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10éves a
EGÉSZ ÉVBEN
CSINÁLJÁK
A FESZTIVÁLT
Évről-évre egyre több fesztivált rendeznek Magyarországon, a választék olykor szinte már zavarba ejtő. Többek
között gasztronómiai, művészeti, komoly- és könnyűzenei, hagyományőrző és színházi fesztiválok közül választhatunk kora tavasztól késő őszig.
– Szinte minden évszakban benépesülnek ma már a fesztiválhelyszínek hazánkban. Országszerte szünet nélkül „csinálják a
fesztivált” – mondja Elekes Zoltán, a Magyar Fesztiválszövetség alelnöke.
Az éppen egy évtizede életre hívott szövetség száz tagszervezete ma már évente közel 250 fesztivált szervez országszerte.
Négy szakmai szervezettel – a gasztronómiai, a folklór, a művészeti és a szabadtéri színházi fesztiválok szövetségével – közösen hozták létre 2009-ben a Magyar Fesztivál Regisztrációs
és Minősítési Programot, ma már az országban működő közel
háromszáz fesztivál egyharmada tartja fontosnak, hogy minősítesse rendezvényeit.
Az alelnök elmondta, többek között a gazdasági válság okán
évről évre egyre kevesebb pályázatot írnak ki, a szponzoráció
és mecenatúra is egyre gyengébb lábakon áll a pénzhiány miatt. A fesztiválok pedig nem tudják növelni bevételi forrásaikat,
mert a jegyárakat nem merik emelni az általános elszegényedés miatt.
– A minősítési program lényege éppen az, hogy megalapozzon
egy átlátható és objektív fesztiváltámogatási rendszert – jelentette ki Elekes Zoltán.
Ugyanakkor a szövetség a regisztrációs és minősítő rendszer
révén tud a fesztiválszervezőknek segítséget nyújtani a pályázatok megírásához és a szponzorok eléréséhez, meggyőzéséhez. Egy hivatalosan minősített rendezvény ugyanis sokkal
nagyobb eséllyel indulhat egy pályázaton, vagy sikeresebben
képes támogatókat maga mellé állítani.
A csökkenő pályázati támogatás és a pénzhiány ellenére –
szerencsére – hazánkban idén sem kell szűkölködni fesztiválokban. Összeállításunkban fél tucat rendezvényt mutatunk
be, amelyek az elmúlt években, évtizedekben a hazai fesztiválok sikertörténetét írták.
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Népszerű produkciók vonzották a nézőket Szegedre
Magyarország legnagyobb szabadtéri színházi fesztiválja a
Szegedi Szabadtéri Játékok idei, 81. évadán hat és fél hét alatt
5 produkció 13 előadását láthatták az érdeklődők a Dóm téri
csillagfödeles színházban. A nyári színházi fesztivál idei évada
a tervezett látogatószámot meghaladva ért véget, az előadásokat több mint hatvanezren látták.
A kezdeti várakozást több produkció is felülmúlta. A gazdasági helyzet és a hasonló jellegű kulturális fesztiválokról érkező
hírek keltette aggodalom ellenére szép eredményekkel zárt a
szabadtéri játékok.
A látogatószám tekintetében az előzetesen tervezett 62 százalékot bőven sikerült meghaladni: az öt Dóm téri rendezvény
tizenhárom előadásán 75 százalékos volt a látogatottság. Kiemelkedően jól zárt a Hegyen-völgyön lakodalom néptánc produkció és az évadot búcsúztató Mágnás Miska operett. Előbbi
a műfajt már régen „temetők” körében is hatalmas meglepetést okozott: 80 százalék feletti látogatottsággal zárt. A Dóm
téri nézők lelkes vastapsa mellett a Duna Tv augusztus 18-ai,
ünnepi hétvégi közvetítése további elismerést hozott a produkciónak és a fesztiválnak is. A Mágnás Miska pedig az utóbbi
évek egyik legnagyobb, egyöntetű szakmai és közönségsikerét hozta. Az operett előadások átlagosan 90 százalék feletti látogatottságot értek el. Az újszegedi kisszínpadon pedig a
Hyppolit, a lakáj és a Virsky együttes táncelőadása érte el a
legnagyobb sikert.

A világörökség részévé váltak
a fesztiválélmények
Van egy hely, ahol nem kell választani a víz és
a bor között, mert a legjobb zenék és a legjobb
társaság mellé mindkettőt megkapják a fesztiválozók: a Hegyalja Fesztivál az ország egyetlen olyan négynapos bulija, ahol a fesztiválélmények a világörökség részévé válnak.
Az idén már 13. alkalommal rendezték meg a
zenei fesztivált Rakamaz-Tokajban, ahol július
18-22. között élvezhették a hegyaljások a Tiszát, a tokaji borokat, a legizgalmasabb külföldi csapatok és magyar zenészek koncertjeit egyszerre.
A Borsodi Hegyalja Fesztivál az elmúlt 13 év
alatt az egyetemisták és a főiskolások legmozgalmasabb nyári találkozóhelyévé vált. De persze a keleti oldal legnagyobb nyári rendezvényén nemcsak velük találkozhatott az ember:
a külföldi fellépők mellett most is itt voltak a legjobb hazai zenészek, a legviccesebb stand-uposok. Az idén több mint 200
fellépő várta a hegyaljázókat: többek között a Grammy-díjas
Everlast, az új albumát Magyarországon a Hegy’en bemutató Parov Stelar Band, a legdögösebb metálénekesnővel érkező Arch Enemy, vagy a haza bandák közül a Kiscsillag és a közönségkedvenc 30Y.

Virágkarnevál – sörfesztivállal tuningolva
Az idén már 43. alkalommal rendezték meg a nagyhírű Debreceni Virágkarnevált. A színpompás fesztivál augusztus 16. és
20. között a Nagyerdei Stadionban, a Kossuth téren és a Kölcsey Központban változatos programokkal várta az érdeklődőket.
Debrecen legnagyobb szabású fesztiválja a hazai vendégek
mellett egyre több külföldi látogatót is vonz. Az ötnapos rendezvény egyedülálló látványt és hangulatot teremt. A tizenhárom virágkocsi feldíszítéséhez az idén is több millió szál száraz
virágot, virágszirmot és több százezer élő virágot használtak
fel a készítők.
A karneváli menet élén – a hagyományokhoz híven – most is
a Szent Koronát ábrázoló kompozíció és a Debrecen címerével díszített virágkocsi haladt. A Szent Koronát ábrázoló virágkocsit 2009 óta minden évben kiállítják egy-egy városban, az
idén Kecskemét volt a soros.
A Debreceni Virágkarnevál új, országos szintű rendezvénye
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volt az idén a Galiba Gyermekfesztivál és Junior Virágkarnevál, amelyen a diákok képzőművészeti pályázaton, tehetségkutató és
virágkötészeti versenyen vehettek részt. Szintén újdonságnak számított a most először
megrendezett Debreceni Magyar és Cseh
Sörfesztivál, amely a Békás tónál a fesztivál öt
napja alatt hazai és cseh kézműves sörökkel
várta a habzó ital szerelmeseit.
Egy völgy, amely a művészetek
bölcsőjévé vált
Egyedülálló rendezvénysorozat a hazai kulturális életben a Művészetek Völgye, a tíznapos
összművészeti fesztivált az idén már 22. alkalommal rendezték meg július 27. és augusztus 5. között.
A mára kultusz eseménnyé vált rendezvény
ötlete Márta István zeneszerzőtől származik,
aki a rendezvény fesztiváligazgatója lett. Két évtized alatt pedig a Veszprém közeli ősi település, Kapolcs a hazai művészeti fesztiválok egyik legkülönlegesebb és legnépszerűbb programsorozatának bölcsője lett.
A rendezvény sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az
indulás után nem sokkal már nem csak Kapolcs, de hat további település – Vigántpetend, Taliándörögd, Monostorapáti, Öcs, Pula és Nagyvázsony – is gazdagította helyszínekkel a
Művészetek Völgye programjait.
Sajnos a 2011-es gazdasági helyzetben ez háromra, majd az
idén kettőre csökkent, ám ennek ellenére valamennyi látogató
felejthetetlen napokat tölthetett idén is a fesztiválon.
Kapolcs és Taliándörögd az idén 28 helyszínen 800 programmal és közel másfél ezer fellépővel várta a völgybarátokat,
akiknek száma meghaladta 120 ezer főt. Az alig több mint 80
millió forintból – csekély támogatás mellett – létrehozott fesztiválon 160 árus és 60 ideiglenes vendéglátó várta a fesztiválozókat. A 110 völgymunkást 400 önkéntes segítette a programok lebonyolításában.
Az idén a nagyhelyszínek helyébe a családias és non-stop nyitva tartó udvarok léptek, mint megannyi parányi összművészeti fesztivál. A két fővölgyfalu, Kapolcs és Dörögd adott helyet
a programok többségének. A Művészetek Hölgye címet most
is Palya Bea énekesnő viselte, aki a kapolcsi Palya-udvarban
tíz napon keresztül számos zenészt, színészt és írót látott vendégül, most is megrendezték a Kaláka Versudvart, amelynek

a Kaláka együttes mellett Lackﬁ János költő volt a házigazdája. Tíz nap alatt tíz különféle koncertet hallhattak a völgylakók
a Hobo Klubban. A kapolcsi óvodakert adott otthont a BluesPot nevű helyszínnek, ahol a bluesból, a rockból táplálkozó és
építkező zenekarok léptek fel. A kapolcsi katolikus templomban pedig komolyzenei koncerteket rendeztek. Sőt, az idén is
számos természetjáró program színesítette a kínálatot Művészetek Zöldje néven. Újdonság volt, hogy most először rendezték meg a kapolcsi „közös piacot”, amelyen helyi termelők
portékáit lehetett megvásárolni, de a rendezvénysorozat keretében mintegy 50 képzőművészeti kiállítást is szerveztek.
Hungarikumok: a minőségi termékek
hazai seregszemléje
A minőségi magyar termékek seregszemléjére és vásárára az
ország minden részéből közel száz kiállító hozta el portékáját
az idén Szegedre. Az augusztus 9-én immár ötödik alkalommal kaput nyitott Hungarikum fesztivál most a londoni ötkarikás játékok miatt ötnaposra bővült: a fesztivál zárónapján a
Széchenyi téri nagyszínpadon köszöntötték ugyanis a szegediek a város olimpiai bajnokait.
Az idén is minőségi magyar élelmiszerekkel, hagyományos
kézműves termékekkel, a kultúra és a sport értékeivel ismerkedhettek meg azok, akik ellátogattak a fesztiválra.
A szegedi Pálma Reklámstúdió 2008-ban azzal a szándékkal hívta életre a seregszemlét, hogy bemutassák, milyen
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történelmi hagyományai, értékei vannak a magyarságnak,
amelyekre mindannyian büszkék lehetünk. A fesztivál közel száz kiállítója között több borászat, pálinkaház, minőségi hentesárut, mézet, hagyományos
magyar édességeket, tartósítószer és adalékanyagok
hozzáadása nélkül készített szörpöket és lekvárokat kínáló termelő mutatkozott be, így
a vendégek kóstolhattak mézes-, vagy kürtöskalácsot és rétest is,
de vásárolhattak szegedi
fűszerpaprikát, gyógynövényeket vagy akár vörös- és
fehérbordzsemet. Az ehető és
iható hungarikumok mellett a Kézművesek utcájában az érdeklődők megismerhették a csipkeverők, szövők, fafaragók, csuhéfonók,
bőrművesek, tojáspatkolók, citerakészítő
és papucsosok munkáját is.
A Széchenyi tér platánfái alatt pedig a hagyományokhoz híven az idén is találkozhattak a vendégek kulturális hungarikumokkal: a színpadról többek között Dankó Pista
nótái, népdalok és citeramuzsika szólt, de
solymász- és magyarkutyafajta-bemutató
is szórakoztatta a több tízezer látogatót.

A helység imázsát meghatározó rendezvény
nemzetközi és hazai vonatkozásában is az
egyik legjelentősebb turisztikai vonzerőt jelentő gasztronómiai fesztivállá nőtte ki magát
1997 óta. Az évek folyamán a kolbászfesztivál
dinamikusan fejlődött és évről évre növekedett a fesztiválon résztvevők száma is, a rendezvény ma már több mint százezer látogatóval büszkélkedhet.
A program a csabai kolbász készítését, a
disznótoros hagyományokat, a város és vidéke szlovák és magyar közösségi ünnepeit, gasztronómiai hagyományait helyezi a középpontba. A rendezvényhez borvigadalom is
társul, amely lehetőséget biztosít a különböző
régiók pincészeteinek a bemutatkozására, valamint Élelmiszer és Mezőgazdasági kiállítás
is csatlakozik, amely a régió élelmiszeripari és
mezőgazdasági termékeit népszerűsíti.
A csabai kolbász világhírű hungarikum, az Európai Unió által földrajzi árujelzővel védett élelmiszer. Hazai és
külföldi népszerűségét segíti a Csabai
Kolbászfesztivál. Az idei rendezvény négy napja alatt is országra-világra szóló kolbászos
versengések várják majd
a látogatókat az 500
csapatos gyúrástól a
szárazkolbászok versenyéig, a disznótoros
ételek készítéséig és
kóstolásáig.
A jó hangulatról népzenei, néptánc és szórakoztató zenei előadók
gondoskodnak, akik megjelenítik a város és vidéke kulturális értékeit. Esténként pedig négy
helyszínen neves hazai és külföldi fellépők
várják a közönséget.

Kolbászfesztivál:
évről évre újratöltve
A Csabai Kolbászfesztivál ebben az esztendőben is az egyik legbiztosabb érv amellett,
hogy ősszel sem kell nélkülöznünk a fesztivál hangulatot. Békéscsaba legértékesebb
turisztikai terméke, a Csabai Kolbászfesztivál, amelyet az idén már 16. alkalommal
rendeznek meg október 19. és 22. között a
Városi Sportcsarnokban és környékén.
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43. DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL
HAGYOMÁNYOK ÚJ KÖNTÖSBEN

fotóriporter: Máthé András

Ha az ember eltöltött néhány évet az újságíró szakmában, akkor legtöbbször a saját kárán, de megtanulja: ne lepődjön
meg semmin, ha munkáról van szó. Nos, a 43. Debreceni Virágkarnevál sajtófőnökeként rájöttem: lehetnek még meglepetések! Ez volt az első olyan virágkarneválom, amit teljesen más szemmel láttam, éltem meg. Bekapcsolódni Debrecen
legnagyobb rendezvényének szervezésébe egyszerre felelősség és kihívás. Ugyanakkor látni a befektetett munka gyümölcsét a jól sikerült programok fogadtatásában, büszkeség és öröm. Számomra, augusztus 20-án Debrecen nemcsak
külsőleg, hanem lelkében is virágba öltözött!
A Debreceni Virágkarnevál 1966 óta köszönti ezzel a színpompás kavalkáddal Szent Istvánt és az új kenyér ünnepét. A város
legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvénye minden
évben százezreket vonz a régióba. 2009-ben a 40. évfordulóját ünneplő karnevál a közönségsiker mellett rangos szakmai elismerést is kapott: kiérdemelte a Magyar Fesztivál Szövetség tagjaként a Kiváló Minősítésű Fesztivál címet. Ezzel a
fontos „teherrel” kellett az idei, 43. Debreceni Virágkarnevál
szervező munkájához hozzáfognia a Főnix Rendezvényszervező Nonproﬁt Kft. munkatársainak. Cs. Tóth János ügyvezetőnek, Bódor Edit programigazgatónak és csapatának olyan

virágkarneváli hetet (mert néhány éve már nem csak egy napra, hanem egy egész hétre szólnak a programok) kellett megálmodniuk, amely ismét egy életre szóló élményt nyújt a sok
százezer érdeklődőnek.
Kommunikációs szempontból rendkívül hálás helyzetben voltam, miután a karneváli hét programelemeinek egyenként és
együttesen is jól megfogalmazott üzenete volt. Idén kettős
üzenet kellett megjeleníteni: az értékteremtést és ﬁatalságot.
Ennek az elvárásnak az eredményeként született meg két vadonatúj karneváli esemény: a Debrecen Hangja tehetségkutató verseny és a Galiba Gyermekfesztivál – Junior Virágkarne-
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vál. Az újításra és a nyitásra egyébként már nagy szükség volt.
A Virágkarnevál közönsége elkezdett „öregedni” és igazán
népszerű csak a közép és idősebb korosztályban volt. Ezért
az új programokkal két fő célkitűzése is teljesült a rendezvényszervezőknek. A Debrecen Hangja miatt sok ﬁatal kíváncsi lett
a nekik szóló programon keresztül a virágkarnevál egyéb rendezvényeire, kvázi ráébredtek arra, hogy milyen „kúl” vagyis menő ez a virágkarnevál. A másik új program sikeressége
pedig a Főnix álmait is felülmúlta, 53 helyi közösség jelentkezett a Galiba Gyermekfesztivál – Junior Virágkarnevál felvonulására. A kommunikációs tevékenység középpontjában is ez
a két esemény volt, amelyek segítségével ismét jól „eladható” lett a virágkarnevál a közszolgálati és kereskedelmi médiában egyaránt.
Természetesen a Virágkarnevál hagyománya és a presztízse is
hathatós támogatást adott a külső kommunikációban, így valóban célcsoportoknak szóló, hatékony üzenetközvetítést sikerült elérni. Aki már volt Debrecenben ebből az alkalomból, jól
tudja, hogy a város lakossága ilyenkor megduplázódik a változatos és sokszínű programkínálat eredményeképpen. Igazi ﬁeszta hangulat van, a város sétálóövezete, belvárosi terei,
a Nagyerdő megtelik színekkel és illatokkal, csodálatos virágkompozíciókkal, sőt idén még ehető virágból készült ételeket
(a kereskedelmi média, mint színes hírt nagyon kajálta) is kóstolhattak az egyik étteremben. A város legfrekventáltabb pontjaira szervezett karneváli események azonban nem csak a szórakozásról, hanem a kultúráról és a társadalmi elfogadásról,
befogadásról is szóltak. A Lurkó Liget című gyermekprogramon
pl. Dorcas Aid International Segélyszervezet vett részt több
napon keresztül a Baltazár Dezső téren. A társadalmi integrációt segítette a Galiba
Fesztivál és a karneváli
kerékpáros felvonulás,
amelyek a hátrányos
helyzetűekkel, fogyatékkal élőkkel foglalkozó szervezetek aktív
részvételével valósultak meg.
Ahogy már említettem, két programunk is
új megközelítést képviselt, újragondolva a
hagyományos műfaji megoldásokat, kialakult egy újszerű
társadalmi vagy közönségkapcsolati akció. A
Debrecen Hangja tehetségkutató verseny elsősorban a 14 és
22 év közötti korosztályt szólította meg. Egy jól felépített ütemezés alapján, már júliusban elődöntő volt. A zsűriben olyan
énekesek vagy rádiós műsorvezetők voltak, akik népszerűek
a helyi ﬁatalok körében. Innen jutott tovább öt ﬁatal tehetség,
akik részt vettek az augusztus 19-i döntőn. Felejthetetlen pillanatok voltak, amikor az Abrakazabra együttes élő kíséretével
tízezres (!) közönség előtt énekeltek a Kossuth téren. A városban ez a felhívás ennyi érdeklődőt generált, igazolva a Főnix
szándékát, hogy mutassuk meg: Debrecen milyen erős iskolaváros is egyben. A Galiba Gyermekfesztivál – Junior Virágkarnevál pedig az óvodákon, iskolákon, civil közösségeken,

