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Sugár Zsanett, kézápoló 

műkörömépítő, mester szak-

oktató, 2008 óta dolgozik a 

szakmában. 2012-ben sikere-

sen elvégezte a szakoktatói 

tanfolyamot, azóta tart techni-

kai és díszítő továbbképzése-

ket. Zsanettel beszélgettünk 

arról, hogyan lehetünk sikere-

sek a körömszakmában és 

milyen lehetőségeink vannak 

a cívisvárosban.  

 

Mi ösztönzött arra, hogy a 

körmös szakmát válaszd? 

2007-ben kezdtem el hobbi-

szinten készíteni a műkörmö-

ket. Az első szakmai lap meg-

vásárlása után pedig tudtam, 

hogy ezt akarom csinálni, 

mert egy igazán kreatív mun-

ka, ahol mindig a saját hatá-

rainkat feszegetjük. Úgy dön-

töttem elvégzem a kéz- láb-

ápolós és műkörömépítő tan-

folyamot.  

 

Milyen eredményeidre vagy a 

legbüszkébb?  

A folyamatosan induló műkör-

mös tanfolyamaimra vagyok a 

legbüszkébb, illetve a tovább-

képzéseimre, ahol tanulni 

szeretnének tőlem. Ilyenkor 

érzem, hogy megtérül a sok 

befektetett energia. Valamint, 

több szakmai lapban szere-

peltek a munkáim, ezek közül 

hat címlapmunkát készíthet-

tem el. 2015-ben elsőként 

szereztem meg Hajdú-Bihar 

megyében a kézápoló és 

műkörömépítő mesterlevelet. 

 

Milyen képzéseket választhat-

nak, azok, akik felkeresnek? 

Milyen tudást sajátíthatnak 

el?  

Kézápoló és műkörömépítő 

okj-s tanfolyamok közül vá-

laszthatnak az érdeklődők, 

illetve most indítjuk pedikűrös 

tanfolyamunkat is. A már vég-

zett műkörmös szakemberek 

pedig díszítő-és technikai kép-

zésre is jelentkezhetnek.  

A kézápoló és műkörömépítő 

tanfolyamon elméleti és gya-

korlati órák is vannak, a gya-

korlati órákon az alapoktól 

tanulják meg a manikűr és 

műköröm készítés rejtelmeit. 

A továbbképzések tananyaga 

mindig változik.  

 

Lehetőség van egyéni oktatás-

ra is? 

Van lehetőség egyéni oktatás-

ra, ilyen esetben az órarendet 

a tanuló igényeihez alakítjuk. 

Azok szoktak ezzel a lehető-

séggel élni, akik minél hama-

rabb szeretnék elsajátítani a 

szakmát. Például rendszere-

sen járnak hozzám külföldön 

dolgozó magyarok, akik haza-

jönnek a képzés idejére. 

 

„Célom, hogy a tudásom  

legjavát adjam át a  

tanulóimnak, akik így egy  

sikerszakmát  

kapnak a kezükbe.” 

Megváltozott munkaképessé-

gű, fogyatékkal élő vendégek 

esetében mire kell különösen 

odafigyelni?  

Több vendégem is van, aki 

mozgásrendszeri problémák-

kal küzd. Ilyenkor fel van adva 

a lecke a körmös szakember-

nek, mert megszoktuk, hogy a 

vendég nem mozgatja a ke-

zét. Igyekszem olyan műkö-

röm készítési módszert kita-

lálni számukra, amivel a leg-

jobbat tudom kihozni. Eleinte 

sajnáltam őket, de közben 

rájöttem, hogy jól esne nekik, 

ha egyenlő félként kezelném 

őket. Azt hiszem ez bevált, 

hiszen azóta is rendszeresen 

járnak hozzám. 

Mennyire tarod fontosnak a 

folyamatos fejlődést, az új 

trendek követését?  

A fejlődés szakmámban elen-

gedhetetlen. Rendszeresen 

járok továbbképzésekre, hi-

szen oktatóként folyamatosan 

fejlesztenem kell magam.  

Mivel az országban nagyon 

sok a műkörmös, így a piacon 

túlkínálat van, fontos követni 

a legújabb trendeket, ha meg 

akarjuk tartani a vendégein-

ket.  

 

Milyen jövőbeli terveid vannak 

az oktatás fejlesztésére és a 

saját karrieredre nézve?  

