„A nemzetközi munkában szerzett tapasztalataim
a sportban is kamatoztathatók”

Interjú Balogh Sándorral, a Magyar Afrika Társaság és a Magyar Szinkronúszó Szövetség elnökével

“Experiences I Gained in International Activity
Are Also Beneficial in Sports”

Interview with Sándor Balogh, President of the African Hungarian Union and of the Hungarian
Synchronized Swimming Federation
ket hozzunk létre, hiszen, ha valaki ért ehhez
a világon, akkor ezek mi vagyunk, magyarok.
Így én is kerestem a kapcsolatot a vízi sportokkal foglalkozó szakemberekkel, először. Aztán
persze kiderült, hogy ennél sokkal többről is
lehet szó, mert az a sok tapasztalat, amit az
elmúlt évtizedekben a nemzetközi munkában
összegyűjtöttem, itthon, a sportban is kamatoztatható.

Balogh Sándor a nemzetközi üzleti világban és diplomáciában otthonosan mozgó
üzletember, a Magyar Afrika Társaság
(AHU) és a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ (HTCC) megálmodója,
alapítója és elnöke. A Vállalkozók Országos
Szövetsége (VOSZ) Nemzetközi Tagozatának alelnöke, a Marokkói–Magyar Üzleti
Tanács társelnöke. Az üzlet és Afrika mellett legnagyobb szerelme a sport – a Magyar
Szinkronúszó Szövetség elnöke és a Magyar
Olimpiai Bizottság tagja.

PP Milyen tapasztalatokat szerzett a
tavalyi 17. FINA Vizes VB-n, amelynek
sikeréhez – a hivatalos értékelés szerint
– Ön is nagymértékben hozzájárult?
–– Van egy kedvenc afrikai közmondásom:
„ha gyorsan akarsz menni, menj egyedül, de
ha messze akarsz jutni, menjetek együtt.” A
FINA 2017 Vizes VB a szakma, és a szervezet
vezetői szerint is minden idők legjobb hasonló
rendezvénye volt. Ezt az elismerést csak úgy
lehetett elérni, hogy csapatban dolgoztunk, és
mindenki egyformán hitt a sikerben. Egy nagy
országnak ez talán csak egy lett volna a sok
rendezvény közül, de nekünk egyedülálló esély
volt, hogy megmutathassuk magunkat a világnak, hogy pozitív üzenetet tudjunk magunkról sugározni az egész világ felé. Ez pedig
mindenkiben sokkal több energiát szabadított
fel, mint amit akár saját maga elképzelhetőnek
tartott. Jó volt látni, hogy a lelkesedés, az
energiabefektetés megtérül.

PP Elnök úr, diplomáciai körökben Ön
szoros afrikai kötődése által jól ismert,
hogyan került kapcsolatba a vízi sportokkal?
–– Afrikáról a legtöbb embernek nem a víz
jut az eszébe, nekem mégis. Afrikát járva kapcsolatba kerültünk különböző országok állami
és sportvezetőivel, s láttuk, hogy a magyar
vizes sportok nimbusza külföldön sokszor nagyobb, mint itthon. Sok helyen kerestek meg
minket, hogy tudnánk-e segíteni, hogy országukban az úszó, a vízilabda, vagy az evezős
sportokat felépítsük, csapatokat, létesítménye-

