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Szeretek itthon lenni: a kertemben 
éppúgy, mint az országban. Nagyon 
pártolom a belföldi turizmust, és úgy 
látom, az utóbbi időben fantasztiku-
san fejlődött, akár az üdülőhelyeink-
re, akár a borkultúránkra gondolunk. 
Magyarország nagyon szép és szí-
nes: van mit nézni itthon!

Különösen szívesen térek vissza 
időről időre Bükre, ahol az évek 
során a fürdő korábbi igazgatójával 
barátok is lettünk. Igazán büszke 
vagyok dr. Németh Istvánra, látva a 
fürdő fejlődését.

A Magyar Színész Fociválogatott 
csapatkapitányaként is sokat utazom. 
A válogatottat 1926-ban alapították, 
és bár a legendás színész–újságíró 
rangadók kora lejárt, a csapat ma is 
sok helyen játszik, évente 30-40 al-
kalommal. Jótékonysági rendezvé-
nyeken is közreműködünk, bárhová 
szívesen elmegyünk, ahová hívnak, 
és ahol úgy érezzük, hogy a jelenlé-
tünk fontos az érintetteknek. Termé-
szetesen az is örömteli, hogy népsze-
rűsíthetjük a focit, ezt a szép játékot. 

Ez a nyár azonban számomra sok 
munkával fog telni, ugyanis felújítjuk 
a József Attila Színházat. Még renge-
teg tennivaló vár ránk, hiszen augusz-
tus végén át kell adnunk az épületet.

Önöknek azonban jó pihenést és 
kellemes kikapcsolódást kívánok a 
nyárra!

Nemcsák Károly
Jászai Mari-díjas színész,  

érdemes művész, a József Attila  
Színház igazgatója

Közös balatoni platform
szegényesnek tűnhet a kínálat, ha azonban 
az egész Balatonét, gazdagnak, hiszen azo-
nos időpontban izgalmas programok, látni-
valók sorát kínálja. Csakhogy hazánkban 
a turizmusirányítás helytelenül az egyes 
önkormányzatok kezében van, amelyek-
nek mandátuma és pénzügyi forrásai csak 
a városhatárig terjednek. Hoffmann Henrik 
középtávon sem lát esélyt arra, hogy a Ba-
laton egységes régióvá váljon. Ezért inkább 
azt preferálná, hogy a Balaton Fejlesztési 
Tanács – hatáskörét megerősítve – legyen 
a térségnek gazdája, s koordinálja például a 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztéseit. 

Hoffmann Henrik a legnagyobb eddigi 
eredménynek a Nyitott Balaton projektet 
látja, amelynek keretében első alkalommal 
valósult meg olyan összefogás, ahol húsz 
település a saját kínálatát közösen mutatta 
be. Ugyanilyen elvek alapján működik a 
Nagyon Balaton program, privát alapon. 
Hoffmann Henrik szerint ilyen rendezvé-
nyek „állnának jól” a TDM szervezeteknek. 
Ám e szervezetek működését is hatéko-
nyabbá kellene tenni, egyebek között kiszá-
mítható pénzügyi források biztosításával. 
Így az egyesületek operatív szervezeteiben 
olyan turisztikai menedzsereket alkalmaz-
hatnának, akik képesek olyan koncepciókat 
készíteni, amelyek hatékonyabbá tennék az 
egységes balatoni kínálat piacra vitelét.

A Balaton-parti települések nem alkotnak 
egységes régiót, az ott élőkben mégis erős 
a balatoni identitás, és büszkén vallják 
magukat balatoninak. Hoffmann Henrik, 
a Balatoni Regionális TDM Szövetség el-
nöke szerint már minden adott a Balaton 
versenyképességéhez, de szervezési, irá-
nyítási szinten változásra van szükség.

Az elmúlt években rendkívül sok olyan 
fejlesztés valósult meg a Balatonnál, ame-
lyek nemzetközi szinten versenyképessé 
teszik e területet. Elég a településközpon-
tok rehabilitációjára, valamint az éttermek, 
a szállás- és a kirándulóhelyek fejlesztésé-
re gondolni. A hazai turizmus problémája 
nem az attrakciószegénység és a turisztikai 
termékek komplexitásának hiánya, hanem 
a szervezési és irányítási deficit, véli Hoff-
mann Henrik. – Ma a globális turizmus 
piacán nem egyes szolgáltatások vagy te-
lepülések versenye zajlik, hanem térségek 
és desztinációk versenyeznek egymással 
– hangsúlyozta a szakember, aki szerint 
sajnos a Balaton képtelen önálló turisztikai 
fogadóterületté fejlődni, mert közigazgatá-
silag tagolt. – Beszélünk balatoni régióról, 
és egységesnek is gondoljuk a térséget, s 
az itt élők valóban rendelkeznek balatoni 
identitástudattal. De mivel a Balaton három 
statisztikai régió peremvidéke, nincs egy-
séges Balaton-koncepció.  

A turisztikai desztinációs menedzsment 
szervezetei a nemzetközi trendet követve 
alakultak meg, hogy pótolják a szervezési 
és irányítási hiányosságokat. A rendszer 
piramisszerűen épül fel, a turizmusban ér-
dekelt helyi szereplőket képviselő szerve-
zetek régiós szinten együttműködve törek-
szenek egyetlen platformra helyezni a teljes 
turisztikai kínálatot. Ennek egyszerű az 
oka: ha csupán egy-egy települést nézünk, 

1975-ben született Gyulán.  
A bécsi Webster Universityn 
végzett közgazdászként. A siófo-
ki Hotel Residence és a mátrahá-
zi Hotel Residence Ózon igazga-
tója. 2011-től a Balatoni Regio-
nális TDM Szövetség elnöke. 
Vitorlázásban tizenhatszoros 

magyar bajnok. 2011-ben Országos Pro Turismo 
díjban részesült. Nős, három gyermek édesapja.

Hoffmann Henrik

Vitorlásversenyek és más érdekes programok várják a Balatonra érkezőket
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A Fürdőszövetség májusi tisztújító köz-
gyűlésén a tagok Czeglédi Gyulát vá-
lasztották meg ügyvezető elnöknek. A 
hajdúszoboszlói fürdőigazgató igen sok 
tapasztalattal rendelkezik a szakmában. 
Mint mondja, a szövetség előtt rengeteg 
tennivaló áll, különösen ami a szolgálta-
tások fejlesztését, a fürdők piaci jelenlé-
tének erősítését, a kutatás-fejlesztést és a 
szakmai kapcsolatok ápolását illeti.

– Hogyan látja a fürdők helyzetét?
– Az elmúlt évtizedben nagyon sok új für-
dő jött létre az országban, és rengeteg régi 
fürdő újult meg. Ezek a fürdők új, modern, 
európai értelemben is figyelemre méltó 
kapacitásokat hordoznak magukban. Ha a 
fürdőkben rejlő lehetőségeket hasznosítani 
akarjuk – márpedig igen –, akkor fontos a 
bel- és a külföldi piaci jelenlét is. Úgy ér-
zem, a fürdőszövetségnek ez lehet az egyik 
legfontosabb feladata: úgy pozicionálni a 
magyarországi fürdőket, hogy egyre több 
turista érkezzen hozzánk, és egyre többen 
vegyék igénybe ezt a kincset, ami Magyar-
országon rendelkezésre áll: szerezzenek 
élményeket és gyógyuljanak a termálvízre 
alapozott épített környezetben. A cél az, 
hogy minél többen vegyék igénybe a kü-
lönböző gyógy-, wellness-, élmény- és re-
kreációs szolgáltatásokat.