A jövőbeli terveim között sze-

repel egy nagy létszámú, saját 

oktatóterem kialakítása. 

A továbbképzéseimet pedig 

szeretném népszerűsíteni 

itthon és külföldön is.  

 
 

Szabó Noémi 
 

 

Kapcsolat 
 

Sugár Zsanett  

Mobil: 06-20/58-37-267  

E-mail: b.sugarzsanett@gmail.com  

Web:  mukormos-kepzes.hu 
 
https://www.facebook.com/           
MukormosKepzes 
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AGORA   

TERET AD 

Álláspont 
MILYEN TÁRGYAINK FONTOSAK, HA KEREKESSZÉKBEN ÉLÜNK? 

DEBRECEN  
Csap utca 36. 
Szolgáltatások 

 
●álláskeresési tanácsadás, 

állásközvetítés 
 

●pályaorientációs, életve-
zetési, motivációs tanács-

adás 
 

●klubfoglalkozások, 
szakmai képzések  

 
●pályázatírás, projektme-

nedzsment  
 

●szakmai, gyakorlati 
helyszín biztosítása 

 
●vállalkozások  

segítése  

A birtoklás egyetemlegesen 

elterjedt viselkedési forma. 

Önértékelésünk része, illetve 

csoporthoz tartozás, avagy 

másokkal történő összeha-

sonlítás alapja is.  

 

A tárgyak birtoklásának van 

továbbá egy lelki vonatkozá-

sa: fontos emlékeket őrizhe-

tünk általa, kifejezheti más 

emberekhez fűződő kapcsola-

tainkat. Azon embertársaink 

számára, akik kerekesszékbe 

kényszerültek, bizonyos tár-

gyak különleges fontossággal 

bírhatnak. 

 

A kerekesszékben élők szá-

mára az aktív élethez fontos 

kellék egy autó. Sokan szeret-

nek vezetni, segít nekik fel-

szabadulni a korlátok alól, 

egyfajta kompenzálása a ke-

rekes székes életnek. Eszköz 

a szabadságélményhez.  

A kerekes székes ember laká-

sában lehetőleg akadálymen-

tesség az ideális, a gyakorlat-

ban ez sajnos sok esetben 

nem teljesül. Az akadálymen-

tes mozgás a lakásban, a 

fogyatékossághoz igazított 

berendezési tárgyak hozzájá-

rulnak az élhetőbb élethez. 

A sport, a mozgás értékes 

helyet foglal el azon kerekes 

székes emberek életvitelé-

ben, akik vágynak az aktív 

életre, az ezekhez kapcsolódó 

tárgyaik is megbecsültek. 

Hasonlóan fontos, életminő-

ségre gyakorolt hatással bír a 

számítógép, hiszen az otthon 

lévő, nem dolgozó, vagy táv-

munkában dolgozó  kerekes 

székes emberek számára a 

külvilággal való kapcsolat 

fontos eleme.  

 

A fogyatékossággal együtt jár 

a segédeszközeik iránti érzel-

mi kapcsolódás. Testközeli 

segédeszközöknél a sérült 

személyesen részt kell vegyen 

a termék elkészítésekor, mé-

retre alakításakor. Ennek 

használata megkönnyíti min-

dennapi életét és az énkép 

része lesz.  Természetes kötő-

dés alakul ki a tárgy iránt, 

amit igyekeznek személyre 

szabni. A kerekesszék a fo-

gyatékosság legismertebb 

szimbóluma, kulturális befo-

lyásoló szereppel bír, és 

ahogy használója viselkedik, 

beszél és él, az nagy hatást 

gyakorol az ezzel kapcsolatos 

attitűdökre. 

 

 
Huri Beáta 

ÜGYFÉLFOGADÁS  
 

Debreceni Foglalkoztatási Központ (Csap u. 34.)  

Hétfő - Csütörtök: 08:00-16:00 

Péntek: 08:00-12:00  

Megváltozott munkaképességű, hátrányos helyzetű,  fogya-

tékkal élő, teljes értékű álláskeresők segítése. 

 

Nóra- Pont (Csap u. 34.) 

Hétfő: 08:00-16:00 

Gyesen és Gyeden lévő kismamáknak, valamint hátrányos 

helyzetben lévő nőknek.  

 

Debreceni Szivárványház- Fogyatékos személyek  Nappali 

Ellátás nyitvatartási ideje (Debrecen Csap u. 36.) 