PP Ezen a világeseményen debütált a
Duna Aréna, a vízi sportok egyedülálló
létesítménye Magyarországon.
–– Világrekord idő alatt, költségkereten
belül készült el a Dagály Úszóaréna, a világ
egyik legkorszerűbb sportlétesítménye. Számos
országból a sport és az üzleti világ képviselői
egyaránt csodájára járnak, s neve hallatán felsejlik a WONDER szó.
Az Úszóaréna több, mint versenyuszoda, a
megújuló Dagály Strandfürdővel együtt az
ország legkiemelkedőbb sport- és fürdőközpontja jött létre. Az építési munkálatok 2015.
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Sándor Balogh is a businessman, deeply
involved both in the international business
world and in diplomacy. He is the founder
and president of the African Hungarian
Union (AHU) and of the Hungarian Trade
and Cultural Center (HTCC). He also
holds the post of Vice-President of the National Association of Entrepreneurs and
Employers (VOSZ) and co-Presidency of the
Moroccan-Hungarian Business Council. In
addition to business and Africa, another
great passion of his life is sport. He is the
President of the Hungarian Synchronized
Swimming Federation and member of the
Hungarian Olympic Committee.
PP By Your close relations to Africa You
are well known in diplomatic circles.
How did You get involved with water
sports?
–– Most people would not associate Africa
with water, but I do. When travelling in Africa
I have got into contact with the state and sports
leaders of several countries, and I could see that
the fame of Hungarian water sports is often
much bigger abroad than in Hungary. Many
approached us if we could help them to build
the swimming, water polo, or rowing sports, set
up teams and facilities in their countries. Because Hungarians are the ones who do know
about these sports a lot. So first I was trying to
contact experts in Hungary dealing with water
sports. Later it certainly turned out to be more
than that, as the loads of experience I had gained
during my international activity in the past decades could also be beneficial in sports life.
PP What experiences did You get at last
years’ 17th FINA Championships, to the
success of which You- as officially evaluated- greatly contributed?
–– I have a favourite African saying: “If you
want to go fast, go alone, but if you want to get
far, go together with the others.” According to

the professional circles in water sports and the
officials of the organisation, the FINA 2017
Championships was the best event of its kind
ever. This acknowledgement could only be
achieved by team work and our common belief
in success. For a big country it might have
only been one of the many events, but for us it
was a unique opportunity to show ourselves to
the world and to express a positive image about
us to the whole world. It brought to surface
much more energy in everyone than they
would have ever thought of. It was really good
to see the enthusiasm and the energy invested
would pay off.

májusában kezdődtek, összességében 5000
magyar ember, 5000 magyar család megélhetését biztosítva. Az elkészült uszodában két 50
méteres medence található, közülük az oktatómedence mélysége állítható, sőt egy mozgatható fallal ketté is osztható. Az „úszópalotában” ezen kívül egy műugró-, egy gyermekmedence – hiszen kiemelt cél az ifjúság úszásoktatása – és egy színes mozaikokkal díszített
pezsgőfürdő is található. Magyarország számára a Duna Aréna felbecsülhetetlen reklámértékkel bír.
PP Budapest egyre több jelentős sportesemény házigazdája, amelyek profi
szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban Ön is felvetette egy állandó sportügynökség létesítését. Lát esélyt ennek
a nagyon ésszerű és megfontolásra méltó javaslatnak a megvalósulására?
–– Ennek jó esélyét látom, bár nem vagyok
jós, és a döntést sem én hozom. A kormány
elkötelezett a sport iránt. Egy egészséges nemzet, egészséges jövőjéhez a sportra mindenképpen szükség van. Ugyanakkor az is látszik,
hogy a mai médiavilágban borzasztóan nehéz
egyértelműen pozitív hírértékű üzenetet küldeni egy országról – pedig ebben a sportnak, a
nemzetközi ismertséget jelentő sportrendezvényeknek kiemelt szerepük van. Az egészség, a
példaképek felmutatása mellett a sportnak
mindenképpen olyan funkciója is van, amely
közvetlen hasznot, elismertséget hoz hazánknak. Ha folyamatos jelenlétet akarunk a média
világában, szeretnénk minél több nagy rendezvényt hozni az országba, és azokat sikerrel
megszervezni, lebonyolítani, akkor érdemes egy
olyan csapatot fenntartani erre a célra, amely
már bizonyított, és képes ezt magas, nemzetközileg is elismert színvonalon véghez vinni.

PP Duna Arena, a unique facility for water sports had its debut at this international event.
–– The Dagály Swimming Arena, as one of
the most modern sport facilities of the world,
was built in a record time within its budget
line. Many countries’ sports and business representatives admired it and its name recalls the
word “WONDER”. The swimming arena is
more than a simple swimming pool, because
with the renovated Dagály Spa it is Hungary’s
best sports and swimming centre. Construction work began in May 2015 and provided a
job for altogether 5,000 Hungarians, indirectly to 5,000 Hungarian families. In the facility there are two 50-metre long pools, one is
for teaching as its depth is adjustable, and it
can be divided into two by a movable wall. In
addition, this “swimming palace” has an acrobatic diving pool, a children’s pool – teaching
the young generations is a priority – and a
whirlpool spa with colourful mosaics. The
Duna Arena represents a priceless marketing
asset for Hungary.
PP Budapest hosts more and more important sports events. You also suggested
that a permanent sports agency should
be set up to organise and arrange them
in a professional way. Do you see a
chance this sensible and rational proposal is to be realised?
–– I see a good chance for that, although I
cannot predict the future and I am not a decision-maker either. The government is committed to sports. A healthy nation definitely needs
sports for its healthy future. Yet, it is certain
that in today’s media world it is very difficult
to send clearly positive messages about a country –sports and sports events bringing international acknowledgment have a great part in it.
Besides health aspects and having icons , sports
also bring direct profit and appreciation to our
country. If we desire a continuous presence in

