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Naményból a Kossuth-díjig Néha még álmában is énekel
Annak idején egyetlen
ünneplőruhájában
érkezett Budapestre.
Bangó Margit Kossuth-díjas művész
Vásárosnaményban született
muzsikus család gyermekeként. Édesapja kiváló cimbalmos volt, édesanyja csodás énekhangja a mai napig
a művésznő fülében cseng,
mint a gyermekkor feledhetetlen, meghatározó és egész
életére elkísérő élménye.
1967-ben a Magyar Rádió által
meghirdetett tehetségkutató
meghallgatására is édesanyja
nevezte be. A verseny meghozta a gyümölcsét, a Magyar
Rádió felvételt készített Bangó Margittal, és az elkészült
hanganyagot a rádió „mindenható zenei kuratóriuma”
sugárzásra alkalmasnak találta. A ’80-as években egyre
többet került Horváth Pistával azonos műsorba, így jött
létre a legendás Bangó Margit–Horváth Pista kettős.

NYÍREGYHÁZA.

Jegyre spórolt pénz
Egykor a vonatjegyre összespórolt pénzzel és egyetlen
ünneplőruhájában érkezett
Budapestre az a 17 éves kislány, aki megilletődve, kissé
talán félve, de tele várakozással lépett a Magyar Rádió stúdiójába. Hirtelen valósággá
vált minden, mint egy mesében. Személyesen találkozott
azokkal a zenészekkel, akiket
addig csak a rádióban hallott.
– Egy hang nem jött ki a
torkomon! Csak álltam szótlanul és pityeregtem. Körülöttem a sok híres muzsikus,
s én azonnal haza akartam
szaladni. Boross Lajos bácsi