vállalkozásokon keresztül a családokat szólította meg azzal,
hogy mindenki elkészíthette saját tevékenységének megfelelő virágkocsiját. A vidám menet augusztus 19-én a Kölcsey
Központtól indult a Városházáig, melyen összesen 53 (!) ötletesen feldíszített kézikocsi vett részt. A leglátványosabb kompozíciók pedig másnap, az „igazi” Virágkarneváli menetben is
felbukkantak.
Új ötlet volt az is a Főnix részéről, hogy erősítse a virágkarnevál
gasztronómiai oldalát. A virágkarneváli héten ezért új rendezvény debütált! Legendás cseh moziﬁlmek, autentikus ételek és
kézműves sörök. Ezek fogadták a Nagyerdőn, a Békás-tó partján öt napon keresztül az érdeklődőket, a Hazai és Cseh Kézműves Sörök Fesztiválján.
Az attrakció kiemelt napján, augusztus 20-án is voltak változások. A Debrecenben zajló városfejlesztési beruházások miatt új útvonalat és új helyszíneket is ki kellett találni a Főnix
Rendezvényszervezőnek. Nem kis kihívás volt ez, meg is kapta az egyik sajtóorgánumtól a Főnix, hogy „Debrecenben is
lehet az El Caminón indulni” a virágkarneváli menet útvonalára utalva. Mégis ennek a kényszernek köszönhetően derült
ki, hogy a főtér, mint új központi helyszín, jól beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Impozáns történelmi emlékhelyek között
haladt a virágkarneváli menet, amely az élő műholdas televíziós közvetítésnek köszönhetően egyedi látványt produkált milliók felé. De a produkciók közül is sokan kedvezően fogadták
az új helyszínt, az olasz zászlóforgatók végre „szabadon és
korlátok nélkül” dobálhatták zászlóikat. A Petőﬁ tértől egészen
a Nagyerdei Stadionig, összesen nyolc kilométeren keresztül
tizenhárom virágkocsi vonult végig. A készítők vagy hagyományosan egy-egy témát jártak körül: néhányan a Londoni Olimpia páratlan magyar sikereiből
merítettek,
vagy újdonságként egy
elvontabb gondolat kibontására
törekedtek, például Debrecen
testvérvárosi kapcsolata tekintetében. A
menetet hazai, illetve
a világ minden tájáról
érkező művészeti csoportok kísérték, érkeztek többek között
felvidéki, szilágysági,
lengyel, lett, olasz és
indiai csoportok is.
A 43. Debreceni Virágkarnevál minden eddigi nézői létszámot megdöntött és az élő televíziós közvetítésen
túl, helyben is több mint félmillióan voltak kíváncsiak hazánk
egyik legrangosabb rendezvényére. Nagy öröm volt ez a Főnix Rendezvényszervező Kiemelten Közhasznú Nonproﬁt Kft.
valamennyi munkatársa számára. A csapat valóban mindent
megtett azért, hogy a vendégszerető Debrecennel együtt, a
virágkarnevál hírnevéhez méltó maradjon. Természetesen a
szervezők már most azon fáradoznak, hogy jövőre, a 44., ha
lehet még szebb, még különlegesebb virágkarnevál legyen!
Kerekes Sándor
sajtófőnök
Debreceni Virágkarnevál
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ÖTCSILLAGOS 27. F1 ENI MAGYAR NAGYDÍJ
ÜNNEPNAP A HUNGARORINGEN – ÉS MAGYARORSZÁGNAK
Akinek nincsenek megvalósíthatatlan álmai, az a megvalósíthatókat sem tudja valóra váltani – mondják a bölcsek.
Miért idézzük ezt most? Mert a Hungaroring Sport Zrt. egy,
Európát különösen érintő gazdasági válság közepette rendezte meg idén soron következő Formula 1-es Magyar Nagydíját.
A körülmények tehát egy tisztes helytállást vetítettek előre, és
semmi többet. A végeredmény azonban mindenen túlmutat. A
sok munka, a gondos előkészítés, s a merészen megfogalmazott elvárások, az ebben a helyzetben is kitűzött célok, a mégis többet, jobbat akarás meghozta gyümölcsét.
A 27. Formula 1 ENI Magyar Nagydíj nem egyszerűen csak egy
sikeres rendezvényként, hanem csúcsokat, nemzetközi elismeréseket hozó eseményként öregbítette hazánk és a Hungaroring hírnevét.
Ötcsillagos hétvégét zártunk július 29-én.
Íme az öt csillag:
1. Bernie Ecclestone-nak, a Formula 1 teljhatalmú urának
elismerése.
2. Az FIA (Nemzetközi Automobil Szövetség) szakembereinek osztályozása.
3. A futam lebonyolításának és magának a versenynek az
értékelése.
4. A rég nem tapasztalt szállodai foglaltság, a turizmusra
gyakorolt hatás.
5. A nézőszám emelkedése.
Elemezzük röviden ezt az öt csillagot,
több rövid pontba szedve
■ A Hungaroring immáron több mint negyed százada ad otthont a száguldó cirkusznak, tér vissza ide évente az elit kategória, az autós gyorsasági világbajnokság. Számunkra –
és Magyarország számára – ez komoly rang és elismerés,
egyben pedig felelősség, hogy rendre megfeleljünk, ne verjük le soha a magasra tett lécet, és eleget tegyünk a világszínvonalú elvárásoknak. Egész éves munkánk tartalmát és
nemes célját ez adja, ez hatja át. Nekünk ez az ünnep, az
igazi ünnepnap. A világhírű magyar író, Márai Sándor gondolatait magunkévá téve valljuk: „Az ünnep az élet felsőbb
rangja, értelme”.
■ Az idén hat világbajnokot köszönthettünk a mezőnyben, egy
olyan évadban, amikor az első hét futamot más-más versenyző nyerte. A 27. F1 ENI Magyar Nagydíjon Lewis Hamilton (Vodafone McLaren Mercedes) győzött, megelőzve a Lotus két versenyzőjét, Kimi Räikkönent és Romain Grosjeant.
■ Itt minden a legnagyobb rendben van, 2016-ig aláírt szerződéssel rendelkezünk, tehát nincs miről beszélnünk – válaszolt a Magyar Nagydíj jövőjét ﬁrtató kérdésekre Bernie
Ecclestone a hazai és nemzetközi médiumok képviselőinek
a verseny három napja során. A Formula 1 teljhatalmú vezetője szokásától eltérően a futam leintését követően nem
hagyta el azonnal a Hungaroringet és Budapestet, azaz egy
futam színhelyét. Ennél nagyobb, szavain is túlmutató elismerés pedig aligha létezik a száguldó cirkusz világában.

■ Charlie Whiting, az FIA rendezvény-igazgatója, biztonsági
felügyelője és startere kiemelkedőnek minősítette a sportszakmai lebonyolítást, s hozzá hasonló véleményeket fogalmaztak meg az FIA felügyelői, küldöttei is, mint például
Matteo Bonciani, az FIA kommunikációs vezetője és sajtódelegáltja.
■ A Hungaroring Sport Zrt.-nek jelenleg 2016-ig van érvényes
szerződése a világbajnoki sorozat kereskedelmi jogait birtokló Formula One Administration Ltd.-vel (FOM) a mogyoródi futam megrendezésére. A FOM jelenlévő szakemberei
mind a szervezés/rendezés, mind pedig a tévéközvetítések
szempontjából pozitívan jellemezték a 27. F1 ENI Magyar
Nagydíjat. Magyarországra mindig jó visszatérni, s ezúttal
sem volt másképp – fogalmazták meg. Ettől a roppant igényes, és a szabályokhoz/előírásokhoz mereven ragaszkodó
társaságtól ez nagy elismerés.
■ Rég nem látott foglaltságról számoltak be a Magyar Nagydíj
alatt a szállodák. Budapest ismét megtelt. A sajtóban megjelent beszámolók szerint a csapatok és szponzoraik ismét
több vendéget hoztak. Teljes fordulatszámon pörögtek a
Formula 1-es hétvégén a fővárosi luxusszállodák. Növekedett a lefoglalt szobák száma a felső kategóriás helyeken is.
Ennél is beszédesebb ugyanakkor, hogy ismét megjelentek a színen a csapatokhoz tartozó szponzorok és a korábbiaknál több szobát foglaltak vendégeik számára. Telt ház
volt a Four Seasons Budapest Gresham Palace-ban és a
Corinthia Hotel Budapestben is. Nem változott ugyanakkor
az olasz túlsúly a Boscolóban, annak ellenére sem, hogy a
Ferrari ezúttal nem az olasz tulajdonban lévő szállodában
vert tanyát. Brit és olasz többségről adott számot a Continental Hotel Zara. Náluk ezen felül az igen sok francia és
német vendég garantálta, hogy ne legyen egy üres ágy se.
Míg az elmúlt évben csak szombatra telt meg a Zara, idén
péntektől hétfő reggelig minden szoba foglalt volt. Jól indultak Budapest új luxusszállodái is. Az Iberostar Grand Hotel
Budapest egy komoly csoportfoglalás miatt az egész hétvégén telt házzal üzemelt és ugyanilyen eredményről adott
számot a Buddha-Bar Hotel Budapest Klotild, ahol sok kísérő és újságíró lakott. (Itt rendezte meg sajtótájékoztatóját
a Hungaroring Sport Zrt. is.) Itt a spanyolajkúak vezettek,
a szállóvendégek között sokan voltak Spanyolországból és
Argentínából.
■ A turizmust és az országimázst érintő nem közvetlen hatások között még meg kell említeni a rendkívül magas nemzetközi hírértékét is az F1-es Magyar Nagydíjnak, amelyet
az idei szezonra – a megemelkedett televíziós nézettségnek
köszönhetően – immáron 7-7,2 milliárd forintra becsülnek.
■ A Hungaroring Sport Zrt. a többségi tulajdonosi jogokat
gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel, a Magyar
Turizmus Rt.-vel és az Ostermann Forma 1 Kft.-vel számos
marketingeszközt dolgozott ki annak érdekében, hogy minél több bel- és külföldi utazót csábítson a Hungaroringre. A külföldi marketingakcióknak is köszönhetően idén 35
százalékkal több jegyet értékesítettek külföldiek számára.
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A belföldi turizmus ösztönzését illetően pedig rendkívül sikeresnek bizonyult a Hungaroring új akciója, amelynek keretében mind a tízezer, idén először bevezetett/meghirdetett 9900 forintos vasárnapi állójegyet értékesítették. Az
ország bármely pontjáról teljesen ingyenes tömegközlekedéssel, együttműködésben a BKK-val, a MÁV-Starttal és a
Volánnal lehetett eljutni a Hungaroringre. Az állami vállalatok példátlan összefogásának köszönhetően ezekkel a kedvezményes jegyekkel sokkal több hazai néző tudott kijönni
a Magyar Nagydíjra, mint eddig.
■ A nézőszámot tekintve, a tavalyi 200 ezerhez képest idén
223 ezer néző volt a Hungaroringen a verseny négy napja során. Ez az adat az elmúlt négy esztendő nézőrekordját jelenti.

Összegezve:
A Formula 1 Magyar Nagydíj 2011-ben közel 20 milliárd forintot
hozott az országnak (ebből több mint 13 milliárd volt a tényleges bevétel, 6 milliárd értékű pedig az országreklám). Erről tanúskodik a tavaly elkészült százoldalas tanulmány, amely részletekbe menően vizsgálta a száguldó cirkusz magyarországi
fellépéseinek hatásait a hazai gazdaságra. Ehhez hozzánézve
az idei, fentebb felsorolt eredményeket/mutatókat, megállapítható, hogy óriási lépést tettünk előre, és mennyire fontos Magyarország számára ez a versenysorozat.
A Magyar Nagydíj tehát ismét számottevő, mi több, növekvő adó- és járulékbevételt generált, az országimázs javításáról és a magyar turizmusra gyakorolt hatásról már nem is beszélve.

HÚSZ ÉV HÉV – AVAGY A JUBILEUMI SZIGET,
ÉS AMI MÖGÖTTE VAN…
Idén jubilált a Sziget: immár huszadik alkalommal zarándokoltunk az Óbudai sziget felé, hogy átlépve a már legendás „K”- hidat egy új világba csöppenjünk. És valóban
új világba csöppentünk, a tavalyihoz képest szinte teljesen újba…
Nehéz évet zárt anyagilag a 2011-es, azaz tavalyi Sziget. Több
nyereséges év után (az első kettő és utána még ezen kívül
egy veszteséges év volt a fesztivál történelmében) a 2011-ben
mínusz 200 milliót “termelt” a fesztivál, ami számos rendezvényszervezőnél erősen megkérdőjelezné a folytatást. A Sziget esetében is a mentőövet az nyújtotta, hogy a Szervezőiroda több lábon áll, a többi rendezvény pozitív szaldója adta a
biztosítékot, hogy legyen idén Sziget. Az azonban biztos volt,
hogy újra kellett varrni a ruhát, ami igencsak lötyögött már tavaly.
Lötyögött, hisz a tervekhez képest majd 400 milliós túllépéssel
zárt a büdzsé 2011-ben. Egyrészt a főváros által hirtelen kirótt
helypénz, másrészt a Sziget kezdete előtt pár héttel konﬁrmált
Prince számlája és az az évben Európát sokkoló norvég tömegyilkos miatti biztonsági kiadások és egyéb előre láthatatlan
okok jelentősen megnövelték a költségvetést. Ezek után már
csak hab volt a tortán, hogy Magyarország egyre romló nemzetközi megítélése érezhetően fékezte a külföldi ﬁatalok utazási szándékát, nem beszélve arról, hogy közben a MALÉV is elszállt, ami megintcsak nem tett jót egy olyan rendezvénynek,
ami jelentősen számít a külföldi érdeklődőkre.
És mindez akár a teljes elkeseredésre is okot adhatna, ha nem
épp Európa Legjobb Nagyfesztiváljáról beszélnénk. A 2012ben kapott, a nemzetközi fesztiválszakma legnagyobb elismerése, ráadásul a legnagyobb kategóriában elért győzelem, ami
egyrészt a szakma másrészt a közönség elismerése (csendesen megjegyzendő, hogy a nemzetközi zenész szakma szavazásán is az előkelő ötben végzett a Sziget) megerősítette
a hitet, hogy 2012-ben is lenni kell Szigetnek, nem utolsósorban azért, mert az a sorban a huszadik. És ez a nemzetközi elismerés némileg lendített az országimázson is. Nem beszélve arról, hogy Michael Eavis, a Glastonbury Festival alapítója
idén az Olimpia okán szüneteltette a fesztiválját és a ﬁatalokat

arra buzdította (és ennek a nemzetközi szakmédiában hangot
is adott), hogy ahogy’ ő maga is teszi, mindenki menjen a Szigetre. Ahol ő még ugyan nem járt, de sokminden jót és szépet hallott róla.
A nemzetközi hírnév azonban nem oldja meg önmagában a
problémákat, a 3.3 milliárdos büdzsé tarthatatlan, az árakat
nem lehet az égig spannolni. S közben a Sziget a nemzetközi porondon verseng a fesztiválokkal a látogatók kegyeiért.
Azokkal a fesztiválokkal, melyek lényegesen nagyobb büdzsével, egy barátságosabb adózási környezetben működnek. Ez
utóbbi a nyár végére persze itthon is változott, a 27%-ból 18
lett (ami persze még mindig nem 10%, mit az európai átlag, de
ne legyünk telhetetlenek).
És akkor ott a nagy feladat: egy jubileumi fesztivált szervezni
úgy, hogy esély sincs arra, hogy többet költenénk, sőt. Költségcsökkentéssel jubileumot ülni elég merész vállalkozás.
Mégpedig itt akkora csökkentésről kellett dönteni, mint egy
komolyabb hazai vidéki fesztivál teljes költségvetése. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a Sziget az elmúlt évtizedekben “túltermelte” önmagát. A sikeres évek arra buzdították a szervezőket, hogy folyamatosan fejlesszenek, bővítsék a
programtárat, színesítsék a változatosságot. Olyan programhelyszínek nőttek fel sorra, melyek önmagukban nem állnának
meg a lábukon, a “haszontalan” kiadás azonban színesíti a teljes képet, ami a haszon maga, hiszen a Sziget erről híres világszerte, azaz a kulturális sokszínűségéről.
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Az évek során azonban már nemcsak színek, de árnyalatok is
sokasították a felhozatalt, ami addíg míg van miből, nem okoz
gondot, más a helyzet azonban egy derékszíjhúzós gazdasági környezetben.
Másik oldalon pedig változtak a kultúrafogyasztási szokások
is. Míg egyes műfajok rohamosan növelték népszerűségüket,
addig mások haloványodtak a köztudatban, azonban a Szigeten szépen elfértek a multikulturalitás jegyében.
Tehát egyfelől a költségcsökkentés szüksége, másfelől a letisztulás igénye egyszerre alakította a 20. Szigetet. De volt azonban más is. A Sziget, bár Európa Legjobb Nagyfesztiváljává
érett, bizonyos tekintetben komoly hendikeppel indul a nemzetközi piacon, hiszen nehezen tudja tartani a versenyt a nálánál nagyobb büdzsével rendelkező Európai fesztiváltársaival.
A Szigetnek a sokkal szűkösebb keretein belül kell úgy gazdálkodnia, hogy a világ szeme mégis odaforduljon. A mi fesztiválunk nemzetközi méltatói mondják, a helyszín lenyűgöző, s hogy
mindez egy világváros közepén, az egyedülálló. Mondják, ilyen szolgáltatásokkal ritkán,
ha egyáltalán találkoznak
szabadtéri rendezvényen. S ugyanígy a