the world media and bring more and more
events to the country, then it is worth doing it
at a high, internationally acknowledged level.
PP What events will there be this year at
the Arena?
–– Between 18-23 June we host the FINA
Waterpolo World League Superfinal (Final
Eight), between 18-22 July the FINA Junior
Synchronized Swimming World Championships, on 31st July the XIXO Waterpolo Millenium All Star Gala, between 21- 31 August
the AIBA Youth Men’s and Women’s Boxing
World Championships and
between 4-6 October FINA Swimming
World Cup 2018 #4.
PP In your manifold business activity
there is a place for charity in many forms
as well. What motivates You to help both
the African countries and among others
the youth in your hometown, Szerencs
through your foundations in a most devoted way?
–– Although I spend most of my time in
Budapest, I often travel from Morocco through
Dubai to Moscow and many other places. But
I never get away from my hometown, I am
proud to say I am from Szerencs. I am concerned by the future of the town and the region,
interested in the local issues and I do my best
that young people living there could remain
local patriots of Szerencs, even if they study
abroad and make contacts there. For all this
they have to receive inspiration and knowledge
at home preparing them for the challenges of
our modern world. That is why we help those
who cannot get it on their own.
PP What are You most proud of your
achievements so far? What further plans
have You got?
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PP Milyen nagy rendezvényekre készülnek az idén az Arénában?
–– A nyár folyamán az alábbi hazai események szervezésében veszünk részt:
Június 18–23. Vizilabda Világliga döntő
(Final Eight)
Július 18–22. FINA Junior Szinkronúszó
ViIágbajnokság
Július 31-én XIXO. Waterpolo Millenium
All Star Gala
Augusztus 21–31. AIBA Ifjúsági Férfi és
Női Ökölvívó Világbajnokság
Október 4–6. FINA Úszó Világkupa 2018 #4
PP Sokoldalú gazdasági tevékenységében fontos szerep jut a jótékonyságnak,
számos formában. Mi motiválja, hogy
alapítványai által az afrikai országok
mellett elkötelezetten támogatja többek
között szülővárosa, Szerencs fiataljait is?
–– Bár életem jelentős részét Budapesten
töltöm, sűrűn járok Marokkótól Dubajon át
Moszkváig sokfelé, nem elszakadva
szülővárosomtól, büszkén vallom magam
szerencsinek. Foglalkoztat a város, a régió
sorsa, érdekelnek a helyi ügyek, és az is, hogy
az ottani fiatalok ugyanúgy meg tudjanak
maradni szerencsinek, ahogy én megmaradtam, még akkor is, ha külföldön tanulnak,
kapcsolatokat szereznek. Ehhez pedig az kell,
hogy otthon is kapjanak inspirációt, és olyan
tudást, ami felkészíti őket a modern világra.
–– I deal with many issues, starting from
business life through sports management and
international economic relations to the media.
Yet, I can be most proud of the achievements
we have had with the AHU. Slightly more than
10 years ago we began from scratch in an environment, where the image of Africa – if there
were any – was mostly a negative one. Now we
are not only Hungary’s best known civil organisation dealing with this continent, but I
also think we could reform the way of thinking
of many in Hungary and today more and more
people know what we do: Africa means chance
and opportunity. It is shown by the fact when a
voluntary position is advertised we register significant oversubscription, whereas a few years
ago we had to search for the young people. We
are approached with good ideas and projects
more often. The biggest publicity, however, goes
to the Medical Missions of AHU. So far 19 of
them have been launched in many countries
from Uganda to Malawi. I think we can feel
proud when an issue important to us can raise
the interest of a whole country and we managed
to cure nearly 100,000 patients, mostly children.
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Ezért segítünk azoknak, akik ezt a maguk
erejéből nem feltétlenül tudnák megszerezni.
PP Az eddigi eredményei közül különösen melyekre büszke? Milyen tervei vannak a jövőt illetően?
–– Sok mindennel foglalkoztam az üzleti
élettől a sportszervezésig, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok menedzselésétől a médiáig,
de azért a legbüszkébb mégis arra lehetek, amit
a Magyar Afrika Társasággal elértünk. Alig
több, mint tíz éve a nulláról indultunk egy
olyan közegben, ahol ha élt is kép Afrikáról,
az leginkább negatív előítéletek formájában
volt jelen. Most pedig nemcsak a témával foglalkozó legelismertebb civil szervezet vagyunk
Magyarországon, de úgy hiszem, sikerült valamelyest átformálnunk sokak gondolkodását,
s ma már egyre többen tudják azt, amit mi,
hogy Afrika esélyt és lehetőséget jelent.
Ezt abból is látjuk, hogy ha egy-egy önkéntes pozíciót meghirdetünk, jelentős túljelentkezés van, míg néhány évvel ezelőtt lasszóval
kellett fogni a fiatalokat. Egyre gyakrabban
keresnek meg minket kiváló ötletekkel, projektekkel. A legnagyobb publicitást talán az
AHU Orvosi Missziói kapják, eddig már 19-et
indítottunk Ugandától Malawiig számos országba. Azt hiszem, nincs annál nagyobb büszkeség, mint az, hogy egy számunkra fontos
ügyben sikerült az ország érdeklődését felkelteni és sikerült majd 100 ezer beteget, főleg
gyerekeket meggyógyítanunk.
PP Your working capacity and dynamism are amazing, not to mention your
efficiency. It usually requires a good team
to realise what You have imagined, or as
You put it your desires, which is the engine of your acts. What is the biggest
challenge for You in life?
–– First of all I really have a devoted and
efficient team in my organizations assisting my
work in this field.And
I may sound theatrical, but the biggest challenge is to follow and meet the moral standards
inherited from my parents and my grandparents. In the business world or in sports diplomacy you sometimes move often in a hostile
atmosphere, and receive attacks all the time.
PP How do You recharge Your batteries
when they go flat?
I simply depart. In winter to Dubai or Morocco. My pace of life is different at those
places, with a different approach to the world.
There is no crazy rush which would exhaust
me at home. People in these countries have a
way for the human relations, they sit down for

