
álom jegyében telt, hogy 2008. 
február 23-án valóban egy vi-
lágbajnok csapat tagjaiként 
állhassunk a színpadon.

Egy fantasztikus teljesít-
mény részesei lehettünk , ahol 

a közös cél, az együttműködés, 
az elkötelezettség tesz min-
denkit fontossá. Tudjuk, hogy 
a kimondott szó kötelez, saját 
vágyainknál fontosabbá vált 
a csapat érdeke, megtanultuk 
megfizetni a siker árát. mi csak 
egy töredéke vagyunk annak 
a csúcstartó csapatnak, ame-
lyet berkics miki egyénisége, 
egyszerűsége, tisztasága, sze-
retete és üzletépítő tudása tart 
évek óta össze. E kötőerő nél-
kül nem is létezne ez a csapat. 
mi nyolcan azért lehetünk a 
csapatunk VEzETŐi, mert miki 
mindent megtesz továbbfejlő-
désünk érdekében. a legjobb 
vezetők tudják, hogy kiket ér-
demes beválogatni a nyerő csa-
patba. megtisztelő számunkra, 
hogy miki alkalmasnak tartott 
bennünket erre a feladatra, 
számított ránk, és mindent 
megteszünk azért, hogy az „is-

métlésben” is jelen lehessünk. 
köszönettel: (Siklósné dr. Ré-
vész Edit és Siklós Zoltán, 
soaring managerek)

2003 közepéig állóvíz volt 
az üzletünk, miki azonban 
elhitette velünk, hogy mi is 
meg tudjuk csinálni. megtalál-
ta az indítógombunkat. azóta 
is folyamatos megtiszteltetés 
számunkra, hogy tagjai lehe-
tünk miki világbajnok profit 
sharing csapatának minden 
évben. Teljesítményével nem 
csupán nekünk, hanem az 
egész világnak példát állított! 
Tőle megtanultuk, hogy a 
világ nem csak fekete-fehér, 
mint a zongora billentyűi. 
Hagyni kell, hogy a lelkünk a 
szívárvány minden színében 
pompázzon, s csak annyi a dol-
gunk, hogy hagyjuk ragyogni! 
(Tóth István és Zsiga Már-
ta, soaring managerek)

mindannyian kaptunk egy 
lehetőséget egy nagyszerű 
embertől. 11 éve büszkén kép-
viselünk egy céget egy kiemel-
kedő vezetővel. a csapatmun-
ka, az összetartozás legszebb 
példája ez a világraszóló telje-
sítmény. megbecsül, elismer és 
szeretve tisztel.

Ő a miki. (Szekér Mari-
ann, senior manager)

Tíz éve permanens módon 
minden, rex maughan által 
ajánlott kihívásnak eleget te-
szünk a magunk, csapatunk és 
szponzorunk, berkics miki örö-
mére. Ennek a sorozatnak min-
den alkalommal fénypontja a 
profit sharing teljesítése. 2008 
februárjában belecsöppen-
tünk egy világcsúcsba, amely 
hihetetlenül szokatlan és szen-
vedélyes érzés volt. feledésbe 
merült a fáradtság, az utazások 
a célállomásig, a prezentáció-
hegyek mind értelmet nyertek. 
köszönjük a csapatunknak, 
akik szintén teljesítették a célki-
tűzést – ezzel a staféta tovább-
adását –; stabil, megbízható, 
ütőképes csapat lettünk.

a világcsúcs egynyolcada 
hihetetlen nagy egység. kö-
szönjük, miki, hogy a barátaid 
lehetünk. Szívből gratulálunk 
a hat-nyolc éve stabilan dolgo-
zó csapatnak és a kiemelkedő 
vezetőnknek, mikinek, a felső 
vonalamnak, az ország igazga-
tónak, az európai igazgatónak, 
a cégvezető család valamennyi 
tagjának, a testvérvonalaknak 
és valamennyi disztribútornak, 
akik nélkül elévülne a csúcsok 
tisztelete, az egyéni erőfeszíté-
sek megbecsülése.

mi is disztribútorként, de 
hatalmas lelkesedéssel, célok-
kal indultunk, nem volt kétsé-
gem afelől, hogy célba jutunk. 
Te is bekerülhetsz életed leg-
jobb csapatába.

gyere! … Várunk!

