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Magazinunk harmadik évfolyama utolsó számának bekö-
szöntőjében érdemes visszatekintenünk az előd MaReSz 

Hírlevél tizenkét évére is. Elmondhatjuk, hogy másfél évtized 
alatt igyekeztünk a rendezvény és társszakmák fontos esemé-
nyére, aktualitására, trendjére odafigyelni, a kiemelkedő szak-
embereket megszólítani. Hogy valóban sikerült-e, azt döntsék 
el Önök!
A szerkesztőségben sorakozó 60 kiadvány utolsó egyharma-
da sajnos a szakmánkat az átlagosnál talán még jobban súj-
tó válság idejére esik. Az egyes számokban megpróbáltunk 
odafigyelni az ebből adódó nehézségekre, néha tanácsokat is 
adni arra vonatkozóan hogyan lehetne minimalizálni a veszte-
ségeket, illetve új ötletekkel, módszerekkel talán még előbbre 
is lépni.
Jelképes lehet, hogy az első számban „Hiányzik egy helyszín: 
a BS” címmel kiemelten foglalkoztunk az 1999. december kö-
zepén leégett Budapest Sportcsarnokkal, amely számos em-
lékezetes rendezvény helyszíne volt. Az elmúlt másfél évti-
zedben pedig szinte alig volt olyan szám, amelyben ne esett 
volna szó a rendezvényszakma örök problémájáról, a több 
ezer fő befogadására alkalmas kongresszusi központ hiányá-
tól. Hosszú évek lobbitevékenységének köszönhetően az idei 
Event Touch-on végre megtörtént a várva várt bejelentés Für-
jes Balázs kormánybiztos részéről, miszerint négy éven belül 
felépülhet a 4-5000 fő befogadóképességű kongresszusi köz-
pont, amely nemcsak a rendezvényszakmának, hanem a tu-
rizmusnak és magának a gazdaságnak is fellendülést hozhat. 
Ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy a napokban kerül átadás-
ra másfél évtizedig Csipkerózsika álmát alvó Tüskecsarnok, 
amely ugyancsak házigazdája lehet számos „nagyrendezvé-
nyek”-nek is.
A nehézségek ellenére, amelyek mindig is voltak, optimistán 
kell tekintünk az előttünk álló esztendőre!
Kazinczyt idézve búcsúzom 2014-től és útravalóul küldöm 
2015-re: 
„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok...”
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Hírek a szakmai szövetségek életéből
A Magyar Kongresszusi Igazgatóság
hivatásturisztikai statisztikája – 2014. I. félév
A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Igazgatósá-
ga elkészítette statisztikáját 2014. I. félévére vonatkozóan 
a hazai hivatásturisztikai piac alakulásáról, partnereink 
által szolgáltatott információk alapján.
A statisztikai eredmények pontosítása érdekében 2013. I. fél-
évétől az adatgyűjtési módszer és a kritérium rendszer meg-
változott, mely révén a nemzetközi és a magyar rendezvények-
ről részletesebb információk állnak rendelkezésünkre.
Nemzetközi konferenciák alatt a minimum 50 fős, külföldi ven-
dégek részvételével zajló corporate illetve szövetségi esemé-
nyeket értjük, magyar konferenciáknak a minimum 50 fős, csak 
magyar résztvevővel zajló corporate illetve szövetségi esemé-
nyeket tekintjük.

1. táblázat: Válaszadók száma

2013. I. félév (db) 2014. I. félév (db)

Szálloda 116 101

Iroda (DMC, PCO) 45 39

Egyetem 26 26

Kongresszusi Központ* 5 5

Egyéb helyszín** 34 27
* Kongresszusi központ: Budapest Kongresszusi Központ, Kodály Központ, 

Kölcsey Központ, Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ, Syma 
Rendezvény és kongresszusi központ, Hungexpo Budapesti Vásárközpont

** Egyéb helyszín alatt a fenti kategóriákba nem sorolható helyszíneket értjük, 
például rendezvényhelyszínek, éttermek, minisztériumi épületek, kastélyok 
és múzeumok.

2. táblázat:  Nemzetközi és magyar konferenciák  
összesített mutatói

 
2013.  

I. félév
2014.  

I. félév
2014/ 
2013

Konferenciák száma 1081 db 1197 db +10,7%

Átlagos résztvevőszám 230 fő 157 fő –31,7%

Konferenciák átlagos hossza 2,8 nap 2,2 nap 21,4%

3. táblázat:  Nemzetközi és magyar konferenciák 
megrendelő szerinti elemzése

Konferenciák száma (db) Konferenciák 
megoszlása

2013. I. 
félév

2014. I. 
félév 2014/2013 2014.  

I. félév

Nemzetközi 461 476 +3,3% 39,8%

Szövetségi 183 116 –36,6% 24,4%

Corporate 278 316 +13,7% 66,4%

Egyéb* – 44 – 9,2%

Magyar 620 721 +16,3% 60,2%

Szövetségi 158 116 –26,6% 16,1%

Corporate 462 494 +6,9% 68,5%

Egyéb* – 111 – 15,4%

Összesen 1081 1197 +10,7% 100%
*Egyéb kategória a 2013. I. féléves adatgyűjtést követően került bevezetésre, 

mely a minisztériumok, alapítványok, kutatóintézetek és egyházak rendez-
vényeit tartalmazza.

