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Az ország egyik legnépszerűbb 
tévése és sztárfotográfusa nyolc éve 
alkotnak egy párt. Életükben irigylésre 
méltó harmóniában fonódik össze 
a nagyközönség előtti csillogás, a show, 
a glamour és a celeblét a mindennapokat 
jelentő kutyával, gyerekekkel és kertvárosi 
idillel. Nincs testőr, limuzin, private jet, de 
van jó élet, egzotikus utazások, romantika. 
Ördög Nóra és Nánási Pál beengedte 
a Forbes Life-ot a kulisszák mögé.

Írta: Fekete Emese 
                              Fotók: Orbital Strangers

Giccs, 
amiről már 
a barátnőidnek 
sem mesélsz
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Ha valaki szeptember 
elején, egy meleg nyári este Balatonakarattyán sétálva arra lett 
volna figyelmes, hogy körülbelül kétszáz mécses ég egy nyaraló 
kissé elhanyagolt kertjében, a telek legszebb panorámájú csücs-
kében egy ideiglenesen felépített talapzaton pompásan megterí-
tett asztal áll, a bokrok között pedig egy kétszemélyes love-seat 
várja, hogy szenvedélyesen összesimuljanak benne, annak fel-
oldjuk a rejtélyt: Ördög Nóra meglepetés születésnapjának előké-
születei voltak ezek. 

Nap közben minden a tervek 
szerint haladt, mire Nóri és férje, 
Nánási Pál megjöttek, addigra 
a beavatott jó barát eltűnt a szín-
ről, az asztalon várt a behűtött 
pezsgő, a helyi kedvenc Il Mer-
catóból hozatott vacsora még 
meleg volt, a vázában rózsacso-
kor illatozott, és a naplemente is 
pont akkor érkezett, amikor kel-
lett. A hatás nem maradt el.

Az überromantikán túl min-
dennek üzenet értéke volt. Ez 
volt az a telek a felújításra váró 
nyaralóval, amit Nóriék nem 
sokkal korábban néztek ki ma-
guknak, és éppen folyamatban 
volt az adásvételi procedúra (a 
tulajdonosok voltak annyira jó 
fejek, hogy erre az estére már 
odaadják a kulcsot), az összebú-
jós kanapé pedig az első ottho-
nukba vásárolt első bútordarab-
juk volt. 

A balatoni este tehát egyszer-
re idézte fel a hét-nyolc évvel 
ezelőtti közös indulást, és je-
lölte ki a következő nagy közös 
álmuk útját. Már a nyelvemen 
van, hogy „nem éreztétek kicsit 
csöpögősnek?”, de Pali megelőz. 
„A giccs maga” – és mosolyog 
magán, hiszen ő intézte ilyenre. 
Hogy Nóri hogyan élte meg? „Ez 

már a giccsnek az a fokozata, amiről a barátnőidnek se mersz 
beszélni, annyira jó. Az egyik legromantikusabb esténk, mindig 
emlékezni fogok rá.”

Az ország egyik legkedveltebb celebpárja kifejezetten szere-
ti egymást meglepni. Keresik a romantikus helyzeteket, és bár 
nagyon is érzik, hogy amint elmesélnek egy-egy idilli pillanatot, 
emléke még rózsaszínűbbé válik, egyáltalán nem szégyellnek 
ezekről mesélni. Korábban volt már párizsi utazás, Duna menti 
hétvége Ausztriában a wachaui borvidéken, és nem csak szüle-
tésnapokra jutnak titkos ajándékok. Közeli barátaikkal már ha-
gyomány, hogy havonta egyszer négyes randivacsorát szerveznek 
maguknak, egyik hónapban a lányok, másik hónapban a fiúk fun-
dálnak ki valamilyen meglepetést. 