– Hogyan lehetne növelni a szolgáltatá-
sokat igénybe vevők számát?

– Véleményem szerint erősíteni kell a bel-
földi turizmus élénkítésére vonatkozó aktivi-
tást. Elsősorban a SZÉP kártyára gondolok. 
Úgy vélem, érdemes lenne szélesíteni azok 
körét, akik igénybe vehetik a SZÉP kártyát. 
Gondoljunk csak a pedagógusokra vagy az 
orvosokra, akik munkájuk nagy részét jelen-
tősebb fizikai aktivitás nélkül, zárt falak kö-

A magyar fürdők európai értelemben is figyelemre        méltó és modern kapacitásokat hordoznak magukban

Dr. Németh István, a 
Büki Gyógyfürdő ko-
rábbi elnök-vezérigaz-
gatója a Magyar Für-
dőszövetség társadalmi 
elnöke. A szakember a 
fürdők helyzetével és az 

új tisztségével kapcsolatos gondolatait 
osztja meg az olvasókkal.

Dr. Németh István úgy véli, hogy azok a für-
dők, amelyek körültekintő helyzetelemzés 
után helyesen határozták meg a stratégiáju-
kat, s esetleg még tulajdonosi háttértámoga-
tásban is részesültek, át tudták vészelni a re-
cesszió időszakát. A társadalmi elnök szerint 
azoké a fürdőké a jövő, amelyeknek a veze-
tése kreatív, gazdaságilag stabil lábakon áll, 
és az innovációra is nyílik lehetőség. Aho-
gyan dr. Németh István fogalmaz: a fürdő-
fejlesztés az egészségturizmus zászlóshajója. 

Igaz, a fürdők üzemeltetésére vonatkozó sza-
bályozás modernizálásra szorul. Még min-
dig egy 1996-os jogszabály van érvényben, 
miközben a fürdők – különösen az első és a 
második Széchenyi Tervnek köszönhetően – 
forradalmi fejlődésen mentek keresztül. 

A Magyar Fürdőszövetség társadalmi 
elnöki tisztségét dr. Németh István igen 
megtisztelőnek tartja. „Mellesleg” az 
idén távozott a Büki Gyógyfürdő éléről, 
amelyet huszonkét évig vezetett, tavaly év 
végéig mint elnök-vezérigazgató, idén má-
jusig mint vezérigazgató. – Megéltem vele 
jót és rosszat, amíg az ország második leg-
nagyobb gyógyfürdőjévé vált – mondja a 
volt igazgató. – Úgy gondolom, egy nem-
zeti kincset tudtunk megvalósítani, amely 
ma már nemzetközi szinten is etalon. Most 
pedig úgy érzem magam, mint az a szülő, 
aki büszke a gyerekére, miközben hagyja, 
hogy az elinduljon a maga útján.

A kreatív és innovatív fürdőké a jövő

A Magyar Fürdőszövetség 
pályázati és jogi informá-
ciókkal, valamint saját 
lobbierejével igyekszik 
segíteni a fürdők hatéko-
nyabb működését. Szőke 
László alelnök abban bí-

zik, hogy az új uniós és hazai pályáza-
toknál számítanak a hozzáértésükre.

Szőke László 2010 októberétől a Budapest 
Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazga-
tója. Kinevezését követően kapcsolódott 
be a fürdőszövetség munkájába, amelynek 
idén májustól alelnöke. Szavai szerint a 
fürdőknek differenciált tevékenységet kell 
folytatniuk: a vendég ne ugyanazt kapja 
mindenütt, de egységes, nívós megjelenést 
kell mutatniuk. A szövetség hatásköre kor-
látozott, direkt módon nem tudja befolyá-
solni a gazdaságos működést, de elő tudja 

segíteni azt. Egyebek között jogszabály-
értelmezéssel, információk továbbításával, 
például az aktuális pályázatokról. Szerep-
vállalásuk másik területe a kormányzati 
szervek felé kifejtett lobbitevékenység. 
Tavaly sikerült elérniük a társadalmi biz-
tosítási hozzájárulás emelését. Több mint 
hetven hazai gyógyfürdő fogad betegeket 
OEP-támogatással egészségmegőrzés és 
baleseti rehabilitáció céljából. A gyógy-
kezeléshez járó társadalombiztosítási hoz-
zájárulás mértéke 2006 óta nem változott. 
Most 5 százalék emelés történt. Az alelnök 
szerint szintén fontos előrelépés, hogy a 
Széchenyi Pihenő Kártya „zsebei” átjárha-
tóvá váltak. A fürdőkben eddig csak a har-
madik zsebből lehetett fizetni, most már 
bármelyiket használhatják a vendégek. 
Szőke László bízik abban, hogy a Magyar 
Fürdőszövetség szerepet kap az új uniós és 
a hazai pályázatok előkészítésében.

A szövetség információkkal is segít

A kiváló termálvíz nagy 
kincs, de megfelelő inf-
rastruktúra, üzemeltetési 
kultúra és szakemberek 
nélkül nem elég a turis-
ták Magyarországra csá-
bításához. Sok még a te-

endő, de egyre több a jó példa – mondja 
Holléry Tibor.

A Debreceni Gyógyfürdő fürdőszolgál-
tatási igazgatóját májusi közgyűlésén 
választotta alelnökké a Magyar Fürdő-
szövetség. Mint mondja, a magyarországi 
termálvízkincs és a fürdőlétesítmények 
óriási potenciált jelentenek, amelyeket 
még jobban ki lehetne használni. A koráb-
bi fürdőfejlesztések egy része nem kezelte 
globális szolgáltatásként a fürdők létesí-
tését és üzemeltetést. Egy új létesítmény 
létrehozásakor a kiszolgáló infrastruktúra 

fejlesztésére is igen nagy súlyt kell fek-
tetni, például szálláshelyek biztosításával. 
Nagyon sok a jó példa, és ezek között egy-
re több a viszonylagosan kis méretű „csa-
ládi fürdő” – mondja Holléry Tibor. A szö-
vetség alelnökeként egyik fő feladatának a 
fürdők üzemeltetését szabályozó 37/1996. 
NM rendelet megújítását tartja. 

A másik terület, amire kiemelt figyelmet 
szentel, a képzés. Jelentős eredményként 
értékeli, hogy a 2013-as évben sikerült az 
uszodamester-képzést felvenni az OKJ-
rendszerébe. Fontosnak tartja, hogy a me-
dence mellett dolgozók az életmentés terén 
olyan tudást kapjanak, amit készségszinten, 
kompromisszumok nélkül tudnak alkal-
mazni. Külön kommunikációs modult épí-
tettek be a tananyagba, hiszen ezek az em-
berek nap mint nap közvetlen kapcsolatban 
vannak a vendégekkel, „az első vonalban” 
képviselik a fürdőt.

