
DOBBANTÓ SZTORIK

Az Ezüstpor Ékszerműhely SZLOPÓCZKI DÓRA ötvös 
szerelemgyermeke. Habár alkalmazottként kezdte szak-
mai pályafutását, Dóra hamar tudatosította magában, 
hogy az igazi érvényesülés útja az, ha mielőbb a saját lá-
bára áll. Döntése helyesnek bizonyult, így a békéscsabai 
vállalkozás mára az ország egyik legkülönlegesebb ék-
szerműhelye.

Dóra ötvösnek tanult, ezen a szakon végzett a Budapesti 
Szolgáltató Ipari Szakképző Iskolában 2008-ban. Hamar 
világossá vált számára, hogy nem alkalmazottként képzeli 
el az életét. Kezdettől arra törekedett, hogy mielőbb saját 
vállalkozása lehessen. „Az első lépés az volt, hogy mun-
ka mellett elvégeztem a boltvezetői, illetve a kereskedel-
mi tanfolyamokat, és az ékszerbecsüs vizsgát is letettem” 
– idézi fel a kezdeteket. 

Az erőfeszítéseket tett követte: 2014 októberében megnyi-
totta az Ezüstpor Ékszerműhelyt Békéscsabán. A webáru-
házként is üzemelő bolt fő profi lja az egyedi ékszergyártás. 

„A kezdetektől fogva egyedi darabokkal dolgozom. Ez mára 

annyiban változott, hogy habár a kínálatomban szerepel-
nek gépi gyártású ékszerek is, ezek közül is igyekszem a 

különlegesebb darabokat feltenni a polcra.” Az ötvös hölgy 
nagy hangsúlyt fektet a minőségre, s ez igaz a továbbérté-

kesített darabokra is: „Minden egyes ékszert megvizsgá-
lunk, átnézünk” – mondja, majd hozzáteszi: „Különleges 

szempont, hogy az ékszerek javíthatóak legyenek. Sajnos 
trend az országban, hogy nem javítható, alakítható dara-

bokat értékesítenek.”

Bő egy évvel a cég beindulása után merült fel Dórában, 
hogy szüksége lenne vállalkozói ismeretei fejlesztésére. 
Ebben az időszakban szembesült azzal, hogy habár az 

Ezüstpor szépen felfelé ívelő pályán mozog, mégis számos, 

a vállalkozás mindennapjait érintő dologgal nincs tisztá-
ban. „Alapvetően nem vállalkozó családból érkeztem, így 
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szükségem volt arra, hogy legyen önbizalmam, mer-

jek határozottan, nőként fellépni ebben a világban, 

megtaláljam, hogy merre induljak” – emeli ki. 

Dóra tudatosan keresgélte a lehetőséget a továbblé-
pésre, így jutott el a Budapest Bank Dobbantó prog-
ramjáig, amely egy nőknek szóló vállalkozói képzés. 
„Békéscsabáról ingáztam Budapestre, talán én ér-
keztem a legmesszebbről” – meséli nevetve. Az ott 
szerzett tudást a mai napig értékállónak tartja, olyan-
nak, amely egyáltalán nem évül el. 

Gyakorló édesanyaként úgy véli, gyermeknevelés 
mellett vállalkozni sokkal nehezebb, bár nem lehetet-
len. A Dobbantó óriási segítséget nyújtott abban, hogy 
hogyan oldja meg ezt a problémát. „Ha jól felépítjük 
az alapokat, akkor mindent meg tudunk valósítani. 
Össze lehet egyeztetni a családot és a karriert.”

Dóra nagyon büszke egyrészt saját magára, másrészt 
mindazokra, akik mögötte álltak és állnak. Kieme-
li férje és a szülei segítségét, akik végig támogatták 
abban, hogy megvalósítsa álmát. „Alig hat év alatt 
sikerült Békéscsaba legfrekventáltabb üzletsorán 
boltot nyitni. Nagyon komoly eredmény, hogy óriási 
árukészlettel sikerült itt megvetni a lábamat.”

Az Ezüstpor Ékszerműhely főállásban rajta kívül még 
két kolléganőnek biztosít megélhetést. A sikert szá-

mára az ügyfelek visszajelzése jelenti, akik egészen 
magas szintű bizalommal tekintenek munkájára. 

„Budapestről is küldtek már ékszert javításra, holott 
akár a fővárosban is kereshettek volna erre szakem-

bert, és sosem találkoztunk egymással” – mondja 
Dóra büszkén.

Az Ezüstpor Ékszerműhely következő öt évében újabb 
fejlődési korszak kezdődhet. „Minden vállalkozás éle-

tében vannak növekedési periódusok, majd ezek le-
zárultával új lehetőségeket kell keresni. Mi most ta-
vasszal költöztünk, öt év múlva azt szeretném, ha az 

üzletünknek a ’kistesóját’ nyithatnánk meg egy másik 
városban.” 
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