Borozás és bormozi a Cristinus borbirtokon a Balatonnál, 
nyáresti hajókázás a Dunán szentend-
rei vacsorával, ott alvós hétvége Móron 
vagy éppen egy milánói kiruccanás, 
amiről a gyanútlan férjek a reptéren sze-
reznek tudomást. „Szuperek ezek, mind 
happy end, de azért ez a milánói kicsit 
túlzás volt” – hümmögi Pali. A konkrét 

Én onnan jövök, 
hogy mentünk 
a turkálóba, és már 
az nagy szám volt, 
hogy nem a szegedibe 
mentünk, hanem 
a kisújszállásiba, ahová 
bizonyos napokon 
Németországból 
érkeztek a ruhák. 
Ehhez képest lehet 
egy vagy két szintet 
ugrani, de sokkal 
többet nem.
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esetet több szempontból soknak érezte, egyrészt a lányok vélet-
lenül kicsit rászerveztek legjobb angol barátjának budapesti láto-
gatására, másrészt „minél összetettebb a meglepetés, annál több 
hazugságra jössz rá utólag, még ha jó ügy érdekében is”. A dolog 
azért így is remekül sült el, a meglepipartik természetesen azóta 
is töretlenül zajlanak. 

Húsz perce beszélgetünk, Pali és Nóri ebből az első kettőt töl-
tötte egymástól távolabbi fotelben ülve, hivatalosabb felállásban. 
A harmadik mondattól egymás mellett a kanapén, kis szüne-
tekkel egymás kezét fogva mesélnek, és olyan közvetlenül szto-
riznak, mintha nem most mutatkoztunk volna be egymásnak. 
Olyasvalakitől is ritka az ilyen természetesség, akinek nem isme-
ri az arcát az egész ország, de úgy tűnik, Ördög Nórát nem kente 
be valami nehezen levakarható mázzal a képernyő. 

Őt választottuk a legértékesebb hazai ce-
lebritásnak az idén nyári Forbes-listánkon 
(→Forbes, 2016/8) – ismertségben, kedveltségben, 
pénztermelésben, profizmusban és még egy sor 
más ismérv alapján őt hozta ki elsőnek a hazai ce-
lebmezőnyben a zsűri –, de sztárallűrnek semmi 
nyoma rajta. Smink is alig, csak egy 3D műszem-
pilla („az kell, az öltöztet, ettől mindig van tekinte-
tem”), és tornacipő, ahogy az általában hétköznap 
lenni szokott. 

Egy tipikus nap Nóriéknál a Diósd–Albertfal-
va-tengelyen zajlik. Diósdon a házuk – tágas, na-
gyon szép ház, csodaszép kerttel –, a dél-budai Du-
na-parton pedig az egész család második otthonául 

Silvia Venturini Fendi 
a Karl Lagerfeld, ikony 
značky, prinášajú do 
jej štýlu svojský zmysel 
pre humor.

KEDVENC 
ÉTTEREM?

„Sok van, de 
mostanában 
sűrűn járunk 
a D.O.C. Bor-
bárba. Fontos, 
hogy a bor finom 
legyen. A Ba-
latonnál több 
törzshelyünk is 
van (Akarattya: Il 
Mercato, Csopak: 
Márga), de Etyek 
és legújabban 
Szár is nagy ked-
venc. Száron van 
egy pálinkafőzős 
étterem, a Czetis 
Ház, egy vizuáli-
san is gyönyörű 
berendezéssel. 
Ha viszed a cefré-
det, ebéd közben 
le is főzik neked, 
jó kis kombó 
nagyon.” (P)
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szolgáló fotóstúdió. A Nánási Stúdió húsz évvel 
ezelőtt is fogalom volt a szakmabeliek körében. 

Több, általunk megkérdezett kolléga úgy emlék-
szik, már a kilencvenes években is világszínvonalú 
helynek számított, profi eszközökkel, segédekkel. 

Az angliai fotósiskolákat kijárt Pált részben szü-
lei segítették legelső műterméhez, de a kezdeti, 30 
négyzetméteres stúdióból gyorsan jött a továbblépés. 
Szépen jöttek a munkák – a Playboytól, a tévétársasá-
goktól, reklámfotózásokra –, lehetett építkezni. Száz, 
kétszáz négyzetméter, aztán egy hangárstúdió, majd 
egy másik, mígnem pár éve meglett a mostani bázis. 
Egy sok száz négyzetméteres egykori gyárépület, ami 
tizenöt éven át lakatlanul állt. Amikor rátaláltak, nem 
voltak ablakai, lyukas volt a teteje, galambok tanyá-
jául szolgált, de remek adottságai voltak. Óriási bel-
magassággal, hatalmas ablakokkal, több szinttel, pár 
lépésre a Dunától. 