4. táblázat:  Nemzetközi és magyar konferenciák 
résztvevőszámainak megrendelő  
szerinti vizsgálata 

Résztvevők száma (fő)

2013. I. félév 2014. I. félév 2014/2013

Nemzetközi 141 290 78 814 –44,2%

Szövetségi 84 895 31 222 –63,2%

Corporate 56 395 41 894 –25,7%

Egyéb – 5 698 –

Magyar 107 878 109 071 +1,1%

Szövetségi 25 269 19 473 –22,9%

Corporate 82 609 71 953 –12,9%

Egyéb – 17 645 –

Összesen 249 168 187 885 –24,6%

5. táblázat:  Nemzetközi és magyar konferenciák  
területi megoszlása (%) 

Budapest Vidék

Nemzetközi 82 18

Magyar 63 37

Összesítve 72 28

6. táblázat:  Nemzetközi és magyar konferenciák  
helyszín jellege szerinti megoszlása (%)

2011. I. 
félév

2012. I. 
félév

2013. I. 
félév

2014. I. 
félév

Szálloda 70,8 80,2 58,0 85,3

Kongresszusi 
központ 10,8 9,0 8,8 6,8

Egyetem 6,6 5,8 10,7 2,3

Egyéb 11,8 5,0 22,5 5,6

7. táblázat:  Nemzetközi és magyar konferenciák 
megrendelő szerinti megoszlása (%)

Szálloda Kongresszusi 
Központ Egyetem Egyéb 

helyszín

Szövetség 8,8 16,0 44,4 17,9

Corporate 49,7 45,7 0 26,9

Iroda 32,8 33,3 37,0 47,7

Egyéb 8,7 5 18,6 7,5
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8. táblázat:  Nemzetközi és magyar konferenciák 
megkeresés szerinti megoszlása (%)

Megkeresés formája %

Magyar iroda 27,9

Külföldi iroda 6,2

Direkt megkeresés 65,9

9. táblázat:  Nemzetközi és magyar konferenciák 
résztvevőszám szerinti megoszlása (%)

Résztvevőszám %

50–100 fő 51,7

101–500 fő 45,7

501–1000 fő 1,8

1001–2000 fő 0,6

2000 fő felett 0,2

10. táblázat:  Nemzetközi és magyar konferenciák  
téma szerinti megoszlása (%)

Konferencia témája %

orvosi 55,1

gazdasági 13,8

gyógyszeripari 12,8

IT 6,4

mezőgazdasági 4,6

természettudományi 3,6

egyéb 3,7

11. táblázat:  Nemzetközi és magyar konferenciák  
időbeli megoszlása (%)

Időbeli megoszlás %

Január 16,1

Február 18,6

Március 17,9

Április 14,5

Május 19,5

Június 13,4

13. táblázat: Nemzetközi konferenciák területi 
megoszlása (%)

Konferenciák típusa Budapest Vidék

Szövetségi 73 27

Corporate 86 14

14. táblázat:  Nemzetközi konferenciák helyszín jellege 
szerinti megoszlása (%)

Konferencia helyszíne %

Szálloda 82,6

Kongresszusi Központ 3,8

Egyetem 4,4

Egyéb helyszín 9,2

15. táblázat:  Nemzetközi konferenciák megrendelő 
nemzetisége szerinti megoszlása (%)

Megrendelő nemzetisége %

magyar 51,0

brit 9,4

amerikai 8,4

német 4,2

francia 2,7

olasz 2,5

belga 2,3

cseh 2,3

holland 1,4

egyéb 15,8

16. táblázat:  Nemzetközi konferenciák résztvevő 
nemzetek szerinti megoszlása (%)

Résztvevő nemzetek %

magyar 55,1

német 21,8

brit 21,8

amerikai 19,2

francia 16,6

olasz 16,6

lengyel 16,6

holland 10,3

cseh 10,3

szerb 8,9

belga 7,7

szlovén 7,7

norvég 7,7

12. táblázat: Nemzetközi konferenciák mutatói 

  2011. I. félév 2012. I. félév 2013. I. félév 2014. I. félév 2014/2013

Nemzetközi konferenciák száma (db) 213 121 461 476 +3,3%

Résztvevők száma (fő) 56 647 35 070 141290 78 814 –44,2%

Átlagos résztvevők száma (fő) 265 290 306 166 –45,8%

Nemzetközi konferenciák átlagos hossza (nap) 3, 8 4,0 3, 2 3,1 –3,1%
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Létrejött Az európAI NeMzetI  
KoNgresszusI IrodáK strAtégIAI szövetsége
Új, stratégiai szövetség létrehozá-
sával kívánják tovább erősíteni Eu-
rópa vezető pozícióját a kontinens 
kongresszusi irodái. Az Európai 
MICE-piac erősítése érdekében 
létrejött szövetség megalakulását 
az IMEX Amerika hivatásturiszti-
kai vásáron jelentették be.

