
HAZAJÁRÓ HÉT 

„VÁR A VIDÉK!” 

 
NÉVJEGY: 

Rátóti Zoltán 
 
1960. augusztus 19-én született Cegléden. 

1983-ban végzett a Színművészeti Főiskola drámai szakán. 

1989-ig a József Attila Színház, az 1990/91-es évadban a 

kaposvári Csiky Gergely, majd 1991 őszétől a Budapesti 

Kamaraszínház tagja. 1996-tól szabadúszó.  

2002 óta a Nemzeti Színház tagja. 

2010 augusztusában nevezték ki a kaposvári Csiky Gergely 

Színház igazgatójává. 

Triangulum címmel dokumentumfilmet készített Őriszentpéterről és környékéről, melyben 

riporter-narrátori minőségben is debütált.  

Díjai: Jászai Mari-díj (1993); Színiritikusok díja (1998) 

2006 októberétől az őrségi Magyarföld polgármestere. 

 

Örömmel fogadtam el a felkérést, hogy a Hazajáró Hét kampányarca legyek. Lassan 

megszokom, hogy olyan feladatok találnak meg, amelyek teljesen újak és a maguk nemében 

kihívást jelentenek. Ez a kezdeményezés azonban a szívemhez közel áll, hiszen most már jó 

pár éve egy  őrségi kis falu, Magyarföld vonzásában élek. Így aztán teljes mértékben 

azonosulni tudok minden olyan kezdeményezéssel, amely bármilyen módon a vidéki emberek 

életén próbál segíteni. A turizmus pedig éppen ilyen lehetőségnek látom: amely a sokszor a 

kihalás szélén álló falvak felemelkedésén túl ismét közel hozhatja egymáshoz a vidéket és a 

várost, a vidéki és városi embereket, ahogyan annak természetesen lennie kell.  

 

Fedezzék fel Önök is Magyarországot annak minden csodájával! 

Szeretettel várunk mindenkit vidéken! 



HAZAJÁRÓ HÉT 

„VÁR A VIDÉK!” 

 

NÉVJEGY: 
 
Nádasy Erika 

 
1967. augusztus 17-én született Kecskeméten. 

Végzettségei szerint: színész, pedagógus, szakács, pénzügyi 

előadó, képesített könyvelő. 

1986 és 1992 között a Kecskeméti Katona József Színháznál 

dolgozott, majd a 1992/1993-as évadot a Békés Megyei Jókai 

Színháznál töltötte. 1993 óta az egri Gárdonyi Géza Színház tagja. 

Díjai:  

1998. Az Évad legjobb alakítása díj – Liliom, Julika; 1999–2000 Páholy-díj; 1999–2000, 

2001–2002, 2003–2004 Napsugár Díj; 2006. Domján Edit-díj; 2008. Nemzetközi monodráma 

fesztivál legjobb alakítás díja; 2009. Prima-díj. 

Nádasy Erika évek óta falusi vendégházat üzemeltet Egerszalókon. 

 

Amíg nagyon fiatal voltam, nem tudtam elképzelni, hogy van élet a városon kívül. Egy időben 

még a lakótelepet is szerettem. Most egyszerűen elképzelhetetlen, hogy ne faluban éljek a 

férjemmel, a kutyussal és a pipikkel. Kecskeméten születtem, gyerekkorom nagy részét 

Bugacon töltöttem. Nekem a vidék életteret, levegőt, szabadságot, napfényt jelent és persze 

rengeteg munkát is. Mára már nehéz eldönteni, mi a fő foglalkozásom és mi a hobbim. Annál 

is inkább, mert a főzést, a játékot, a színházat, a szállásadást nyaranta összekapcsolom és a 

Papsajt estek keretében műsoros vacsoraesteket rendezek, amikkel igyekszem ötvözni 

Egerszalók fürdő és borkultúráját a kultúrával és a gasztronómiával. 

Az asztalra nem a szupermarketben vásárolt termékek kerülnek, hanem a környék kertjeinek 

termései, magam sütöm a cipót, kiflit, buktát – amit magam főzte lekvárral töltök – 

kemencében sül a részeg csülök, a csirke, kenyérlángos, saját készítésű pizza. Itt nincs 



ketchup csak házi paradicsomszósz, házi ajvar, savanyúság, lekvár, szörp, és a saját - 

kertünkben kapirgálós-szaladgálós - csirkéim alól kivadászott tojás. 

Ilyen hétköznapi csodák várják Önöket az ország minden pontján - nem csak a Hazajáró Hét 

ideje alatt. Aki nem hiszi, járjon utána! 

 

Kerekedjenek fel, járjanak be minél többet hazánk gyönyörű tájai közül! 

Szeretettel várunk mindenkit vidéken! 
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