A víztől tényleg csak egy töltés vá-
lasztja el az épületet, kevés az egyszerre 
ennyire indusztriális és természetközeli 
folt Budapest térképén. Errefelé Pityu, 
a család mozgékony magyar vizslája is 
kedvére nyargalászhat. Ő egyébként 
Steve Jobsról kapta a nevét, csak hát 
a Kárpát-medencében mégsem jön az 
ember szájára, hogy gyere ide, Steve, 
Pityu lett belőle. 

A belvárosi nyüzsgés egyiküknek 
sem hiányzik. Nóri Szeged mellett, 
a szerb határhoz közeli Mórahalmon 
nőtt fel, a Nánási-család Újpesten, 

majd Dunakeszin élt. Mindkettőjüknek gyerekkori 
alapélmény, hogy az otthonuk a nagyváros közelében, csende-
sebb környezetben van, most két kisgyerekükkel ugyanezt a mo-
dellt követik Diósdon. Azt mondják, egy budai villát nem enged-
hetnének meg maguknak, és minek is tennék? „Sokkal szebben 
élünk Diósdon, ott a nagy kert, a jó levegő, és már több barátunk 
is a közelünkbe költözött, szerintük ez Budapest Beverly Hills.” 

Nóriék egész élete nagyon tudatosan kényelmesre van tervez-
ve. A házuktól negyedórányi autózásra lévő stúdiót szándékosan 
alakították úgy, hogy gyerekek, nagyszülők, barátok, kutya vagy 
a szakmai stáb, mindenki otthon érezze magát. Itt is legalább 
annyi időt töltenek együtt, mint a diósdi házban. A műtermek és 
Pali irodája a felsőbb szinteken vannak, alul egy nappali-étkezős 
jókora tér, mellette külön dolgozószoba Nórinak és egy hatalmas 
gyerekbirodalom. 

Utóbbi Mici (3) és Vencel (2) felségterülete, igazi bölcsire, ovi-
ra emlékeztet, külön kis udvarral, játszótérrel. Idén szeptembe-
rig így is működött, afféle családi bölcsődeként két másik család 
kisgyerekeivel együtt, maguk között csak studibölcsinek vagy 
bölcsigangnek hívták. Azóta a kicsik kirepültek, már hivatalos 
bölcsődébe és óvódába járnak (szintén Diósdon, mezei állami in-
tézménybe, nem magánóvodába), így csak délutántól van együtt 
a család. 

„Ez nehéz, ezt még szokjuk” – mondja Pali, és jobban érti az 
ember, ha tudja, milyen szoros kapcsolata volt a szüleivel. Édes-
anyja már nem él, Nánási Péter viszont máig kulcsszereplő fia 
és családja életében. Hosszú évek óta Péter ott lakik, ahol éppen 
a műterem van, most is megvette a stúdió melletti épületet, és la-
kássá alakította. Az a fajta csodanagyapa, aki mindig kéznél van, 
bármikor át tud ugrani, rengeteget unokázik, és a legtöbbször 
önként ajánlja fel, hogy „gyerekek, ma van egy szabad estétek, 
mehettek moziba vagy vacsorázni”. 

És ez mindenkinek így jó. Amikor Pétert faggatom, ő hogyan 
éli meg ezt a szimbiózist, gondolkodás nélkül rávágja, hogy neki 
egyáltalán nem terhes, ennél jobbat nem is tudna elképzelni. 
„Bármikor kellek, ott vagyok. Ha nekem van kedvem, akkor is.” 
Mérnökember lévén a fotós munkákban is szívesen segít, ha pél-
dául díszletet kell építeni vagy a stúdiót fejleszteni. „Pali álmo-
dik, én megvalósítom” – mondja.

De a leghelyesebb, hogy apa és fia a hobbijukon is osztozkod-
nak. Itt most nem a fényképezésre kell gondolni (bár valójában 

az is közös szenvedélyként indult, csak míg az apának hobbi ma-
radt, a fiú hétévesen belehabarodott, és később hivatásává tette), 
hanem arra a közös és erős vonzalomra, amit újabban mindket-
ten ugyanaz iránt éreznek. Elvileg ez lehetne valami autós dolog, 
esetleg közös sport, például evezés (gyerekkorában ezt Pali or-
szágos bajnoki szinten űzte), de ők ennél férfiasabb szórakozást 
találtak maguknak: a házi pálinkafőzést. Az egész onnan indult, 
hogy pár évvel ezelőtt Pali kapott egy pálinkafőző berendezést 
a születésnapjára, és teljesen rákattant. Újabb és újabb, egyre 
komolyabb gépeket szerzett be. „Mindenből pálinkát csinál – 
mondja Nóri. – Van már banánpálinkánk is, bocsánat, párlatunk, 
mert nem mindegy, pálinkát csak magyar gyümölcsből készíthet 
az ember.” 