Egyre több a példaként szolgáló fürdő

Nemes tennivalók   állnak a Magyar Fürdőszövetség előtt
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zött végzik: természetes igényük lehet a szép 
környezetben való pihenés, feltöltődés. A 
közszféra alkalmazottaira éppúgy gondolok, 
mint a versenyszférában foglalkoztatottakra. 
Ma az adatok azt mutatják, hogy a SZÉP kár-
tya segítségével elköltött összeg jelentősebb 
része a vendéglátásban hasznosul. Azt persze 
nem tudjuk pontosan, hogy ezek az alkalmak 
egy-egy nyaraláshoz kapcsolódnak-e, vagy 
csupán egy hétköznapi éttermi vacsorához. 
Azt gondolom, hogy szükség lenne az üdü-
lés, a nyaralás ösztönzésére: ezen a területen 
még sok a tennivalónk.

– Mit gondol a külföldi turisták felé való 
nyitásról?

– A csodálatos magyarországi fürdők – 
ahogyan azt az ezredforduló tájékán az I. 
Széchenyi Tervben hangsúlyoztuk is – al-
kalmasak arra, hogy Európából olyan tu-
ristákat vonzzanak, akik gyógyulni vágy-
nak. Matolcsy György korábbi gazdasági 
miniszter szavaira utalnék, aki azt mondta: 
a fürdők felépülése után legalább annyi 
pénzt kell a piacra való bevezetésükre, a 
pozicionálásra fordítani, mint amennyibe 
a felépítésük került. Nagy szükség van 
gyógyhelyi fejlesztésekre, s a különbö-
ző szolgáltatási csomagok kialakítására. 
Ehhez természetesen arra is szükség van, 
hogy a nemzetpolitikai koncepció straté-
giájában az egészségturizmus ugyan olyan 
hangsúllyal szerepeljen, mint a Budapest-
Balaton-tengely. Az épített fürdők olyan 
különleges értéket képviselnek, amely kül-
földön is eladható. De ehhez megalapozott 
kutatásra és fejlesztésre is szükség van.

– Milyennek látja a kutatás-fejlesztés 
szintjét?

– Azt gondolom, hogy nem elég, ha 
gyógyhatású szolgáltatásokat nyújtunk: 
igazolni is kell tudnunk ezt a gyógyhatást. 

Ehhez pedig sok kutatásra és fejlesztésre 
van szükség. Egyesek azt mondják, Ma-
gyarországon nincsenek is a gyógyhatásra 
vonatkozó kutatások, kísérletek. Dehogy-
nem! Nagyon is sok orvosi vizsgálat folyik, 
csak éppen ezek folyamata és eredményei 
nincsenek kellőképpen közzétéve, lefordítva 
és publikálva. Úgy érzem, a Fürdőszövet-
ségnek ez is fontos feladata lesz a közeljö-
vőben. Első lépésként pedig fel kellene mér-
nünk, hogy mink van, hogy melyik fürdőnk 
miben speciális, hogy a különböző gyógy-
vizek egészségügyi hatása miben nyilvánul 
meg. Ha mindezt alaposan feltérképeznénk, 
sokat tehetnénk a népbetegségek megelőzé-
séért, ami mind egyéni, mind nemzetgazda-
sági szinten éreztetné jótékony hatását.

– Milyen kapcsolatokkal rendelkezik a 
Fürdőszövetség?

– Korábban nagyon jó kapcsolatokat 
ápoltunk a turizmusért felelős helyettes ál-
lamtitkársággal. Szeretnénk tovább erősíte-
ni ezt a szálat, ahogyan a Magyar Turizmus 
Zrt.-vel, valamint más bel- és külföldi part-
nereinkkel való kapcsolatunkat is. 

Sok a feladatunk: nem fogunk unatkozni 
az elkövetkező négy évben.

1956-ban született Hajdúszo-
boszlón. Gazdasági mérnök, 
szakközgazdász. Dolgozott a 
MOL hajdúszoboszlói egységé-
nél, majd a közigazgatásban, 
később pedig a SZOT-üdültetés-
ben. 1996 óta a Hungarospa 
Hajdúszoboszlói Zrt. vezérigaz-

gatója. Az idén megválasztották a Magyar Fürdőszö-
vetség elnökévé. Nős, két felnőtt gyermek édesapja.

Czeglédi Gyula

A magyar fürdők európai értelemben is figyelemre        méltó és modern kapacitásokat hordoznak magukban

A víz tisztelete
Juhász Szabolcs, a Ma-
gyar Fürdőszövetség fő-
titkára fontos feladatnak 
tartja a fürdőkultúra 
erősítését és a biztonsá-
gos fürdőzéshez szüksé-
ges ismeretek terjesztését. 

Ezért is tartják meg augusztus 1-jén a 
Strandok Éjszakája rendezvényt és  ok-
tóber második szombatján a Magyar 
Fürdőkultúra Napját.

A római kor előtti időkre vezethető vissza a 
közösségi fürdés hagyományai. A különbö-
ző korszakok fürdőzési szokásai az idők so-
rán egymásra rakódtak és változtak, de ma 
is ezek, valamint az épített környezet elemei 
biztosítják a modern fürdőzés alapjait.

A fürdőzés ma már elsősorban nem a tisz-
tálkodásról szól, hanem sokkal inkább kikap-
csolódási forma. A fürdők szinte ugyanolyan 
fontos színterei a közösségi életnek, mint a 
népszerű kávéházak. Gondoljunk csak a Szé-
chenyi fürdőben sakkozó idősebb urakra, 
vagy a szaunában diskuráló barátnőkre.

Természetesen a víz gyógyhatása is je-
lentős. Magyarország termálvízkincse fi-
gyelemreméltó, ráadásul vizeink tulajdon-
sága, hőmérséklete, ásványianyag-tartalma 
igen változatos képet mutat. Hazánkban 

több mint nyolcvan gyógyfürdő található. 
Ezek egy részét nagyobb komplexumok 
foglalják magukba, amelyek élményrészle-
get is tartalmaznak.

Juhász Szabolcs a biztonságos fürdőzésre 
is nagy hangsúlyt fektet. Mint mondja, a vi-
zet tisztelni kell. Vigyáznunk kell a most még 
rendelkezésre álló vízkészleteinkre, ha azt 
szeretnénk, hogy az unokáinknak is ugyanez 
a tiszta víz folyjon a csapból. Azt pedig soha 
nem szabad elfelejteni, hogy a víz veszélyes 
is lehet, különösen a nyílt vizek. A fürdőkben 
ezzel szemben uszodamester, átlátszó víztü-
kör és kifüggesztett szabályrendszer szolgál-
ja a biztonságot, miközben a fürdőzők élmé-
nyét semmi sem csorbítja. 