Vágási Aranka és 
Kovács András

President’s Club tagok
gyémánt-zafír managerek
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Menekülés 
a győzelembe!
Valójában 10 éve kezdődött a mi történetünk, amikor két nagy álmodozó 
életútja keresztezte egymást, és ettől kezdve közös erővel, egy irányba 
haladva építették a jövőjüket. 10 éve tudjuk, hogy mi egyszer gazdagok 
leszünk anyagi és erkölcsi javakban egyaránt, és be fogjuk utazni az egész 
világot. Így hát folyamatosan kerestük a lehetőségeket!
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2005 februárjában feleségem 
az akkor egyéves kis� unkkal 
volt otthon gyeden, amikor 
egy napon összetalálkozott 
volt osztálytársának férjével, 
aki pár mondatban éppen azt 
a jövőképet festette le neki 
– amelyben nekik ekkor már 
részük volt –, amire régóta 
vágytunk. Lapicz Tibi és Orsi 
a kezünkbe adott egy kulcsot, 
amellyel – első pillanattól 
tudtuk – az összes kaput ki-
nyithatjuk, s azok mögött a 
gyermekkori álmaink várnak. 
Sugárzott belőlük a tudás, a 
saját magukba és a cégbe ve-
tett megingathatatlan hit.

Az első sikereink gyorsan 
jöttek, hiszen a supervisori 
szint elérése kizárólag a mi 
munkánkon múlott. Két hónap 
elteltével feltűzhettük a bronz-
kitűzőt, és talán nem is értékel-
tük igazán ezt az eredményt. 
Azóta rájöttünk, hogy minden 
szintlépést nagyon meg kell 
becsülni. A gyors sikernek ára 
volt, ugyanis nem volt munka-
társunk, és innentől kezdve ez 
egyedül nem megy.

Jöttek a kudarcok, a „nem”-
ek, jöttek és mentek a szép-
reményű munkatársjelöltek. 
Aztán tíz hónappal csatlako-
zásunk után meglett az első 
supervisorunk, s ez végre si-
kerélményt nyújtott. Azonban 
elgondolkodtunk, ugyanis 
szponzoraink ennyi idő után 
már igazgatók voltak. Mit csi-
nálunk rosszul? Az élet aztán 
igazolta, hogy nagy hiba má-
sokhoz hasonlítani magunkat, 
hiszen nem vagyunk egyfor-
mák. Kizárólag saját magunk-
hoz viszonyítsuk a teljesítmé-
nyünket, a fejlődésünket és azt, 
hogy honnan hová jutottunk!

A következő hónapokban 
egy második vonalunk is fej-
lődésnek indult, és hatalmas 

„A JÖVŐ AZOKÉ, 
AKIK HISZNEK 

AZ ÁLMAIKBAN!”
sikerként ünnepeltük egyéves 
„foreveres” évfordulónkat az 
igazgatóhelyettesi szinttel. Ek-
kor úgy éreztük, már a követ-
kező hónapban elérjük nagy 
álmunkat, az igazgatói szintet, 
azonban pár nap után le kellett 
szállnunk a földre, és újult erő-
vel nekilátni a csapatépítésnek.

Nem sejtettük, hogy az 
igazi kihívások még csak most 
várnak ránk. Pedig tudhattuk 
volna, hogy a nagy sikereket 
nem adják ingyen. Óriási hul-
lámvölgyeken kellett átküzde-
ni magunkat, és számtalanszor 
zuhantunk vissza a szakadék 
mélyére, amikor már majdnem 
sikerült kikapaszkodnunk be-
lőle. De még itt, a legrosszabb 
helyzetekben is tudtuk: SOHA 
NEM FOGJUK FELADNI, hi-
szen akkor az álmainkat adjuk 
fel! Túl kellett élni a gúnyoló-
dást, a rosszindulatú mosoly-
gást, de mindebből fegyvert 
kovácsoltunk, és vártuk a pil-
lanatot, amikor bebizonyítjuk, 
hogy megcsináltuk.