A szövetség célja az egyes tagok, 
és ezáltal egész Európa pozíció-

jának erősítése, amelyet a napi mun-
kát segítő közös tudásbázis kialakítá-
sával, továbbá a tagországok közötti 
konstruktív és aktív együttműködés-
sel kíván elérni.
Az ICCA (Nemzetközi Kongresszusok 
és Konferenciák Szövetsége) 2013. 
évi statisztikája szerint világszer-
te Európa a legnépszerűbb helyszín 
a szövetségi konferenciák számára, 
a kontinensre évente közel 2,5 millió 
üzleti utazó érkezik és csaknem há-
romszor annyi rendezvénynek szolgál 
helyszínéül, mint a rangsorban őt kö-
vető Ázsia.
Az európai partnerség gondola-
tát több mint 1 éve vetette fel Eric 
Bakermans, a Holland Turisztikai és 
Kongresszusi Hivatal marketing me-
nedzsere és Matthias Schultze, a Né-
met Kongresszusi Iroda Igazgatója. A kezdeményezéshez csat-
lakozók száma igen gyorsan növekedett. Az első találkozón 8 

ország kongresszusi irodáinak képviselői voltak jelen, köztük a 
Magyar Kongresszusi Igazgatóság igazgatója, Ferenczy Ani-

kó. A megalakult szövetség ma már 
16 taggal büszkélkedhet: a tagság a 
cseh, dán, észt, finn, holland, izlandi, 
lengyel, magyar, montenegrói, né-
met, norvég, osztrák, svájci, szerb, 
szlovák és szlovén kongresszusi iro-
dákból áll.
A kezdeményezést hatalmas érdek-
lődés övezi: a szakmai szövetség 
tagjai az elmúlt 18 hónap alatt három 
alkalommal találkoztak. A jövő évben 
a tagok és a további tagjelölt európai 
nemzeti kongresszusi irodák követ-
kező találkozójának helyszíne Kop-
penhága lesz.

További információk:
Magyar Turizmus Zrt. 

Társasági Kommunikációs Iroda
Tel.: 488-8748;  

E-mail: pr@itthon.hu 
Internet: www.itthon.hu 

A képen balról jobbra: Miha Kovacic (Slovenian Convention Bureau), Thorsteinn Orn 
Gudmundsson (Meet in Reykjavik), Barbra Steuri-Albrecht (Switzerland Convention 
Bureau), Eric Bakermans (NBTC Holland Marketing), Mladjan Miskeljin (Serbia 
Convention Bureau), Leena Sipilä (Finland Convention Bureau), Kadri Karu (Estonian 
Convention Bureau), Petr Kuklík (Czech Convention Bureau), Matthias Schultze 
(GCB German Convention Bureau e.V.), Steen Møller (VisitDenmark), Anikó Ferenczy 
(Hungarian Convention Bureau), Frode Aasheim (Norway Convention Bureau), Christian 
Mutschlechner (Austrian Convention Bureau)
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A Magyar Fesztivál Szövetség „Összefogás a fesztiválok 
minőségéért és versenyképességéért” címmel november 
19-én sikeres szakmai konferenciát rendezett a budapesti 
Akvárium Klubban. 

A Dr. Hoppál Péter – EMMI kul-
túráért kulturáért felelős ál-

lamtitkár – fővédnökségével tar-
tott összejövetelen 128  regisztrált 
résztvevő és több, mint 20 sajtós 
jelent meg. 
Az egyre táguló virtuális térben 
fesztiváljaink valós, hasznos és 
gazdasági haszonnal is járó kö-
zösségi élményt nyújtanak. Az 
igazi fesztivál ünnep, amely a mű-
fajától függetlenül a minőséget 
szolgálja. 
A hazai idegenforgalom egyik leg-
prosperálóbb, transzparens ága-
zata a fesztiválokra épülő kultu-
rális turizmus. A konferencia célja 
volt a szakma és a témában illeté-
kes kormányzati szervezetek mo-
dell értékű összefogása, mely 
elősegíti a nemzeti kulturális és 
turisztikai piac minőségi alapú fej-
lesztését.
A minőség alapú fesztivál (rész)
támogatási elv és struktúra közös 
kidolgozása, annak jövőbeni gya-
korlati bevezetése – a fesztiválok, 
ill. a magukat fesztiváloknak neve-
ző rendezvények egyre növekvő száma (és a fogalom rohamos 
devalválódása) miatt – egyre sürgetőbb lenne. 
A Magyar Fesztivál Szövetség folyamatosan fejleszti és – a sa-
ját működésében öt esztendeje – alkalmazza a szakmai szű-
rőként működő Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési 
Programot.
Az eddigi tapasztalatokból kiindulva a Program – korszerűsí-