Nemes tennivalók   állnak a Magyar Fürdőszövetség előtt

A fürdőzés egyben kikapcsolódás is
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Zsóry Fesztivál – Bükkalja kulturális körképe
2014.07.04. - péntek:
„Korosztályok találkozása” Fellépők: Mezőkövesdi Hangstúdió Egyesület, Fenyő Miklós 

2014.07.05. - szombat
„Kultúr körkép” Noszvaj, Eger, Poroszló, Mezőköved bemutatkozása, matyó hímzés mint 
hungarikum: „Óriás közös matyó terítő hímzése”, matyó divatbemutató, a Tengerecki Alapítvány 
gyermekfoglalkozása.
Fellépők: Mezőkövesdi Fúvózenekar és Mazsorett csoport, Csiribiri együttes, TSE Akrobatikus Rock 
and Roll Tánccsoport, Tobán Hagyományőrző Néptánc Egyesület, Kiss Kata, Matyó Néptáncegyüttes
„Humorparádé” Fellép: Lorán Barnabás Trabarna, Irigy Hónaljmirigy 

2014.07.06 – Vasárnap
„Egészséget, Zsóry!”
Bemutatkozik a Mezőkövesdi Egészség Klub Egyesület: egészségügyi szűrések, egészséges étel- 
és italbemutatók kóstolókkal egybekötve, életmentési és önvédelmi bemutatók.
Kispályás focitornák, zumbabemutató és még sok érdekes program.

Egyéb programok:
2014. június 14. – augusztus 31.  

Minden szombaton 16 órától Aqua Zumba az iker medencében

2014. július 12. – 2014. augusztus 23.  
Meghirdetett napokon éjszakai fürdőzés

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Cím: 3400 Mezőkövesd, Napfürdő út 2.  
Tel.: 49/412-844, E-mail: info@zsory-furdo.hu,  
marketing@zsory-furdo.hu • facebook.com/zsoryfurdo 
Web: www.zsory-furdo.hu

ORFK légifelvétele: H. Szabó Sándor
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A Vas megyei Bük a kultúrwellness fellegvára
A Vas megyei kisváros lakosságszáma 
3400-ról nyaranta akár tízezerre is meg-
nő. Nem csoda, hiszen Bük rendelkezik 
az ország második legnagyobb gyógyfür-
dőjével, ami az ország negyedik-ötödik 
leglátogatottabb városává avatja Büköt. 
De mint Németh Sándor polgármester 
mondja, sok egyéb tényező is figyelemre 
méltóvá teszi a várost.

A büki gyógyfürdő 2012-ben ünnepelte 
fennállásának ötvenedik évfordulóját, az 
idén pedig harmincöt éve annak, hogy az 
ország kiemelt gyógyhelyének számít 70 

hektáros területével. Az elmúlt években 
az idegenforgalmi fejlesztések elsősorban 
nem a mennyiség, hanem a minőség irá-
nyába mutattak. Ám mint a polgármester 
fogalmaz, a fürdő népszerűsége nem ad 
okot arra, hogy a város és a fürdő veze-
tése hátradőljön, hiszen a nemzetközi pi-
acon kell helytállni. A fürdőn kívül Bük 
számos más attrakcióval válik vonzóvá a 
turisták szemében. Németh Sándor szerint 
a kultúrwellnessnek remek központja le-
het a kisváros, ahol nemcsak a test üdülhet 
fel, de a lélek és a szellem is megfelelő 
táplálékhoz juthat. Esténként a közönség 

szabadtéri színházi előadásokon szóra-
kozhat vagy operettdallamokra andalod-
hat el. A mezőgazdasági munkákban jár-
tasak pedig a kézi kaszás aratóbemutatón 
mérhetik össze erejüket, tudásukat.

A város természetesen nem csupán a tu-
risták számára kíván vonzó lenni. Németh 
Sándor szerint Bük egyik legnagyobb ereje 
az, hogy egyszerre biztosít nyugodt, falusi 
hangulatot és városi kényelmet. 

A város lakóinak, illetve a környékbeli 
emberek számára nemcsak az idegenforga-
lom biztosíthat megélhetést, hanem az ipar 
is. A Nestlé Hungária Kft. több milliárd fo-
rintos beruházásának köszönhetően 800 em-
ber talált munkát Európa egyik legnagyobb 
állateledel-gyárában. Bük és öt környékbeli 
település összesen 200 millió forint értékben 
újíthatja fel a buszöblöket és teheti gördü-
lékenyebbé a közlekedést. A legkisebbek is 
örülhetnek: az idén augusztusban adják át a 
Csodaország Óvoda új szárnyát, amelyben 
egy 90 négyzetméteres közösségi tér bizto-
sítja számukra a kényelmes játékot.

1979-ben született Szombathe-
lyen, de felmenőihez hasonlóan 
büki lakos. Földrajz-történelem 
szakos általános iskolai, majd 
földrajz szakos középiskolai 
tanári diplomát szerzett. Hama-
rosan doktorál a földtudomá-
nyokból. A Nyugat-Magyaror-

szági Egyetem Társadalomföldrajz tanszékének 
tanársegédje. 2010 óta polgármester.

Németh Sándor

Az Eötvös park is felüdülést kínál

Bükön található az ország második legnagyobb gyógy- és élményfürdője          FOtó: Bük GyóGy- éS éLMéNyFürDő
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JUFA Vulkán Fürdő Resort
Hotel****-Kemping****-Fürdő

3=4 éjszaka félpanzióval, fürdő- és 
szaunabelépővel

9900 Ft/fő/éjtől
2014. július 1. és október 31. között
Hétköznaponként (vasárnaptól csütörtökig)

Élménydús nyár a VulkánSág szívében Celldömölkön!

Cím: 9500 Celldömölk, Sport u. 8. • Tel: +36-95-420-180 • E-mail: vulkantherme@jufa.eu • Honlap: www.jufa.eu
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Hajdúszoboszlói programok a testnek és a léleknek
Hajdúszoboszló rendkívül népszerű für-
dőváros, ahol az élet nem csupán a pi-
henésről, hanem a lelki-szellemi felüdü-
lésről is szól. Színes programkavalkád 
várja a külföldi turistákat és az ideláto-
gató hazaiakat, s ha bárki egy jó birka-
pörköltre vagy slambucra vágyna, nos, 
azt is megkóstolhatja. Ezúttal Berényiné 
Szilaj Ilona, a kovács Máté Városi Mű-
velődési központ és könyvtár igazga-
tója teremtett kedvet a hajdúszoboszlói 
kiránduláshoz.

Elengedhetetlen, hogy egy üdülőváros 
színvonalas kulturális kikapcsolódási le-
hetőségeket is biztosítson a vendégeinek. 
Hajdúszoboszló vezetése nagyon jól tudja 
ezt. Az önkormányzat mind anyagilag, mind 
erkölcsileg jelentős mértékben támogatja a 
nagyrendezvényeket. Nem véletlen, hogy 
a Magyar Népművelők Egyesülete által 
minden évben kiosztott Önkormányzatok 
A Közművelődésért Díjat az idén a városok 
kategóriájában Hajdúszoboszló kapta.

