
ROGNERdő(zs)ben jártam...

Benzingőzben jártam... A vállamra vetett notebook minden 
tekerésnél  előre  csúszott  és  belevertem  a  térdemet. 
Csendben szentségelő  menedzserré  lettem e fülledt  pesti 
estén,  mert  már  nem  sokára  hazaérek  és  holnap  reggel 
irány Hévíz! Jaj,  neee...  Ennek a dögnek is pont előttem 
kell tolatnia? Gyorsan kikerültem, mert a fürdőnadrág még 
bepakolásra  várt  otthon.  De lám,  ez  az  a  jól  ismert  lila 
lótuszos  logó  a  busz  oldalán.  Drótszamárról  leugorván 
hamar  megbeszéltem  hát  a  sebtiben  leszólított  sofőr 
kollégával, hogy jómagam a közelben lakom és hajnalban 
hadd én legyek a bennfentes felszálló a kulisszák mögül. 
Így  másnap  hétfőn  bringa  nélkül  robogtam  tovább  egy 
ideális szakmai program felé a Műcsarnoknál csatlakozó 
zsurnaliszta szövetségesekkel. 
Első,  azaz  számomra  második  szállodai  impulzusként  a 
beléptető  sorompó  monarchikus  jellegű  határházikójának 

őrbódéjából  stílusosan  egy  K.u.K.  huszár  lépett  elő  és  kardjával  szalutálva  köszöntött 
bennünket  a  mögöttünk érkező németajkú (most  már  vendég!)  sereggel  együtt.  A Rogner 
Hotel & Spa Lotus Therme főbejáratánál Dr. Erdei János vezérigazgató és Pusztai Erzsébet 
értékesítési és marketing igazgató szintén vidáman és délcegen fogadott minket meg titokban 
ránk is, hogy ki lesz közülünk a leggyorsabb kóstoló, aki a rendelkezésre bocsátott szobák 
huszáros  elfoglalása  után  először  ízleli  meg  a  221  fajta  élelmiszer-bőséget  tartalmazó 
büféreggeli  páratlan  kínálatát.  A sokféleségében  tényleg  fehér  holló  Corvinus  Étterem  a 
hasonlóan későn jövő vagy inkább kelő vendégekre is gondolt, így e gazdag választék minden 
nap délelőtt  11 óráig áll  rendelkezésre. Délbe hajló lakmározásunk során az über-standard 
repertoárból a skandinávoknál szokásos ébresztő pezsgő, az egészséges bio-zöldséglevek és 
csírák,  a  könnyeden kaiserlich  császármorzsa,  sőt  még  az  igen  gazdag  gulyásleves  (ahhh 
sooo...)  sem  hiányozhatott.  Ocsúdásként  a  tekintélyes  külképviselői  múlttal  rendelkező 
turizmus-doyen vezérigazgató  szellemi táplálékkal  is  folyamatosan  „tömött”  minket,  hogy 
előinformáltságunk által a háznézéshez szükséges lelkesedést ne csak a bélbolyhok vegyék át.

A  pozitív  életérzést  és  szemléletmódot  tükröző  wellness 
fogalmi és technikai rendszere ugyanis a névadó-tulajdonos 
osztrák  Rogner-család  több  évtizedes  tapasztalata  és 
szállodalánca útján úttörőként terjedt el egész Európában. A 
test  és  a  lélek  belső  harmóniájának  egyensúlyát  az 
alaprajzában  lótuszvirágot  formáló  épületkomplexum  első 
magyarországi  ötcsillagos  wellness  szállodaként,  immáron 
1996-os  megnyitása  óta  sugallja.  Különös  tekintettel  a 
vendégkör 70 %-on felüli arányát kitevő újdonsült és örökifjú 
párokra, a 232 klimatizált szoba közül egyre többet szerelnek 
fel  a  számukra Karintiában speciálisan kikísérletezett,  king 
size  matracos  és  mennyezetről  függesztett  „baldachin-
álomággyal”.  Az  egymilliomodik  vendégéjszakáját  nagy 
csinnadrattával  idén  ünnepelt  szálloda  tágas  és  világos 
átriumában az indonéz stílusú Shali Mar és a diszkrét
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zongoraszót  ádó  Piano  bárok  exkluzív  környezete  a 
könyvtár-  és  konferenciatermek egységével  kínál  minőségi 
rendezvényhelyszínt.  A  hévízi  Rogner  a  maga  szinte 
határtalan,  170.000  négyzetméteres  területén  együttesen 
biztosítja  a  nyugodt  kikapcsolódás  feltételeit,  sőt  szépen 
gondozott parkján keresztül sétány vezet Európa legnagyobb 
termáltavához.  Az  ingoványos  területen  365 darab cölöpre 
épült  szálloda  ápolt  kertjét  a  gyógytó  kisebbik  lefolyó 
csatornája  is  átszeli,  melyen  békésen  ringanak  a  bengáli 
mocsarakból  áttelepített  tavirózsák  színpompás  változatai. 
Innen  hídon  keresztül,  a  salakos  teniszpályák  mellett 
sétálhatunk a  golf  tényleg ütős,  zalai  szentélyébe.  Sokadik 
próbálkozásra  azért  néhány  80  méter  körüli  becsapódást 
sikerült  produkálnom,  bár  a  kézséges  személyzet  az  új 
Armageddontól  tartva,  inkább diszkréten  átkisért  a  réten  a 