tett, közösen kialakított formában – kiindulási alapja lehetne a 
fesztiválok mennyiségi és minőségi alapon való meghatározá-
sának. A kormányzatnak hasznos segítséget nyújthat az évek-

re visszanyúló – a Program által össze-
gyűjtött – adatbázis. 
Jelentős nemzetközi sikernek számít, 
hogy az Európai Fesztiválok Szövetségé-
nek most formálódó minősítési rendsze-
rének és szakmai díjainak is ez a „kiváló 
magyar innováció” szolgál mintául!
A fesztiválok gazdasági hasznot termel-
nek, munkahelyeket generálnak, társa-
dalmi szerepvállalásuk a kulturális alap-
ellátásban, az értékek őrzésében és 
teremtésében, a közösség nevelésben, 
mind az országimázs formálásában je-
lentős.
Az MFSZ konferencián került sor a 
2014-es minősítések átadására is. A 
szegedi Hungarikum Fesztivál, a győri 
Györkőcfesztivál, a Gyereksziget, a Sze-
gedi Borfesztivál, az Egerszeg Feszti-
vál és a Belvárosi Szüret (Zalaegerszeg) 
kaptak elismerő tanúsítványt.
A rendezvényen megjelent – többek kö-
zött - Ruszinkó Ádám turizmusért fele-
lős helyettes államtitkár, Doncsev And-
rás NKA alelnök, Krucsainé Herter Anikó 
NKA főigazgató.
A szakmai beszélgetéseken Bán Te-
odóra (Tavaszi Fesztivál, CAFe Buda-
pest Fesztivál), Gerendai Károly (Szi-
get Fesztivál), Herczeg Tamás (Szegedi 

Szabadtéri Játékok), Zilai Zoltán (Budavári Borfesztivál), Tóth 
Tibor (VOLT), Héra Éva (Magyar Folk-
lórfesztiválok Szövetsége),Szigetvári 
József (Summerfest), Hartyándi Jenő 
(Médiawave), Bérczes László (Ördögkat-
lan), Sülyi Péter (Hétrétország), Borsa 
Kata (Öt Templom Fesztivál) vettek részt.

összefogás A fesztIváLoK  
MINőségéért és verseNyKépességéért

európai fesztiváldíj magyar fesztiváloknak

Dr. Hoppál Péter államtitkár és Márta István MFSZ elnök

Márta István, Bán Teodóra (Tavaszi Fesztivál/Cafe Buda-
pest Fesztivál), Gerendai Károly (Sziget), Bérces László 
(Ördögkatlan), Zilai Zoltán (Budavári Borfesztivál)

A Magyar Fesztivál Szövetség, mint az európai fesztivál-
minősítési program nemzeti csomópontja koordinálja a 
hazai, magas színvonalú kulturális fesztiválok jelentkezé-
sét egy különleges nemzetközi díjra.

A 
z EFFE – Európa a Fesztiválokért, a Fesztiválok Európáért 

Program nemzetközi zsűrije választja ki az Európa Fesztiválja 
Díjat elnyerő fesztiválokat. A minősítést, illetve a díjakat a mű-
vészeti elköteleződés, a helyi közösségbe való beágyazottság 

és az európai és nemzetközi dimenzió 
elvei alapján ítélik majd oda, s adják át 2015 őszén.
A pályázás online, angol nyelven, az effe.eu weboldalon lehet-
séges, december 15-ig.
A pályázással kapcsolatos tudnivalókról a Magyar Fesz-
tivál Szövetség honlapja ad bővebb tájékoztatást (www.
fesztivalszovetseg.hu).
A Fesztivál Szövetség által felkért magyar zsűri tagjai:
Baráti Kristóf (hegedűművész), Kelemen László (Hagyományok 
Háza, igazgató), dr. Szabó László Zsolt (MTVA, vezérigazgató), 
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Szép Fruzsina (Berlin Festival fesztiváligazgató), Vitézy Zsófia 
(Brüsszeli Magyar Intézet, igazgató) .
A nemzetközi zsűri elnöke Vincent Baudriller, a Théâtre Vidy 
Lausanne jelenlegi, illetve az Avignon Fesztivál egykori igaz-
gatója lesz.
A legszínvonalasabb fesztiválokat bemutató, 2015 őszére elké-
szülő multimédiás kiadvány, valamint az Európai Uniós címmel 
járó presztízs ismertebbé teszi a címet elnyerő fesztiválokat az 
európai szakmai közösségben, valamint az európai közönség 
körében.
Az EFFE platform különféle kulturális hálózatok, fesztivál-
szervezők, menedzserek, politikai döntéshozók kiterjedt 
hálózata is. A címet elnyerő fesztiválok szervezői ennek se-
gítségével könnyedén kezdeményezhetnek új projekteket, ki-
vételes művészeti tehetségeket fedezhetnek fel, továbbá a 
szakmai együttműködés számtalan új lehetősége nyílik meg 
számukra.
A Nemzetközi Zsűri aktuális fesztiváltrendekről szóló beszá-
molói, véleményei, ajánlásai mintegy tájékozódási pontként 
szolgálhatnak a jövő sikeres fesztiválszervezői számára. Az 

EFFE vitaestek és egyéb nem-
zetközi események keretében 
tervezi közzétenni és megvi-
tatni a fesztiválszervezés leg-
sikeresebb módjait, legége-
tőbb kérdéseit.
A legsikeresebb fesztiválok 
szervezői az európai uniós 
döntéshozókkal közösen ala-
kíthatják a kulturális politika 
jövőjét, értékes és elismert 
uniós partnerré avatva ezzel 
saját fesztiváljukat.