Az önkormányzat fenntartásában műkö-
dik a Kovács Máté Városi Művelődési Köz-
pont és Könyvár is, amely a nyári nagyren-
dezvények zömét jegyzi. A szervezők arra 
törekszenek, hogy igen színes programokat 
kínáljanak, figyelve arra is, hogy azok át-
hidalják az esetleges nyelvi akadályokat: a 
zenés-táncos rendezvények ebből a szem-

pontból egyetemesek. Az igazgató tapasz-
talata szerint a felkért művészek örömmel 
fogadják el a meghívást, s többen elmondták 
már, mennyire szívesen érkeznek Hajdúszo-
boszlóra. Az évek során kialakult egy olyan 
programstruktúra, amely évről évre vissza-
térő rendezvényekkel igyekszik kedvében 
járni a hazai és a külföldi vendégeknek egy-
aránt. Sokan a rendezvények időpontjához 
igazítják a nyaralásukat.

Ilyen például a július 25-26-27-én tartott 
Szoboszlói Folkhétvége, amelyen a nép-
művészeté és a néptáncé a főszerep. Több 
mint egy évtizede augusztus első hétvégé-
jén a dixie muzsika szerelmeseit várják a 
Szoboszlói Dixieland Napok koncertjeire. 
Augusztus 10-én tartják a Kösely-kupa Lo-
vasversenyt. Az egyik legnagyobb szabású 
rendezvény pedig a Birka- és Slambucfőző 

Örömnap, amelyet az idén immár tizenötödik 
alkalommal rendeznek meg szeptember 6-án. 
Hajdúszoboszló repülőterén ezen a napon 
mintegy 250 bográcsban főnek a jó hajdúsági 
ételek. Reggel nyolckor meggyújtják a tüzet 
a bográcsok alatt, délre pedig elkészül az 
ínycsiklandó ebéd. Ilyenkor akár tízezren is 
összegyűlnek a helyszínen, a hajdúszobosz-
lói családok, munkahelyi kollektívák, baráti 
társaságok szó szerint kitelepülnek a repülő-
térre. Ez nem verseny: a résztvevőket a főzés 
és az együttlét öröme vezérli.

De a nyár elmúltával sem áll meg az 
élet. Nagy öröm, hogy szeptemberben át-
adják az európai uniós és önkormányza-
ti forrásból felújított művelődési házat, 
amely csaknem 3000 négyzetméteren biz-
tosít méltó helyszínt számos alkotóközös-
ség és a közönség számára. 

Minden évben több ezren vesznek részt a Birka- és Slambucfőző Örömnapon
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Balatonboglár a bor, a sport és a kultúra városa

Balatonboglár 803 éves. A város azonban 
nemcsak a múltjára lehet büszke, hanem 
azokra a nagyívű fejlesztésekre is, ame-
lyek napjainkban is zajlanak. Mészáros 
Miklós polgármester avatott be a részle-
tekbe.

– Mesélne a város történelméről?
– A régészek olyan tárgyi emlékeket talál-
tak, amelyek a település hat-hétezer éves 
múltjára utalnak. Az írások azonban 803 
évvel ezelőtt, 1211-ben említették először 
Villa Boglárt. A Tihanyi Apátság alapító-
leveléhez csatolt birtokösszeírási levelek-
ben nyolc portát sorolnak fel, amelyek két 
domb között helyezkedtek el, a dombokon 
pedig szőlő termett.

– A szőlőtermesztés ma is fontos.
– Igen, borászainknak sokat köszön-

hetünk, a település hírnevét öregbítik. Az 
elmúlt években háromszor is a boglári bor-
vidék szakemberei közül került ki az „év 
borásza”. 

– A jó boron kívül mi minden vonzza Ba-
latonbogláron a turistákat?

– Az a célunk, hogy a családok minden 
tagja ki tudjon nálunk kapcsolódni, mégpedig 
kulturált környezetben. A turizmusfejlesztési 
projektjeinknek már szép eredményei van-
nak. Egyik legnagyszerűbb fejlesztésünk a 
Buborék élménystrand és játszópark. Elké-
szült a Platán strandnak és környékének át-
építése. A kicsik éppúgy új játszóteret kaptak, 
mint a felnőttek: az utóbbiak szabadtéri erő-
fejlesztő eszközökön tornázhatnak. Különle-
gesség az „élő játszótér”, a fűzfalabirintus. Új 
sétányokat alakítottunk ki, kész a Borudvar 
és egy éve látogatható a Gömbkilátó, vala-
mint a várdombi kalandpark és szabadidő-
park is. Vállalkozói beruházással készült el, a 
város vezetése segítő szándékkal támogatta a 
programot. Igen népszerű a szárazbobpálya, 
a kötélmászás, de az íjászpálya és a mászófal 
is. Összesen 570 millió forint értékű beruhá-
zást tudtunk megvalósítani a városközpont 
parti területeinek megújítása és a turisztikai 
fejlesztések során. 

– Mit kínálnak a szellemi-lelki felüdü-
lésre vágyók számára?

– Fontos számunkra a kultúra, és szeret-
nénk elérni, hogy Balatonboglár a legjobb 
hagyományait folytatva, kultúrszigetté 
váljon. Ezt a célt szolgálta többek között a 
Szent Erzsébet park felújítása. A renovált 
kápolnákban képzőművészeti tárlatokat 
tartunk, a múzeumhajó is igényes kikap-
csolódást kínál. A Vörös Kápolnánál nyári 
színházi estéken várják a közönséget. Ba-
latonbogláron évek óta szerveznek zenei 
és tánctáborokat. Nem hagyhatom említés 
nélkül a legnagyobb nyári rendezvényün-
ket, a Boglári Szüretet, amelyet az idén 
augusztus 15. és 20. között tartunk. A sztár-
fellépőnk a Goombay Dance Band, de a 
tűzijáték is elmaradhatatlan.

– Mit tesz a városvezetés a sportért?
– A Nemzeti Kézilabda Akadémián – 

kormányzati támogatással – jelentős be-
ruházás kezdődhet el még az idén ősszel. 
Csaknem négymilliárd forintból megújul 
az Urányi Sportközpont, itt új, három ké-
zilabdapályát befogadó edzőcsarnok épül, 
1500 néző befogadására alkalmas sport- és 
rendezvénytérként is használni fogják. Az 

egykori MÁV-üdülőt az akadémia hasz-
nosíthatja: kollégiumként is működtetett 
szállodát és wellnessközpontot létesítenek. 
A nemzetközi érdeklődésre számító sport-
komplexumunk rangos sportesemények, 
edzőtáborok és sportturizmus kiváló hely-
színe lesz.

– Milyen további beruházások várható-
ak a közeljövőben?

– Állami forrásból készül a Balatonbog-
lárt Lengyeltótival összekötő út felújítása, 
150 millió forintos beruházás révén pályá-
zati támogatással végre egy helyre kerülhet 
a bölcsőde és az óvoda. 

