
KARRIER
Noémi a Budapesti Cor-
vinus Egyetem kommu-
nikáció és média szakán 
diplomázott, és egy kis rek-
lámügynökségnél kezdte 
pályáját. Az iroda az akkor 
startoló Nosalty csapatának 
bázisa mellett volt, Noémi 

kezdetben csak jó szomszédi viszonyt alakí-
tott ki Zalai Ágnessel, a receptoldal vezetőjével. 
Aztán élt az állásajánlattal, és 2011-ben csatla-
kozott a gasztromagazinhoz PR-és marketing 
managerként. A kampányok menedzselése 
után, négy évvel ezelőtt rábízták az értékesí-
tési csapat irányítását, idén május 1-jétől már 
a Nosalty Média és Kereskedelmi Zrt. vezér-
igazgatója. A receptoldal médiafelületeinek ki-
zárólagos értékesítését és ötfős csapatát irá-
nyítja. A céggel együtt tanult és fejlődött az 
elmúlt években, most már rutinosan mozog 
az értékesítési pályán. A legszebb eredmény-
nek azt tartja, hogy a profi csapat munkájának 
köszönhetően mára már havonta több mint 
1,7 millióan olvassák a Nosaltyt, az érkezése-
kor háromfős csapat húsz főre bővült, és a cég 
nyereséges. 

GASZTRO
Komoly dilemma volt az interjú előtt, hogy el-
árulja-e, nem igazán tud főzni. Az elmúlt hat 
évben ugyan ragadt rá valami, hiszen mu-
száj az alapanyagokkal és az elkészítési fázi-
sokkal tisztában lennie, de ez kimerül abban, 
hogy lelkesen próbálkozik otthon. Gasztro-
nómiai téren egyetlen „szakmai” 
elvárás van a nem tarta-
lomgyártó csapattól: sze-
ressenek enni. Az pedig 
nagyon is stimmel. 
Noémi kedvenc étele 
a ramen, specialitá-
sa a rakott krump-
li. Próbál egészségesen 
enni, csak az édességek 

STÍLUS

Török Noémi
A közelmúltban a legmerészebb beruházása egy púderrózsaszín Nanushka pulóver 
volt, környezete mély megdöbbenéssel fogadta. A Nosalty Média és Kereskedelmi Zrt. 
vezérigazgatója – amúgy gasztro-, dizájn- és kultúraimádó exblogger – ritkán hord színeket.

JÓ ÉLET
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KARRIER
Még kaposvári gimnazis-
ta volt, amikor egy pénte-
ki iszogatás helyett bené-
zett egy Nabucco-próbára, 
magával is ragadta a Dé-

ryné Színtársulat négy évre. Évi kétszáz fellé-
péssel a háta mögött, magántanulóként érett-
ségizett le. Ezután nem volt kérdés, hogy 
a Színház- és Filmművészeti Egyetem zenés 
színész szakiránya lesz a következő állomás. 
A diploma megszerzése után játszott Szolno-
kon, Kaposváron, a budapesti József Attila 
Színházban, majd öt évig a Nemzeti Színház 
tagja volt. A Junior Príma díjas színész 2013 
óta szabadúszó, az Orlai Produkciós Iro-
dával játszik több darabban. 

Ennek az a legnagyobb előnye, hogy 
csak olyan szerepeket vállal el, amelyek-
kel azonosulni tud, és amelyeknél szí-
vesen dolgozik a rendezővel. Például 
a Pesti Színházban látható Pesti Barokk, 
a Száll a kakukk fészkére vagy a Bagoly 
és cica előadásokban. A színpad mel-
lett a filmezés a másik nagy szenvedélye, 
amiben a Made in Hungaria hozta 
meg az országos ismertséget. 
Augusztustól egy hason-
ló műfajú, zenés-táncos 
mozifilmben láthatjuk 
a Pappa Piában, ősszel 
pedig Szász Attila első 
mozifilmjét, az Apró 
meséket kezdi forgatni 
Kerekes Vicával és Nagy 
Zsolttal. 