PP Munkabírása, dinamizmusa lenyűgöző, nem beszélve hatékonyságáról.
Rendszerint ehhez egy jó csapat is kell,
amely megvalósítja az elképzeléseit, az
Ön szavaival szólva a vágyait, ami a tettek motorja. Mi jelenti Önnek a legnagyobb kihívást az életében?
–– Valóban van egy jó és elkötelezett csapat mögöttem a szervezetekben.
Lehet, hogy patetikusnak fog tűnni, de a
legnagyobb kihívás azért az, hogy azokhoz az
erkölcsi normákhoz kötődjek, azoknak megfeleljek, amiket még a szüleim, nagyszüleim
hagytak rám. Az üzleti világban, a sportdiplomáciában néha nagyon ellenséges terepen
mozog az ember, folyamatosan érik támadások.
PP Hogyan tölti fel a belső akkuját,
ha történetesen lemerül?
–– Egyszerűen elutazom. Télen például
Dubajba vagy Marokkóba. Ezeken a helyeken más az életem ritmusa, máshogy állok
a világ dolgaihoz. Nincs az a fajta őrült rohanás, ami itthon lemerít. Ezekben az országokban megadják a módját az emberi
kapcsolatoknak, leülnek hosszan beszélgetni. Még az üzleti tárgyalás is azzal kezdődik, hogy percekig csak a családról, a barátokról beszélnek. Ilyenkor nem futtában
kapok be valamit ebédre, hanem leülök,
nyugodtan ebédelek és akár órákig beszélgetek.
long talks. Even a business meeting starts with
talking about the family or friends for a while.
There I would not just have a quick snack for
lunch, but sit down, have lunch peacefully and
sometimes I talk with others for hours.
Popper Anna