Pitch & Putt gurítópálya sikerélményt garantáló hatos lyukaihoz. A szépen nyírt füvet földdel 
együtt szó szerint gyepálva, maradt azért utánam is elég gyep állva! 
A suhogó  luftoktól  félfáradt  társaság  erejének  teljét  nordic  walking  helyett  baltic  talking 
módon, a hotel lubickolós részlegének vitalitást (f)okozó kényeztetésétől remélte. Visszajáró 
törzsvendégek  között  diskurálva,  a  napernyőkkel  és  nyugágyakkal  szegélyezett  szabadtéri 
körúszó medence és a fedett vizes attrakciók élményelemei által mindez szépen sikerült. A 
csiklandozó bizsergést  adó befúvókáknál  henyélve  a  kosárból  körbe  kínált  szabolcsi  alma 
különlegesen éltető frissítőként hatott, így a délutáni verőfényben barnulva még a mesebeli 
Hófehérkének is lett volna esélye. A Hévíz névre alapozott gyógykezelések sem törpültek el 
mostoha  körülmények  mellett,  mert  itt  minden  vendégre  személyesen  figyel  a  szerfelett 
kedves és segítőkész személyzet. A dolgozók mindenek feletti motiválásához a saját rózsatő 
ültetése és a szálloda szolgáltatásainak családi kipróbálása ugyanúgy hozzátartozik, mint a 
sport- és animációs programokon történő részvétel lehetősége. A vadonatúj masszázsszobák 
és  a  helyi  gyógyiszappal  kúráló  Rasul  török  fürdő  mellett  a  hagyományos  szaunák, 
pezsgőfürdők,  pihenőhelyiségek  és  Kneipp-taposó  világa  mindenkinek  segít  elfeledtetni  a 
hétköznapok gondját-búját. Frissítő kozmetikai szépségkezelésként ráadásul olyan frenetikus 
arcmasszázsban volt részem, amit előtte sohasem éltem át. Belső sugallatra már lapzárta előtt 
éreztem tehát,  hogy a  Deutscher  Wellness  Verband  május  11-én  hivatalosan  is  Exzellent 
minősítésbe sorolja át a Rogner Hotel & Spa Lotus Therme szállodát, amely ezáltal bekerült a 
kategóriájában legelőkelőbb 16 wellness ház közé. 
E sikeres és tanulságos szakmai látogatást nyugtázó 
torkos-dőzsölős  hétfőt  a  38  méter  hosszú 
asztalsoron  terített  „mindennapi”  büfévacsora 
pompás  étkei  előtt  búcsú-uzsonnaként  fenséges 
mangalica  nyárssal  és  gasztro-gourmand  módon 
körített  fagylaltos  palacsintával  koronáztuk  a 
medence  parti  party  teraszon.  Pedálon  gyötört 
tagjaim még további pátyolgatásra szorultak, így a 
szomorú  szemmel  hazafelé  szállingózó  újságíró 
kollégáktól elköszönve eggyel azért növeltem Hévíz 
város  vendégéjszakáinak  számát  és  a  Tófürdő 
elégedett látogatóinak népes táborát. 

Budapest, 2007. május 17. 
Molnár Attila 

www.baedecker.hu
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