STÍLUS

Szabó 
Kimmel 
Tamás
Legyen kényelmes, minőségi, 
természetes és sportos! A Junior 
Príma díjas színész nem akar 
többnek látszani, mint ahol 
éppen tart.
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KARRIER
Végzettsége szerint dísz-
let- és jelmeztervező, de egy 
percet sem dolgozott a szak-
mában, helyette az írásra 
koncentrált. 2011-ben indí-
totta el Rúzs és Tükör című 
blogját. Ennek köszönheti, 

hogy felfigyeltek rá, és rövide-
sen mint egy online stílusportál szerkesztő-
je, majd főszerkesztője menetelt tovább. 28 
évesen áttétes méhnyakrákot diagnosztizál-
tak nála, betegségének minden stádiumáról 
naplószerűen beszámolt a magazinban, ezzel 
hívta fel a nyilvánosság figyelmét a rákszű-
rés és az edukáció fontosságára. Gyógyulása 
után az akkor induló wmn.hu csapatának lett 
oszlopos tagja. Tavaly jelent meg első kötete 
Hamvaimból címmel. 

STÍLUS
Óvodáskora óta pontosan tisztában van vele, 
hogy mit akar felvenni. A pocsolyában is 
képes volt meghemperegni, hogy a ráadott 
ruhákat az elképzeléseinek megfelelőre cse-
rélhesse. Harmincévesen szerencsére már 
kevésbé küzdelmesek a reggeli készülődések, 
főleg, hogy ruhatárában megtalálhatók a leg-
fontosabb alapdarabok, köztük 
az imádott fekete bőrdzseki, 
a bőrnadrág, a fehér ing 
és a minitáska. 
Szentesi szerint egy 
dolgot kell a divatról 
megjegyezni: „Nem 
szabad komolyan 
venni.” Az egyik leg-

Vörös rúzs, fekete keretes 
szemüveg, nélkülözhetetlen 
alapdarabok. A wmn.hu 
főmunkatársának nem csak az 
írásai karcosak, a megjelenése  
is üt. 

A JÓ ÉLET

SZERKESZTI: 
BORÓKAI FANNI

Szentesi Éva
Ruha: Toni Gard
Dzseki: Balmain for H&M 
Cipő: Christian Dior
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Rendszeresen 
kutakodik 

belvárosi vintage 
üzletekben.

STÍLUS
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KARRIER
Juditnak már gyerek-
korában is központi 
kérdés volt a divat, nem 
érte be az Ecseri piac 
és a bizományi kincse-
ivel, saját tervezésű ru-
hákat varratott a nagy-

mamáival, akik örömmel 
gyártották le az egyedi megrendelé-
seket. A saját márka alapításáig még 
hosszú volt az út, mert Judit évekig 
olyan nemzetközi márkákat vezetett 
be a hazai piacra, mint a Patrizia Pepe 
vagy a KOOKAI. 2007-ben született 
meg a NUBU alapításának ötlete, és 
a márka azóta is a hazai divatipar egyik 
legjelentősebb szereplője. Az anyamár-
ka mellett már a fiatalabb közönséget 
kiszolgáló NUDE by NUBU almárká-
nak is van üzlete az Andrássy úton, 
valamint számos vállalkozás tartozik 
a cégcsoporthoz, férjével, Peleskey 
Ákossal és testvérével, Garam Péterrel 
vezeti őket. A MONO Fashion mul-
tibrand store, a MONO Art & Design 
galéria és dizájnbolt, a szombati Tiha-
nyi Piac és a nyári ArtPlacc fesztivál is 
hozzájuk tartozik. Céljuk, hogy a hazai 
dizájnerek és kistermelők még nagyobb 
lendületet vegyenek. 

STÍLUS
 Judit maga a minimálstílus megteste-
sítője, és csak saját tervezésű ruhá-
kat és kiegészítőket visel, kizá-
rólag olyan darabokat tervez, 
amit maga is szívesen hord. 
Kevés színt kombinál, és 
azokat is inkább nyáron, 
mert ruhái túlnyomó ré-
szét a fekete szín határozza 
meg. Arra törekszik, hogy 

A NUBU alapítója az egykori 
Bethlen-villában töltődik fel. 