Kontakt: Vaspál Veronka
MFSZ főkoordinátor
EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe
Európa a Fesztiválokért, a Fesztiválok Európáért Program

effe@fesztivalszovetseg.hu 
+36-1-327-38-29   www.effe.eu 

Az idegenvezetők helye és szerepe  
a magyarországi turizmusban

A november 25-ig  
jelentkező fesztiválok  
száma országonként:

Portugália 39

Románia 33

Belgium 31

Finnország 26

Görögország 24

Bulgária 21

Svédország 19

Csehország 17

Magyarország 12

Dánia 11

Észtország 10

Magyarország gazdaságában a turizmus kiemelkedő he-
lyet foglal el, éppen ezért az idegenvezetők – akik az or-
szág nagyköveteinek tekinthetők, hiszen a külföldi ven-
dégeket ők fogadják, személyükben képviselik a magyar 
vendéglátást, kultúrát, humort, – fontos szereplői az ide-
genforgalomnak, munkájuk zavartalan végzése az ország 
érdeke. 

S 
zövetségünk, amely 1989-ben alakult, felvállalta az ide-

genvezetők érdekeinek védelmét, vezetői és tagjai céljuknak 
tekintik, hogy az egyénileg, státusz nélkül dolgozó idegenve-
zetőket összefogja, munkájukat segítse, és ennek érdekében 
rendszeresen megkeresi az illetékes hatóságokat, a szakmai 
vezetőket, a többi szakmai szövetséget, hogy a napi munká-
ban jelentkező problémákat feltárja, megoldásukhoz segítsé-
get, támogatást nyújtson. 
Ugyanis évtizedek óta megoldatlan problémák nehezítik kol-
légáink munkáját, mint például az engedély nélkül, jogosulat-
lanul vezető személyek, akik elveszik a munkát a szakképzett 
kollégáktól, és rontják a szakmai színvonalat. Ugyancsak ne-
hézséget okoz, hogy a minimum tarifa megállapítását a Gaz-
dasági Versenyhivatal nem támogatja, így a partnerek egyre 
lejjebb nyomják a díjszabást. A fővárosi közlekedésben ta-
pasztalható nehézségek, a buszparkolók hiánya ugyancsak az 
idegenvezetőre üt vissza. Szeretnénk a múzeumokba ingyenes 
belépési lehetőséget kapni, hiszen munkánkhoz hozzá tarto-
zik, hogy ismerjünk minden látható kiállítást, újdonságot. Fon-
tos lenne továbbá az idegenvezetői szolgáltatásokat a Szép 
Kártya igénybe vételével növelni, de ehhez szükség lenne egy 
erőteljesebb reklámozásra és a reklámozás finanszírozására. 
Szeretnénk továbbá, ha a pályázati kiírásoknál gondolnának 
ránk is, hiszen szövetségünk mindennapi anyagi gondok kö-
zött próbál működni, végezni fontos feladatait. 

Éppen ezért örömmel üdvözöljük a turizmus legfelsőbb ve-
zetésében újonnan kinevezett vezetőket: a turizmusért fele-
lős államtitkárt, Glattfelder Bélát, a helyettes államtitkárt, Dr. 
Ruszinkó Ádámot és a Magyar Turizmus Zrt vezérigazgató-
ját, Dr. Faragó Pétert, - akik tapasztalt szakemberekként jól 
ismerik az idegenforgalom területét. - Számunkra különösen 
reményt keltő, hogy a helyettes államtitkár – aki maga is dolgo-
zott idegenvezetőként, - bemutatkozó beszédében erre utalva 
biztosította a hallgatóságot arról, hogy figyelemmel fogja kí-
sérni e szakma képviselőinek munkáját, problémáit. Ezek kö-
zelebbi megismerése érdekében a közeljövőben részt kíván 
venni egy olyan városnézésen, ahol az idegenvezetők által jel-
zett problémákkal személyesen találkozhat, és így a megol-
dásban is segítséget tud nyújtani. 
A szakképzett idegenvezetők nagy része az idegenforgalmi 
végzettségen kívül más felsőfokú, egyetemi képzésben is részt 
vett, de az idegenvezetés számukra önként felvállalt életforma, 
amelyhez sok különleges képesség szükséges: udvariasság, 
törődés, szervezőképesség, jó előadókészség, humor, állóké-
pesség, szenvedélyes érdeklődés a társadalmi események, 
a történelem, a művészetek iránt. Érdemes foglalkozni velük, 
problémáik megoldásával, mivel nem mindegy, milyen körül-
mények között dolgoznak, szolgálják a turizmus ügyét. 

