A 25 legfontosabb magyar nő
5 politikus
Dávid Ibolya – ld. a „25-en, akik mozgatják az országot” c. összeállításunkat.
Lendvai Ildikó – ld. a „25-en, akik mozgatják az országot” c. összeállításunkat.
Seres Mária – a nyíregyházi építésznő négygyermekes kismamaként két

ruházását koordinálja katonás precizitással. Ő a Mercedes gyár építésének
város által delegált projektvezetője.

Kósa Erika – a Brokernet Holding társtulajdonos alelnöke. Huszonévesen

Szili Katalin – házelnökként utolsó évét
tölti, és lehet, hogy ez politikai meghatározó szerepére is érvényes: az MSZP
belső átalakulásának nagy vesztese.

5 üzletasszony
Blaskó Nikolett – az ACG reklámügynökség ügyvezetője és társtulajdonosa. Öt év alatt a legnagyobb árbevéte-

még óvónő volt, ma az egyik legvagyonosabb magyar nő.
Papp Edit – az ERSTE bank vezérigazgatója. Hazánkban egyedüli nőként
tölt be ilyen pozíciót.

5 médiaszemélyiség
Hargitai Lilla – a Médiaunió „anyukája” elérte, hogy a magyar média egy része felismerje saját felelősségét a társa-

év alatt felépítette a Civil Mozgalmat,
mely az egész magyar nagypolitika ellenzékének tekinthető.
Szemereyné Pataki Klaudia – a kecskeméti alpolgármester a nagypolitikától távol az ország legnagyobb ipari be-

lű, magyar tulajdonú ügynökséggé váltak, az elmúlt évben az Év Ügynöksége
lettek, és taroltak az összes hazai és külföldi díjátadón.
Stahl Judit – A TV2 híradós műsorvezetőjeként vált ismertté. Késõbb fõzõs
mûsoraival és számtalan szakácskönyvével lett a háziasszonyok kedvence.
Király Júlia – a Magyar Nemzeti Bank
alelnöke, és nem mellesleg elkötelezett
városi biciklista. Amellett, hogy részt
vesz az életünket nagymértékben befolyásoló jegybanki kamatdöntésekben,
a belvárosi biciklitárolók felállításán fáradozik.

dalmi folyamatokban, és tudatosan a jó
ügyek szolgálatába állítsa befolyását.
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Kocsi Ilona – a Világgazdaság és a Menedzser Magazin főszerkesztője nem
törekszik reflektorfénybe. Személyisége talán ezért maradt hiteles, pozíciója pedig stabil a gazdasági lapok körüli
változások során.
Krizsó Szilvia – az Este és A szólás szabadsága műsorvezetési stílusával, és
jellegzetes, színes bőrkosztümjeivel új

5 közéleti személyiség
Czakó Borbála – Magyarország londoni nagykövete. Fontos összekötő szerepet játszik a hazai nagypolitika és a
bankárvilág között, emellett az angolszász külgazdasági kapcsolatokat menedzseli.
Görög Ibolya – protokollszakértő.
Szenvedélyes előadásaival, tanácsadásai és könyvei révén sikerült vissza
hoznia valamit a hagyományos polgári
világ viselkedéskultúrájából.
Herczog Mária – szociológus, a Család,
Gyermek, Ifjúság Egyesület vezetője. A
gyermekvédelem különböző területei
vel, elsősorban az intézményes gyermekvédelemmel foglalkozik.
Horváth Anna – a SEED Kisvállalkozás
Fejlesztési Alapítvány vezetője, amely
15 éve töretlen lendülettel menedzse-

ját fejlesztésű kismama reintegrációs
programot vezettek be.
Luka Enikő – a legfiatalabb magyar borászgeneráció, és egyben a leghagyományosabb borkészítés képviselője.

stílust teremtett: az első magyar médiadomina címe mindenképpen őt illeti.
Molnár Gabriella – a Nők Lapja főszerkesztőjeként hetente egymillió nőt
szólít meg, így óriási véleményformáló erővel bír.
Veiszer Alinda – az M2-n éjszaka látható beszélgetős műsora üdítő színfolt
a hazai televíziózásban, mert valóban
értékes személyiségeket mutat be.

li a hazai kisvállalkozások fejlesztését.
Az elmúlt öt év alatt női programjuk
keretében több száz tanácstalan kismamát és menedzsernőt képeztek át sikeres vállalkozóvá.
Muszbek Katalin – a Magyar Hospice
Alapítvány elnöke, mely a gyógyíthatatlan betegek testi-lelki támogatásával
foglalkozik, a humánus kezelést és az
emberi méltóság megőrzését tartja elsődlegesnek.

Borai és személyesen celebrált borkóstolói életre szóló élményt nyújtanak.
Morvai Krisztina – ld. a „25-en, akik mozgatják az országot” c. összeállításunkat

5 új arc
Hosszú Katinka – úszó. Amerikában
tanul és edz, de Magyarországnak gyűjti az érmeket. 2009-ben 400 méter vegyes úszásban felállhatott a világbajnokságon a dobogó legfelső fokára.
Komócsin Laura – a Business Coaching
Szakmai Közösség vezetője. A felsővezetők képzésén túl sikeres programokat dolgoztak ki a kkv-k számára, és sa-
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M. Kovács Ágnes – rádiós szerkesztőműsorvezető, aki az elmúlt évben Vigyázz, kész, nők… címmel elindított
egy nem-feminista nővédelmi mozgalmat, mely év végére weboldallal és havi
programsorozattal egészült ki. n