műfajok ilyetén sokszínűsége nemigen köszön vissza fesztiválon. A 20. Sziget erre még ráfejelt egyet, s míg a büdzsét
egyfelől 500 millióval meghúzta úgy, hogy súlyos pénzekbe
kerülő helyszíneket szüntetett meg, 200 milliónyi egyéb fejlesztést “visszacsempészett” a rendszerbe. Ezzel, ha furcsának is hangzik, egy önmegtartóztató gazdasági időszakban a
Szigeten újabb helyszínek születtek, míg egyes megszűnt építmények programjait más, nagyobb, de bizonyos idősávokban
kihasználatlanabb helyszínek fogadtak be. Némely helyszínek
átköltöztek, míg volt, ami nagyobb teret kapott, összességében teljesen megváltoztatva a korábbi struktúrát. És ez nagyon jót tett a fesztiválnak. Nem kisebb mértékben pedig az a
törekvés, hogy egyedibb arculattal, látványos elemekkel, vizuálisan is legyen vonzóbb a Sziget.
Aki idén kilátogatott a Szigetre, a tavalyihoz képest egy szinte új fesztiválra lelt. S nem érezte, hogy szerényebb, hogy soványabb, sőt láthatta hogy látványosabb és ugyanolyan sokszínű, mint volt. Pedig ki hinné, de egy
“kisebb fesztiválnyi” büdzsével kevesebből formálódott, mint a korábbi évben…
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AZ „ÖT KARIKA” HÁTTERÉBEN
A LEGÉRDEKESEBB HELYEK ÉS KIEGÉSZÍTŐ
RENDEZVÉNYEK LONDONBAN AZ OLIMPIA IDEJE ALATT
Habár augusztus első felében a londoni olimpiai játékok voltak nemcsak a sportszakma, de
az egész világ érdeklődésének a középpontjában, vétek lenne elfeledkezni azokról a lehetőségekről, amelyeket a város a sportrendezvényeken kívül kínált látogatói számára. Persze ezek nagy része szorosan kapcsolódott a játékokhoz, de a vendégek találhattak olyan
eseményt is, amely teljesen független volt az Olimpiától.
Az ötkarikás játékok kisebb kiegészítő rendezvényeinek egy
része az úgynevezett Olimpiai Parkban volt megtalálható. Ez
teljesen logikus, hiszen ez a „Park” adott otthont az Olimpiai
Falunak és az összes csarnoknak is, ahol a különböző sportrendezvények zajlottak. De a kilátogatók ugyanúgy találhattak kedvükre való programokat a Parkon kívül is, London több
pontján is, mint például a „Kulturális Olimpia” keretein belül megrendezett kiállításokat, az Olimpia történeti kiállítást,
vagy különféle koncerteket is. Az utcán az önkéntesek spontán játékokkal, utcai ﬂashmob-okkal, közös tánccal próbálták
fenntartani az emberek jó kedvét, amellett, hogy a különböző országok nemzeti zászlajának színeivel kifestett szurkolók
hangorkánja és rögtönzött közös éneklései szinte egész nap
bezengték a Park területét.
Azok is megtalálták a társaságukat, akik a különböző olimpiai
kitűzőkbe szerettek bele az évek során. A különféle országokból érkező gyűjtők kiterítették az utcákon több ezer darabos
gyűjteményüket, és mindenki megkereshette a saját szájízének leginkább megfelelő kitűzőt, vagy amelyik éppen hiányzott
a gyűjteményéből. Ezeket a gyűjtők később egymás közt előszeretettel cserélgették.
Mindenképpen meg kell említeni a különböző országok szurkolói központjait, köztük is a magyar szurkolói sátrat, a magyar származású szurkolók
törzshelyét. Itt nem csak a hazai ízek
kavalkádja vagy a nagykivetítőn zajló
közvetítések miatt volt mindig nagy a
tolongás, hanem az időről időre meghívott magyar olimpikonok végett is,
akik itt mesélték el élményeiket, tapasztalataikat a versenyekről, a kinti
létről. Az ide ellátogatók többnyire közös főzéssel és ünnepléssel zárták a
napot, amely alapján, miután a versenyeken is a magyarok hangjától voltak
hangosak a stadionok, egyértelműen kiérdemelték a magyar szurkolók a
„Noisy Hungarians” (Zajos Magyarok)
elnevezést a britektől.
Fontosnak tartom bemutatni azokat az
épületeket, közlekedési eszközöket,
amelyek egyértelműen kuriózumnak
számítottak, és máshol nem igazán
találkozhatunk velük. Ebbe a kategóriába sorolható például a
nagy népszerűségnek örvendő Coca-Cola Beatbox nevű épület, ami egyfajta kilátóként funkcionál, ugyanakkor, ha bizonyos részein megérintjük, zenét tudunk vele generálni. Hason-

lóan jól ismert az újonnan épült
Orbit kilátó, amely munkálatait
2012 májusában fejezték be, és kizárólag az olimpiai és paralimpiai játékok ideje alatt volt nyitva a látogatók számára.
Legközelebb 2014-ben lesz lehetősége a nagyközönségnek
letekinteni Londonra a vörös hurkokkal és csigalépcsővel szegélyezett Orbitról. Nem lehet elmenni szó nélkül a 3D-s, illetve
a Hyde Parkban felállított óriási kivetítők mellett, ahol rengetegen követhették nyomon a különböző versenyszámokat, vagy
a bohém-negyed „Roundhouse”-a mellett, ahol a tetőrészben
egy tengerparti környezetet kialakítva, nyugágyakkal várták a
szurkolni vágyókat.
Illetve nem lehetett kikerülni azt az óriási bevásárló-komplexumot sem, amely mintegy 175 000 négyzetméteren, egy kiszolgáló negyeddel kiegészülve, 300 üzlettel és 70 étteremmel
várta a szurkolókat, nagyjából 10 000 embernek biztosítva állandó munkát. Azonban a bárok és vendéglők között is kimagaslott a világ legnagyobb McDonald’s étterme, amit kizárólag
az Olimpia idejére építettek fel, és utána le is bontják. Mindezek mellett külön látványosságnak számítottak az Emirates Air
Line nevű kötélvasút, amely a Temzét
áthidalva, a londoni tömegközlekedés
részét képezi a város keleti felében;
valamint a Javelin, Gerelynek elnevezett vonat, amit az Olimpia idejére
Londonban is forgalomba hoztak és
körülbelül 7 perc alatt teszi meg azt
a távolságot, amire egy átlagos vonat
30-40 perc alatt lenne képes.
Akik pedig ki szerették volna ereszteni a gőzt a heves szurkolás után,
azoknak tökéletes úti cél volt a Great British Beer Festival, amelyet már
több évtizede minden évben augusztus elején rendeznek meg Londonban. Ez idén sem volt másképp, és
az előzetes félelmekkel ellentétben,
nem okozott semmilyen fennakadást
a játékokra nézve, illetve az Olimpia
sem halványította el a fesztivál fényét
a kilátogatók véleményei szerint. Aki
kíváncsi volt a rendezvényre, az választhatott a körülbelül 800-1000 sörfajtát tartalmazó repertoárból, illetve
az úgynevezett „Hat-Day”-en megtekinthette az idei kalapverseny győztes fejfedőjét is, amely az Olimpia előtt tisztelegve,
az ötkarikás játékokat szimbolizálta.
Horváth Soma
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KIHÍVÁSOK AZ OLIMPIA SZERVEZÉSE KAPCSÁN
„Ép testben ép lélek” – hangzik a közismert mondás. Nem véletlen, hogy napjainkban újra nagyobb
ﬁgyelmet kap a sport. Ismét ’divat lett’ egyesületekhez tartozni, odaﬁgyelni magunkra, hiszen ha meg is
van a szellemi békénk, teljes csakis a ﬁzikummal kiegészülve lehet. Jómagam is rendszeresen sportolok, és emellett több sportközvetítést is ﬁgyelemmel
kísérek. Ezen a nyáron egy kivételes sporteseménytől volt hangos a média, a közvetítések középpontjában a 30. Nyári Olimpiai Játékok álltak. És nemcsak
Londonban, hanem az egész világon, hiszen az olimpiai játékok egy nemzetközi, több sportágat magába foglaló eseménysorozat. Tömegeket vonz, és olyan múltra tekint vissza, amivel páratlan esemény a rendezvények között. Épp ezért kihívás,
és lehetőség egyszerre, hogy a ﬁgyelem középpontjába kerüljön
a rendező ország.
Az olimpia egy olyan rendezvény, amelyet sokévnyi lázas készülődés előz meg. Egy olyan rendezvény, amely túlmutat a sporton.
Egy olyan komplex rendezvény, amelynek hátteréről, munkálatairól, a megrendezés kihívásairól oly keveset tudunk. Az olimpia,
mint nemzetek vetélkedése a 21. század elejére már nem kizárólag sporteseményt, sportolók viadalát, hanem az alkotóképesség, a szellem vetélkedését jelenti, egy nemzet erejét és büszkeségét hirdeti. Mindenki, aki rendezésre pályázik, a világ szeme
előtt vizsgázik nemzeti egységéből, sportdiplomáciai képességeiből, politikusi intelligenciából. Már az előkészítő, pályázati szakaszban is városok és nemzetek csapatai csapnak össze, először
a pályázó város címéért, majd egy második fordulóban a rendezés jogának elnyeréséért.
Az olimpiarendezés joga kivételes kiváltság, a rendező országnak meg kell felelnie többek között jogi, pénzügyi, gazdasági és
magatartási feltételeknek. Nem véletlen, hogy a modern olimpiák 110 éves története alatt mindössze 22 város rendezhetett nyári olimpiát. A rendezés jogát elnyert város hét csodálatos éven

át van a ﬁgyelem középpontjában. Az olimpiai előkészületek során nap, mint nap mutatja meg a rendező ország a nemzetközi közvéleménynek fantáziáját, innovációs képességeit, építészeti és kivitelező
tudását, társadalmi mozgósító erejét, tehát ötkarikás játékok szervezése során Olimpiai Szervező Bizottságnak rengeteg feladattal, kihívással kell megbirkóznia. Véleményem szerint a legfontosabb, hogy
rendező ország legyen motivált, és képes legyen a
korábbi rendezvényekből tanulságokat, következtetéseket levonni, amelyeket aztán az Olimpiai Szervező Bizottság hasznosítani tud a koncepció kialakítása során.
A rendezés első szakaszában felállítják a rendezvényért felelős
munkacsoportokat. Meg kell oldani a ﬁnanszírozás kérdését, a
helyszínek, olimpiai falu kialakítását, közlekedés és infrastruktúra fejlesztését. Mindezek maguk után vonják egyrészt a biztonsági intézkedéseket, másrészt a szállás, vendéglátás átalakítását
is. Ki kell dolgozni a kommunikációs, és marketing stratégiát is,
hiszen az olimpia rendezés céljai között szerepel az ország népszerűsítése is. Az utolsó fázisban pedig, az olimpiai versenyek lebonyolításakor egy ország vizsgázik szervező képességéből, áldozatvállalásból. A rendezés sikere (vagy balsikere) világraszóló.
Egy nemzet dicsőül meg és szerez hosszú évekre szóló hírnevet
külföldön és nemzeti önbecsülést otthon.
A felsorolás természetesen nem teljes körű, hiszen még nagyon
sok számunkra láthatatlan tényező játszik szerepet egy olimpia
sikerességében, és a megrendezés során azt is szem előtt kell
tartani, hogy az olimpiai játékok minden résztvevője - nézők és
sportolók egyaránt - a sportversenyeken kívül más, kevésbé kézzelfogható okokból is át akarják élni az „olimpiai élményt”. Ezt pedig a rendező városnak kell biztosítania.
„Sikeres rendezés, elégedettség minden szinten.” – Mets Miklós
Kovács Anikó

A 19. KRIMINALEXPO kísérő konferenciája
a Magyar Telecom Székházban
Budapest, I. Krisztina krt.55.
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KÖZTERÜLETI RENDEZVÉNYEK
Elsőként tisztáznunk kell azt a kérdést, vajon mi is számít közterületnek. Közterület az, ami bárki számára megközelíthető és/vagy
szabad szemmel látható. Tehát, például egy iskola utcára néző
udvara közterületnek számít, habár szabad bejárásunk nem feltétlenül van, de ha benézünk a kerítésen, szabad szemmel láthatjuk, mi található ott.
Deﬁníciók szerint:
– „Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy
önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás
ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára
átadott területrészére - az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni.” (…/2008. (…) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a közterületi rendezvények zajvédelmére vonatkozó helyi szabályokról)
– „Közterület: a mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető terület, út, utca, tér.” (1989. évi III. törvény a gyülekezési jogról)
Közterületi rendezvényeken belül több típust különböztethetünk
meg. Ide tartoznak a nemzeti ünnepek megemlékezései, különböző politikai, önkormányzati rendezvények, felvonulások, tüntetések, koncertek, fesztiválok, sportrendezvények, illetve hidak,
épületek, szobrok, emléktáblák, emlékfalak és domborművek átadása, továbbá vásárok, búcsú, falunap, helyi tematikus ünnepek (pl. gyermeknapok, városrészek, ill. civil szervezetek rendezvényei, főzőversenyek, stb.).
Jelen tanulmányban csak a domborművek, szobrok, illetve emléktáblák, emlékfalak átadására szorítkozunk, s először szükséges tisztáznunk azok jelentését, illetve azok avatása és leleplezése között is különbséget kell tennünk.
Az emléktáblák azok a táblák, melyeken csak (vésett) szöveg található, vagy a megemlékezett nevével és életművével kapcsolatban, vagy az adott helyszín nevezetességéről.
Az emlékfal a rendezvényszervezés szempontjából lényegében
az emléktáblához hasonlít, azzal a különbséggel, hogy itt egy
névsort tüntetnek fel, olyanok neveivel, akiket többnyire egy közös hőstett vagy tragédia köt össze, de más közös pontja is lehet
nagyságuknak (például elhunyt olimpikonok, stb.).
Domborműveket már művészek alkotnak meg. „A dombormű
(relief) olyan szobrászati vagy iparművészeti mű, mely alacsony
plasztikával emelkedik ki egy alap síkról a térbe. Anyaga lehet kő,
fém, fa, elefántcsont, agyag, műanyag. Ha az adott lapba belevésik az üzenetet, vagy ábrát, akkor mélydomborműről beszélünk.”
(Wikipedia)
Szobornak pedig bármilyen három-dimenziós művészi kifejeződést hívunk.
A domborműveket és szobrokat – vagyis a köztéri műalkotásokat
kihelyezésük előtt el kell bíráltatni egy erre a feladatra felhatalmazott szakmai szakértői zsűrivel. Emléktáblák, illetve azokhoz tartozó, azokkal együtt kihelyezésre kerülő domborművek esetén a
bírálatot Budapest területén jelenleg a Budapest Galéria, 2011-től
a Budapesti Történeti Múzeum végzi, országos hatáskörrel pedig
a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus. Függetlenül a bírálat állásfoglalásától, az emlékművek elhelyezésére
vonatkozó engedélyezés a helyi önkormányzat hatásköre.
„(1) Művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulaj-