odajött hozzám és nyugtatni
kezdett. Énekelj, leányom, ha
már olyan messziről idejöttél!
Lajos bácsinak nem mertem
ellentmondani és énekelni
kezdtem. Amíg élek, hálás
leszek neki, hisz abban a pillanatban indult el egy élet
munkája, mely hála Istennek
a mai napig tart – emlékszik
vissza.
Már Budapesten lakott, 3
műszakban dolgozott. Kitartó
munka következett külföldön
és belföldön, ahol csak lehetett, Bangó Margit énekelt.
A tradicionális magyar hagyományok és nyelvjárás alapján
született nóták olyan közegbe
kerültek Bangó Margit által a
világ számos táján, ahová talán soha nem jutottak volna
el, ha nincs az a vele született
hitelesség, amely a mai napig
átható erővel van jelen az elő-
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adásain. Ez a kulcsa annak a
csodás érzésnek, ami elfogja
az embert, ha dalait hallgatja. Nem számít a közeg, ami
lehet egy pici étterem, vagy a
világ legnagyobb, leghíresebb
koncertarénái, a magával ragadó előadás soha nem felejthető élményt nyújt.
Hungarikum zenetár
Zenei repertoárja egy „hungarikum zenetár”, amely megőrzi a jövő nemzedék számára mindazokat a sok száz éves
magyar és roma értékeket,
amelyeket bűn lenne magukra hagyni.
– Fontos küldetésemnek
érzem, hogy a mai, és még
jó néhány elkövetkezendő
generáció ismerje és szeresse
azokat a dalokat, amelyek tőlem hallottak – mondja.
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Dr. Bánhidiné Maróti
Magdolna nem érzi azt,
hogy elvesztegette
volna a tehetségét.
Mindig is színpadra vágyott, így nem volt
kérdés, hogy miközben a konzervatórium jazz tanszakára
járt, rengeteg fellépést is vállalt. Részt vett „Ki mit tud?”on és táncdalfesztiválon, de
amikor a „család vagy karrier?” kérdésben kellett döntenie, előbbit választotta. A
zene mindig is központi helyet
töltött be az életében: előbb az
Országos Szórakoztató Központban dolgozott, majd a Zrínyi Ilona Gimnáziumban, ahol
megalakította a ZIG Singers-t.
A kórus rengeteg sikert ért el,
egy idő után azonban a diákoknak egyre kevesebb ideje jutott
a kórusra, így másfél évtized
után elbúcsúztak a közönségtől. De hiányoztak számára a
fellépések, így megalakult a
Nine for Song, amivel párhuzamosan megkezdte működését a Hang-Szín Tanoda is.
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A siker mindig közös
Nem érzi azt, hogy elvesztegette volna a tehetségét, pusztán annyi történt, hogy azt a
tanítványain keresztül adta át
a világnak. Azt mondja, azért,
hogy nem lett belőle országszerte ismert jazzénekesnő,
maximálisan kárpótolta azoknak a fiataloknak a sikere,
akiket ő indított el a pályán,
akik a ZIG Singers, a Nine for
Song vagy a Hang-Szín Tanoda
tagjaként bárhol is léptek fel,
mindenütt nagy sikert arattak.
– Ha a tanítványaim kiállnak
a színpadra és ott tökéletes
produkciót nyújtanak, a siker
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mindig közös: az övék és rajtuk keresztül az enyém. Egy
pedagógus számára kevés nagyobb öröm van annál, mint
hogy a tanítványa sikert ér el,
talán csak az, ha ezt rövid idő
alatt többször is átélheti. Számomra ez is megadatott, ez
pedig maga a nagybetűs siker.
Doppingszer a jó hang
Szerinte egy hangon azonnal
meg lehet hallani, ha kiugró
tehetségről van szó, és persze az sem ritka, ha valaki
ezzel nem rendelkezik, ám
a hangja képezhető, ő maga
pedig szorgalmas, és mindent
megtesz a siker érdekében.
Elmeséli, hogy nem egy olyan
fiatal került már hozzá, akiről
az első órán még ő maga sem
gondolta, hogy lehet belőle
valami – de lett.
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Számára egy jó hang olyan,
mint egy doppingszer: inspirálja, ha tehetségre talál. Az
pedig még inkább, ha valamit
befejez – olyannyira, hogy mielőtt lezárna egy évadot, fejben
már el is kezdi a következőt.
Három fia és két unokája
van, így boldog nagymama is,
aki, amikor a kikapcsolódás
kerül szóba, azt mondja: néha
előfordul. Sok zenét hallgat,
s mindent szeret, ami szép.
Ebbe belefér könnyű- és klaszszikus zene egyaránt, de az
örök szerelem a musical.
Munkamániás – mondják
róla –, s ő maga is elismeri: neki
ez az élete. Délelőtt a magántanítványait oktatja, délután
a tanodásokkal próbál, esténként a bemutatandó darab
kottáját írja. Csoda, hogy még
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Az első mindig a család! Azt csinálhatja, amit szeret
Olyan hivatásom van,
amit szenvedélyesen
végezhetek – vallja dr.
Beleznay Gyöngyike.
NYÍREGYHÁZA. Dr. Beleznay
Gyöngyike
Nyíregyházán
született. A középiskolában a
Krúdy Gyula Gimnázium iskolapadját koptatta, onnan a
Debreceni
Orvostudományi
Egyetemre vezetett az útja,
ahol 1994-ben szerzett általános orvosi diplomát. Ezután
belgyógyászként dolgozott a
Mátrai Állami Gyógyintézetben. Bőrgyógyászati kórházi gyakorlatra a Jósa András
Megyei Kórházban tett szert.
A DEOEC Bőrklinikán tett sikeres szakvizsgát bőr-és nemigyógyászat, valamint kozmetológia szakterületen, kiváló
eredménnyel. Közel 4 éve alapította meg a Derma-Art Ma-
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gánbőrgyógyászat és Szépségklinikát, mely Kelet-Magyarországon egyedülállóan korszerű
és teljes körű bőrgyógyászati
és esztétikai ellátást nyújt. A
doktornő szakterülete az általános bőrgyógyászat mellett a
dermo-esztétikai beavatkozások teljes spektruma.
Közös érdeklődési pontok
– Folyamatosan továbbképzéseken veszek részt, legutóbb
idén szeptemberben az AntiAging
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, gyógyszerkutatással és
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fejlesztéssel foglalkozó önálló
és sikeres magyar céget vezet.
Közös fejlesztésük a tisztán
magyar gyártású Psorioderm
termékcsalád, mely pikkelysömörben szenvedő betegek
mindennapi bőrgondozásához nyújt megoldást.
Férjével nemcsak a bőrgyógyászat területén közös
az érdeklődés. Egy másik találkozási pont a családfakutatás, mellyel a férje fertőzte
meg dr. Beleznay Gyöngyikét.
Erre meglehetősen sok idő
állt rendelkezésre, hiszen huszonegy éve boldog házasok,
és nevelik két kisfiukat. Zoltán
hetedikes, Dániel pedig ötödik
osztályos. Az iskola mellett a
nyelvtanulás és a sport az, ami
a fiúk mindennapjait kitölti. A
gyerekek imádják az állatokat
is – egy-két cica mindig vendégeskedik náluk –, a család kedvenc közös időtöltése pedig az
utazás.
Lakberendezés, kertszépítés
Ha otthoni kedves tevékenységeit sorolja, a doktornő sem
hagyhatja ki azokat a női szerepeket, amelyek igazi családot
és meleg otthont varázsolnak
köré: – Imádom a lakberendezést, a kert szépítését, szeretek
a konyhában „alkotni”, vagy a
férjemmel a kandalló mellett
filmeket nézni. Első mindig
és minden körülmények között a család! A teljes élethez
azonban szükséges a szakmai
munka is.
– Szerencsés vagyok, hogy
olyan hivatásom van, amit
szenvedélyesen és hobbiként
végezhetek, de természetesen ehhez a szerencséhez sok
és kitartó munkával járultam
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Bicsérdy Rita