Bálint Zoltán elnök

Magyarországi Idegenvezetők Szövetsége (MISZ)
1118. Bp. Villányi út 83-85.G ép. fszt. 2.

Tel./fax: 385-12-76, 201-8350 
Tel.: 488-7471 · Fax: 365-1139, 488-7470

misz@magyarmisz.hu
www.idegenvezetes.hu

www.reiseleitung.hu
www.tourguides.hu
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Magyar vendéglátók Ipartestülete gálaestje

A y&r Budapest gifszínháza kapta  
a platina effIe-t

A Magyar Vendéglátók Ipartestülete 2014. november 29-én 
szombaton a Budai Várban lévő Magyarság Házában ren-
dezi meg idei nagyszabású nyilvános gálaestjét. 

Az est kiemelkedő eseménye – az MVI által alapított – rangos 
szakmai elismerés, a Gundel Károly-díj első alkalommal tör-

ténő átadása lesz. A kitüntetés díjazottjai: Kalla Kálmán (a Gun-
del étterem séfjeként vált a hazai vendéglátás ikonikus alakjá-
vá), Hamvas Zoltán (a Gerbeaud és a Michelin-csillagos Onyx 
étterem társtulajdonosa, de a nevéhez fűződik a Bocuse d’Or 
versenyen való magyar részvétel sikere és az annak 2016. évi 

európai döntője rendezési jogának megszerzése), 
és dr. Draveczky Balázs – posztumusz (a Magyar 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum egykori 
igazgatója, számos gasztronómiatörténeti könyv szerzője). 
A Gálaest 6 fogásból és éjféli büféből álló, szakmailag is színvo-
nalasnak tartott menüsorát az ország 10 neves és elismert séfje 
készíti el, akik örömmel vállalták a közös munkát és a hozzáér-
tő, szakmai közönség előtti megmérettetést. Az est részleteiről a 
www.mvi.hu oldalon olvashatnak.

Nonember 7-én este a tavasszal újranyitott, csodásan fel-
újított Vigadó épületében 300 marketingkommunikációs 
szakember ünnepelte az EFFIE-re nevezők idei teljesít-
ményét a Díjátadó Gálaesten, és az azt követő vacsorán. 
A rendezvényen 11 kategóriában összesen 53 díj került ki-
osztásra. 

A 12 Arany, 15 Ezüst és 25 Bronz EFFIE- t azok 
a kampányok kapták, amelyek a kiírás szerint 

2013.január 1. és 2014.május 31. között zajlot-
tak, igazolhatóan sikeresek, hatékonyak vol-
tak, s a zsűritől pályaművükre a legtöbb pon-
tot kapták.
A hatékonyság Oscar-díjának is nevezett 
EFFIE 13. hazai megmérettetésén a Y&R Bu-
dapest Big marketing idea kategóriába neve-
zett, Katona József Színház számára készített 
„Gifszínház” kampánya kapta a fődíjat, a Platina 
EFFIE-t. Ez a kampány a MAKSZ által szervezett Arany 
Pengén illetve a nemrég lezajlott portorozi Golden Drum fesz-
tiválon is Grand Prix-t nyert. A Y&R a Platina díj mellett 3 arany, 
1 ezüst és 2 bronz díjat is nyert, így idén ő lett nem csak a leg-
hatékonyabb, de a legeredményesebb pályázó is az EFFIE-n. 
A Y&R-t a nemrég a világ leghatékonyabb független ügynöksé-
gének választott ACG követi: 2 arany, 2 ezüst és 3 bronz díjjal, 
majd az OMD következik a sorban 2 arany, 1 ezüst és 2 bronz 
díjával. A Gálán a legsikeresebb hirdetők sorrendben a Katona 
József Színház,  a Heineken Hungária Sörgyárak, a Vodafone 
Hungary, és a Magyar Állami Operaház voltak.

Az EFFIE-n csak eredményes kampá-
nyokkal lehet és érdemes indulni, ezért 
elismerés illet minden további pályázó megbízót és ügynök-
séget!
Az EFFIE-díj a marketingkommunikációs iparág egyik legki-
emelkedőbb megmérettetése világszerte. Az egyetlen olyan 

szakmai elismerés, amely a kommunikáció valódi cél-
ját, az eredményességet, az üzleti sikert díjazza. Az 

EFFIE alappillérei az objektivitás, a függetlenség 
és a transzparencia.
A hazai EFFIE-t a Magyarországi Kommuniká-
ciós Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) és a 
Reklám Világszövetség (IAA) Magyar Tagoza-
ta közösen szervezi, az idei volt a 13.alkalom. 
A díjat 1968-ban az Amerikai Marketing Szö-

vetség alapította New Yorkban. Jelenleg több 
mint 40 országban rendezik meg világszerte.