donú területen való elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról a
település önkormányzatának képviselőtestülete, Budapesten fővárosi tulajdonú közterület vagy épület esetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése, a kerületi önkormányzat tulajdonában álló
közterület vagy épület esetében a kerületi önkormányzat képviselőtestülete dönt, és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról.
(2) A döntéshez a műalkotás művészi értékére vonatkozóan szakvéleményt kell beszerezni.” (1991. évi XX. törvény 109. §)
Ezen művek avatásáról abban az esetben beszélhetünk, hogyha
az ünnepségen részt vevő vendégek az ünnepség előtt már láthatják a művet, szemben a leleplezéssel, amikor egy lepel borítja
a művet, és az ünnepélyes keretek között kerül lerántásra. Emléktáblákat általában felavatni szokás, a művészeti alkotásokat pedig leleplezni.
Az eseményekhez kapcsolódhat még koszorúzás is, melynek része a gyertyák, virágok elhelyezése is. Koszorúzni általában az
emléktáblákat (emlékfalakat), vagy a nemzet nagyjairól készült
szobrokat szokták – ez utóbbit gyakran már a szobor-avatás után,
ünnepélyes keretek között, akár évente. Ha nem kifejezett koszorúzó-ünnepségről van szó, érdemes már a meghívóban közölni,
hogy a vendégeknek lesz-e lehetőségük tiszteletüket ilyen formában is kifejezni, nehogy annak ellenére koszorúval érkezzenek,
hogy nem tehetik ki azt. Visszajelzést is szoktak kérni, hogy előre
tudják, hány szervezet, intézmény koszorúz, illetve név és titulus
szerint kik helyezik el a tisztelet virágait (az esemény levezetője általában egyenként szólítja a koszorúzókat).
Ezek a rendezvény-típusok egyszerre is előfordulhatnak. Ha például egy emléktáblához tartozik egy dombormű is, akkor az esemény egyszerre szólhat az emléktábla avatásáról, akár koszorúzásáról, és a dombormű leleplezéséről is.
Közterületi rendezvényeket az adott önkormányzatnál és a rendőrségen mindig be kell jelenteni. A rendőrség az esemény idejére
kiküld a helyszínre rendőröket, vagy közterület felügyelőket, polgárőröket, akiknek biztonsági okokból tudniuk kell azt is, hogy kik
a szervezők és ki a főszervező.
„6. § A közterületen tartandó rendezvény szervezését a rendezvény helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak, Budapesten
a Budapesti Rendőr főkapitányságnak legalább három nappal a
rendezvény megtartásának tervezett időpontját megelőzően kell
bejelenteni. A bejelentési kötelezettség a rendezvény szervezőjét terheli.
7. § Az írásbeli bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a tervezett rendezvény kezdetének és befejezésének várható
időpontját, helyszínét, illetőleg útvonalát;
b) a rendezvény célját, illetőleg napirendjét;
c) a rendezvényen résztvevők várható létszámát, a rendezvény
zavartalan lebonyolítását biztosító rendezők számát;
d) a rendezvényt szervező szerv vagy személyek és a szervezők képviseletére jogosult személy nevét és címét.” (1989.
évi III. törvény a gyülekezési jogról)
„A rendezvény rendjének biztosításáról alapvetően a szervező
gondoskodik, de abban a szervező kérésére a Rendőrség is közreműködik, a rendezvényt megzavaró személyek eltávolításáról
intézkedik. A Rendőrség képviselője a rendezvényen jelen lehet.”
(Gyülekezési kiskáté, ORFK)
„A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény (a továbbiakban:
Gytv.) I. fejezete mindenkit megillető alapvető szabadságjogként
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rögzíti a gyülekezés jogát. A gyülekezési jog gyakorlása keretében
békés összejövetelek, felvonulások és tüntetések tarthatók, amelyeken a résztvevők véleményüket szabadon kinyilváníthatják, illetve közösen kialakított álláspontjukat jogosultak az érdekeltek
tudomására hozni.
A békés célú gyülekezés nem engedélyköteles, vagyis az a Gytv.
kifejezett rendelkezése és a Rendőrség tiltása hiányában szabadon gyakorolható. Az általános tévhittel ellentétben tehát a Rendőrség nem engedélyezi, hanem tudomásul veszi a bejelentett
rendezvényeket, illetve a Gytv.-ben foglalt valamely tiltási ok fennállása esetén megtilthatja azt.” (Gyülekezési kiskáté, ORFK)
A rendezvény nagyságától függően szükséges lehet a forgalom
leállítása vagy elterelése is, melyet szintén a rendőrségen kell elintézni.
Az avató-ünnepséghez szükséges a hangosítás megszervezése, illetve zene és/vagy aláfestő zene játszása is ajánlott, mivel az
emeli az esemény ünnepélyességét.
„Hangosító berendezés: bármely hangszóró vagy műsorforrás,
beleértve ebbe az élő zene, élő műsor szolgáltatására alkalmas
eszközt, berendezést is;” (…/2008. (…) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a közterületi rendezvények zajvédelmére vonatkozó helyi szabályokról)
Ehhez természetesen szükséges megfelelő áramellátásról és hosszabbítókról is gondoskodni, illetve technikusról, aki kezeli az erősítőt és a zeneszámok megfelelő időpontbeli elindításáért, leállításáért is felel.
Előzetesen a különböző sajtó képviselőit is értesíteni kell, és biztosítani kell nekik a lehetőséget, hogy munkájukat végezhessék a
rendezvény alatt is (pl. fényképezés).
Az előkészületek egyik legfontosabb lépése talán a meghívottak névsorának összeállítása, a meghívók szétküldése, valamint a
gondoskodás arról, hogy minden esetleges érintett értesülhessen
az eseményről (pl. plakátok, szórólapok elkészítésével, kihelyezésével, stb.) – mindezt még kellő idővel a rendezvény előtt.

A programot a szervezőnek célszerű már jó előre összeállítania,
hogy a felkért köszöntő nobilitások névsora véglegesedhessen,
és szabaddá tehessék magukat az esemény idejére. Érdemes továbbá a megszólalók beszédeit összeegyeztetni, hogy nehogy
mondanivalójuk fedje egymást.
Fel kell mérni a helyszín lehetőségeit és kapacitásait: az emlékmű
megfelelően felhelyezhető-e, hány fő fér el, ki hova tud állni, stb. A
rendezvény idejére érdemes kordonokat és/vagy terelő szalagokat kihelyezni, hogy a járókelők, a forgalom ne zavarhassák meg a
rendezvény vendégeinek ﬁgyelmét.
Ha dombormű leleplezéséről van szó, a megfelelő színű, méretű lepelről is gondoskodni kell, illetve annak felhelyezésére is oda
kell ﬁgyelni: könnyen lerántható legyen. A szervező feladata odaﬁgyelni arra, hogy legyen, aki elveszi azt a díszvendégtől a lerántás
után, legyen hova tenni.
Az avató, megemlékező rendezvény egyik alapvető jellemzője annak rövidsége. Fontos, hogy ne lépje túl a 30-45 perces időtartamot. Ebbe mindennek bele kell férnie: a megnyitó beszédtől a többi köszöntőn, az avatáson/leleplezésen át a zárszóig. Ezért fontos
felhívni előzetesen az előadók ﬁgyelmét, hogy – számuktól függően – általában kb. 5-6 perces beszéddel készüljenek. Az előadókat egy konferansziénak kell bemutatnia, és felkérni felszólalásuk
előtt, majd azt követően, nevük ismétlésével köszönetet mondani nekik.
Az ünnepség alatt gondoskodnia kell a szervezőnek, a megrendelő számára készített fényképezésről és/vagy videózásról is.
Ne felejtsünk el az esemény végén, a záróbeszédben köszönetet mondani azoknak, akik nélkül a rendezvény nem jöhetett volna
létre. Illő köszönőlevelet is küldeni azoknak, akik segítettek a rendezvény előkészületeiben.
Az összeállítást Ihrig Zsóﬁa készítette.
Lektorálta: Szebeni Dóra,
Újbuda Önkormányzata közművelődési
szakértője, szakfelügyelője.

1991 ÓTA AZ ÖN SIKERÉÉRT – KONFERENCIASZOLGÁLTATÁS A COPY GENERALTÓL
Több mint 20 éve nyílt meg Budapesten az első Copy General
fénymásoló szalon. A megnyitás óta nemcsak az üzletek, de a
Copy General szolgáltatási portfóliója is jelentősen megváltozott.
A normál fénymásolástól eljutottunk a vállalati ügyfelek specializáltabb igényeinek megvalósításáig, és mára már olyan területeken is mint a konferenciaszolgáltatás számos referenciával, tapasztalattal bírunk.
A konferenciaszolgáltatásainkat azért fejlesztettük ki, hogy levegyük a nyomtatás, nyomdai előállítás terhét a rendezvény- és kiállítás-szervezők válláról. Teljes körű szolgáltatásunkkal a rendezvény szervezésének minden szakaszában ellátjuk a felmerülő
nyomtatási igényeket.
Miért érdemes a Copy General szolgáltatását választani?
■ A szolgáltatás nem csak a rendezvény alatti, hanem az azt
megelőző és követő munkálatokra is kiterjed.
■ A megadott helyszínen akár a nap 24 órájában rendelkezésére
állunk és elvégezzük a nyomtatási megbízásait.
■ Projektmenedzserünk már előzetesen is rendelkezésre áll, hogy
biztosak lehessünk benne minden igényt pontosan felmértünk.
Nemzetközi rendezvény esetén angolul jól beszélő projektmenedzsert is tudunk a feladat elvégzésére dedikálni.
■ Cégünk megbízható háttérrel és 21 év tapasztalatával rendelkezik. Eddigi működésünk során belföldi és külföldi konferenciaszervezők százaival dolgoztunk.

■ Gyártási kapacitásunk teljes köre a megbízóink rendelkezésére
áll, ebbe beletartozik a digitális nyomtatás, a széles formátumú
nyomtatás, a házhoz szállítás és a kiegészítő anyagokat biztosító beszállítókról szerzett helyi ismeretek.
Szolgáltatásaink listája:
■ Színes és fekete-fehér digitális nyomtatás A4-A3 méretben,
befejező műveletekkel, kötészettel: meghívók, programfüzetek, absztraktok, kivonatok.
■ Széles formátumú színes és fekete-fehér nyomtatás, kasírozással, laminálással; prezentációs táblák, poszterek, bannerek
készítése. Igény esetén állványok, standok biztosítása.
■ Helyszínen kihelyezett gépek és képzett kezelőszemélyzet biztosítása.
■ CD/DVD, névjegykártya, megszemélyesített anyagok, logóval
ellátott konferencia csomagok biztosítása.
Könnyítse meg konferenciái szervezését, és hagyja, hogy a nyomtatás felelősségét levegyük a válláról! Nyomdai kapacitásunknak
köszönhetően nálunk nem napok, hanem mindössze órák alatt
készülhetnek el megrendelései.
Várjuk érdeklődését a sales@copygeneral.hu e-mail
címen vagy a 06-20/424-4845-ös telefonszámon.
Cégünkről bővebb információ: www.copygeneral.hu
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MAGYAR TURIZMUS ZRT.
MAGYAR KONGRESSZUSI IGAZGATÓSÁG HÍREI
FERENCZY ANIKÓ IGAZGATÓTÓL
Jelentős növekedés a KNP pályázatok számában
A korábbi évekhez viszonyítva jelentősen megnőtt a tudományos egyesületek és szakmai szervezetek által a Konferencia
Nagyköveti Programra benyújtott pályázatok száma, amelynek
legfőbb célja nemzetközi prezentációk támogatása annak érdekében, hogy minél több nemzetközi kongresszust tudjunk
Magyarországon szervezni. 2012. év augusztusáig 17 pályázat érkezett be. (2011. évben összesen 12 pályázatot nyújtottak be). A 2012-ben elbírált pályázatok eredményeképpen 3
nemzetközi konferencia már biztosan Magyarországon kerül
megrendezésre, mely várhatóan mintegy 4000 vendégéjszakát fog generálni. További 6 pályázat esetében az év hátralevő
részében születik döntés.
ICCA Workshop Dublin
A Magyar Kongresszusi Igazgatóság is képviseltette magát a
dublini ICCA Sector Destination Marketing European Client/
Supplier Business Workshopon 2012. június 28-30 között. A
workshopon 15 európai kongresszusi iroda és szervező cég
vett részt egy-egy nemzetközi hírű professzor kíséretében, aki
döntéshozó/előkészítő egy nemzetközi tudományos kongreszszus helyszínválasztásával kapcsolatban.
Az MKI-t Sipos Alice képviselte, Dr. Katona Gábor Fül- OrrGégész professzorral, aki az európai Gyermek Fül- Orr- Gége
Szövetség (ESPO) nevében vett részt. Az irodáknak 15 perc
állt rendelkezésére, hogy bemutatkozzanak és az egyes ren-

dezvényeknek helyszínt ajánljanak saját városukban, országukban. A workshop jelentősége, hogy kis létszámú csoportban nyílik lehetőség személyes kapcsolatot kialakítani, olyan
részletekre is kitérni, amelyeket az általános kiírások nem tartalmaznak és felhívhatjuk a ﬁgyelmet a desztinációra és az általuk nem ismert helyszínekre. Magyarország potenciálisan 5
több ezer fős konferenciára pályázhat a jövőben.
Őszi szezonnyitó Workshop a Kölcsey központban
Debrecenben ’Gondolatébresztő műhely’ címmel workshopot
szervezett a Hotel Lycium**** szakmai partnerei és a helyi tudományos élet képviselőinek 2012. szeptember 5-én. A rendezvény fővédnöke, Dr. Papp László, Debrecen alpolgármestere tájékoztatást adott Debrecen fejlesztési terveiről. Többek
között Ferenczy Anikó, az MKI Igazgatója is előadást tartott
a Magyar Turizmus Zrt. által nyújtott konferenciatámogatási
lehetőségekről, különös tekintettel a Konferencia Nagyköveti
Programra. A rendezvény jelentősége az MKI számára, hogy
az előadáson elhangzottak alapján elősegítse az egyetemi tudományos élet szereplőivel való szorosabb együttműködést,
több nemzetközi esemény Debrecenbe vagy Magyarországra
hozatalával növelje a kongresszusi turizmus által elért eredményeket és erősítse az egyetem hírnevét.
2012. szeptember 27.
Elérhetőség: hcb@itthon.hu

Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége
MEGKAPTÁK OKLEVELÜKET
AZ EACA ÜGYNÖKSÉGI KÉPZÉSÉNEK ELSŐ RÉSZTVEVŐI
Az EACA (European Association of Communications Agencies) hat modulos, először meghirdetett ügynökségi képzésének
első évada lezárult az áprilisi vizsgával, melynek eredményei
most kerültek nyilvánosságra. Több mint 30 országból jelentkeztek a képzésre, melyet egy magyar résztvevő is sikerrel teljesített.
Az április 19-én tartott vizsga eredményei a napokban érkeztek meg a résztvevőkhöz, akik több mint 30 országból vettek
részt az EACA online ügynökségi képzésén, majd az azt követő, szintén online vizsgán. Az első tanfolyamról nagyon sok
pozitív visszajelzés érkezett, emellett a szervezők is rengeteg
tapasztalatot szereztek – ezek birtokában, valamint a tanulók visszajelzései alapján az EACA tovább fogja fejleszteni a
képzést, hogy a következő években még hatékonyabban tudják segíteni a reklámszakma új generációját. A tanfolyam teljes anyaga hat modulból áll, amelyek abban segítenek, hogy
a tanfolyam résztvevői jobban átlássák a reklámszakma olyan
folyamatait is, melyek a napi munkavégzés során nem kerülnek
előtérbe, hanem sokkal inkább a háttérben zajlanak. Emellett

a különböző briefek értelmezése, a
kreatív ötletek megvalósítása, vagy
éppen az ügyfelek üzleti folyamatainak megértése is a tanagyag részét képezi.
Magyarországon csak a MAKSZ tagügynökségek dolgozói
számára volt elérhető a képzés, amelyet a Maximize munkatársa, Kabai Júlia is sikerrel végzett el.
Dominic Lyle, az EACA igazgatója elmondta, hogy az első képzés és vizsga tapasztalatai is rendkívül pozitívak: „Gyakorlatilag a vizsgán résztvevők több mint fele jó eredményt ért el, tíz
vizsgázóból egy pedig kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ezért
szeretnék gratulálni az új generációnak az elért eredményekhez! Biztos vagyok abban, hogy a képzésen szerzett tudás birtokában még hatékonyabban tudnak majd helytállni későbbi
karrierjük során.”
Október elsejétől lehet jelentkezni a második generációs EAC
képzésre, amely az ideihez hasonlóan ismét csak a MAKSZ
tagügynökségek dolgozói számára érhető el. A második kurzus záróvizsgáját 2013. február 25-én tartják.
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CANNES LIONS KIÁLLÍTÁS ÉS NEW BUSINESS
KONFERENCIA A REKLÁMFESZTEN
A Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége
(MAKSZ) idén is izgalmas programokkal készült a szeptember 18-tól 21-ig megtartott ReklámFesztre. Szeptember 21én egy mostanában sokakat foglalkoztató téma köré építettek
fel egy egész napos eseményt, a New Business Konferenciát
amelyen a szakma által régóta feszegetett kérdésekre kerestek válaszokat. Az eseményen az ügynökségi és az ügyféloldal
is képviseltette magát, ráadásul nem csak a hazai pályáról, hiszen több nemzetközi vezető is felszólalt, akik mind a new business-re szakosodtak. Az ügyféloldalról érkező előadóktól is
érdekes információkhoz juthattak a résztvevők: megtudhatták
például, hogy mi alapján választanak kommunikációs partnert
a nemzetközi márkákért felelős ügyfelek. A nap során rengeteg érdekes előadás és kerekasztal is várta a látogatókat.
A zárónapi konferencia mellett a MAKSZ – a Vodafone támogatásával – az esemény egész idejére kiállítást szervezett az
idei Cannes Lions Press és Outdoor kategóriáinak győztes alkotásaiból. A kiállítást az utolsó napon, a New Business Konferencia után a Cannes Lions Party zárta, ezzel párhuzamosan
pedig az IAB café is várta a látogatókat a cég 15. születésnapjának megünneplésére. Az est során a Cannes Lions Film, Film
Craft, Media, Promo & Activation, Direct és Design kategóriákban nyertes munkáit lehetett megtekinteni.
A MAKSZ ReklámFesztre szervezett programjaival a szakma
szereplői közötti párbeszédet kívánta erősíteni, de azt is fontos célként emelte ki, hogy segítse a mindennapi munkájukat
és hozzájáruljon a további fejlődésükhöz.

11. EFFIE REKLÁMHATÉKONYSÁGI VERSENY
A 11. magyarországi EFFIE reklámhatékonysági verseny a nyári szünet után a zsűrizéssel
folytatódott szeptember
elején.
Az idén rekordszámú nevezést a szokásos módon, két fordulóban bírálta a szakmai zsűri a Sanoma budapesti székházában. A két napos zsűrizés eredményeként elkészült a shortlist, ami hamarosan megtekinthető lesz a verseny honlapján, a
www.efﬁe.hu oldalon is. Idén ráadásul eggyel több kategóriában nevezhettek az ügynökségek, hiszen a szokásos 11 mellett egy újabbal, a Big Marketing Idea-val bővült a lista. A 12
kategória valamelyikében shortlistre kerülő kampányok alkotói
kezdhetnek izgulni, hiszen az október 18-án, a Nemzeti Színházban tartandó díjátadó gálán kiderül, hogy kik lesznek a
11. EFFIE verseny győztesei, akik hazavihetik az idei Platina,
Arany, Ezüst és Bronz szobrokat. Az itthon a Reklám Világszövetség (IAA) Magyar tagozata és a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) által szervezett
EFFIE díj a marketing és kommunikációs szakma egyik világszerte legkiemelkedőbb elismerése, amelyet a New York-i
Amerikai Marketing Szövetség (New York AMA) alapított 1968ban. Az EFFIE célja az olyan, hatékony reklámkampányok méltatása, amelyek az adott piaci környezetben ténylegesen beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, vagyis ez az egyetlen
olyan szakmai díj, amely a reklám mögötti valódi célt, az eredményességet díjazza.