Hogy mi ebben az izgalmas? Az egész munkafolyamat össze-
tettsége. A gyümölcs kiválasztásától az erjesztésén át a feldolgo-
zásig, magának a gépnek az esztétikuma, a manuális alkotótevé-
kenység, a palackozás művelete a címke kreatív megtervezésével 
együtt, és hogy a végén ott a produktum, amit történetesen 
meginni már pont nem annyira szeret senki a családban. Nem 
azért, mert ne volna jó pár jól sikerült darab (egy hivatásos pálin-
kaszakértő egyszer már ítéletet mondott róluk, szerinte akad köz-
tük potenciális aranyérmes is), csak mindenki inkább boros. 

xxx

A Nánási Stúdió 
húsz évvel ezelőtt 
is fogalom volt 
a szakmabeliek 
körében.

LEGJOBB 
KÖZÖS 

UTAZÁS?

„Nehéz válasz-
tani. Amerikában 
többször kalan-
doztunk, New 
York nagyon 
nagy élmény 
volt, Miamiban is 
fantasztiku-
san éreztük 
magunkat. Nem 
kell, hogy nagyon 
megkomponált 
legyen az utazás, 
legyen benne 
kaland, izgalom, 
közös felfedezés, 
és legyenek 
gasztroélmények. 
Legszívesebben 
télen utazunk el, 
nyáron a Balaton 
is csodálatos, ez 
is erősítette az 
Akarattya-projek-
tet.” (N)
„A Maldív-szi-
getek. Hosszú 
és küzdelmes 
időszak után 
voltunk, Nóri első  
terhessége alatt 
utaztunk el. Ké-
szült is róla egy 
szép fotósorozat 
egy piros pöttyös 
fürdőruhában. 
Gyönyörű labda 
volt, gyönyörű 
pöttyös labda.” (P)
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De ez mit sem von le Nánásiék szeszfőző 
szenvedélyéből, ettől ez még remek fiús program. 
És szuper ürügy a továbbtanulásra: a 73 éves Ná-
nási apuka szeptembertől a Corvinus Egyetem 
hallgatója, a posztgraduális pálinkamesteri dip-
lomára hajt. Azt mondja, vannak még rajta kívül 
őszhajúak a csoportban, bár ők is fiatalabbak egy 
húszassal, de ez egyáltalán nem zavarja. „Palinak 
nincs annyi ideje, így én iratkoztam be, remélem, 
azért be tudok illeszkedni.” „Apu jár, de együtt 
tanulunk majd” – hangzik ugyanaz az epizód két 
tolmácsolásban.

Ami Palinak a pálinkafőzés, az Nóri-
nak a barátnők. Sokakkal és intenzíven 
ápolja kapcsolatait, gyakoriak a lányos 
vacsorák, kávézások, néha komplett 
hétvégi elvonulások. Ilyenkor előkerül-
nek a tipikus női témák, a nőiség, női-
esség, anyaság, ez Nórit amúgy is intenzíven 
foglalkoztatja. Legjobb barátnőjével, Törköly 
Erikával (ő egyben Nóri menedzsere) évek-
kel ezelőtt erre vállalkozást is alapítottak: az 
Angyalműhely önbizalomnövelő, önismereti 
tréningeket szervezett nőknek. Szerették, jó 
próbálkozásnak tűnt, de kicsit ki kellett áb-

rándulniuk: azok a nők, akiknek leginkább szükségük volna 
efféle kurzusokra, nehezen mozdíthatók ki otthonról, vagy 
nem engedhetik meg, hogy saját magukra áldozzanak. 