Hétfő -Péntek 08:00-14:00 

Minden második szombat: 08:00-12:00 

Önsegítő közösség cselekvőképességükben korlátozott sze-

mélyeknek és családtagjaiknak.  

 

Hajdúsámsoni Szivárványház - Szenvedélybeteg Nappali Ellá-

tás ügyfélfogadás rendje (Hajdúsámson Kossuth utca 43.) 

Hétfő -Péntek 08:00-14:00 

Minden második szombat: 08:00-12:00 
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Művészet  „AZT MONDJÁK, A JÁTÉKBABÁKNAK KÉT LELKÜK VAN!” 

FERENCZ BERNADETT JÁTÉKKÉSZÍTŐ ALKOTÁSAI  

Ezúttal kedves olvasóinknak egy ve-

gyészmérnök édesanyát mutatok be, 

aki szívvel, lélekkel már-már művészi 

érzékkel hódol egy igen különleges 

szenvedélyének. 

  

Szeretetet sugárzó egyedi, különleges 

babák „szülő anyja” Ferencz Berna-

dett, kedves ismerősöm, aki debreceni 

születésű, de a munkája Paksra szólí-

totta. Egyetemi éveit Budapesten töl-

tötte, vegyészmérnök végzettséget 

szerzett. 

 

Amikor régebben, az internet egyik 

társasági oldalán láttam alkotása 

”gyümölcsét”, nem gondoltam, hogy 

ennyire művészi értékűvé fogja érlelni. 

Levelezésünkben így vallott az elmúlt 

évben jött elképzeléséről, tervének 

megvalósításáról: 

 

- Budapesten részt vettem egy két na-

pos tanfolyamon, ahol elsajátítottam a 

babakészítés alapjait. Akkor és ott ké-

szült el az első baba, amelyet a kisfi-

amnak szántam. Olyat akartam készí-

teni, amely hasonlít hozzá: olyan csibé-

szest, amelynek arcán látszik a zsi-

ványság. 

Minden fáradtságot feledtetett velem, 

hogy láttam gyermekem örömtől csillo-

gó szemét, amikor azt kezébe vette! 

Waldorf jellegű, kedves, mosolygós, 

„gyermekbiztos” babákat készítek. 

Igyekszem új és újrahasznosított anya-

gokat felhasználni. Mind ugyanazzal a 

technikával készül, de mégis más és 

más egyéniség! Amikor egy kislányra, 

kisfiúra ránézek, szinte ráhangolódom, 

már látom is, milyen baba tetszhet 

neki. A gyermekek megérzik a babából 

áradó szeretetet, hogy egyedi, nem 

sorozatgyártásban készül, hanem sze-

mélyre szabott! 

Előbb fejben tervezem meg, aztán jön 

a monoton része a készítésnek, amikor 

előrajzolom a formát, összevarrom, 

kifordítom, kitömöm és megcsinálom a 

testet. Utána jön az izgalmasabb rész: 

amikor személyiséget adok neki. Meg-

varrom szemét, száját, elkészítem ha-

ját, és felöltöztetem. Itt tudom  igazán 

a kreativitásomat kiélni.  

Hogy mitől lesznek igazán egyediek?  

A szeretettől, amivel készülnek. 

Azt mondják, a babáknak két lelkük 

van! Az egyiket a készítőjük leheli belé-

jük, a másikat az, aki játszik velük.  

 

Minden baba „megszületése” után,   

-olykor közben is - jönnek az ötletek a 

következőkhöz. Szeretném, ha az ötle-

tek sosem fogynának el, hogy minél 

több gyermeknek okozhassak örömet 

ezekkel a „rongybabákkal”.  

  

Huri Valéria 

 

Arany Partner Egyesület Tevékenységei  
- sport tábor szervezése, lebonyolítása 

- sportolói-, szurkolói találkozók szervezése, lebonyolítása 

- fiatal tehetségek felkutatása 

- szponzorkeresés 

- adománygyűjtés, adományosztás 

- pályázatok kiírása, figyelése 

- ösztöndíjak kiírása 

- kiállítások szervezése 

- könyvkiadás, adathordozó-kiadás (CD, DVD) 

- író-olvasó találkozók szervezése 

- szabadidős programok szervezése 

- alkotó táborok szervezése 

 

 

 
4034 Debrecen, Hóvirág u. 33.  
Telefon: 20/590-6035, 42/502-114  
E-mail: iroda@aranypartner.hu  
Web: www.aranypartner.hu 
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MI KELL A FÉRFINAK ÉS MIT AKAR A NŐ?  
Programajánló 

A Szerelemcsütörtök olyan közösségi 

rendezvény, amely minden hónapban 

egy előadással jelentkezik. Célja, hogy 

olyan ismereteket és gyakorlatokat ad-

jon át a nézőknek, ami segítséget nyújt-

hat az alkalmazkodáshoz, folyamatosan 

változó emberi kapcsolatokban. 