A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége
Különleges helyszínen, a margitszigeti Bringó Vár teraszán tartotta legutóbbi elnökségi ülését a MUISZ. Az ülés meghívott
vendége Lasztovicza Jenő, az Országgyűlés Sport- és Turizmusbizottságának alelnöke volt, akinek a jelenlévők részletesen feltárták az utazási szakmát érintő legfontosabb problémákat. Többek között témák voltak:
■ a Malév megszünéséből adódó forgalomvisszaesés, elsősorban a MICE területén,
■ a fapados légitársaságok előretörése miatt a kisebb költésű
vendégkör előtérbe kerülése,

■ a jogosulatlan utazásszervezés szankcionálásának hiánya,
a SZÉP kártya hátrányai az utazási irodák szempontjából,
■ az utazási irodai rendelet korszerűsítésének szükségessége,
■ Budapest turizmusának rendezetlensége, egy átfogó koncepció és összefogás hiánya.
A MUISZ nagyon bízik abban, hogy a párbeszéd eredményeként a politikai vezetés partner lesz az építő javaslatok megvalósításában.
hatnak majd az érdeklődők. Bordos László Zsolt nemzetközileg elismert videomapping művész (a verseny
szakértője, a zsűri tagja) is felajánlott egy különdíjat. Az általa kiválasztott
pályamű alkotója megbízási szerződés alapján együtt dolgozhat egy Bordos.ArtWorks projektben a művésszel.
Az idei Paint Up! döntő a Café Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál nyitó eseménye lesz.
A nagy érdeklődésre való tekintettel a pályázat beadási határidejét 2012.
szeptember 24-ig meghosszabbították a szervezők. A Műcsarnok homlokzatához igazodó, 3 perces, zenei aláfestéssel ellátott „épületmozgató”
animációikat eddig az időpontig juttathatják el az alkotók a kiíró Visualpowerhez. A nyílt versenyben bárki részt vehet, aki szeretné kipróbálni a
hazánkban még kevésbé ismert architekturális vetítés (videomapping) műfaját.
Bővebb információ: http://paintup.visualpower.hu

MILLIÓS FŐDÍJ AZ IDEI PAINT UP! VERSENY GYŐZTESÉNEK
Idén is több millió forint összértékben díjazzák a Paint Up! virtuális épületfestő pályázat győzteseit. Az animáció készítőknek kiírt, különleges megmérettetésen az első helyezett egy 1 milliós MacBook Pro Retina laptoppal,
a második egy több mint fél millió forintot érő projektorral, a 3. pedig egy
közel 400 ezer forintos videókeverővel gazdagodhat.
Az október 6-án, a Hősök terén megrendezendő döntő során a nézők is
kiválaszthatják személyes kedvenceiket, alapdíjas SMS-ben szavazhatnak
majd arra a pályázóra, akinek a épület mapping műfajában készülő munkáját szívesen látnák a Budapesti Karácsonyi Vásár ideje alatt.
A közönség által legjobbnak tartott 3 mű alkotója igazán különleges munkalehetőséget kap: díjazás ellenében, egy-egy 3 perc időtartamú animációt
készíthetnek a budapesti Vörösmarty téren található Gerbeaud Házra, melyet a 2012. évi Budapesti Karácsonyi vásár alkalmával, 1 hónapon át lát-
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Elj kör
pihenj zöldben!

MEGHÍVÓ
Danubius
Családi Zöld Nap
a Feneketlen-tónál
2012. október 7. vasárnap
10.00 - 17.00 óra
A 40 éves Danubius számára
a hagyományok őrzése mellett
a legnagyobb érték a természet
megóvása, hogy a következő
nemzedékek még zöldebb
környezetben gyönyörködhessenek.
Családi Zöld Napunk programjait
a TERMÉSZET szeretete
és védelme ihlette.
Várunk minden korosztályt
a zöldbe egy ismeretterjesztő
és szórakoztató vasárnapi
időtöltésre!

Élj környezettudatosan,
pihenj zöldben október 7-én,
a Feneketlen-tónál!
A 40 éves Danubius
és együttműködő partnerei
izgalmas programokkal várják
Önt családjával, barátaival!

Â Vízlábnyom Roadshow
WWF Magyarország

Â Kisállat bemutató, erdő-rét-víz-hegy játékok
Budai Sas Hegy Természetvédelmi Terület

Â Madárvilág - fészkek, odúk, tollak, memória játékok, színezők
Magyar Madártani Egyesület

Â Természet élménysátor
varázsló manóval, a természet hangszereivel,
festőnövényekkel, kóstolással, énekes és népmesemondóval

Â Vezetett séták a Budai Arborétumban
Â Természet & képzőművészet foglalkozások
Szépművészeti Múzeum

Â Játékosan a hulladék megelőzésről és szelektív gyűjtésről
ÖKO-PACK játszóház

A felhőtlen családi
kikapcsolódáshoz
a Danubius

Hotel Flamenco

Â Szépségápolási, bőrápolási tanácsadás
Bioderma

Â Megmozgatjuk a zöldben!
Danubius Premier Fitness a 4 x jegyében, 4 korosztálynak, játékos erőfelmérő
gyakorlatok,életmód és táplálkozási tanácsadás, hasizom, hátizom felmérés

étterme kedvezményes étel-ital
kínálattal járul hozzá.
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ÉLJ KÖRNYEZETTUDATOSAN, PIHENJ ZÖLDBEN!
DANUBIUS CSALÁDI ZÖLD NAP
2012. OKTÓBER 7-ÉN A FENEKETLEN-TÓNÁL
ÉS A DANUBIUS HOTEL FLAMENCO SZÁLLODÁBAN
A 40 éves Danubius számára a hagyományok őrzése mellett a legnagyobb
érték a természet megóvása, hogy a
következő nemzedékek még zöldebb
környezetben gyönyörködhessenek
és pihenhessenek. A szállodavállalat egész éven átívelő jubileumi esemény sorozatának őszi állomása egy
ismeretterjesztő és szórakoztató családi nap, melynek programjait a Danubius Goes Green jegyében a természet szeretete és védelme ihlette.
A Danubius és együttműködő partnerei környezettudatos zöld programokkal várják a családokat ezen a
napon a Feneketlen-tó körüli hatalmas zöld parkba. Interaktív játékok
és foglalkozások tudatosítják, milyen
fontos szerepe van rohanó világunk-

bemutató, varázsló erdei manó, szelektív hulladékgyűjtést tanító játékok,
termés felismerés és erdei növénykóstoló, diótörés, célbadobás, soproni szőlő és mustkóstoló, vezetett
arborétumi séta, ügyességfejlesztő játékok, kutyás bemutató színesítik a vasárnapi programot. Bemutatkoznak a szállodavállalat gyönyörű
természeti környezetben fekvő vidéki
szállodái, a Danubius Premier Fitness
animátorai a 4 x jegyében átmozgat-

ban a vizeknek, erdőknek, a természetes élővilágnak és játékosan tanítanak minden korosztályt, hogyan
óvhatjuk környezetünket a hétköznapokban. A Danubius Családi Zöld Napon képviselteti magát többek között
a WWF Magyarország Vízlábnyom
Roadshow, a Budai Sas-hegy Természetvédelmi terület, a Budai Arborétum, a Magyar Madártani Egyesület,
az Öko-Pack Játszóház, a Cerberos
Állatvédő Egyesület, a Szépművészeti Múzeum és a Bioderma. Kisállat

ják a 4 korosztályt a zöldben. Kicsik
és nagyok választhatnak a manó torna, dance ízelítő, 50+ és jóga közül,
lesznek játékos erőfelmérő gyakorlatok, életmód és táplálkozási tanácsadás. A Danubius Hotel Flamenco
kedvezményes étel-ital kínálata biztosítja a gondtalan családi szórakozást, a környezettudatos érdeklődők
zöld kvíz nyereményjátékon vehetnek
részt.
Részletes program:
www.danubiushotels.hu/zoldnap
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NÁLUNK NEM ELÉG A JÓ. A KIVÁLÓRA TÖREKSZÜNK!
KÜLÖNLEGES ÚJDONSÁGOK A HOTEL CARAMELL****
TRÉNING- ÉS KONFERENCIAKÖZPONTJÁBAN
„A jó sohasem elég
jó. Kiválónak kell lenni” – vallja az ismert
menedzsment guru,
Jim Collins nyomán
a Hotel Caramell****
vezetősége. Különösen igaz ez napjainkban, amikor minden
korábbinál fontosabb, hogy egy szálloda költséghatékonyan
tudjon kiemelkedő minőségű , átfogó szolgáltatást adni.
A Hotel Caramell****, az ország első holisztikus gyógy-, wellness- és konferenciaszállodája, vendégei megelégedésére
hosszú ideje kínál egy
helyen teljes körű természetgyógyászati,
holisztikus és ezoterikus szolgáltatásokat, amelyek hagyományosan nagyszerű
kísérő programjai a
vállalati
rendezvényeknek. A helyszín
a tréningek, a holisztikus csapatépítő rendezvények, a gálavacsorák vendégeink
számára nyújtanak kellemesen felidézhető emlékeket.
Ez év őszétől azonban
még ennél is sokkal többet kínálunk.
A 2012 októberében megnyíló 150 fős új konferenciateremben,
a leválasztható 135 négyzetméteres Mantra teremben, a szálloda közvetlen szomszédságában lévő 140 négyzetméteres
Rosato rendezvényteremben a legkorszerűbb technikai megoldások segítik az előadókat és a résztvevőket a szellem intenzív, de kellemes „megtornáztatásában”. Speciális csapatépítési, kommunikációs, vezetőképzési programok helyszíne
a területünkön található Kristály Torony kalandpark, amelyhez
hasonló a világon csak 3 országban található. A háromszintes,
kalandpályán minden generáció megtalálja a számítását. Az
egy időben 120 fő kalandozását lehetővé tevő Kristály Torony
a több mint egy kilométer hosszú pályavonalával, az óriás hintával és a közel 200 méteres Flying Fox csúszással kifejezetten
alkalmas különleges rendezvények, találkozók, céges csapatépítő tréningek lebonyolítására.
Tudjuk, hogy egy tréning megszervezése, egy rangos konferencia előkészítése
és lebonyolítása óriási idő- és energia
befektetést igényel a
szervezőktől. Ezért a

Hotelünkben és a hozzá tartozó kiemelkedő felszereltségű oktatási központunkban az
ősztől – az ország legismertebb, legelismertebb trénerei, konferencia szervezői közé
tartozó szakemberek irányításával - vállaljuk vállalati tréningek, konferenciák „kulcsrakész” megszervezését is!
A Hotel Caramellben**** természetes, hogy a test, a lélek és a szellem egységének megteremtése a konferenciákon, tréningeken is főszerepet játszik.
A kényelmesen berendezett előtér, a pihenősarkok, a harmonikusan kialakított fény- és hangviszonyok és természetesen
a szálloda több mint 60 különböző masszázs és kényeztető
szolgáltatása hatékonyan segíti a programok környezetében
oly fontos relaxációt,
kikapcsolódást.
A bükfürdői Hotel Caramell**** az hely, ahol
megszűnik a rohanás
és mindent körülölel
a tökéletes harmónia.
Így van ez a Villa Rosato Garden Pizzeria
és Coctail bárunkban
is, valamint a megújult Büki Gyógy és Élményfürdőben megnyílt friss éttermünkben, a Bistro Verde-ben!
A 2012 nyarán kibővült, 50 éves múltra visszatekintő Büki
Gyógy és Élményfürdő európai szintű szaunavilága mellett kialakított önkiszolgáló étterem modern és egészséges ételekkel
várja vendégeit. A hangulatos nyitott és zárt terekkel rendelkező létesítmény az egész évben – igény esetén meghosszabbított nyitvatartással várja a fürdőzés, szaunázás szerelmeseit!
Ne felejtse: Hotel Caramell****
Pihenni, tanulni bárhol tud. Nálunk újjászületik!
H-9740 Bükfürdő, Európa út 18.
Tel.: +36 (94) 558-030, fax: +36 (94) 558-031
Web: www.hotelcaramell.hu, www.kristalytorony.hu,
www.villarosato.hu, www.bistroverde.hu
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„Van néhány
olyan hely a világon,
mint ez”

VENDÉGLÁTÁS
EXKLUZÍV, TÖRTÉNELMI
KÖRNYEZETBEN
HALÁSZBÁSTYA ÉTTEREM

TEREINK
•
•
•
•

HALÁSZBÁSTYA ÉTTEREM 1014 Budapest, Halászbástya - Északi Híradástorony
Tel.: +36 1 201 6935, +36 30 829 1788, +36 30 543 9431 | e-mail: sales@halaszbastya.eu www.halaszbastya.eu
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XV. Szarvasgomba-vadászat
Szilvásvárad, Szalajka-völgy

2012. október 6.
Programok
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Részvételi díj: 19 900 Ft/fő

Lovas Étterem

Szilvásvárad, Szalajka völgy
Telefon: +36 36/564-057 vagy
Gál Gábor: +36 30/955 21 80

E-mail: lovasetterem@t-online.hu
Web: www.lovasetterem.hu
Facebook: www.facebook.com/lovasetterem
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ETO PARK HOTEL**** BUSINESS & STADIUM
KONFERENCIÁBAN IS NÉGYCSILLAGOS

Megnyitott az ETO PARK HOTEL**** Business & Stadium,
Győr, amely rövid időn belül Nyugat-Dunántúl vezető konferencia- és rendezvény szállodájává válhat. Magyarország legkorszerűbb Stadionjára néző szobáival különleges és újszerű
tematikát képez a magyar szállodai piacon.
Üzletemberekre szabva
Az ETO PARK HOTEL**** Business & Stadium, Győr kifejezetten az üzleti szolgáltatásokra specializálódott. A 103 szobát,
amelyből 5 lakosztály, 2 pedig mozgáskorlátozottaknak lett kialakítva, az üzleti utazók igényeihez igazították. A kényelem és
a komfort elsődleges, mindez luxusérzettel párosul a 25 és 50
m²-es szobákban, lakosztályokban. A szobák felszereltsége a
teljesség igénye nélkül: LCD LED hotel TV műholdas
csatornákkal, íróasztal állítható lámpával, ingyenes,
nagy sebességű Internet (Wi-Fi), hangszigetelt ablakok, laptop méretű széf. A szálloda szolgáltatásait színesíti a business corner, ahol a vendégek irodai
szolgáltatásokat vehetnek igénybe.

számú eseményeket lehet szervezni. Speciális termék a stadionesküvő, azoknak, akik extrém környezetben, igazi négycsillagos menyegzőn kötnék össze életüket.
Kivételes panoráma, fenséges ízek
A szálloda TEMPESTAS BAR-ja egy feszes munkanap után kínál kellemes kikapcsolódást, de alkalmas helyszín üzleti megbeszélésekhez is. Az exkluzív, 100-140 fő befogadására alkalmas NARRABO étterem kivételes stadionpanorámával,
látványkonyhával, korszerű, a’la carte kínálatával a sikeres találkozások helye.
További részletek:
www.etoparkhotel.hu

Csúcstechnológia a konferenciákon
A szállodában 1 000 m²-en színvonalas rendezvények megrendezésére nyílik lehetőség, a szekcionálható, multifunkciós termek több száz fő befogadására alkalmasak. Ez a hotel jelenleg a Dunántúl
legnagyobb befogadóképességű konferenciaszállodája. A szálloda a ma elérhető legmodernebb audiovizuális- és hangtechnikai eszközökkel és berendezésekkel rendelkezik. A 400 m²-es ARRABONA
Bálterem oszlop nélküli, elegáns tér, ahol nagy lét-
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****
Hotel Magyar Király****

Kupola terem
Az impozáns földszinti bálterem üvegkupolája alatt több száz fôs konferenciák, bálok, fogadások, díszvacsorák, esküvôk lebonyolítása sem jelenthet gondot.
A Kupola terem melletti szekciótermeinkkel karöltve biztosítjuk rendezvényükön a zavartalan, nyugodt munka és a szeparált vendéglátás lehetôségét.

Szen
Szent István terem
H
Ha egy elegáns szálloda kifogástalan konferencia helyszínét keresi, készséggel
ajánljuk a 250 fôs termet, amely mobil falakkal percek alatt 3 szekcióteremmé
alakítható át.A Szent István termek külön-külön és együttesen is nagyszerû helyiztosíta
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Csapatépítô tréningekhez, kötetlen összejövetelekhez vagy akár baráti beszélCsapatépítô tréningekhez, kötetlen összejövetelekhez vagy akár baráti beszélgetésekhez is különleges helyszínt biztosít, az eredeti fehérvári várfal tégláiból
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Hotel Magyar Király****
****
Hotel
H-8000 Székesfehérvár, Fô
u. 10.Magyar
· Tel.: +36Király
22 311 262 · Fax: +36 22 327 788
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A hegy magasságával az élen,
megújulva megszépülve,
újra a régi lendületben, már terasszal is!
A gombamód szaporodó távol-keleti sushi bárok, éttermek, tengerében, mind minőségben, egyedi
helyszín mivoltában, választékban és szolgáltatásokban, egy hegy magasságával emelkedik ki a Japán
étkezési kultúra immár 21 évvel ezelőtt hazánkba akkreditált „nagykövete”, a Fuji Japán étterem.

