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Nyéki Zsolt Nagyné Varga Katalinnal beszélgetett FOTÓ: SIPEKI PÉTER
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A találkozón megjelent sikeres hölgyek koszorúja

H. Németh Katalin ismerkedik a
kiadvánnyal

A siker titka

Mellettem az utódom: Boronkay Ferencné és Csabai Judit, a botanikus
kert előző és jelenlegi vezetője

Bednárik Mónika és interjúalanya,
dr. Szoboszlai Katalin
FOTÓ: SIPEKI PÉTER

Tarnavölgyi Gergely és dr. Beleznay
Gyöngyike

NYÍREGYHÁZA. Mint ahogy arról beszámoltunk: megjelent
a Kelet-Magyarország legújabb
kiadványa, a „Sikeres nők”
magazin, amely a SzabolcsSzatmár-Bereg megyében élő,
vagy megyénkhez kötődő
hölgyekről szól. Olvasóink javaslatait is figyelembe véve
készítettük el a portrékat, s
közben a hétköznapi helytállás egyszerű titkaiból is ízelítőt kaptunk. A kép természetesen nem teljes. Sokkal több
név szerepelt a javaslatok
között, ám tekintettel kellett
lennünk a kiadvány terjedelmi korlátaira – ugyanakkor
kiváló alappal rendelkezünk a
folytatáshoz! A magazin nem
kerül árus forgalomba, de a
szerkesztőségünkben a hét
második felétől korlátozott
mennyiségben az érdeklődők
rendelkezésére tudunk bocsátani egy-egy példányt. A
magazinban szereplő hölgyek

portréiból sorozatot indítottunk, az írásokat a Kelet-Magyarország szombati számaiban olvashatják.
A kiadványban szereplőket
tegnap délutánra találkozóra
invitáltuk, a Móricz Zsigmond
könyvtár kamaratermét megtöltötték az érdeklődők és az
érintettek. A megjelenteket
Nyéki Zsolt, lapunk főszerkesztő-helyettese köszöntötte, majd a magazinban szereplő Érpataki Asszonykórus
adott ízelítőt tudásából.
Ezt követően az anyagok
szerzői, azaz lapunk újságírói átadták a tiszteletpéldányokat az abban szereplő
hölgyeknek, majd kötetlen
eszmecsere kezdődött, ahol
üzletasszonyok és művészek,
orvosok és politikusok vették kezükbe a kiadványt, s
beszélgettek a világ dolgairól
egy-egy pohár pezsgő melKM
lett.

Kovács Kriszta, dr. Kokas Karolina és dr. Kokas Attiláné

Csabai Judit és édesanyja, Csabai Lászlóné, valamint dr. Bihari Albertné

Bicsérdy Rita a sikeres hölgyek
nevében kért szót
Dr. Papp Zsuzsanna és Leviczki Márta is érdeklődéssel hallgatta a köszöntőt

A Sodexo MELEGÉTEL
és AJÁNDÉK utalványt
keresse az Inmedio és
Relay hírlapüzletekben!

Munkatársaink – így Csutkai Rita
is – örömmel vették kézbe a magazint
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Dr. Nyakó Zsuzsanna és dr. Bánhidiné Maróti Magdolna a siker összetevőiről beszélgetett
FOTÓ: SIPEKI PÉTER

* A kedvezmény az Inmedio és a Relay üzlethálózatban megvásárolható Sodexo MELEGÉTEL
és AJÁNDÉK utalvány névértéke alapján számított szolgáltatási díjra vonatkozik. Az Inmedio
és Relay üzletekben igénybe vehető szolgáltatási díjkedvezmény a más viszonteladó partner
hálózatában értékesített Sodexo MELEGÉTEL és AJÁNDÉK utalványok teljes címletmixe
alapján számított átlagos szolgáltatási díjához viszonyítva jelent 33%-os szolgáltatási
díjkedvezményt.
Az akció érvényessége: 2011. október 20. – 2011. december 31.
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hírlapüzletei többek között az alábbi városokban várják Önt:

397423

NYÍREGYHÁZA, MÁTÉSZALKA
További részletek és a hírlapüzletek elérhetősége a www.sodexo.hu oldalon található.

Az Érpataki Asszonykórus műsort is adott kiadványunk bemutatása előtt
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