Június 7-én tettük le a Datalogic Hun-
gary Kft. legkorszerűbb, 7000 négyzet-
méteres balatonboglári üzemcsarnokának 
alapkövét.  Az új üzem új munkahelyeket 
is teremt. A tervek szerint az első ütemben 
száz-száztíz dolgozót vesznek fel, majd a 
következő két évben további hetven-nyolc-
van főt várnak, XXI. századi munkakörül-
ményeket biztosítva számukra. 

http://3dpano.hu/Balatonboglar

1966-ban született Lengyeltó-
tiban, régi balatonboglári  ipa-
ros családból származik. Bio-
lógia-kémia szakos középisko-
lai tanár, évekig a Mathiász 
János Középiskola igazgatója 
volt. 2010-ben Balatonboglár 
polgármesterévé választották. 

Nős, három gyermek édesapja és már egy uno-
kája is van.

Mészáros Miklós

Fürdés és játék egyszerre           A Vörös kápolna        Gyönyörű a kilátás a Gömbkilátóból
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Megújulóban a Balaton halgazdálkodása
A halászat és a horgászat egymással 
rokon, ugyanakkor – azonos víztesten 
alkalmazva – feloldhatatlan ellentéteket 
magában hordozó tevékenységek. 
Hazánk nagy természetes vizei közül ez 
elsősorban a Balatonra igaz, különösen 
annak ismeretében, hogy manapság 
évente immár 60-70 ezer horgász vált 
jegyet a tóra. Szári Zsolt, a Balatoni 
Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezér-
igazgatója beszélt a részletekről.

A Balaton önmagában is unikális. Európa 
legnagyobb kiterjedésű sekély vizű tava, s 
viszonylag fiatal földtani képződmény. 
Talán kevesen tudják, hogy kétszer is meg-
próbálták lecsapolni (a római korban és 
Mária Terézia uralkodása idején egyaránt). 
Az első jelentősebb és „sikeres” humán 
beavatkozás a déli vasútvonal megépítése 
volt 1861-ben. Ezzel végérvényesen elvág-
ták a déli berekterületeket a Balatontól. 
Néhány évvel később elkészült a Sió-
zsilip, ugyanis az ingadozó vízszint káro-
kat okozott a vasúti töltésben, tehát a tavat 
szabályozni kellett.  Szári Zsolt szerint 
az említett beavatkozások 
döntően megváltoztat-
ták a Balatont mint 
élőhelyet. Később 
körbebetonozták a 
déli partot, idegen 
halfajokat népesítet-
tek, melyek különböző 
halbetegségeket hurcoltak a 
tóba. Egyre több kemikáliát használtak  
a parton. Időközben iparszerűvé fejlődött a 
halászat, majd megjelentek a horgászok és 
a halpusztító kárókatonák. Így ma joggal 
csodálkozhatunk azon, hogy még mindig 
ennyi hal él a tóban. 

2013. december 5-én, dr. Fazekas 
Sándor vidékfejlesztési miniszter bejelen-
tését követően a Balatonon megszűnt min-
dennemű halászati tevékenység. Mint a 

vezérigazgató mondja, a továbbiakban 
sem állított hálós, sem vonóhálós halászat 
nem lesz a tavon, a horgászok nagy örö-
mére. Természetesen akadnak ellenzői is 
ennek a döntésnek, akik elsősorban az 
őshonos halállományt féltik a tájidegen 
busa további gyérítésének elmaradása 
miatt, valamint a tóparti halas gasztronó-
mia érzi ellehetetlenülve magát a balatoni 
hal beszerzésének nehézségei okán. Ez 
utóbbi a halászat beszüntetésének egyik 
legnagyobb, ugyanakkor feloldható prob-
lémája. Gondoljunk bele: ha valahol 
Svédországban ma lazacot szeretne 
fogyasztani a turista, megteheti, ám nem 
vadvízi lazacot fognak neki feltálalni, 
hanem mesterséges körülmények között 
tenyésztett halat. A tengerek és az óceánok 
„túlhalászata” is mindenki előtt ismert 
tény, a Balaton pedig mindössze 60 000 
hektárnyi vízfelület. Európa más részein 
sem halásszák a természetes vizeket! 

Jelenleg a balatoni halgazdálkodás fenn-
tartását 85 százalékban a horgászok befize-
tései finanszírozzák. Csupán a maradék  
15 százaléknyi pénzeszköz származik  

más jellegű tevékenységből. 
Ahogyan Szári Zsolt fogal-

maz, éppen ezért elenged-
hetetlen, hogy a tavon 
folyó halgazdálkodás a 
„legjobb vevő” igényei 

szerint történjen, természe-
tesen figyelembe véve az öko-

lógia szükségleteit is. A természetes 
vizeken való halászat korlátozása, meg-
szüntetése hazánkban is éppoly társadalmi 
igény, mint Európa nyugati vidékein bárhol. 

Átalakításra szorul a halgazdálkodási 
terv: az eddigi túlzott pontydominanciát 
csökkenteni kell, helyette a süllő pótlását 
kell előtérbe helyezni. A ponty népesítése 
során át kell térni az őshonos balatoni 
nyurga ponty mennyiségi növelésére. 
Előnyben kell részesíteni az 50-80 dkg-os 

tömegű pontyokat. Az ilyen méretű halak 
már jól beilleszkednek a vándorkagyló 
kínálta táplálékbőségbe, és nagyon rövid 
idő alatt hatalmas hozamot képesek pro-
dukálni. A 2-3 kilós pontyok népesítése 
több szempontból is pazarló, ezért fogha-
tó méretűt legfeljebb a nyári időszakban, 
a turisztikai főszezonban szabad csak 
telepíteni. 

A horgászturizmus fejlesztése minden-
képpen fő feladat. Részben ezt szolgálná a 
módosuló halgazdálkodási terv, s a külön-
féle szabályozások átgondolása. 

A vezérigazgató szerint kényes kérdés a 
tóban élő idegenhonos halfajok további 
sorsa. Ezek közül a busa veti fel a legna-
gyobb problémát. Sajnálatos, hogy betele-
pítése előtt nem gondolkozott el senki e faj 
majdani ökológiai szerepvállalásáról a 
Balaton biotópjában, mert akkor sosem 
került volna busa a tóba. Most már jelen 
van, de még ma sem tudják: mennyien van-
nak, szaporodnak-e, és ha nem, honnét 
kerülhet a Balatonba a fiatalabb állomány? 
Kétségtelenül jóval kevesebb ma a busa, 
mint 10-15 évvel ezelőtt, de azt leszögez-
hetjük, hogy az évenkénti 130 tonnát produ-
káló, folyamatosan végzett állított hálós 
halászmódszer nem volt hatékony. Ha az 
összegyűjtött tetemeket is hozzátesszük 
(1500-2000 darab/év; 30-40 tonna/év), 
akkor is látható, hogy a komoly anyagi 
ráfordítással és az állandóan adott konflik-
tushelyzet (horgászok és vitorlázók) köze-
pette végzett busahalászat eddig sem hárí-
totta el a sokat emlegetett „busabomba” 
rémképét. Sokkal célszerűbb és gazdaságo-
sabb felkészülni a szaporodási tropizmust 
folytató halak időszakos megfogására, 
továbbá törvényi szinten kellene megakadá-
lyozni a Balaton vízgyűjtőjén végzett busa- 
és amurszaporítást, valamint e halfajok 
elő- és ivadéknevelését. Ha ez megtörténik, 
gyaníthatóan 25-30 év alatt önmagától meg-
oldódik a probléma.