A

Miért is érdemes ellátogatnunk
a Fuji étterembe, mi a siker titka?

www.fujirestaurant.hu
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TELEKI-DEGENFELD KASTÉLYSZÁLLÓ **** – SZIRÁK
AZ ÚJJÁÉLEDT TÖRTÉNELEM
Az 1748-ban épült Teleki-Degenfeld kastély az egyik legszebb
barokk kastély, Budapesttől 75 km-re, a Cserhát hegység lábánál, Szirákon.1985-től három csillagos, 1998-tól pedig négy csillagos szállodaként működik. 2002-től pedig a világ számos országát átfogó Forever Resorts nemzetközi üdülési láncolatának egyik
gyöngyszeme.
A Teleki-Degenfeld Kastélyszálló**** egyszerre nyújtja vendégeinek a történelmi barokk környezetet, a természet harmóniáját és a
XXI. század magas szintű szolgáltatásait.
A kastélyszállót, a természet lenyűgöző és kikapcsoló közelségén, valamint a számtalan programlehetőségen kívül különlegessé teszi, hogy a kastély valaha a nagyhírű Teleki-Degenfeld gróﬁ
család tulajdonában állt.
A kastélyt egy 5 hektáros természetvédelmi oltalom alatt álló őspark öleli körül. Több száz éves fái, ritka növényei a kora reggeli
madárcsicsergés, a sétára hívó romantikus ösvények és nem utolsó sorban a kristálytiszta levegő valódi felfrissülést kínál.
A Kastélyszálló 27 kétágyas fürdőszobás szobával és lakosztállyal
rendelkezik. Szobák a kastély főépületében, szárnyépületeiben és
a wellness központjában is foglalhatóak. A Kastély főépületi szobáinak alapterülete, korhű berendezése, süvegboltíves mennyezete és a teljes miliő tökéletesen felidézi a XVIII. század elegan-

ciáját. A Kastély szárnyépületi szobái a főépület nyugati és keleti
oldalán találhatók, szintén korhű berendezéssel.
A Magyar Szakácsok és Cukrászok Szövetsége és a Gasztronómiai Újságírók Nemzetközi Szövetsége védnöki táblája már önmagában is garantálja a kastélyszálló éttermének kiválóságát. Az
igen széles étlap a magyaros konyha ismert ízei mellett széles választékát kínálja a vad- és halételeknek, szárnyasoknak, grillezett
és nyárson sült különlegességeknek.
Az étterem borválasztéka a magyar történelmi borvidékek legjobb
pincészeteinek kínálatát reprezentálja Villánytól Egerig, Soprontól Mórahalomig. Bor- és pálinkakóstoló, grillparty és cigányzenés
csárdaparty színesítik a hotel rendezvénykínálatát, melyek helyszínéül az elegáns étterem, a mellette található borozó és kastély
csárda, de akár a kastély parkja is szolgálhat.
Az aktív pihenés kedvelői többek között a következő szolgáltatások közül választhatnak: automata tekepálya, játékterem
(biliárd,darts, tájfun asztal, asztalifoci), tenisz, asztalitenisz, lengőteke, szabadtéri sakk, valamint igény szerint szervezünk lovas-

oktatást, tereplovaglást és lovastúrákat is. A Kastélyszálló és a
hozzá tartozó hatalmas őspark reprezentatív környezetet biztosít rendezvények, fogadások, konferenciák megtartására, továbbá várja a pihenésre, aktív kikapcsolódásra vágyókat.
A Teleki-Degenfeld Kastélyszálló **** nevéhez méltóan – a legideálisabb helyszíne konferenciák, tanácskozások, értekezletek, fogadások, tréningek, bálok, bemutatók, kiállítások, esküvők és egyéb
üzleti, illetve magánjellegű összejövetelek lebonyolításának. Felkészült, tapasztalt kollégáink, a technikai feltételek, és a minden
igényhez rugalmasan igazítható szolgáltatásaink alapvető garanciát jelentenek. Célunk, hogy vendégeink felejthetetlen élményekkel gazdagodva, új energiával feltöltve térjenek haza! Legyen szó
egy nemzetközi konferenciáról, üzleti találkozóról, csapatépítő
tréningről, exkluzív vacsoráról, esküvőről a tökéletes rendezvények megvalósításán fáradozunk! A hely szelleme és atmoszférája, a professzionális technikai körülmények mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a legfontosabb szakmai események igazán
betöltsék küldetésüket, hosszú távú élményt biztosítva partnereinknek, üzletfeleinknek. A rugalmas konferenciaszervező csapat és a kastélyszálló professzionális szolgáltatásai felejthetetlen élménnyé teszik a rendezvényeket. Konferencia termeinkkel
(Díszterem, Szalon, Kistárgyaló, Könyvtár, Galéria, Pinceborozó,
Éttermi különterem, Étterem , Kastély Csárda), valamint számos
kulturális-, sport- és szabadidős programmal, a nyugodt természeti környezettel és az egyedülálló vendégszeretettel garantáljuk
a rendezvények sikerességét.
Várjuk szeretettel a történelmet kedvelő vendégeket korhű környezetben.
Teleki-Degenfeld Kastélyszálló **** vezetősége
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KASTÉLYHOTEL és
RENDEZVÉNYKÖZPONT

Jöjjön el és élje át
a La Contessa
Kastélyhotel varázsát!
Felhőtlen pihenés,
wellness kényeztetés,
exkluzív környezetben a
páratlan szépségű
Szilvásváradon!

ÍZELÍTŐÜL MINDEN IGÉNYT
KIELÉGÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:
- Kastély és Udvarház 80 db exkluzív
kétágyas szobával
- állatbarát szobák, saját szaunás fürdőszobák
- beépített kandalló, jakuzzival felszerelt panoráma
teraszos lakosztályok
- 7 hektáros zöldövezet
- elegáns a’la carte Erzsébet Étterem
- ételköltemények a hazai és a nemzetközi
konyha világából
- helyi specialitások: friss pisztráng, szarvasgomba
- La Contessa koktélbár,
- panoráma Grill terasz
- 650 m2-es wellness részleg
- kül- és beltéri medencék, élmény elemek,
- szaunák, gőzkamrák és széles masszázs kínálat
- Szalajka Rendezvényközpont 200 m2-es
konferenciateremmel, legmodernebb technikai
felszereltséggel
- bowling és squash pálya, biliárd
- helyi látványosságok: Lipicai Ménes, Szalajka-völgy
Fátyol vízeséssel, pisztrángos tavak...
IGAZI KASTÉLY ÉLMÉNY!
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BELLEVUE KONFERENCIA ÉS WELLNESS HOTEL****
A Bellevue Hotel**** az Esztergom belvárosától 5 km-re fekvő Búbánatvölgyben, a Duna-Ipoly Nemzeti Park határán található. Szállodánkban 80 igényesen berendezett szoba várja a pihenni vágyókat.
Tiffany éttermünkben az ínyencek izgalmas íz-utazást tehetnek a
gasztronómia világában.
Wellness központunkban élménymedence, gyerekmedence, melegvizes pihenőmedence, jacuzzi, ﬁnn- és bioszauna, illatkamra, sókabin,
gőzkabin, napozóterasz szolgálja Vendégeink tökéletes kikapcsolódását.
215 m²-es konferencia termünk ideális színhelye kisebb és nagyobb
létszámú rendezvények, tréningek, konferenciák, és esküvők megszervezésére.

Bellevue Konferencia és Wellness Hotel****
H-2500 Esztergom-Búbánatvölgy, Őrtorony utca 49.
Tel.: 33/510-810; 33/510-818 Fax: 33/510-811
Email: info@bellevuehotel.hu; sales@bellevuehotel.hu
www.bellevuehotel.hu

HUNGEXPO: SZOLGÁLTATÁSI KIÁLLÍTÁSCSOKOR OKTÓBERBEN
Négy kiállítás, négy szakma képviselői mutatkoznak be a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. A szolgáltatási szektor új típusú kiállítási csokra az egyes ágazatok közötti kapcsolódási pontokra épülve jött létre: a nagy múltú HOVENTA
szálloda- és vendéglátó-ipari szakkiállítás, az évek óta vele egy időben megrendezett BUSINESS TRAVEL SHOW mellé az idei évben csatlakozott a HUNGEXPO új, üzleti szolgáltatásokat bemutató kiállítása, a SERVICE EXPO, valamint a
Humán Erőforrás Alapítvány által szervezett BUDAPEST CALLING nemzetközi call center szakkiállítás.
A négy szolgáltatási szakkiállítás egyidejű szervezésével az intenzív munka lehetőségét kínáljuk a szakembereknek.

A HOVENTA a szálloda- és vendéglátó-ipar beszállítóit hozza
egy fedél alá – és az idén az egyetlen ilyen rendezvény, - s közben interaktív találkozókkal, szakmai előadásokkal, workshopokkal és versenyekkel teletűzdelt programot kínál.
Október 16-án az Élelmezésvezetők konferenciájára, valamint
a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének Budapest régiós ülésére kerül sor. Ekkor indul a három napon át zajló Kreatív Konyha Fórum, amelyen tematikus napok keretében zajlanak a bemutatók.
Október 17-én lesz a Giropizza d’Europe régiós döntője, október 18-án pedig a MONIN mixerbajnokság zajlik. A Vendég
és Hotel lap is kapcsolódik a kiállításhoz: októberi BUSINESS
CLUB-ját a HOVENTA idejére és helyszínére időzítette. Mindezek mellett több más szakmai konferenciára is sor kerül, melyek programja a honlapon megtalálható.

Magyarországon és egész Kelet-Európában egyedülálló kiállítás a SERVICE EXPO, az üzleti szolgáltatások kiállítása, mely
az idén második alkalommal kerül megrendezésre a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. A kifejezetten szakmai jellegű
rendezvény a cégek hatékony működéséhez kíván hozzájárulni azzal, hogy egy helyre gyűjtve mutatja be a kis- és középvál-

lalkozásoknak a különböző típusú üzleti szolgáltatásokat.
A BUSINESS TRAVEL SHOW (BTS) Magyarország egyetlen
hivatásturisztikai kiállítása – a Turizmus Kft. és a HUNGEXPO
közös szervezésében. Üzleti utazóknak, céges utaztatóknak,
vállalati tanácskozások, tréningek és továbbképzések szervezőinek szól a kétnapos rendezvény, amelyen közel száz kiállító
- business szálloda, wellness- és kastélyhotel, utazási iroda,
rendezvényhelyszín, vendéglátóhely, konferencia- és rendezvényszervező cég - várja a vállalati ügyfeleket.
A BUDAPEST CALLING kiállítást a Humán Erőforrás Alapítvány szervezi. A modern gazdaságokban a vállalatok felismerték, hogy egyre fontosabb az ügyfelekkel való közvetlen, direkt
kapcsolatfelvétel, az információgyűjtés, és a visszacsatolás. A
korszerű technológia lehetővé teszi, hogy akár kontinenseken
átívelő szolgáltatásokat is hatékonyan lehessen menedzselni.
A kiállítással itthon is fórumot nyer ez a szakterület. A most
harmadszor jelentkező szakmai rendezvény célja - a szervezők
szerint - nem kevesebb, mint hogy Magyarország hosszabb
távon az egyik nemzetközi központjává váljon a call center típusú szolgáltatásoknak.
A HUNGEXPO Zrt. maga is szolgáltató cég, s időről időre
megújítja szoláltatásait: új formát kapnak, más módon jelennek meg, a korábban is bevált szakmai rendezvények új környezetbe kerülnek. Így van ez most is. A négy kiállítás különkülön már bizonyított, a HUNGEXPO és a társzervezők most
először „mesternégyesre” váltva számítanak a kiállítók és a
szakközönség elismerésére.
Bővebb információ: www.hungexpo.hu
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RÓKUSFALVY GÁBOR: „EGY ÖTLET CSAK AKKOR ÉR VALAMIT,
HA MEG IS LEHET VALÓSÍTANI”
A Budapesti Kommunkációs Főiskola 2012
szeptemberében induló
Kreatív event menedzsment (KEM) képzésén
térítésmentesen vehet
részt az a hallgató, aki
egyedi esemény-ötletével a legrátermettebbnek bizonyul a szakhoz
kapcsolódóan kiírt kreatív pályázaton. Az elbírálás szempontjairól, és a frissen
végzett rendezvényszervezők elhelyezkedési lehetőségeiről is faggattuk Rókusfalvy Gábor zsűritagot, aki nem
mellesleg olyan neves hazai szövetségek elnökségi tagja,
mint a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MaKSZ) vagy a Magyarországi Rendezvényszervezők és -Szolgáltatók Szövetsége (MaReSZ).
■ A „Mutasd magad lelKEM!” pályázaton a WAMP művészeti vásáron felállítandó Port.hu színpad programjait lehet megtervezni a következő nyolc hónapra. Milyen szakmai szempontokat ne hagyjon semmiféleképpen ﬁgyelmen
kívül az, aki kacérkodik a jelentkezés gondolatával?
– Bár a megbízó partnerek célcsoportja igencsak tág, az eseményen résztvevők száma már lehatároltabb csoportot jelöl.
Fontosnak tartom ezért, hogy a koncepció kidolgozásakor a
pályázók kellő ﬁgyelmet szenteljenek a kommunikációs üzenet
pontos megfogalmazására. Továbbá úgy gondolom, hogy csakis kidolgozott projekttervekkel éri meg pályázni, ezt magam
részéről a megvalósíthatóság és a többi pályamunkával való
összevethetőség miatt tartom elengedhetetlennek, de persze
azért is, mert az ötletek kivitelezhetősége jelen esetben a pályázatok kidolgozottságában fog megmutatkozni. Mivel költségvetési tervet is kérünk a projekthez, én személy szerint az
anyagi vonatkozásokra is részletekbe menően kitérnék.
■ A rendezvényszervezési tapasztalatokban nem, ámde
frappáns ötletekben bővelkedő jelentkezők számára melyek lehetnek szerinted a legnagyobb buktatók?
– Egy ötlet csakis akkor ér valamit, ha meg is lehet azt valósítani. Annak ellenére, hogy az előbb azt hangsúlyoztam, hogy határozott és részletes koncepcióval kell rendelkezni, arra is oda
érdemes odaﬁgyelni, hogy ne vesszünk el a lényegtelen részletekben. Az öncélú ötletek halálra vannak ítélve a szakmai zsűri
előtt. Hasonló mellényúlás továbbá az elhanyagolható üzenetek túlhangsúlyozása, a célcsoport szem elől tévesztése vagy
az aránytalanul nagy és indokolatlan anyagi ráfordítás.
■ Esetleg neked is van-e pár ötlet a tarsolyodban?
– Természetesen az embernek megindul a fantáziája ilyenkor,
de ezeket a verseny végéig megtartanám magamnak! (nevet)
■ A Kreatív Event Menedzser képzés végén a legjobb frissen végzettek gyakornoki programban folytathatják a ta-

pasztalatszerzést, többek között a Magyarországi Rendezvényszervezők és -Szolgáltatók Szövetségéhez is lehet
jelentkezni. Miért éri meg a hallgatóknak pont ezt a helyet
választania?
– Az itt eltöltött gyakorlat során azt tartjuk a leglényegesebbnek, hogy gyakornokaink minél többet lássanak és tapasztaljanak. Egyszerre természetesen csak egy feladatkörre kell
koncentrálni, ezek azonban igen változatosak lehetnek. A tárgyaláson való részvétel vagy egy prezentáció például ugyanolyan fontos lehet, mint egy catering kóstoló vagy éppen a
hostessek eligazítása. Általában arra is lehetőséget nyújtunk,
hogy gyakornokaink többféle rendezvénytípusba is belekóstoljanak, a legfontosabb viszont az, hogy olyan projektben is
dolgozhassanak, amit az elejétől a legvégéig nyomon tudnak
követni.
A szakmai gyakorlatot mi két fázisra osztjuk: az első időszakban a gyakornok lehetősége nyílik, hogy kicsit belekóstoljon
a szakmába: megismerkedik a kollegákkal, rálátást kap a cég
működésére és csak apróbb, kevésbé felelősségteljes feladatokkal foglalkozik. Ez a kezdeti fázis arra való, hogy megnézzük, kialakult-e az illetőben bármiféle kémia és elhivatottság
a szakma iránt, illetve, hogy érdemes-e neki egyáltalán rendezvényszervezéssel foglalkoznia. A szakmai kihívást jelentő,
úgynevezett „mélyvizes” feladatok csak a gyakorlati idő második felében jönnek.
■ Több mint tizenöt éve vezeted a hazai kommunikációs
piac egyik meghatározó event marketing-ügynökségét, a
Roxer Event & More-t. A seniorok mellett itt is foglalkoztattok esetleg rendezvényszervező-gyakornokokat?
– Természetesen, és ők is ugyanúgy csapattagok, mint bárki
más a cégben. A természetes evolúciós folyamat része, hogy
a gyakornokból junior, majd később, megfelelő tapasztalattal
a hátuk mögött senior munkatársakká váljanak. Bár kapacitásunkat és HR stratégiánkat még nem írta felül a gyakornoki
képzés, a tehetséges szakemberek mellett – legyen az gyakornok, vagy senior éppen – egyik ügynökség sem megy el szívesen.
■ Milyen ismereti-tapasztalati hátérrel rendelkezzen az,
aki szeretne hozzátok csatlakozni gyakornokként?
– Mivel pályakezdőkről beszélünk, nem várunk el előzetes
szakmai tapasztalatot vagy jártasságot a témában. Ez sok
esetben hátrányt is jelenthet, sokkal nehezebb ugyanis eltüntetni a rossz beidegződéseket, mint valamit egészen a nulláról megtanítani. A legeslegfontosabbnak mégis a szakma iránti alázatot tartom. Bár mostanában nagyon divatos, sokaknak
nagyon vonzó szakma a rendezvényszervezés, senkit ne tévesszen meg, itt is kőkemény munkáról van szó, annak ellenére, hogy valóban színes és változatos.Természetesen vannak
adottságok, amik elengedhetetlenek, de ezek hamar kiderülnek a közös munka során. A többi pedig már csak a kitartáson
és a kreativitáson múlik.
forrás:
Arts and Business
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(ANGLIA, LONDON – REGENT CSATORNA)
IKEA ÉJSZAKAI ÚSZÓPIAC

Szeptember 14-én a londoni Regent csatorna autentikus úszó
piaccá változott. Ikea termékek árasztották el a kanálist bemutatva a szezonális termékeket. Ötletes, merész, és legfőképpen hírértékű vállalkozás!