Így hát át kellett alakítaniuk a koncepciót, online plat-
formra hangszerelték a tanácsadói vonalat, ebből lett az 
Énidő.hu. Ez ma is működik, külső szakértők bevonásával 
a tudatos életmóddal és az úgynevezett énidő coachinggal 
foglalkozó blog és Facebook-közösség. Nóri viszont ebben 
már nem vesz részt. Két terhessége közben és után egyre 
kevesebb időt tudott ennek a projektnek szentelni. Tévés 

munkái, a rendszeres blog-
írás (a gyerekes kalandokról, 
utazásokról) és az anyává 
válás viszontagságairól szóló 
könyvének (Pozitív) megírása 
mellett már nem érzett ak-
kora motivációt, ezért tavaly 
megbeszélték Erikával, hogy 
ő viszi tovább, ő menedzseli 
egyedül a céget, és Nóri ha-
marosan formálisan is kiszáll 
az Angels’ Army Kft.-ből. 

Amikor a baráti, munka-
társi, tulajdonostársi viszo-
nyok összekeverednek, az 
elvileg komoly potenciális 
konfliktusforrás. „Több mint 
húsz éve vagyunk barátnők, 
mindketten tudjuk, hogy ez 
mekkora érték. Minden más, 
hogy a menedzsere vagyok, 

és hogy tulajdonostársak voltunk, másodlagos” – magyarázza 
Erika, amikor szembesítem ezzel a dilemmával. Nóri 
menedzsereként az egyik legfőbb feladata, 
hogy felállítsa a prioritásokat. „Az van, amit te 
is tapasztaltál, közvetlenek, nyitottak, ugyan-
így vannak a felkérésekkel is. Mindenre igent 
mondanának, én meg keresem a naptárban 
a lyukakat, felállítom a fontossági sorrendet, és 
intézem a hivatalos részt. Szerződések, anyagiak.” 

A pénz kérdését a beszélgetésünk harmadik 
órájában hozom elő, ahogy semmi más, ez sem 

tabutéma. Még mindig a Duna-parti stú-
dió legfelső szintjén vagyunk, fejenként 
a második teánál, kávénál járunk. Pityu 
tíz percenként felszökken, jár egy kört, 
odafurakszik gazdái mellé, közé, ölük-
be, folytathatjuk. Nóriék jól élnek, ha 

nem is bármit, de sok mindent megen-
gedhetnek maguknak, és valóban élnek. 
Nem kell azon gondolkozniuk, hogy át-
lagosan hetente egyszer elmenjenek egy 
jó helyre vacsorázni, vagy hogy tudnak-e 
nyaralni. 

A gyerekek születése előtt különösen sokat utaztak, 
távoli, egzotikus helyeken is jó párszor megfordultak, 
és amennyire lehet, ezt Micivel és Vencivel is próbál-
ják folytatni. A kislány három hónaposan ült először 
repülőn, tíz hónaposan már Mauritiusra utazott együtt 
a család. „Akarom nekik a világot. Szeretném, ha nyi-
tottan nőnének fel, ha később szabadon döntenének, hol 
akarnak élni. Csak azért ne maradjanak itthon, mert 
két ismert ember gyerekei, és nagyon kényelmes életük 
van” – így Nóri. 

Pali és Nóri közös élete is egy nagy utazással indult. 
Aki valamelyest nyomon követi a bulvármédiát, emlé-

A LEGKED-
VESEBB 
OTTHONI 
RUTIN?

„A közös nyugis 
reggelek. Éjszakai 
életet élünk, 
sokszor hajnali 
kettőig fent va-
gyunk, mozizunk, 
és nagyon hálás 
vagyok Nórinak, 
amiért elviszi 
a reggeleket. 
Felkel a gyerekek-
kel, elviszi őket 
bölcsibe, oviba, 
és utána együtt 
kávézunk, regge-
lizünk.” (P)
„Amikor el kell 
játszani Micinek 
a Hamupipőke 
nagyjelenetét. 
Palkó a herceg, én 
Hamupipőke, tán-
colunk, a herceg 
megcsókol, én 
elszaladok, ő meg 
utánam. Mici meg 
óriási szemekkel, 
elvarázsolva 
bámul.” (N)

KEDVENC 
DIVAT-

TERVEZŐ?

„A hosszú RTL-es 
évek alatt nagyon 
összenőttünk 
Náray Tamással, 
de szeretem 
Daalarna (Benes 
Anita), Tóth Bori 
és mostanában 
különösen Merő 
Péter ruháit is. 
Meg még soka-
két.” (N)
„Én akkor örülök 
a legjobban, ha 
Nórit hercegnő-
nek öltöztetik, 
és Náray Tamás 
ezt nagyon érzi. 
Az is jó, hogy 
már nem vagyok 
ezzel egyedül 
a családban, Mici 
is ugyanezért 
rajong.” (P)

KEDVENC 
HELY A  
BALATONNÁL?