 

Tartalmas, ismeretterjesztő előadások 

párkapcsolatokról, szerelemről, szakí-

tásról, hűségről és azokról az életünket 

érintő dolgokról, amelyek befolyásolhat-

ják kapcsolatainkat, mindennapjainkat.  

 

A februári pszicho est programja kereté-

ben Dr. Kozma-Vízkeleti Dániel előadá-

sában hallhatjuk, hogy „mi kell a férfi-

nak és mit akar a nő?”. E kérdéskör 

örök dilemmákat vet fel.  

 

A National Academy of Sciences legfris-

sebb kutatása kimutatta, hogy eltérő 

idegi összeköttetések mutatkoznak a 

női és férfi agyban, ami által az agyfélte-

kék kommunikációja is másként funkci-

onál.  

A nemek közti különbségek időről-időre 

más kontextusban jelentek meg, legyen 

szó vallásról, művészetekről, tudomány-

ról. A ’80-’90-es években megjelent a 

gender studies, avagy a társadalmi ne-

mek tudománya, új női szemlélet és 

látásmód ágyazódott be az oktatásba, 

ezáltal hangsúlyozva az esélyegyenlő-

ség megteremtésének igényét. Mára 

talán eljutottunk oda, hogy felismerjük a 

nők és férfiak különbözőségét, az 

egyenlőségi törekvések ellenére.  

 

 

A diszkrepancia megmutatkozik a sze-

mélyiségünkben, a karrier és munkához 

való hozzáállásunkban kapcsolataink-

ban, társas törekvéseinkben és az élet 

számos területén. Bár a két nem közti 

eltérések egyértelműen kimutathatóak, 

mégis egy közös van bennünk, az ön-

megismerés és az önmegvalósítás vá-

gya.  

 

Minden érdeklődőt várunk a Szerelem-

csütörtökön, ahol mélyebben betekin-

tést nyer a nők és férfiak eltérő, mégis 

összefutó kapcsolatába.  

 

Időpont: 2016. február 4.  

Kapunyitás: 17.30 

Kezdés: 18:00  

Helyszín: Pepe Kávézó, Debrecen, Kos-

suth utca 8.  

Helyfoglalás: érkezési sorrendben. 

A jegy ára: 2800 forint, amit a helyszí-

nen lehet megvásárolni. 
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MIT ÜZEN A TESTED?  

GYÓGYÍTÓ KOMMUNIKÁCIÓ  BELSŐ VILÁGODDAL  

„Tested tükrözi érzelmeidet, gondolatai-

dat, emlékeidet, kapcsolataidat, konf-

liktusaidat. Feltárul benne egész élet-

történeted sőt, gyakran szüleidé, felme-

nőidé is. Ha meg akarod fejteni, mit 

üzennek a tüneteid, ha szeretnél meg-

gyógyulni, fontos, hogy képes legyél 

kommunikálni testeddel, élményed 

legyen arról, hogyan szólíthatod meg, 

és miként válaszol neked a maga sajá-

tos "nyelvén". (Dr. Buda László) 

Az év első Lélekszerdáján testünk üze-

neteit vettük górcső alá. Dr. Buda Lász-

ló pszichológus, pszichoterapeuta a 

kommunikációt emeli ki a testünk és 

érzelmeink közötti kapcsolat kialakítá-

sában. A testünk a partnerünk egész 

életünkön keresztül: mindenhova elkí-

sér, születésünk óta velünk van, értünk 

él, mélyebben kifejezi a lelkiállapotun-

kat, mint a tudatunk, ugyanakkor fájdal-

mainkat és betegségeinket is megmu-

tatja. Egy gondolat milliónyi kémiai fo-

lyamatot képes elindítani, egy érzés 

milliárdnyit. A testünk pedig dühöt, fé-

lelmet, undort, boldogságot, szomorú-

ságot, meglepődést, szorongást, szerel-

met, lehangoltságot, megvetést, büsz-

keséget, szégyent, irigységet tükröz 

vissza érzelmeink által. Nummenmaa 

és munkatársai készítették el az érzel-

mek pontos aktivitásának térképét a 

testben. A fekete szín a semleges akti-

vitást, a kék és a világoskék a nagyon 

gyenge aktivitást, míg a narancs, a sár-

ga és a piros a nagy aktivitást jelzi.  