OLASZORSZÁG, MILÁNÓ
HÍREK A EUBEA-RŐL
Már dolgoznak az EuBEA zsűritagjai, hogy
kiválasszák Európa Legjobb Rendezvényét. Szeptember 13-án csütörtökön
kezdődött az értékelés, az utolsó ülést
október 1-én fogják tartani, a győzteseket
november 15-én Milánóban díjazzák!
Idén 146 rendezvényt értékelnek 17
európai országból (48,5%-os növekedés 2011 óta). A 7. EuBEA rendkívüli sikere részben a kiemelt publikációnak is
köszönhető, részben annak, hogy hetedik évéhez ért.
A rangos és nemzetközileg elismert zsűri miatt már a
kezdetektől kiemelkedett a többi díjátadó közül. A zsűri tagjai
rendezvény specialisták, kereskedelmi szakértők és a média
szakaemberei közül kerültek ki. Idén Carlo Hermes az olasz
Hermes&Partner cég ügyvezető igazgatója lesz a zsűri elnöke.
Carlo Hermes már 23 éve dolgozik a szakmában és nem kisebb
cégeknél foglalkozott kommunikációval és speciális rendezvények szervezésével, mint a British Airways, Olivetti and Enel,
2007-ben pedig a World Energy Congress igazgatója volt.
Az első szavazási kört követően a rövidlistás rendezvényeket
az összefoglalók alapján fogják értékelni egy plenáris ülésen,
ahol kikerülnek majd a győztesek.
A díjátadó ceremónia november 15-én kerül megrendezésre
Milánóban a Spazio Eventiquattro-ban.
forrás: besteventawards.com

USA, HOBOKEN
„REJTŐZKÖDŐ BÚTOROK”
A rendezvényt egy londoni ügynökség álmodta és valósította
meg. Az ázsiai úszópiac 11 úszó ladikból és 4 további kiállító
hajóból állt. A csatornát erre az estére hangulatos ázsiai piaccá változtatták. Minden hajó egy színvilágban pompázott, és
színészek fogadták az érdeklődőket és mutatták be az új kollekciókat.
forrás: eventmagazin.co.uk

A „Levél” – egy vékony, pehelykönnyű szék, a Folditure találmánya. A kollekció hamarosan bővül a „Cricket” elnevezésű
összehajtható alumínium asztallal.

Az asztalt Alexander Gendell tervezte. Az asztal és a szék is
olyan forgópántokkal és vasalásokkal lett kitalálva, hogy egy
üres teret másodperceken belül lehet akár étteremmé is változtatni a váratlan vendégek érkezésekor. A cég azt reméli,
hogy a bútor megváltoztatja az emberek hozzáállását a térhez
és lakásberendezéshez.
forrás: eventdesignmag.com
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Hírek a hazai rendezvényszervezés világából
Az EVENTER.HU szerkesztésében
PROMO DATA

MUISZ A RENDEZVÉNYTURIZMUS
VISSZAESÉSÉRŐL
A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége
elnökségi ülésén aggodalmát fejezte ki az Országgyűlés Sport
– és Turizmusbizottságának meghívott alelnökének, Lasztovicza Jenőnek, amiért a MALÉV megszűnése következtében
jelentősen visszaesett a forgalom - különösen a rendezvényturizmus, a MICE területén. A margitszigeti Bringó Vár teraszán
tartott ülésen a MUISz vezetői részletesen beszéltek az utazási szakmát érintő legfontosabb problémákról. A MALÉV csőd
következtében előállt gondok között említették, hogy előretörtek a fapados légitársaságok, s ezzel kisebb költésű vendégkör került előtérbe. Szankciókat sürgettek a jogosulatlan utazásszervezőkkel szemben, s jelezték a SZÉP kártya hátrányait
is az utazási irodák szempontjából. A MUISz elnöksége a parlamenti szakbizottság alelnöke előtt kifogásolta, hogy rendezetlen Budapest turizmusa és hiányzik egy átfogó koncepció
és az összefogás. A MUISz nagyon bízik abban, hogy a párbeszéd eredményeként a politikai vezetés partner lesz az építő
javaslatok megvalósításában - tájékoztatott a szakmai szövetség.
(Turizmus Online, 2012.09.02.)

SZIGET: EURÓPA LEGJOBB FESZTIVÁLJA
379 ezren vettek részt augusztus 5-13. között az idei 20. Sziget fesztiválon, ami az elmúlt 8 év 370-390 ezres átlagának felel meg, és ismét nyereséges lett - közölte Gerendai Károly
főszervező. A Privátbankárnak adott érdekes interjújában elmondta: a tavalyi jelentős veszteség után sikerült a költségeket 10 %-kal csökkenteni, hogy kompenzálják a főszponzor
kiesése miatti kisebb bevételt. Növekedett viszont a jegybevétel, továbbá jól bevált a tavaly bevezetett készpénzmentes
ﬁzetési rendszer, hogy mindenütt csak kártyával lehetett ﬁzetni és így pontosan követni tudták, hogy a kereskedők milyen forgalmat bonyolítottak le. Gerendai beszélt arról is, hogy
egy 500 milliós OTP hitellel visszavásárolták a válság előtt jó
pénzért eladott részesedésüket a reklámpiaci zuhanás következtében tönkrement Econet Zrt-től. Michelin csillagos étterméről, a Costesről elmondta, hogy eddig veszteséges volt, s
most áttelepítik a Ráday utcából az elegánsabb hotelek közelébe. Hozzátette a Sziget terjeszkedése külföldön a visszavásárlás miatt halasztódik, de nem tettek le Horvátország-beli
fesztiváljukról.
(Privátbankár, 2012.09.03.)

NYÁRI NAGYOBB FESZTIVÁLOK
A Sziget előtt lezajlottak a legnépesebb nyári ifjúsági fesztiválok. A 100 ezres soproni VOLT, majd a velencei 86 ezres EFOT, a
zamárdi 108 ezres Balaton Sound után a tokaji 85 ezres Hegyalja Fesztivált is nagy sikerrel tartották meg. 6.000 kisebbnagyobb attrakcióból a Fesztivál Szövetség 400 regisztrálását
fogadta el, s közülük 105-öt minősítettek 4 kategóriában. Persze a nagyobb, sokezres tömegeket megmozgató ilyen szabadtéri rendezvények száma valójában csak pártucatra tehető. A legnagyobbak már szigorú proﬁ gazdasági vállalkozások,

s ezeken egyre több a külföldi résztvevő, természetesen a vastagabb pénztárcájú magyar ﬁatalok mellett. Az állam az idén
már 800 millió forintot osztott szét a nagyobb tömeget vonzó
rendezvények szervezői között, míg tavaly ez csak 500 millió
volt.
(MTI, 2012.07.01. - 07.25.)

ZÖLDÜLNEK A MAGYAR FESZTIVÁLOK
Átlagosan felére csökkentették ökológiai lábnyomukat idén
nyáron a nagy magyarországi fesztiválok, a termelődő szemét
mennyisége például nem egészen harmada volt az öt évvel ezelőttinek. Magyarország nagy fesztiváljainak több tíz- vagy százezres közönsége jelentős terhet ró mikrokörnyezetére, ennek
enyhítésére a szervezők már évek óta erőfeszítéseket tesznek.
A változásokkal a környezet védelme mellett pénzt is megtakarítanak a szervezők, hiszen a környezettudatos intézkedések
általában anyagilag is megtérülnek - adta hírül közleményben
a fesztiválok kommunikációjával megbízott ügynökség. A repohár rendszert a Hegyalja Fesztiválon és a SZIN-en vezették
be először, amely negyedére csökkentette az eldobható műanyag poharak mennyiségét. Ennek köszönhetően a Hegyalja
méretű fesztiválok 2000 helyett 600 köbméter szemetet termelnek, ráadásul a maradék nagy része is papírhulladék - fogalmazott Lakos László, a Sziget Kft. műszaki szaktanácsadója.
A Szigeten emellett átalakították a közvilágítást: a LED és más
fénytechnikai megoldásoknak köszönhetően egy nagyobb
színpad már csak a felét, a közvilágítás a 15-20 százalékát fogyasztja az öt évvel korábbi energiának. Egyre többször használnak a szervezők különböző fém, műanyag, valamint újrahasznosított gumi alapú útburkolatokat, amelyek védik a
környező gyepet. Egy új rendszer alkalmazásával a melegvíz
előállító rendszert is korszerűsítették, amelynek köszönhetően
a fesztivál energiafelhasználása kevesebb, mint a felére esett
vissza. A fesztiválokon egyre nagyobb teret kapnak a napelemek is, főleg a kisebb, folyamatos áramfelvételű helyszíneken,
mint például a Sziget civil faluja.
(MTI, 1021.09.13.)

PÁNIK A VÁCI VIGALOMBAN
A HATALMAS VIHAR MIATT
Óriási erejű vihar és hatalmas eső zúdult szinte egyik pillanatról
a másikra Vácra július 29-én este, “telibe találva” a 20. Váci Világi Vigalom záró napja szabadtéri programjainak résztvevőit. A
rendezvények történetében a 2006. augusztus 20-i Budapesten
halálos áldozatokat is követelő orkán óta nem volt ilyen természeti csapás, de szerencsére ez Vácott csak négy könnyebb sérüléssel járt. Mint Fördős Attila polgármester elmondta, sajnos
több millió forintos kárt okozott a vihar, főleg az épületekben, de
a rendezvényen is, amelyet 20 óra 10 perckor teljesen leállított.
Érthetetlennek nevezte azt, hogy a nézősereg egy része nem
ment azonnal haza, pedig korábban minden rendezvény színpadán értesítették a nézőket, hogy vihar várható. Csak akkor
húzódtak sokan fedél alá, amikor jött az orkánerejű szél. A Dunakanyar legnagyobb fesztiválján az áramszolgáltatás is szünetelt, ami nehezítette a mentést, melyben a tűzoltók és a mentők
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is részt vettek. Több ezer ember szorult be a sörsátrak alá, és
amikor az orkánszerű szél miatt a sátor recsegni-ropogni kezdett, mindenki kimenekült.
(Origo, MTI, 2012.07.29-30.)

FORMA 1 - NŐTT A SZÁLLODÁK FORGALMA
A Hungaroringen megtartott július 26-29-i Forma 1 verseny
idején a szobafoglaltság 16 %-kal, az átlagár 68 %-kal, a REVPAR mutató pedig 104 %-kal haladta meg a havi átlagot, s az
idei számok a tavalyi eredményeknél is jobbak voltak. A Magyar Hotel Monitor által rendelkezésre bocsátott adatok alapján megállapítható, hogy az idei Forma1 idején a kereslet
lényegesen erősebb volt, ennek köszönhetően a szobafoglaltság 4,7 százalékponttal meghaladta a tavalyit. 12 ezer budapesti hotelszoba adatait elemezve megállapítható, hogy az
idén növekedett a kereslet: 87 %-os volt a szobafoglaltság,
bár az átlagárak a tavalyi szinten maradtak. Az immár 27. magyarországi Forma 1 három napján összesen 220 ezer néző
vett részt, ami 10 %-kal volt több, mint egy éve, - közölte a
Hungaroring vezérigazgatója. Gyulay Zsolt elmondta: már elkezdődött a 2013-as futam előkészítése. A szerződés szerint
2016-ig biztosított a Forma 1-es futam a Hungaroringen. (Turizmus Panoráma, 2012.08.22. és Metropol, 2012.07.30.)

MAGYAR KONGRESSZUSI TURIZMUS A
KÖZÉPMEZŐNYBEN
Hazánk az európai országok közül a 18. a konferencia turizmusban, – olvasható a Nemzetközi Kongresszusi Szövetség
(ICCA) 2011-es elemzésében. A visegrádi négyek közül Lengyelország a 12. lett 165 nemzetközi konferenciájával, míg a
csehek közvetlenül utánunk vannak 122 ilyen rendezvénnyel,
Szlovákia pedig erősen lemaradva csak a hátsó mezőnyben,
a 35. helyen található 15 nemzetközi kongresszusával. A legtöbbet, 577-et egyébként Németországban rendezték. Ami a
városokat illeti, a európai listát Bécs vezeti, tavalyi 181 nemzetközi rendezvényével, de jó eredménnyel a 9-ik helyen végzett Budapest (108), nem sokkal megelőzve a 11-ik Prágát (98)
és a 18-ik Varsót (65), Pozsony pedig a 110 helyre került (9).
(Napi Gazdaság, 2012.08.21.)

ÚJJÁÉPÜL A VÁRBAZÁR
– KONFERENCIAKÖZPONT IS LESZ BENNE
8,5 milliárd forintos EU forrásból két éven belül megújul a 28
éve bezárt Iﬁ Parknak helyet adó Várbazár. A Világörökség részét képező komplexum 1996 óta a világ 100 legveszélyeztetettebb műemlékének egyike. Augusztus végén jogerőre emelkedett az épületegyüttes engedélyezési terve, így megindulhat
a felújítás. A KÖZTI elképzelése szerint a Várbazár külsőre eredeti formáját kapja vissza. A déli bazársor mögött – az eredetivel mindenben megegyező kertek alatt – egy új mélygarázs
és konferenciaközpont lesz, az északi bazársor fölött (Öntőház-udvar) pedig egy teljesen új park épül. 8 ezer m2 épületet
újítanak föl, s további 4,9 ezer m2-nyi újat építenek hozzá, valamint egy 13 m2 nagyságú kertet, ami évi 250 ezer látogatót
vonzhat az Ybl Miklós által tervezett műemlékhez. A Várkert
Bazár valódi kulturális negyeddé válhat, hiszen földalatti kulturális rendezvényterek, képzőművészeti műtermek, szobrászműhelyek, kiállítótermek, szabadtéri színpad, mélygarázs, éttermek, és igényes zenés helyek létesülnek majd.
(index,
2012.08.31., Figyelő online 2012.09.05.)

A CET: BUDAPEST ÚJ JELKÉPE
A Fővárosi Önkormányzat nemrég vette birtokba a CET épületét, miután a kivitelezők a Fővárosi Ítélőtábla döntése alapján átadták a fővárosnak. Az épületet Budapest új jelképeként
képzeli el a városvezetés, úgy, hogy a hangsúlyok változnak,
de a már aláírt bérleti szerződések érvényben maradnak. Ez
az épület minden, ami Budapestben nagyszerű: egyszerre
építészet, gasztronómia, kultúra, design, művészet, régi és új,
nosztalgia és innováció egyben, s egy több mint ezer fős rendezvényterem is található benne. Az „üvegbálna” a 19. században épült, de a 20. század végére erősen leromlott állagú
Közraktárak közé, mellé épült. A terv az eredeti közraktárépületek mintegy 60%-át tartotta meg. Az eredetileg CET (Central
European Time) elnevezésű épület két év alatt 2011-re készült
el, de a jogi viták miatt nem sikerült megnyitni. A kulturális,
gasztronómiai, kereskedelmi és közösségi központ újrapozícionálása azt jelenti, hogy nem pusztán egy lesz a sok bevásárlóközpont között, hanem város- és országimázs-alkotó központként funkcionál majd.
(Turizmus Online, 2012.08.16.)

EXTRÉM RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK:
6 VARÁZSSZÁLLÓ...
Szeretnének egy saját várat? Élnék a luxusmókus életét a fa
tetején? Hozza az oroszlán az ágyba a reggelit? A HVG.hu bemutatott 6 extrém hazai hotelt, amelyek többségéről nem sokan tudnak. A Tolna megyei Ozorán a Pipo várkastélyban a vár
kulcsával a zsebben lehet borozgatni a várudvaron. A mátrakeresztesi Templomhotel eredetileg vadászház volt, s később
lett templom egészen 2007-ig (amikor újat építettek), s az épületet megvásárló család romantikus szállót varázsolt belőle. Az
Eger közelében lévő felsőtárkányi Bambara luxushotel tökéletesen idézi meg Fekete-Afrika hangulatát a designtól a kiszolgáló személyzetig. Az Őrégben Kercaszomorban Mongóliából
hozatott jurtákban lehet lakni, s élvezni a természet közelségét. A nyíregyházi sóstói állatkert közvetlen közelében van a
Hotel Dzsungel, ahol nemcsak a bambuszból épült homlokzat
miatt érezzük úgy itt magunkat, mintha egy afrikai dzsungelben lennénk, hanem a zajok, az oroszlánüvöltés, fókaugatás
és pávák rikácsolása miatt is. A Börzsöny sűrűjében felépített
lombfalu a legmenőbb szálláshely Magyarországon, de egy
évnyi sikeres próbaüzem után bezárt, mert további működéséhez a legmagasabb biztonsági elvárásoknak megfelelő beruházások lennének szükségesek.
(HVG.hu, 2012.08.21.
– részletesen: EVENTER.HU / Hírek)

RENDEZVÉNYSZERVEZŐ CÉGET VETT A NEXON
A humánügyviteli szoftverek és szolgáltatások egyik szakértőjeként ismert NEXON Kft. megvásárolta a Milton Kft. 100
százalékos üzletrészét. A két cégnek 2011-12 folyamán már
partneri együttműködése volt. A Milton a szakmai rendezvényszervezés területén elismert vállalat Magyarországon. 1998 óta
több mint 100 ezer konferencia résztvevő látogatta a cég rendezvényeit a gazdaság, az adózás, hr, munkajog, közbeszerzés, közszféra, jog, egészségügy és gyógyszeripar területén. A
NEXON az akvizíció eredményeképpen a Milton Kft. teljes jogú
tulajdonosává vált. Ocskay Szilárd, a NEXON ügyvezető tulajdonosa elmondta, e lépéssel további lehetőségekhez jutnak a
munkaügyi és hr adminisztrációval kapcsolatos tudásátadás,
konzultáció és támogatás terén.
(ITB online, 2012.09.03.)
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Előző számunkban a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége megalakulásának huszadik évfordulójához kapcsolódóan
meghirdetett pályázat egyik díjazott pályaművét közöltük. Ebben a számban a másik elismerésben részesült pályaművet olvashatják:

TANÍTSUNK ÚJ ÉLETSTÍLUST AZ ISKOLÁBAN
2032. MÁRCIUS 6 – 9026 GYŐR „ÉLETSTÍLUS HÁZA”
Konferenciám célja egy olyan projekt bemutatása, mellyel a diákokban egy újfajta életfelfogás- életstílus csíráját ültethetjük el,
amely az egész társadalom mentalitását és mindennapjait pozitív
irányban emeli. Az előadást helyileg Győrben lesz, mivel itt épül a
megnyitóra egy szemléltető konferenciaépület, de célom az egész
országot, s a nemzetközi partnereket is meghódítani, egy rendezvénysorozat keretében.
2032-re készül el, egy olyan újszerű, praktikus és modern konferencialétesítmény az „Életstílus Háza”, melynek megnyitóján a
vendégek megtapasztalhatják, miről van szó.
Fő célpont az iskolás gyerekek. Ugyanis amit az ember korán
megtanul, és hasznosít, az végig kíséri egész életén át. 2032-ben
már nemcsak az írásról, olvasásról és számolásról beszélhetünk
ilyen fontossággal, hanem az egészségről is. Mert a mindennapjainkban szükségünk van rá, hogy tanulhassunk, dolgozhassunk,
s hogy e kötelezettségek után kikapcsolódjunk, és harmonikus
életet élhessünk, méghozzá boldogan.
A diákokat célzom meg, de felnőttekre van szükség a megvalósításhoz, ezért is szerepelnek vendégeim között Győr város általános-középiskolai- és egyetemi igazgatói/képviselői, akik engedélyezhetik a projekt megvalósulását, akik pedig a szolgáltatást
adják és felkértem őket:
■ a Rába Quelle gyógy- és élményfürdő igazgatója,
■ a lebegőfürdő képviselője,
■ a Galaxy Wellness Klub vezetője és oktatói,
■ Győr-Sopron megyei Természetbarát Szövetség vezetője és 2
túravezető,
■ és a Viktória Lovas Klub üzemeltetője.
Összesen maximum 35 fő vendégről van szó, ami lehetővé teszi
a barátságos légkört, és megenged minden hozzászólást, véleményt, hogy egy kicsit beszélgetni is tudjunk.
És akkor lássuk, hogy is néz ki az „Életstílus Háza”, melyben
szemléltetjük a projektet. Olyan konferenciatermekről van szó,
melybe az elegancia helyett természetes légkör és vidámság dominál, ízléses növényekkel, szökőkúttal árasztva a nyugalmat, a
mindennapokban használt székeket pedig felváltják a ﬁtball labdák, és csakis fából faragott állítható asztalok. A recepciónál mindenkit megkérünk, hogy vegye le cipőjét, ugyanis a Ház folyosóin nagyon ﬁnom műfüves padlózat van kialakítva, ami hasonlóan
göröngyös, mint a természetben. Berendeztünk még egy 10méter hosszú, 2méter széles kis medencét, mely 20centiméteres vízmélységű, benne kövek találhatóak, s megkérjük a jelenlévőket 2
előadás közt, hogy sétáljanak végig benne.
Mindezeket az élményeket, ami ekkor játszódik a vendégekben,
azért valósítottuk meg, hogy közelebb engedjük a természetet
hozzájuk. A vendégek anélkül, hogy az érkezéskor bármit mondanánk, magukra vannak utalva, nem azt akarjuk, hogy higgyék el,
amit mondunk, hanem éljék át.
Az előadások végére szeretném, ha a résztvevőkben elindulna a
fantázia kis kereke, és saját ötleteikkel gazdagítanák az enyémet.
Hogy érezzék azt a csodálatos energiát, amivel alkotni lehet. Szeretném, ha megosztanák véleményüket, és beszélgetnénk egy kicsit, de várnék pár napot, míg mindenki át tudja gondolni, mekko-

ra változásba kezdhetünk bele. S bízom benne, hogy a felnőttek
nagy kedvvel vesznek részt gyermekeik mindennapjaiban, s úgymond az első generációnál még a gyerekek tanítanak szüleiknek
új életmódot, a jövőben a gyerekekből szülővé vált generáció tovább vinné ezt az életstílust!
Miközben a győri projekt folyik fokozatos bővítéseket szervezünk
országszerte, hogy mások is bekapcsolódhassanak. Internetes
honlapon lehetne az országos tervet bővíteni. Feltüntetni a csatlakozó intézményeket, új ötleteket, igényeket megosztani, akár
pontgyűjtés, ajándékszolgáltatások fejében is. Felkeresve külföldi
piacokat, és nemzetközi konferenciákkal az egész világon harmonikus, egészséges és boldog életet kialakítani.
Program, és menete:
09. 00- 10. 30 Megnyitó, s a projekt ismertetése
10. 30-11. 00 Kávészünet
11. 00- 13. 00 Wellness szakértő előadása
13. 00- 13. 30 Pihenésképp séta az épületben a Kneipp taposó
medencén át
13. 30- 14. 00 Sportpszichológus előadása
Forgatókönyv:
Megnyitó keretében szeretném elmondani a jelenlévőknek, hogy
diákéveim alatt mennyi ötlet gyűlt bennem össze, aminek megvalósításában most segíthetnek Nekem. De ha belegondolunk nemcsak az én álmomat váltanák valóra, hanem gyermekeink jövőjét
tehetnénk jobbá. Mert a gyerekek szeretnek mozogni, futni, azonban az iskolai kötelező testnevelésórákon valami megszakad,
ahelyett, hogy a sport szeretete és gyakorlása alakulna ki.
Valóban elég száraz az évtizedek óta ismételt futás, távolugrás,
gerelyhajítás… Állandó körforgás évről évre, amit csak egy kicsit
fel kéne turbózni. Annyi szabadidejük van a gyerekeknek a napköziben, használjuk hát ki, és mutassuk meg nekik mennyi lehetőség van a mozgásra.
Vigyük el őket konditerembe, és próbálják ki, milyen futópadon
kocogni, evezőpadon és a szereken dolgozni.
– Elhívni a testnevelés órára aerobik oktatót, és induljon a mozgás, aztán jöhetnek a táncok, egy kis ﬁt ball labdás edzés.
– Egy izzasztó súlyzózás után értékelni fogják, hogy gumilabdával kidobózhatnak.
Tegyük változatossá az életüket, s ismertessünk meg velük annyi
sportágat, amennyit csak lehet. Üljenek fel ló hátára, győzzék le
a félelmüket a tekintélyes állattal szemben, aztán a ló hátán is jöhetnek a gyakorlatok. Megtanít együtt dolgozni, tisztelni az állatot,
és összhangban lenni önmagaddal. A ló nem enged akárkit a hátára, s csak akkor engedelmeskedik, ha tudod, hogy mit akarsz.
Ezt kell igazán megtanítani a mai ﬁataloknak, a határozottságot
és céltudatosságot. A ló, ha nem is az ember leghűségesebb társa, de olyan mély lelki hatással bír az emberre, ami támogatja a
kapcsolatteremtő készséget, a közvetlenséget és az önbizalmat.
A ló megtanít tisztában lenni önmagaddal, hogy tisztában lehess
a külvilággal is.
Túravezetővel járjuk be a környező erdőket, megismerve a tájat,
a növényeket, barlangokat. Szívjuk magunkba minél többször a
természet adta energiát és szépséget, amit áraszt magából a kék
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ég s a zöld növények. Halljuk meg a patak csobogását, ami megnyugtat, s a szellő simogatását, ami kényeztet.
És ott van a wellness életmód adta rengeteg szolgáltatás az úszáson kívül. Mutassuk meg nekik mi is az a szauna, a gőzkabin, a só
kamra. Hogyan edzhetünk egy aquaﬁtness óra keretében a vízben, és közben mi történik a szervezetünkkel.
Azonban ne csak a mozgással tegyük változatossá az életüket,
hanem egy nagyon általános dologgal, az üléssel, csak egy kicsit másképp.
Még megvárom a nap végét, hogy Önök mit éreznek ezeken a ﬁt
ball labdákon ülve, de biztos vagyok benne, hogy lesz 1 kis izomláz, olyasmi, mint mikor dédanyáink naphosszat kapáltak. Ez kéne
a mai ﬁataloknak is, hogy csupán az iskolában, míg ülnek, erősödjön a hátizmuk, ugyanis erre jó ez a hatalmas labda, a rengeteg gyakorlat mellett. Tartást ad, mert egyensúlyozásra kényszerit, s ahogyan felállunk róla, a tested már tudja mi a helyes.
Ezért hívtam el Önöket, hogy gondolják át, mit tudnának nyújtani a mai ﬁataloknak! Mindannyian fantasztikus szolgáltatásokat
nyújtanak, ez egy hosszú távú befektetés, amivel mindenki jól járna. Gondolják csak végig, amit gyermekkorukban megtanítottak
maguknak, amiben felnőttek, hasonló módon élik életüket. Így ha
a mai gyerekeket ebben az egészségközpontú szellemben neveljük, ők is így fogják élni életüket. Odaﬁgyelve az egészségükre,
mert jól érzik magukat, s ezt az állapotot meg akarják tartani, és
továbbadni. Hosszú távon így állandó forgalomnövekedéssel működtethetnék cégeiket, visszatérő, elégedett vendégekkel, akik
baráti közösséget alkotnak, és odaﬁgyelnek egymásra.
Egy ilyen jellegű projektben részt venni emelné az intézményeik
nevét, rangját, és társadalom formáló erejét.
A wellness előadás keretében szakértő ismerteti a különböző
wellness szolgáltatások jótékony hatását, kiemelve a gyógyfürdők ásványi anyag tartalmát, a szaunázás méregtelenítő, stresszoldó, és izomlazító hatását. A passzív pihenés mellett rávilágítva
az aktív jelentőségére, és bőséges kínálatára, minta az aquaﬁttness, squash, de vehetünk egy egyszerű túrát is.
Újdonságok bemutatása, például a lebegőfürdő mely Magyarországon is egyedülálló, s a Holt-tengeri lebegő érzést és élményt
hozza el nekünk.
S mielőtt lankadna a ﬁgyelem, a vendégeket felkérjük egy kis sétára a Kneipp-taposón keresztül, ahol a hideg vízben lépdelve a
sima kis kavicsok masszírozzák talpunkat, stimulálva reﬂex pontokat, s felélénkítve a szervezetet.
A sportpszichológus előadásában megismerhetik a wellness passzívabb kikapcsolódásával szemben az aktív tevékenységeket.
Gondoljunk bele, az ember kezdetben gyűjtögetett, halászott, vadászott az élelemre, ha megtámadták menekült, aktívan mozgott,
így van felépítve a szervezetünk. Ma nem küzdünk az ételért, csak
egyszerűen leveszzük a polcról, a mindennapi háztartásokban
nincs jelentős szerepe a földművelésnek, átalakult a társadalom.
Ezért kell sportolni, és mozogni, mert amit az ember nem használ,
jelen esetben az izmai nagy részét, az elgyengül.
Így emelve ki különböző edzések, mint aerobik-tánc… személyiségépítését, hogy mekkora magabiztosságot ad, rendszert visz
az ember életébe, s minden mozgás rengeteg endorﬁnt termel,
ami a jó közérzetet biztosítja.
Mindenki megtalálhatja a hozzá közel álló mozgásformát, mert
bőséges a választék.
Suba Bernadett
A győri Széchenyi István Egyetem
III. éves egészségturizmus szervező hallgatója

ÚJDONSÁGOK VILÁGKIÁLLÍTÁSAI
Az első modern világkiállítás 1851-ben nyílt meg Angliában.
ebben az évben gyűltek össze először 28 ország képviselői
Londonban, hogy megismerkedjenek a legújabb technikai
vívmányokkal. az ötlet azonban nem volt új keletű, hiszen Xerxész perzsa uralkodó már a i.e. 500-ban „világkiállításra” invitálta országában a Föld népeit.
Noha a 19 századi világméretű iparosodási hullám felvetette
azt az igényt, hogy az egyes országok megismerjék egymás
műszaki újdonságait és feltérképezzék a világpiacot, NagyBritanniának ezen túlmutató céljai is voltak az első világkiállítás megszervezésével. Az angolok szerették volna a nagy
gyarmatbirodalom távol eső egzotikus kultúráit is megismertetni a világgal.

Az 1851-es londoni Világkiállítás mindössze egy a Hyde Parkban felállított épületből állt, mégis világméretű eseménnyé
lett: 14000 kiállítási tárgy több mint 6 millió látogatót vonzott.
A sikeren felbuzdulva hamar követői akadtak az ötletnek: két
év múltán New York, majd Párizs volt a minden idők egyik legtöbb országát, cégét, és látogatóját felmutatni képes rendezvénysorozatának házigazdája. Az 1889-es párizsi világkiállítás szimbólumává (később Párizsé is) a függőleges 1. sorban
található építmény vált.

A RENDEZVÉNYSZERVEZÉS
TÖRTÉNETE - ÓKOR
Már az Egyiptomi ó-, közép- és újbirodalomban is rendeztek különböző ünnepségeket, amelyeket főleg vallási illetve politikai
okokból vagy a fáraó tiszteletére készültek. Szinte egyidősek
az első társadalmak, kultúrák létrejöttével. Az első megarendezvényekre – amelyhez feltétlenül szükség volt már összefogott szervezésre
– i.e. 776-ban,
az olimpiai játékok keretein
belül került sor
(minden bizonnyal voltak régebbi játékok is,
de erről maradt
fenn az első írásos emlékek).
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1

Ebből a korból még említésre
méltóak a meghódított területek
uralkodói osztályának tiszteletére rendezett fogadások és azon
a helyen gyakorta megrendezett
különböző ünnepségek, fesztiválok és gladiátorjátékok, melynek nevét a függőleges 10. sor
megfejtése tartalmazza. Ezek az
ünnepségek alkalmasak voltak
arra is, hogy összefogják a népet, a tömegbefolyás eszközeiként funkcionáljanak, illetve eltereljék a nép ﬁgyelmét a rossz
körülményekről. Ez is hozzájárult
ahhoz, hogy nagyon gyakran kerültek megrendezésre, volt olyan
év is, amikor 182 napon át ünnepeltek valamit a rómaiak.

AZ EURÓPAI
SZÍVGYÓGYÁSZOKÉ
A VILÁG LEGNAGYOBB
ORVOSKONGRESSZUSA
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Mintegy négyezer tudományos
eredményt ismertettek, bemutatták a világ gyógyszergyártásának legújabb készítményeit, a betegellátást segítő legújabb
műszereket a világ legnagyobb orvos találkozóján, az Európai Kardiológusok Társaságának ez év augusztusában, Münchenben megrendezett kongresszusán.
A rendezvény programjának öt napján reggeltől-estig mintegy
húsz teremben párhuzamosan zajlottak az előadások és bemutatók. A szakemberek hónapokkal korábban beküldték tudományos eredményeik rövid összefoglalását. Idén tízezernél
több előadás-kivonat érkezett, amelyeket egy bírálóbizottság
értékelt, és kiválogatta azt a legjobb 4000 tudományos eredményt, amely bekerült a programba.
A tudományos program témái között szerepelt a függőleges
4. sor megfejtésében olvasható betegség, annak esetleges
örökletes összefüggései és új kezelési módjai.
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Vízszintes
1. Idefelé 5. Káposzta is van ilyen 9. Argon vegyjele 11. Elektromos töltéssel rendelkező atom vagy molekula 12. Becézett női név 14. Ló eledel 15. Hordó mértékegysége 16. FD 17. Becézett női név 19. Költés
helyéül szolgál pl. a macskáknál 20. Voksát leadó 21. Az Isten neve
az egyik kisebbségnél 22. Emelet rövidítve 24. Késsel kenyeret vágott
26. Becézett női név 27. Régi súlymérték 29. Ilona becézve 30. Leövey
Klára Gimnázium 32. Kiváló német sör 33. Idegen férﬁnév 34. Kültéri
rendezvények gyakran használt építménye 36. Azonos betűk 37. Német
hely! 38. BGB 40. Névkitűző 41. RI 42. Szálloda 43. Nemzetközi Olimpiai Bizottság 44. Ökölvívó mérkőzés vége lehet 45. Ezt teszi a pásztor
46. Jean …, a forma 1 egyik legismertebb alakja 47. Ez az állat várat
épít 48. Holland autójel 50. Fennsík a Közel-keleten 51. Népszerű Verdi
52. Angol helyeslés 54. … up, beállítás 55. Régi magyar szappanmárka 57. Szekrényt arrébb helyez 58. Ezt teszi a szobrász is 59. GU 60.
Naptári egység 62. LO 63. A töltény helye 64. Keretbe foglalt drágakő
névelővel 68. Gazdasági Vezetők Egyesülete az egészségügyben 69.
Megpróbál rábeszélni
Függőleges
1. Megfejtés 2. … Stewart, népszerű brit énekes 3. RN 4. Megfejtés 6.
A nagy varázsló 7. Tesz 8. Országos Bajnokság 9. Népszerű színészünk
névelővel 10. Megfejtés 12. Valódi 13. A Balaton felvidék boráról is ismert helysége 15. Egy idő után ezt teszi a vér 17. ÁZS 18. Nem ezt!
19. … Athén, népszerű görög futballcsapat 23. Új-Zéland egyik hivatalos nyelve 25. Kiállítás építésekor használatos installációfajta 28. Robbanószer 30. Végtag 31. … Dumaszínháza, a stand up comedy egyik
fellegvára 35. Egyfajta színfelbontás 38. Bort kedvelő 39. Elismer
42. Összeforrt seb 44. Titkosít 47. Meggyőződés 49. Böllér igéje! 53.
Erőlködéstől lehet kapni 55. Díszterem 56. Országos Élelmezéstudományi Intézet 59. Ősi ázsiai táblajáték 61. Magot a földbe szór 63. Személyes névmás 65. Üresen zúg! 66. Határozórag 67. Tetejére
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