Bicsérdy Rita élelmiszeripari mérnök, cégtulajdonos és irodavezető egy személyben.
NYÍREGYHÁZA. Civil szervezetek elnökeként jótékony
célokat szolgál. Óraadóként
képezi a felnövekvő nemzedéket. Folyamatosan tanul,
nem múlik el év, hogy ne ülne
be az iskolapadba. Korántsem
mellesleg: édesanyaként is
igyekszik helytállni. Végiggondolva az elmúlt évtizedeket, nem tud felidézni olyan
esztendőt, amikor ne képezte
volna magát tovább. Évek óta
a katedra túlsó oldalán is áll:
a Nyíregyházi Főiskola Képzési és Továbbképzési Intézetében, valamint a Leonardo Médiaakadémián is aktív
részt vállal az idegenforgalmi
képzésben. Ahhoz, hogy nap-
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rakész legyen, rajta tartja a
kezét az idegenforgalom ütőerén.
Jól csengő cégnevek
Szerencsésnek tartja magát,
mert mindig azt csinálhatta,
csinálhatja, amit szeretett és
szeret. Az embertársai iránt érzett felelőssége, az értékrendjében középponti szerepet
betöltő szolidaritás jegyében
rendszeresen nyújtja a kezét,
amikor véradóként van szükség rá, de ez ösztönzi akkor is,
amikor közéleti szerepet vállal. Nem hagyható szó nélkül
az sem, hogy ő a városát rajongva szerető lokálpatrióták
egyike. Ezért van ott minden
fontos eseményen, rendezvényen, ezért emeli fel a szavát,
ha Nyíregyházán valami neki
nem tetszőt tapasztal.
A Nyíregyházán és Kisvárdán

is jelen lévő Sky Travel utazási
iroda éppúgy Bicsérdy Rita
égisze alá tartozik, mint az
Alfa Autósiskola. Alapítója,
elnöke a Nők a Nyíregyháziakért Egyesületnek, és úgyszintén vezetője a SóstóértSóstóhegyért Egyesületnek,
és elnöke a Nőtagozatnak is. A
civil szervezetek függetlenek
az utazási irodánál és az autósiskolánál betöltött szerepétől,
ott a jótékony célok dominálnak. Nagyon odafigyelnek a
gyermeknapra, az idősek ünnepeire, az iskolakezdésre, a
faültetésre, vagy éppen a karácsonyra.
Mindig is fontosnak tartotta, hogy kellőképpen elmélyedjen abban, amit csinál,
ezért folyamatosan képezte
és képzi magát. Öt diplomával
rendelkezik, idegen nyelven
beszél, számos képzésen, továbbképzésen vesz részt, állandó jelleggel frissíti tudását.
Többek között az idén magánszálláshely minősítő munkatársi végzettséget szerzett.
Bicikliznek, kirándulnak
A szívéhez legközelebb álló
foglalatosságot az jelenti, ha
minél több időt tölthet el a
kamaszodó fiával. Ha tehetik,
hétvégenként biciklitúrákra,
kirándulásokra vállalkoznak,
ahol kellőképpen kikapcsolódnak és feltöltődnek. Barátai, számos ismerőse féltésből, szeretetből azért szokta
néha korholni, mert talán túl
sokat vállal, túlságosan is
pörög. Ő azonban már csak
ilyen: az örökké tevékeny,
munkáját szenvedéllyel végző, családjáért, lakóhelyéért
mindig tenni kész nőt testesíKM-LTL
ti meg.