„Most egyértel-
műen Akarattya, 
de az egész 
északi partot 
nagyon szeretjük. 
Csopakot, Füre-
det, Badacsonyt, 
Tihanyt, az 
esküvőnk is itt 
volt. Nem, nem 
az apátságban, 
nem volt egyházi 
esküvőnk. Ilyen 
névvel, mint az 
enyém?” (N)
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kezhet rá, mi történt 
2008-ban. Az akkor 
éppen a Szombat esti 

láz harmadik évadját ve-
zető Nóri friss – néhány 
hónapos – férjes asszony-
ként szeretett bele a Play-
boy sztárfotósába. Pali 
pedig Nóriba, csakhogy 
még ő is nős volt akkor. 
Tízéves házassága volt 
éppen bomlófélben, kette-
jük kapcsolata érthetően 
hálás témát adott a bul-
várrovatoknak. Ennyi év 
távlatából ma már erről is 
fesztelenül beszélnek, de 
akkor nehéz volt. „Tudtuk, 
hogy ezt akarjuk, éreztük 
a zsigereinkben, így aztán 
megszöktünk” – mondja 
Pali. Amerikába, Miami-
ba mentek, valójában ott 
csiszolódtak össze, ott 
kezdték egymást megis-
merni. Azóta is nagyon 
szeretik Amerikát.

Na, de hogyan utazik, 
milyen helyeken nyaral 
az, akinek egyrészt nem 
kell számolnia a fillére-
ket, másrészt idehaza 

úgy érezheti, hogy minden második 
ember felismeri az utcán? „Jó volna 
most azt mondani, hogy body guard, 
limuzin, private jet, de nem – mondja 
Nóri. – A magángép nem a mi ligánk. 
És még csak nem is business classon utazunk, viszont van, hogy 
fapadossal repülünk, és megnézzük, hogy négy- vagy ötcsillagos 
szállodában lakunk. Mi is matekozunk.” 

Jó hallani, hogy nem mindenkit bolondít meg a celeblét. Ma-
tek-fizika-számítástechnika szakos édesanyával, vállalkozó (éle-
te egy hosszú szakaszában autósiskolát vezető) édesapával, mó-
rahalmi gyerekkorral ünnepelt tévésként sem muszáj a rongyot 
rázni. „Én onnan jövök, hogy mentünk a turkálóba, és már az 
nagy szám volt, hogy nem a szegedibe mentünk, hanem a kisúj-
szállásiba, ahová bizonyos napokon Németországból érkeztek 
a ruhák.” Ehhez képest – Nóri szerint legalábbis – lehet egy vagy 
két szintet ugrani, de sokkal többet nem. „Van egy szint, ami 
fölé nem mész, mert nem esik jól sokkal többet fizetni, ha ke-
vesebbért is megkapod, ami tetszik. Nem adsz ki, mondjuk, egy 
ruháért vagy dzsekiért százezer forintot. Elvből nem.”

A nők óvatosabbak, fontosabb nekik a biztonság, a férfiak 
kockázatvállalóbbak – szokták kihozni a mindenféle pénzügyi 
attitűdkutatások. Nóriéknál ez így is van. „Én valójában egy 
Excel-lány vagyok. Számít, hogy van egy stabil havi fizetésem, 

amiből ki tudjuk fizetni a lakásunkon 
lévő hitelt és minden fix kiadásunkat” – 
mondja magáról. Ezenfelül reklámszer-
ződésekből, rendezvényekből és egyéb 
alkalmi pluszmunkákból rendszertele-
nebb pluszbevételek is bőven jönnek, de 
az ő nyugalmához kell a kiszámítható-
ság. 

Pali másképp szocializálódott, soha-
sem volt klasszikus munkahelye, nem 
volt sehol alkalmazott, a külföldön töl-
tött évek (öt év Anglia, egy év Barcelona, 
pár hónap Athén) után hazatérve mindig 
vállalkozóként építette karrierjét. Rek-
lámügynökségeknek, magazinoknak 
dolgozva, a nyereséget jobbára visszafor-
gatva építkezett, és hozzászokott, hogy 
vannak jobb és rosszabb idők. Persze 
könnyebb hozzászokni, ha több a jó idő, 
de hogy így van, nyilván az sem véletlen.

