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Dr. Beleznay Gyöngyike Nyíregyházán szü-
letett. A középiskolában a Krúdy Gyula Gimná-
zium iskolapadját koptatta, onnan pedig a Deb-
receni Orvostudományi Egyetemre vezetett az 
útja, ahol 1994-ben szerzett általános orvosi 
diplomát. Ezután egy rövid ideig belgyógyász-
ként dolgozott a Mátrai Állami Gyógyintézet-
ben. Bőrgyógyászati kórházi gyakorlatra a Jósa 
András Megyei Kórházban tett szert. A DEOEC 
Bőrklinikán tett sikeres szakvizsgát bőr-és 
nemigyógyászat, valamint kozmetológia szak-
területen, kiváló eredménnyel. Közel 4 éve ala-
pította meg a Derma-Art Magánbőrgyógyászati 
Klinikát, amely Kelet-Magyarországon egye-
dülállóan korszerű és teljeskörű bőrgyógyásza-
ti és esztétikai ellátást nyújt. A doktornő szak-
területe az általános bőrgyógyászat mellett a 
dermo-esztétikai beavatkozások teljes spekt-
ruma. A magánklinika szolgáltatásai között 
szerepelnek bőrgyógyászati és bőrsebészeti, 
valamint szépítő-fiatalító kezelések. A klinika 
- saját tapasztalatból beszélek - igényes és mo-
dern, a környezet exkluzív, de egyben barátsá-
gos. Személyre szabott kezelési programokat is 
igénybe vehetnek a vendégek. 

- Folyamatos továbbképzéseken veszek 
részt, legutóbb például az idén szeptember-
ben az Anti-Aging Világkongresszuson jártam 
Párizsban. A  Magyar Orvosi Kamara, a Magyar 
Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete, a 
Francia és Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia, 
illetve a Szt. Teotonio Lovagrend tagja vagyok – 
sorolja büszkén.

Férje, dr. Nagy Zoltán is orvos, gyógyszer-
kutatással és fejlesztéssel foglalkozó önálló és 

sikeres magyar céget vezet. Közös fejlesztésük 
a tisztán magyar gyártású Psorioderm termék-
család, mely pikkelysömörben szenvedő bete-
gek minden napi bőrgondozásához nyújt meg-
oldást.

Férjével nemcsak a bőrgyógyászat terüle-
tén közös az érdeklődés. Egy másik találkozási 
pont a családfakutatás, mellyel a férje fertőzte 
meg dr. Beleznay Gyöngyikét. Erre a „fertőzés-
re” meglehetősen sok idő állt rendelkezésre, 
hiszen immár huszonegy éve boldog házasok, 
és nevelik két kisfiukat. Zoltán hetedikes, Dá-
niel pedig ötödik osztályos. Az iskola mellett a 
nyelvtanulás és a sport az, ami a fiúk minden-
napjait kitölti. A gyerekek imádják az állatokat 
is, egy-két cica mindig vendégeskedik náluk. 
A család kedvenc közös időtöltése az utazás, a 
gyerekek is egyre jobban érdeklődnek az ide-
gen tájak és szokások iránt.

Ha otthoni kedves tevékenységeit sorolja, a 
doktornő sem hagyhatja ki azokat a klasszikus 
női szerepeket, amelyek igazi családot és meleg 
otthont varázsolnak köré: - Imádom a lakberen-
dezést, a kert szépítését, szeretek a konyhában 
„ alkotni”, vagy a férjemmel együtt, a kandalló 
mellett filmeket nézni. 

Első mindig és minden körülmények között 
a család!

A teljes élethez azonban szükséges a szak-
mai munka is. 

– Szerencsés vagyok, hogy olyan hivatásom 
van, amit szenvedélyesen és hobbiként végez-
hetek, de természetesen ehhez a szerencséhez 
sok és kitartó munkával járultam hozzá. 

 Szerző: Tarnavölgyi gergely

A doktornő jelenlegi szak-
területe az általános és 
esztétikai bőrgyógyászat. 
Férje, dr. Nagy Zoltán is 
orvos, egy gyógyszerkutatás-
sal és fejlesztéssel foglalkozó 
önálló magyar céget vezet. 
Nemcsak a szépségápolás és 
a bőrgyógyászat területén 
közös az érdeklődésük. A 
másik találkozási pont a csa-
ládfakutatás, mellyel a férje 
fertőzte meg dr. Beleznay 
Gyöngyikét. Immár huszon-
egy éve boldog házasok, és 
nevelik két csodaszép kisfiu-
kat. Dr. Beleznay Gyöngyike 
boldognak vallja magát, 
hiszen a munkája egyben a 
hobbija is. Az ő életéből sem 
hiányoznak ettől függetlenül 
a „megszokott” női szerepek. 
Kertészkedés, lakberendezés, 
konyhaművészet. Ezeken a 
területeken is otthonosan 
mozog. Ha fáradt, a kandalló 
tüze és ugyancsak elfoglalt 
férje társasága ellazítja.

„Első mindig és minden  
körülmények között  

a család!”

Dr. Beleznay  
Gyöngyike

– Rengetegen keresik fel férjemmel közös 
klinikánkat, a Derma-Art Magánbőrgyógy-
ászatot és Szépségklinikát, amit már több 

mint három esztendeje működtetünk. 

Fo
T

ó
: 

r
a

c
Sk

ó
 T

ib
o

r