A 13. EFFIE támogatói voltak:
Ringier Axel-Springer, MTVA, Central Médiacsoport, 

TRND, Port.hu, Brandtrend, RentIT, Copy General, Sign, , 
Marketing&Média, mmonline, Apple Party Service, Imperial22, 
amerikaiszek.hu, Smúz-viragneked.hu
A Gálaest zenei közreműködője a Muriel zenekar volt.

További információ: 
Bende Bori (MAKSZ) T: 785-8585, bori@maksz.com 

Kaminszky Adrienne  
(IAA, Reklám Világszövetség Magyar Tagozata)  

T: 70/380-1668, iaahun@mail.datanet.hu

Hírek a szakmai szövetségek életéből
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Hírek a szakmai szövetségek életéből
európai turizmus fórum

szakács vB: Molnár Gábor készül a Bocuse d’Or döntőjére

Az EU olasz elnöksége szervezésében Nápolyban került 
sor az Európai Turizmus Fórumra. A találkozó fő motívu-
ma a következő volt: turizmus és kultúra Európában, inno-
vatív akciók az állásokért és a növekedésért.

A z olasz szervezők egyedi kezdeményezése volt, hogy első 
alkalommal hívták meg valamennyi tagország kulturális és 

turisztikai miniszterét egy közös tanácskozásra annak érdeké-
ben, hogy az európai kultúrában rejlő versenyelőny hatékony 
felhasználásával lassítsuk Európa piacvesztését a világ tu-
risztikai piacán. Egy egymástól függő, a két terület koherens 
stratégiáján alapuló közös európai akciósorozat jelentősen 
hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez, nagy mennyiségű 
álláshelyet hoz létre és erősíti az európai társadalmi kohézi-
ót. A kultúra révén nagyon egyszerűen különbözteti meg ma-

gát Európa az egyéb turisztikai versenytársaitól. A konferencia 
négy területen javasol akciókat:
n  a digitalizáció és innovációk
n  fenntartható mobilitás és a desztinációkhoz való hozzáfé-

rés javítása
n  tréning és képzés a turizmus területén
n  Európa turisztikai desztinációkénti promóciójának lehetsé-

ges akciói

A magyar delegáció javasolta a tréning képzés szekcióban a 
rendkívüli szakemberhiány miatt az ágazat munkahelykénti 
népszerűsítésére vonatkozó közös európai kezdeményezés 
beindítását és beszámolt a Sector Skills Alliances – Tourism 
and Catering kereteiben történő tananyagfejlesztésről is, mint 
jó gyakorlatról.

Január végéig tart a magyar sztár-
szakács több hónapos felkészülése 
a 2015-ös lyon-i Bocused’Or sza-
kács világversenyre. A versenyző és 
segítő csapata természetesen első-
sorban a konyhában készül fel, de a 
Bocused’Or világdöntős országokra 
évről évre kreatív feladatok is vár-
nak. 

A 
z első a versenyzőt bemutató pla-

kát elkészítése, amely nemcsak Mol-
nár Gábort, de egyben hazánkat is 
képviseli a 24 versengő nemzet között. 
A hazai szurkolótábor a Bocused’Or 
’BestPosterPrize 2015’ Facebook 
aloldalon szavazva támogathatja a ver-
senyzőt. Magyarország máris az esé-
lyesek között van, de minden szavazat 
számít, míg január végén kiderül, sike-
rül-e a 2013-as győzelmet megismé-
telni. Akkor Magyarországról elsőként 
Széll Tamás séfnek sikerült bejutnia a 
világ legrangosabb főzőversenyének 24 
fős döntőjébe, és megszerezte az ér-
tékes 10. helyet. Sőt plakátja kapta az 
első díjat az igen rangos mezőnyben.
A mostani kreatív koncepció a ma-
gyar kártya jellegzetes grafikáját cse-
réli részletgazdag fotóra. Az elszánt, 
egyben magabiztos tekintet azt is jelzi, 
hogy versenyzőnk igazán erős kártyát 
szeretne majd kijátszani Lyonban. Az 
elrendezésben olyan hozzávalók sze-
repelnek, mint a kápia paprika – Mol-
nár Gábor kedvelt lecsó alapanyaga –, 

vagy a gyöngytyúk, amely a lyon-i dön-
tő húsételének fő témája. A legnagyobb 
megmérettetésre a világverseny máso-
dik napján, január 28-án kerül majd sor, 
a magyar csapatban Molnár Gábor ver-
senyző, Vomberg Frigyes edző, Pohner 
Ádám commis és Hamvas Zoltán, a 
Bocuse d’Or Akadémia elnöke, mint 
zsűri képviseli az országot.
Addig komoly munka vár rájuk és a fel-
készülést koordináló Akadémia tagja-
ira; a hazai találmányra, a Gömböcre 
építő koncepció és tál kialakításától a 
magyar kiállítói és VIP stand kínálatá-
ig minden részletnek jelentősége van. 

