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DR. BALOGH ORSOLYA LETT AZ
ÉV NŐI PÉLDAKÉPE SOMOGY
MEGYÉBEN

2022. 03. 09., szerda, 07:55

A Kaposvárimami idén első alkalommal kereste az Év Női Példaképét. A
benyújtott pályaművekből végül hetet juttattak a döntőbe, amelyet
március 8-án, nőnapon rendeztek meg az Erdők Háza
Látogatóközpontban.
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Az "Év Női Példaképe" pályázatra olyan nők jelentkezését várták, akik a munkában és a
családi életben is helytállnak, és ezt meg is osztják a közösséggel, ezzel inspirálva nőtársaikat.
A pályázatra 16 értékelhető pályamű érkezett, a döntőbe pedig heten jutottak be. Ezután a

közönség kezében volt a döntés. 

"A pályázat célja az volt, hogy felhívjük a figyelmet azokra az édesanyákra, akik egyszerre
tudnak helytállni anyaként és a karrierjükben is. Nagyon sokszor kapjuk azt, hogy gyerek
mellett nem lehet karriert építeni, vagy a karrier kizárja a gyereket. De ezek a nők ékes példái
annak, hogy egy anya sokszor milyen sok munkát bele tud fektetni nemcsak a családba,

hanem a karrierbe is" – mondta lapunknak a kaposvarimami.hu szerkesztője, Gutheil Gabriella.

A jelöltek: 

Dr. Balogh Orsolya
Bognár Mária
Dr. Csonka Viktória
Kovács Klaudia Éva
Kovács Krisztina
Kutiné Vizvári Viktória
Teveliné Horváth Melinda
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2022-BEN AZ ÉV NŐI PÉLDAKÉPE
ELISMERÉST SOMOGY MEGYÉBEN DR.
BALOGH ORSOLYA ÉRDEMELTE KI.

Család, karrier, sport... 

Dr. Balogh Orsolya radiológus szakorvosként dolgozik a Dr. Baka József Diagnosztikai
Központban. Napi feladatai közé tartozik az elkészült CT és MR vizsgálatok leletezése,
emellett heti rendszerességgel ügyel a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Sürgősségi CT-jében. Orsolya életében hatalmas szerepe van a sportnak, ugyanis hétéves
kora óta folyamatosan sportol, ritmikus gimnasztikázik. Többször is szerzett országos bajnoki
címet, és junior Európa-bajnokságon és felnőtt világbajnokságon is képviselte hazánkat. A
szakorvosnő jelenleg az ország 3. legeredményesebb ritmikus gimnasztika egyesületének,
az LSC RG SE-nek vezetőedzője, 2016 óta pedig a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség
Technikai Bizottságának tagja.

Orsolya még 2006-ban ismerkedett meg párjával, aki mentőorvosként dolgozik. 3 évvel
később, 2009-ben megszületett kisfiuk, Botond, 2010-ben pedig a kislányuk, Zorka.

(/files/d/5/d53675505c1ef7d3fb50d1fc58c43e88.jpg)

https://kaposvarmost.hu/files/d/5/d53675505c1ef7d3fb50d1fc58c43e88.jpg


2022. 03. 18. 12:47 Dr. Balogh Orsolya lett az Év Női Példaképe Somogy megyében | Kaposvár Most.hu

https://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek/2022/03/09/dr-balogh-orsolya-lett-az-ev-noi-peldakepe-somogy-megyeben.html 4/10

"Boldogsággal és büszkességgel tölt el ez az elismerés, és megerősít abban, hogy mégiscsak
jó az, amit csinálok. Bevallom, néha elgondolkozom azon, hogy ez már sok, és évek óta azon
agyalok, hogy melyik ujjamat harapjam le. De azóta nem tudok dönteni, mióta végeztem az

orvosi egyetemmel. Nyilván a család mindenek fellett áll, de a munka és a sport között sem
tudtam sosem dönteni, ezért mindig megyek tovább és csinálom. Mindegyikben van siker, az
egyik a másikat kiegészíti" – mondta a Kaposvár Mostnak Orsolya, hozzátéve, hogy a
családjának, a rokonoknak, a barátoknak, a kollégáinak és az egyesületének köszönheti, hogy
ennyi helyszínen jelen tud lenni a mindennapok során. 

"Nekem teljesen evidens volt, hogy attól, hogy kisbabám lesz, az élet még nem fog megállni. A
terhességemben is végig dolgoztam, még a kilencedik hónapba is bejártam a kórházba, és
edzést is végig tartottam. Mikor megszületett a kisfiam és már rendeződtünk, akkor újra
visszatértem az edzésekhez, igaz, kevesebb óraszámban, de az még jót is tett, hiszen engem

is kikapcsolt, és a gyerekek is hozzászoktak ahhoz, hogy nemcsak velem vannak. Nekik
sosem volt kérdés, hogy ők elvannak-e az apukájukkal vagy a nagymamáikkal" – tette hozzá
az év somogyi női példaképe. Orsolya hangsúlyozta:
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"ÉN ARRA BÁTORÍTOK MINDEN ANYATÁRSAMAT ÉS LEENDŐ ÉDESANYÁT,
HOGY TALÁLJÁK MEG MAGUKNAK AZT, AMIBEN KI TUDNAK TELJESEDNI,
ÉS BÁTRAN KÉRJENEK SEGÍTSÉGET. A NAGYMAMÁK IS ÖRÜLNI FOGNAK,
HISZEN MINÉL TÖBB IDŐT TÖLTENEK AZ UNOKÁKKAL, MINÉL INKÁBB AZ
ÉLETÜK RÉSZE, MINÉL JOBBAN ISMERIK A BARÁTAIKAT, A SZOKÁSAIKAT
ÉS A KEDVENC JÁTÉKUKAT, ANNÁL JOBBAN FOGNAK KÖTŐDNI
HOZZÁJUK. ÉS ETTŐL CSALÁD A CSALÁD." 

A címért egyébként meglehetősen szoros volt a "verseny", az első és a második legtöbb
szavazatot kapott hölgy között mindössze 30 voks volt a különbség.

Bognár Mária lapunknak elárulta, nagyon jó érzés, hogy második legmotiválóbb nő lehet a
megyében, hiszen amikor a pályázat elindult, arra sem számított, hogy a döntőbe juthat. Marcsi

egy igazán sokoldalú nő, ruhákat varr, tortákat készít, tetovál, színjátszókört vezet, korrepetál
és egy saját írású könyvvel is büszkélkedhet.

"Meg akartam mutatni, hogy nemcsak anyuka vagyok, hanem minden mást meg tudok csinálni.
Amikor gyes-en voltam, nem unatkoztam a kislányom mellett, mégis hiányzott valami. Akkor
elmentem tanulni, először mesterdiplomát szereztem, majd nyelvvizsgát, most pedig már ott
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tartok, hogy másodéves doktorandusz hallgató vagyok" – mondta Bognár Mária.

Szerző: GK.
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