(radyeszter.eu/az-erzelmek-hoterkepe/) 

 

Beszélgessünk a testünkkel. Tegyük fel 

a kérdést: mit gondolok most a testem-

ről? Szeretem? Utálom? Kényeztetem 

Elfogadom? Hol fáj az életemben? Hol 

fáj a testemben?  

Fontos, hogy megfelelően gondozzuk 

testünket: evés, ivás, pihenés. Alakít-

suk ki a megfelelő környezetet. Elen-

gedhetetlen az érzelmek megélése és 

gyógyítása, a gondolatok és informáci-

ók karbantartása, a lélek felfedezése  

a külső és belső egységének felismeré-

se.  

 

További alkalmazható módszer a 

szomatodráma, ami azon az elven ala-

pul, hogy a saját testünkről alkotott 

elképzeléseink térbeli kivetítése, mé-

lyebb megismerése és kreatív átalakítá-

sa gyógyító folyamatokat indíthat szer-

vezetünkben (www.szomatodrama.hu). 

Kommunikálj a belső világoddal, a test 

ugyanis sohasem hazudik. Figyeljünk 

legapróbb jelzéseire is, hiszen benne 

élünk, szüksége van a törődésre.  

 
Lélekszerda program 2016 január/február:  
Helyszín: Csap u 36.  
Időpont: 09:00 
 
Január  20: Szeretni tudni kell!  
Január 27: Pillecukor-teszt-  
Hogyan fejlesszük önuralmunkat?  
Február 3: Szeretetnyelvek  
Február 10: V-Day 

Lélekszerda 

Szivárványház  

A Hajdúsámsoni Szivárványházban a 2015-ös év búcsúztatá-

saként ünnepséget tartottunk, melynek keretében a tagok 

részére egy kis karácsonyi csomaggal is készültünk. Az ün-

nepségen helybeli gyerekek is részt vettek, akik szintén ré-

szesültek egy kis apróságban. Az ünnepségen volt fánk sü-

tés, hot-dog készítés. A gyerekek, a tagok és a résztvevő csa-

ládok is nagy örömmel fogadták a segítséget.  

Az adományosztás és az ezzel egybevont ünnepség a legna-

gyobb örömben telt, és tapasztalatom alapján nagy örömet 

szereztünk ezzel a tagoknak és a rászoruló családoknak  

egyaránt.  

 

Az ünnepségen a gyerekek karácsonyfadíszeket készítettek 

és karácsonyi dalokat énekeltünk. Hajdúsámsonban nagyon 

sok család küzd anyagi gondokkal és sajnos ezt leginkább az 

ilyen családokban felnövekvő gyermeknek okoz gondot. Így 

az adományosztásunk során úgy véltük, hogy ezekhez a csa-

ládokhoz is eljuttatunk némi finomságot.  

ÜNNEPSÉG ÉS ADOMÁNYOSZTÁS A HAJDÚSÁMSONI  

SZIVÁRVÁNYHÁZBAN 
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Tartalmas, ismeretter-

jesztő előadások párkap-

csolatokról, szerelemről, 

szakításról, hűségről és 

azokról az életünket 

érintő dolgokról, ame-

lyek befolyásolhatják 

kapcsolatainkat, min-

dennapjainkat.  

 

A Szerelemcsütörtök  

februári  

pszicho est programja: 

 

Mi kell a férfinak és mit 

akar a nő? 

Dr. Kozma-Vízkeleti  

Dániel  

előadása. 

Időpont: 2016. február 4. Kapunyitás: 17.30 

Kezdés: 18:00  

Helyszín: Pepe Kávézó, Debrecen, Kossuth utca 8.  

Helyfoglalás: érkezési sorrendben. 

A jegy ára: 2800 forint, amit a helyszínen lehet megvásárolni. 

Ruhatár: nincs. 


