„A siker ott kezdődik, ahol az
ember önmagát valósíthatja meg”

Báró dr. Nagy Zoltánként mutatkozik be. – Október óta ismét használhatóak, viselhetőek a nemesi címek és rangok – mondja magyarázatként, s a 874-ig visszavezetett családfa igazolja, nagyon régi,
ősi nemesi családból származik. Az ősök kutatása hobbiként indult
10 évvel ezelőtt, édesapja halála után, mára szenvedéllyé vált. A
család egy része Álmos Nagyfejedelemmel érkezett vissza a Kárpát-medencébe, a felmenők között a kun-kabar Borsa nemzetség, a
Csécsy-Nagy, Iklódy Wass, Szepessy család tagjai is megtalálhatóak.
A bárói rangot és nevet így büszkén használja. Bárói rangját és címét
a Grúz Királyi család adományozta neki és feleségének is.

- Nem készültem tudatosan az orvosi pályára. Jobban vonzott, hogy állatorvos, vagy
ügyvéd legyek – mondja pályaválasztásáról a
derecskei származású Báró dr. Nagy Zoltán, aki
az egyetemi évek alatt mentőzött, hogy pénzt
keressen. Mentőápolóként, majd mentőtisztként megmentett életek megerősítették abban,
nem él hiába. – A gyógyítás gyönyörű szakma
– mondja, ám gyorsan kiábrándította a hierarchikus orvostársadalom, melynek tagjait sem
anyagilag, sem erkölcsileg nem becsülték meg,
a munka feltételei pedig minősíthetetlenek, az
emberi gyógyításra alkalmatlanok. Váltott, és a
gyógyszeriparban helyezkedett el tudományos
munkatársként, majd értékesítési vezetőként,
2000-ben megalapította saját vállalkozását,
majd túllépett a határokon és a Pezomed cégcsoport jelen van Szlovákiában, Romániában és
Csehországban is. A megye legnagyobb adófizető cégeinek egyike volt a kft-jük.
- Az egyetemen ismertem meg a feleségemet, akivel 21 éve élünk boldog házasságban
és két zseniális fiúnk van – meséli arról, hogyan
került Nyíregyházára, s párjával, a bőrgyógyász
Báró dr. Beleznay Gyöngyikével kifejlesztették
azt a termékcsaládot, amely a pikkelysömörben
szenvedő bőrbetegeknek nyújt egy jobb életminőséget. – A pszoriázis a tudomány mai állása
szerint nem gyógyítható. Hittünk abban, hogy
az égő, gyulladásos, bőrirritációval járó betegség tüneteit enyhíteni tudjuk. A hosszú kutató
és fejlesztő munka, meghozta az eredményt: a
Psorioderm termékcsalád a beteg kezébe adja
a tünetmentes, minőségi élet lehetőségét. A
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természetből fakadó, speciálisan válogatott
hatóanyagok erejét hordozzák magukban, és
szteroidmentesek. A közel 10 féle gyógynövénykivonatot, Aloe Verát, esszenciális zsírsavakat,
(Omega-3, -6), holt-tengeri sókat, Shea vajat,
szalicilsavat, teafa olaj kivonatot, zeolitokat,
nyomelemeket és vitaminokat tartalmazó készítmények hatékonyságát klinikai kutatások is
bizonyították, de ennél is többet mond, hogy az
unió 7, év végére pedig már 9 országában forgalmazzák majd a termékcsaládunkat – avat a
részletekbe Báró Dr. Nagy Zoltán, s büszke arra,
soha nem kértek hitelt, nem volt tartozásuk. A
fejlesztés folytatódik, olyan terméket készítettek, ami három éves kor alatt is alkalmazható.
Ezt a terméket december 1-jével hoztuk piacra,
mely a 3 év alatti gyermekek számára is használható.
- Néha hiányzik a gyógyítás – ismeri el, talán
ezért nem véletlen, hogy a betegek jobb életminőségéért dolgozik 35 munkatársával együtt.
Szereti, amit csinál, tudja, hogy jó, amit csinál,
megelégedéssel tölti el, hogy tud adni és adományozni a rászorulóknak. A siker szerinte ott
kezdődik, ahol az ember önmagát valósíthatja
meg. Ehhez nagyon sokat és magas színvonalon kell dolgozni. Ez önmagával és a kollégáival
szemben is elvárás. Optimizmusa a legnehezebb helyzeteken is átsegíti.
- Büszke a családjára, a feleségére, a gyermekeire, kiknél csodálatosabb nincs a világon!
Büszke a munkatársaira, akik nélkül nem sikerülne az üzleti életben ezt a sok szépet elérni.
Szerző: Bednárik Mónika

Végigjárt minden helyszínt,
ahol az ősök éltek a Kárpátmedencében. A család főleg
Észak-Erdélyi és Felvidéki
családokból állt. Báró Úr
a Grúz Sas Rend mellett a
Vitézi rend tagja. A Magyar
hazáért és Nemzetért végzett
áldozatos munkássága
elismeréséül a Vitézi Rend
Főkapitányától a Vitézi Rend
középkeresztje kitüntetést
kapta nem olyan régen.
Emellett a Portugál Szent
Teotonio Lovagok Testvéri
Társaságának lovagja, és
a lovagi rend nagy érdemkeresztjének a viselője. (Ezt
a kitüntetést eddig 3-an
kapták meg az egész világon.
A Báró úr a feleségével Báró
Dr. Beleznay Gyöngyikével
negyedik és ötödikként
kapták meg) A társaság
alapja három ideál, azaz a
spiritualitás, a testvériség
és a feleszeretet. A spiritualitás gyökere a közös hit.
A három ideál az elesettek
és betegek támogatását
jelenti világszerte. Legutóbbi
adományunkat – több millió
forint értékben - klinikailag
bevizsgált, saját, magyar
gyártású készítményekből
állították össze. A pikkelysömör tüneteinek enyhítését
szolgáló termékek kifejlesztője, gyártója és forgalmazója
is Báró Dr. Nagy Zoltán és
felesége, Báró Dr. Beleznay
Gyöngyike bőrgyógyász.
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