A JÓ ÉLET

SZERKESZTI: 
BORÓKAI FANNI

Garam Judit

Ruha: NUBU
Cipő: Maison Margiela 

FOTÓ: ORBITAL STRANGERS

„Csak olyan 
ruhákat 

tervezek, amiket 
szívesen is 

viselek.”

STÍLUS
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KARRIER
Eszenyi Enikő többek 
között a Jászai Mari-díj, 
a Kossuth-díj, a Prima 
Primissima díjazottja. 
A Színház- és Filmmű-
vészeti Főiskola után 
a Vígszínházba szer-
ződött, ahol számos 

legendás előadás főszerepét játszotta 
és játssza ma is. 1991 óta rendez is, 
itthon és külföldön egyaránt. Több 
mint 25 nagyjátékfilmben és tévéfilm-
ben szerepelt, nemrég fejezte be Kapás 
Dezső novelláiból készült rövidfilmso-
rozatának rendezését. 2009 óta a Víg-
színház igazgatója, fontosnak tartja, 
hogy megőrizze a 120 éves Vígszínház  
hagyományait, ugyanakkor új utakat 
keressen. Irányítása alatt a Víg egy 
nyitott szellemi alkotóműhely, amely hűséges 
és kíváncsi nézőit szolgálja úgy, hogy a vilá-
got egyre inkább értő, intelligens emberekké 
válhassanak.

UTAZÁS 
Enikő rendszeresen utazik, vendégrendező-
ként a világ számos országában alkotott már, 
színpadra állított Shakespeare-klasszikust és 
Rossini-operát is. A napokban tért haza a Víg 
társulata Kínából,  a kantoni nemzetközi 
színházi fesztiválról, ahol Nádas Péter Ta-
lálkozás című darabjával vendégszerepeltek. 

Eszenyi Enikő színésznő, 
rendező, a Vígszínház 
igazgatója, akinek igazi 
feltöltődést jelent a munkája, 
amelynek köszönhetően 
az itthoni feladatok mellett 
rendszeresen nemzetközi 
meghívásoknak tesz eleget 
Prágától Portón át egészen 
Kínáig. Tudatos, magabiztos 
és stílusos.

A JÓ ÉLET

SZERKESZTI: 
BORÓKAI FANNI

STÍLUS

Eszenyi Enikő

A darabot Enikő rendezte, és hatalmas sikert 
arattak a kínai közönség előtt. Hazatérésük 

után Enikő már indult is Portóba, az UTE, 
azaz az Európai Színházi Unió három-

napos konferenciájára. December ele-
jén a társulattal Kolozsvárra utazik, 
az Interferenciák Fesztiválon játssza 
majd a Jóembert keresünk című előa-
dás női főszerepét. Magánemberként 

is szívesen utazik egzotikus tájakra, 
egy-két hetes pihenését is nyárra időzíti, 

hiszen a hivatása a legfontosabb az életé-
ben.

Ruha és ékszerek 
Michal Negrin
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„Minden  
ruhadarabom 

kiválasztásánál 
az a szempont, 

hogy legyen  
mondanivalója.”
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„Nem szeretek 
kölcsöncuccokban 
pózolgatni, teljesen 
értelmetlen lenne 
többnek mutatni 

magamat, mint ahol 
épp tartok.”

Kabát, felső, 
nadrág: O’Neill
cipő: Tisza

Minimálstílusú, 
letisztult darabok 

legyenek, épp 
csak észrevehető 

csavarral.

Mellény: Nubu
Felső: & Other Stories 
Nadrág: Kata Szegedi 

Cipő: Tod’s
Nyaklánc: The Mama Kin 
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viszik kísértésbe, főleg a csokoládé. Ren-
geteg halat és zöldséget fogyaszt, és imád-
ja az ázsiai konyhát. Kifejezetten élvezi, 
hogy a hazai gasztrohelyzet nagyon pozitív 
irányba változott. Rengeteg választási lehe-
tőség van, jobbnál jobb bisztrókat találni, 
bármikor szívesen végig eszi őket a baráta-
ival. Kedvenc édességreceptje Kárai Dávid 
epres-pisztáciás tiramisuja (igen, fent van 
a Nosaltyn). 