Nóri közben folyton új terveken agyal. 
Tavaly már létrehoztak egy közös céget 
a férjével (ez a Voice- 
force Kft., ide könyvelik a különböző 
rendezvényekkel kapcsolatos munkái-
kat), és olyan irányokat keres, amelyek 
túlmutatnak a tévézésen. Va-
lójában saját magán 
szeretne kicsit túllépni, 
olyasmit csinálni, ami 
nem azért sikeres, mert 
ő Ördög Nóra. Hogy 
pontosan mi lesz ez, azt 
még nem tudja, ebben a fá-
zisban még nem is árulná el, 
de a folyamatos megméret-
tetést, a szubjektív tényezőt, 

a kritikáknak való kitettséget szívesen kiiktatná az 
életéből. Még akkor is, ha sokkal több elismerést kap, 
mint bántó megjegyzést. „Egyszerűen jó lenne nem 
attól sikeresnek éreznem magam, hogy szeretnek-e 
vagy sem.”

A mindennapokat azért ezek a gondolatok nem 
árnyékolják be. Tudják, hogy piszkosul jól élnek, 
boldogok itthon és egymással, és semmiért nem cse-
rélnék fel mostani életüket. Nánási Péter, a büszke 
apa, após, nagyapa szerint is minden annyira kerek 
és szép, hogy szinte fél is kimondani, „ennél jobb 
már nem is lehetne. Meg aztán szirupos is egy kicsit, 
nem?” Az, de megegyezünk, hogy egy nagypapa már 
nyugodtan mondhat szirupos dolgokat. 

TIPIKUS  
VITAFORRÁS?

„Amikor együtt 
megyünk 
valahová autóval. 
Palkó nem szeret 
vezetni, de mivel 
úgy érzi, hogy 
ez a férfiak 
dolga, mindig így 
indulunk neki. De 
nem bírja az au-
tópályát, három 
perc alatt képes 
elaludni. Így aztán 
az én vállamon 
van a teher, hogy 
be tudok-e dobni 
egy izgalmas 
témát, ami ébren 
tartja. Vagy hall-
gathatom, hogy 
most se sikerült, 
bezzeg az apu-
kámmal… A vége 
szinte mindig az, 
hogy egy félórás 
közjáték után 
cserélünk. Ráadá-
sul nagyon okos 
autónk van (egy 
családi Volvo), 
amelyik jelez, ha 
fárad a sofőr. És 
bizony jelez. Ez 
neki olyan, mint 
nekem egy filmet 
végignézni. Néha 
sikerül.” (N)

ÖRDÖG NÓRA CÉGEI

NÁNÁSI PÁL CÉGEI

KÖZÖS CÉG

Kisördög Bt. (2003)
Évente 29–30 millió forint árbevétel  

(főleg reklám)
16–17 millió adózott nyereség

Lime Fotóprodukció Fényképészeti Kft. 
(2002)

Évente 30–40 millió forint árbevétel (céges 
megbízásokból) 

4–10 millió adózott nyereség

Voiceforce Kft. (2015)
20 millió forint árbevétel 

3,8 millió nyereség

Angels’ Army Kft. (2011)
Társtulajdonos: Törköly Erika  

(Nóri most száll ki belőle)
Évente 25–30 milliós árbevétel,  

1–1,5 millió nyereség

Limebook Kft. (2011)
Évente 3–6 millió forint árbevétel  

(privát ügyfelektől) 
1–5 millió nyereség

KEDVENC 
HÉTVÉGI 
PROGRAM?

„Vasárnaponként 
sokszor átjönnek 
a barátaink. 
Ilyenkor főzünk, 
vagy rendelünk 
valamit, a gyere-
kek meg együtt 
játszanak. De 
az is gyakori, 
hogy leugrunk 
a Balatonra, 
vagy elmegyünk 
ebédelni valahová 
a környékre. 
Filmőrültek va-
gyunk, esténként 
mozizunk, nyáron 
a kertben, egy 
nagy kivetítőn is 
szoktunk filmet 
nézni, olyan, mint 
egy kertmozi.” (P)