1967-ben született Kaposvá-
ron. Szarvason szerzett halá-
szati szakmérnöki diplomát. 
2004-ig a Balatoni Halászati 
Rt. irmapusztai (Balatonlelle) 
telepének halászati vezetője-
ként, majd az elmúlt években 
más tógazdaságok élén tevé-

kenykedett. Idén márciustól a Balatoni Halgazdál-
kodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.

A balatoni halgazdálkodás fenntartását 85 százalékban a horgászok befizetései finanszírozzák

Szári Zsolt

Tudta-e a pecázásról?
A zrt. két halászhajójával szeretne bekap-
csolódni a balatoni horgásztatásba is, ahol 
képzett szakemberek kíséretében pecázhat-
na süllőre a Balatonhoz látogató, helyis-
merettel és csónakkal nem rendelkező ven-
déghorgász. 
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Zamárdinak van jövőképe és megtartó ereje
Zamárdiban egyre nő az állandó lakosok 
száma, ami azt mutatja, hogy jó ott élni. 
De a Balaton-parti települést – amely hat 
éve kapott városi rangot – a turisták is 
szeretik, és százezrek érkeznek a bor, a 
zene vagy a film köré szerveződő rendez-
vényekre. Csákovics Gyula polgármes-
ter beszélt a város jelenéről és terveiről.

–  Hogyan jellemezné Zamárdi gazdálko-
dását?
– Néhány évvel ezelőtt értek bennünket 
anyagi veszteségek, például Szántód levá-
lásával. Mára viszont talpra állt a város. Az 
Állami Számvevőszék 2011. évi vizsgálatá-
nak eredménye is azt mutatja, hogy jól gaz-
dálkodtunk, addig nyújtózkodtunk, ameddig 
a takarónk ér. Ezt mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy a 2014-re elfogadott költség-
vetésben 34 százalékot tudtunk elkülöníteni 
fejlesztésekre és beruházásokra. Már csak 
azért is, mert lezárult két nagy pályázatunk 
is, amelyek megvalósítása jelentős önerőt is 
igényelt. Az egyik a városrehabilitációt cé-
lozta, a másik pedig a Balaton-part turisz-
tikai vonzerejének fejlesztéséről szólt. Ezek 
megvalósultak, így a forrásainkat most már 
új célok elérésére tudjuk fordítani.

– Kérem, említsen meg ezek közül 
néhányat…

– Sok utcát aszfaltoztunk, és egy prog-
ram keretében a város több pontján sza-
badtéri tornaeszközöket helyeztünk ki, 
melyeket nem csupán a fiatalok használják 
szívesen. Megújult a Tourinform irodánk 
is, lebontottuk a régi kerítést és új térbur-
kolatot tettünk le: az iroda így még inkább 
vendégcsalogató. A legnagyobb projektünk 
jelenleg egy óvodafelújítás, amely 104 
millió forintból valósul meg. Az ovi új cso-
port- és tornaszobával bővül.

– Ez azt jelenti, hogy több gyermek szü-
letik Zamárdiban?

– Egyre több az újszülött és a betelepülő 
család is. Így valósulhat meg minden vá-
rosvezető álma: hogy a településén növe-
kedjen a lélekszám. Egyes statisztikák sze-
rint Zamárdi az egyetlen Somogy megyei 
város, amely az elmúlt tíz évben növelni 
tudta az állandó lakosságszámát. Mindez 
azt mutatja, hogy Zamárdinak van jövőké-
pe, van megtartó ereje. 

– Úgy tűnik, nemcsak a helyiek, hanem 
a turisták is kedvelik Zamárdit.

– Ez olyannyira így van, hogy a tavalyi 
adatok szerint a korábbi évinél is több vendég-
éjszakát sikerült produkálnunk, így az idegen-
forgalmi adóból származó bevételünk 70 mil-
lióról több mint 100 millió forintra nőtt.

– Melyek a legnépszerűbb rendezvényeik?
– Június végén második alkalommal tar-

tottuk meg az I love Balaton 2x című ren-
dezvényt, amely egy összesen majdnem 5 
kilométeres Balaton-átúszást jelent Tihanyig 
és vissza. Július végén rendezzük meg test-

vérvárosunkkal, Villánnyal együtt a Zamárdi 
Rosé Fesztivált, amelyen villányi és helyi bo-
rászatok képviseltethetik magukat. A bor nép-
szerűségére való tekintettel augusztus elején 
még egy boros rendezvényre kerül sor: a Bor 
és Pezsgő Fesztiválra. Idén első alkalommal 
szervezzük meg az egész Magyarországon 
egyedülálló Film és Zene Fesztivált, amelyen 
zenekarok játszanak majd filmzenéket. Ehhez 
kapcsolódóan folytatjuk a tavaly elkezdett Fil-
mesek falának benépesítését: híres rendezők, 
operatőrök és színészek kézlenyomata kerül 
fel a mozi homlokzatára. Hogy Szabó István, 
Koltai Lajos és Makk Károly után az idén 
mely hírességek fogadták el a meghívásunkat, 
az egyelőre legyen meglepetés. A legnépsze-
rűbb rendezvényünk természetesen a Balaton 
Sound, amely július 10. és 13. között gondos-
kodik a zenei aláfestésről. A Balaton Sound 
évek óta a vidéki Magyarország legnagyobb 
rendezvénye, amelyre tavaly 127 ezer vendé-
get regisztráltak, és amelyre az idén is szeretet-
tel várunk mindenkit.

1965-ben született Siófokon, 
régi zamárdi család leszárma-
zottjaként. Mérnökként végzett. 
1994-től az önkormányzat tele-
pülésfejlesztési bizottságának 
elnöke. 2002 és 2006 között 
alpolgármester, 2006 óta polgár-
mester. 2004 és 2008 között a 

Zamárdi Petőfi SE elnöke, maga is szívesen teni-
szezik és túrázik. Nős, két gyermek édesapja.

Csákovics Gyula

Tudta-e Zamárdiról?
Zamárdi a kétezres évek elejétől Villányon 
kívül fontos testvérvárosi kapcsolatokat 
ápol még az erdélyi Székelyvécke, a német-
országi Malsch és a lengyelországi Ustrzyki 
Dolne településsel is.

A városháza megújulása és a városrehabilitáció lezárulása után a vezetés új célokat tűz ki



Dolhai Attila
1977-ben született a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei Kisvárdán, de a közeli 
Ajakon nőtt fel. A zene 
iránti rajongása már gyer-
mekkorában feltűnt, ezért a 
szülei beíratták Gödöllőre, 
az Állami Zeneiskolába. 
Általános iskolába Ajakon, 
majd Kerepestarcsán járt. 
Postaforgalmi Szakközép-
iskolát végzett Budapesten, 
majd a Zsámbéki Tanító-
képző Főiskolán folytatta 
tanulmányait ének-hittan 
szakon. Barátaival a főisko-
lai évek alatt egy rockbandát 
is alapítottak Zsámbéki zú-
zók néven, amelynek ő volt 
a frontembere. 