STÍLUS
Az egyetem alatt Noémi indította el 
a mashKULTURE | Juicy nevű lifesty-
le-blogot. Kifejezetten divatra, életstílusra 
és a hazai dizájnerekre fókuszált, hét évig 
a vezető hazai blogok között tartották szá-
mon. Noémi ugyan már nem blogol, de 
a divat iránti lelkesedése nem csitult. Tuda-
tos vásárlója többek között a Nubu, a Na-
nushka és a Kata Szegedi márkáknak, de 
folyton figyeli a feltörekvő tervezők mun-
káit is. Színeket kifejezetten ritkán hord. 
A közelmúltban legmerészebb beruházása 
egy púderrózsaszín Nanushka pulóver volt,  
környezete mély megdöbbenéssel fogadta, 
hiszen ritkán töri meg a fekete-szürke-bézs 
triót. A legfontosabb szempontja a ruhák 
kiválasztásánál, hogy minimálstílusú, le-
tisztult darabok legyenek, épp csak észre-
vehető csavarral. Gardróbjának harma-
dát teszik ki dizájnerdarabok, a többi fast 
fashion márka, de ezek közül is minőség-
re törekszik. Divattérképének biztos pont-
jai COS és az & Other Stories, de lelkesen 
vásárol a neten is, az ASOS kínálatát szin-
te fejből tudja. Nemcsak szezonális ruhák-
ra és kiegészítőkre vadászik online, hanem 
kozmetikumokra, dekorkiegészítőkre és 
gasztroalapanyagokra is. A kényelem és 

a gyorsaság jegyében 
számtalan temati-
kus mobilapplikáció 
van a telefonján, így 
a vásárlás csak né-
hány gombnyomásá-
ba kerül.

RELAX
Az online-osok 
sosem tudnak iga-
zán kikapcsolni, 
tartja egy ősi netes 
mondás. Noémi sem 
tudja igazán soha fél-
retenni az irodai te-
endőit. Folytonos 
késztetése van a leve-
lei, illetve a közössé-
gi csatornák csekko-
lására, és elmondása 
szerint csak akkor 
nem érhető el tele-
fonon, ha megad-
ta magát az akksi-
ja. Ugyan a 10 órás 
munkakezdés barát-
ságosnak tűnik, de 
a kitolódó munka-
idő olykor estébe nyúlik, így 
a szabadidős tevékenység csak 
ezután kezdődhet. Heti ru-
tinjában újdonság az inten-
zív sportolás, és ezt is egy al-
kalmazás segítségével (Sweat) 
menedzseli reggelente fél órá-
ban. Edzés után a kádban re-
laxál – valójában ezért szereti 
ezt igazán. F
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1. KÖNYV: Sophia 
Amoruso: GirlBoss; igazi 
inspiráló, tanulságos, 
néhol zűrös karrierút. 
2. OLAJ: Bőrápoló olaj, 
egyenesen Baliról szállítja 
a barátnője. 
3. ARANYCSÓTÁNY: Kiss 
Miklós dizájner korábbi 
kiállításának egyik 
darabja. 
4. NAPSZEMÜVEG: 
Spitfire márkájú, régi 
vágya volt egy átlátszó 
keretű darab. 

5. NYAKLÁNC: 
Szerelmétől kapta 
ajándékba, aki saját tervei 
alapján készíttette el. 
A medál közepén egy, 
a Holdba csapódott 
aszteroida darabja van. 
6. FÉNYKÉPEZŐGÉP: 
Digitális Leica, az 
utazások elengedhetetlen 
kelléke. 
7. TÁNYÉR: A FlatLabben 
vásárolt Hitka Viki tányér, 
DE! felirattal. Nagyon 
közel áll a szívéhez.

A nappali kincsei

A dolgozószoba  maga egy kortárs kiállítás: 
Fukui Yusuke, Segesdi György, Tomas Opitz, 
Bonta Gáspár műveiből

 Legújabb Nanushka szerzemény Alapdarab Agnes Kovacstól