Utólag persze megértet-
tük, hogy ez az időszak a ta-
nulás és a személyiségfejlő-
dés időszaka volt. Ha látszólag 
nem fejlődik az üzleted, akkor 
szinte biztos, hogy változnod, 
fejlődnöd kell, magyarán: fel-
nőnöd a feladathoz!

2007 februárjában – két 
évvel azután, hogy dolgozni 
kezdtünk – elképesztő mély-
ségbe zuhant a pontforgal-
munk. Ha valaki akkor azt 

mondta volna, hogy néhány 
hónap múlva igazgatóként 
ünnepelhetünk… De tud-
nod kell, hogy az üzletedben 
vannak robbanáspontok, csak 
sok esetben azért nem érnek 
el sikereket az emberek, mert 
nem várják ki ezeket, és még a 
robbanáspont bekövetkezése 
előtt feladják.

Mik tartottak életben? A 
rendezvények, a szponzoraink 
és az álmaink megvalósításá-
ba vetett töretlen hit.

A stockholmi Európai Rally 
áprilisban hatalmas lökést 
adott. Ezt követően ráálltunk 
a következő évi Európai Rally 
programra és a Holiday Rallyre: 
végre szélesítettünk(!!!), és 
néhány komoly munkatár-
sunk tevékenységét inten-
zívebben segítettük (mélyí-
tettünk). És ez volt a titok! Az 
ösztönzőprogramokat kihasz-
nálva sínre tettük az üzletün-
ket. Mindezek mellékhatása-
ként elindult négy új vonalunk, 
emellett néhány régi motoro-
sunk is lendületet kapott.

Május végére reális közel-
ségbe került a hőn áhított 
aranykitűző. Végighajtottuk a 
nyarat, de nem bíztunk sem-
mit a véletlenre: 11 vonalon 
dolgoztunk. Szponzoraink 
gyakran mondták: „Majd ha a 
csapatotok látja rajtatok az el-
szánt küzdelmet, követni fog-
nak, és egy emberként har-
colnak értetek!” Sokáig nem 
hittük ezt el, de az élet ismét 

igazolta, hogy a szponzornak 
mindig igaza van! Azokat a 
dolgokat is látja, amelyeket te 
még nem, ugyanis ő már vé-
gigment azon az úton, ame-
lyen most te követed őt.

Augusztus elején kaptunk 
még egy pofont: az akkori 
főnököm közölte, hogy más-
naptól nem tart igényt a mun-
kámra. Megkönnyebbültünk, 
hiszen ettől kezdve egyetlen 
út maradt számunkra: mene-
külés a győzelembe!!!

Augusztus 31-én 124 pont 
állt a táblán, és a következő 
napok máig felejthetetlen 
élményeket adtak nekünk. 
Életünk legnagyobb sikerét 
értük el, igazgatók lettünk! Be-
léptünk azon a kapun, amely 
egy új, reményteli világot kí-
nál számunkra. Attól a pilla-
nattól kezdve tudjuk, ha ezt 
megcsináltuk, akkor bármit el 
fogunk tudni érni, amit igazán 
akarunk.

Kívánjuk, hogy éljétek át 
azt az érzést, amelyet egy küz-
delmes út után megszerzett 
győzelem jelent, és adjon erőt 
az a tudat, hogy a nagy sike-
rekhez a kudarcokon keresz-
tül vezet az út!

Köszönjük szponzora-
inknak, Lapicz Tibinek és 
Orsinak és felső vonalunknak, 
Tóth Sanyinak és Edinának, 
akik pro� n irányították lépé-
seinket, és mindvégig hittek 
bennünk.

Köszönjük munkatársa-
inknak – akik nélkül csupán 
apró porszemek lennénk –, és 
üzenjük, hogy a ti aranykitű-
zőiteket is legyártották!

Soha ne adjátok fel!

Kun Gábor és 
Kunné Páger Judit

managerek
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