1999-ben tűnt fel elő-
ször egy tehetségkutató 
versenyen. 2000-ben ját-
szott az Elisabeth című 
musicalben a Miskolci 
Nemzeti Színházban, így 
ismerte meg Kerényi Mik-
lós Gábort (a darab rende-
zőjét), akinek a javaslatára 
2001-ben felvételizett a 
Színház- és Filmművésze-
ti Egyetemre. Másodéves 
korában megkapta a Mo-
zart! című musical címsze-
repét a Budapesti Operett-
színházban, ahol azóta is 
játszik. 2005-ben diplomá-
zott a Színház- és Filmmű-
vészeti Egyetemen.

Az évek során öt szóló-
lemezt adott ki. Tavaly Já-
szai Mari-díjat kapott.

Nős, feleségével a fő-
iskolán ismerkedett meg. 
Három lányuk született: 
Luca, Emma és Anna. 

P o r t r é

Amikor a találkozó időpontját egyeztetjük, szó-
ba kerül egy péntek délután, de aztán kiderül, 
félő, hogy nem érne oda időben az énekóráról. 
Végül az Operettszínházban beszélgetünk egy 
délelőtti próba után. Attila fáradt, de mosoly-
gós, mint mindig. 

– Még mindig jársz énekórára?
– Amíg élek, járni fogok! Egy énekesnek állan-
dóan karban kell tartania a hangját. Sokféle mű-
fajban utazom, és teljesen más hangi készültség 
szükséges egy musical-hez, mint egy operetthez 
vagy egy prózai szerephez. Nyáron, Szegeden 
mindkét műfajban láthat a közönség. Július 12-
én a Csárdáskirálynőben Edvin szerepében fogok 
debütálni, és egy új musicalbemutatóm is lesz az 
Elfújta a szél című produkcióban, szintén a Dóm 
téren. Meg aztán, minél többet tudsz, annál inkább 
érzed, mennyi mindent nem tudsz még. Sokszor 
van olyan érzésem, hogy minden új darabbal újra 
kell tanulni énekelni. Nem véletlen, hogy az ope-
raénekesek évekre előre tudják a programjukat, 
így egy-egy szerepet hosszú időn át gyakorolnak.

Bagó Gizellához járok énekórára. A Színművé-
szeti Egyetemen ismertem meg, és azóta is vele 
dolgozom. Akiket valaha tanított, azokkal tovább-
ra is szívesen foglalkozik, és nem kér cserébe 
semmit!  Rengeteg áldozatot hoz értünk. A szívén 
viseli a sorsunkat. Nemcsak énekelni tanít, hanem 
tulajdonképpen ízlést is közvetít nekünk. Nagyon 
élvezem az órákat, hiszen Gizella hihetetlenül 
nyugodt. Ott töltök egy-másfél órát, és teljesen 
kikapcsolok. Tudod, kint maradnak a nyomasztó 
gondolatok a csekkekről meg a parkolóórákról.

Ráadásul saját magammal kapcsolatban is új ta-
pasztalatokat szerzek. Egy-egy jól sikerült dallamív 
után megkérdezem magamtól: „Úristen, ez a hang 
most tényleg az én torkomon jött ki? Mit tehetnék, 
hogy gyakoribbak legyenek az ilyen pillanatok?”

– Ekkora élményt adnak a hangok?
– Azért szeretem az éneklést, mert szabaddá 

tesz. A hang szabad áradása rendkívül felemelő ér-
zés. Nekem nagyon nagy a szabadságvágyam, mi-
közben viszonylag konzervatív szabályok szerint 
élem az életemet. Biztos vagyok benne, az, hogy 
énekelhetek, az egyik kulcsa annak, hogy a szabad-
ságvágy és a kötöttségek közti ellentét feloldódjon. 

– Ha vigyáznod kell a torkodra, akkor fagyit 
sem ehetsz?

– Na nem, a fagyiról azért nem mondok le! In-
kább úgy vigyázok a szervezetemre, hogy igyek-
szem minél kevesebbet éjszakázni. Így az éjszaká-
val járó egyéb káros szenvedélyeket is elkerülöm. 

– Szereted a hasad?
– Imádok enni. Időnként oda is kell figyelnem, 

hogy nehogy elszaladjon velem a ló. Ráadásul a fele-
ségem jól főz. De gyerekkoromban is finomakat fala-
toztunk. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ajakon 
nőttem fel, ahol gyakran ettünk mákos babájkát és 
lapcsánkát. Ma az egyik kedvencem a gulyásleves, 
hozzá harapva a baracklekváros palacsintát. Igen, 
nem viccelek, a leves közben esszük a palacsintát – 
tudod, milyen finom, amikor a kicsit csípős gulyás és 
az édeskés palacsinta íze összeér?

– A vidéki származás mennyire meghatározó 
számodra?

– A szívem mélyén mindig vidéki maradok, 
a szó nemes értelmében. Most Kistarcsán élek a 
családommal, és ez is egyfajta vidéki életformát 
jelent. Egészen más ott a levegő, és imádok bele-
szippantani, még akkor is, ha ezt többnyire csak 
reggel és este tehetem meg, hiszen a munkám Bu-
dapest belvárosába szólít. Olyan, mintha két em-
ber életét élném. Este a színpadon csillogás vesz 
körül, de hétköznap én is rövidnadrágban és pa-
pucsban megyek a postára. 

– Mi az, amit otthonról hozol, ahol felnőttél?
– Például azt a gondolatot, hogy a munka nem 

szégyen, bármi is legyen az. Magam is végeztem 
postaforgalmi középiskolát és tanítóképző főiskolát 
is. Talán ezért is van az, hogy én bárkivel megtalá-
lom a hangot. Elfogadóvá váltam, azt hiszem. Úgy 
érzem, nem nagyon lehet meglepni – aztán ki tudja, 
lehet, hogy a lányaim egyszer majd váratlan helyze-
tek elé állítanak… Az is ebből fakad, hogy olyan sok 
mindent elvállalok. Jászai Mari-díjasként akár meg is 
válogathatnám, hogy mit engedhetek meg magamnak, 
és mit nem, de nem ez vezérel. Ha mégsem vállalok 
valamit, az nem azért van, mert cikinek érzem, hanem 
mert éppen nincs szükségem rá, vagy nem abban az 
irányban haladok a kitűzött célom felé.

Az is egy gyerekkoromból hozott érték, hogy a 
család az egyik legfontosabb dolog. A gyerekek szá-
mára akarva-akaratlan példává válok, és nem tehetek 
úgy, mintha ez nem járna óriási felelősséggel. Márpe-
dig ha valami fontos, akkor az az, hogy ők boldogok 
és kiegyensúlyozottak legyenek. 

Dudics Emese

Az éneklés szabadsága

Elegánsan az Amerikai komédiábanAjakon nőtt fel Az Elisabeth című darabban