Céljuk nem kevesebb, mint hogy a 
lyon-i döntő helyszínén, a SIRHA nem-
zetközi élelmiszeripari, sütő- és cuk-
rászipari, szálloda- és vendéglátóipari 
szakkiállításon hazánkra irányítsák a 
több mint 180 000 nemzetközi vendég 
és a gasztronómia legnagyobbjainak fi-
gyelmét. A 2016-os Bocused’Or euró-

pai döntőjének rendezési jogát tavasz-
szal Magyarország nyerte el, ezért már 
most szeretnék a szakmát és a gaszt-
ronómia rajongóit Budapestre, a világ 
legnagyobb presztízsű szakácsverse-
nyének következő helyszínére invitálni.

HVG és Eventer
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helyszínajánló
A LIfestyLe HoteL MátrA****superIor száLLodA  
A gAuLt & MILLAu éLéN

Büszkeséggel tölti el a vezetőséget, hogy a világ egyik legbe-
folyásosabb kalauzaként számon tartott Gault & Millau ha-

zai kiadásában a többszörösen díjnyertes LIFESTYLE HOTEL 
MÁTRA****superior hegyvidéki életmódszállodát ítélték az egyik 
legjobbnak a wellness hotelek rangsorában.
A világ egyik legbefolyásosabb gasztronómiai kalauza a Gault 
& Millau 1961 óta jelenteti meg kiadványait. A Párizsból induló, 
és a vendéglátást kemény és szakszerű kritikákkal megrefor-
máló magazin az egész világ konyhaművészetére és vendéglá-
tóiparára nagy hatást gyakorolt. A harmadik alkalommal meg-

jelent Gault & Millau, magyar vendéglátást értékelő kalauza 
három fő fejezetből áll: szállodák, éttermek és borászatok. Az 
518 szálloda tesztjeit, és leírásait különböző szempontok sze-
rint csoportosítva tekinthetjük meg. A pontozás ugyan szak-
mailag a Michelin Guide értékeléséhez hasonló, számszerűen 

a francia iskolai osztályzást követve 1-20 pontig terjedő skálán 
történik, melyen a 20 pont az elméleti tökéletességet jelképe-
zi. Az ismert turisztikai portálokon azonban az értékeléseket 
a beérkezett szavazatok alapján állítják össze, míg a Gault & 
Millau független, anonim értékelők benyomásai alapján pon-
toz. Az értékelésnél semmilyen stílust nem részesítenek előny-
ben, legyen akár klasszikus, akár modern.
A hegyvidéki életmódszálloda és az erdei környezet kiváló kikap-
csolódási lehetőséget jelentenek a wellness, az aktív pihenés, a 
természet és az egészséges életmód kedvelőinek egyaránt. A 
gyógyító hatást kiegészíti és fokozza az az egyedülálló, össze-
hangolt spa- és gasztronómiai kínálat, amely követi az évszakok 
változásait és támogatja az ember energetikai rendszerét. A testi 
megújulásban segítenek a változatos arc-és testkezelések, ame-
lyek mindegyikénél kizárólag tiszta natúr és bio-kozmetikumokat 
alkalmaznak. 2014-ben a szálloda egyik spa-kezelése bizonyult 
hazánkból a legkülönlegesebbnek az European Health & Spa 
Award szakmai versenyen. Az Amethyst Exkluzív Feltöltő Keze-
lést kizárólag a szálloda számára dolgozták ki, ahol a kezelés 
során masszírozó pálcákkal végzett relaxáló, nyirokkeringést fo-
kozó, csakraharmonizáló arcmasszázs garantálja a teljes kikap-
csolódást, segíti a meditatív állapot elérését és teremt általános 
boldogságérzést.

www.hotelmatra.hu

2015

A 
z Operaháznál elhelyezkedő Café Opera sarki rendezvény-

terem építészeti örökségvédelmi sétáló utcákkal övezett te-
rületen található. A 150  m2-es Café Opera rendezvényterem 
Opera felőli központi bejárattal, valamint Hajós és Lázár utcai 
boltíves portálajtóval rendelkezik. A 130 m2-es üzlettér mellett 
galériák és egyéb helyiségek 38 m2-en állnak rendelkezésre.

Az Andrássy úton és környékén, továbbá a közelben éjjel-nap-
pali parkolóházak elérhetők. A helyiség igény szerint beren-
dezhető.
Válassza most kedvezményes áron rendezvénye helyszínéül!

Café Opera rendezvényterem
Budapest, VI., Hajós utca 12.
Telefon: +36-30-998-6888,

info@cafeopera.hu

CAfé operA reNdezvéNytereM
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helyszínajánló 

stb stílusokban), a hét többi napján pedig akusztikus gitár duó 
szórakoztatja a vendégeket esténként. 
A legnagyobb erősségünk a konyhánk. A szakácskönyveiből 
és gasztronómiai tévéműsorokból jól ismert ambiciózus sé-
fünk, Tobai Róbert elképzelései alapján éttermünk a tradicio-
nális magyar konyha remekeit a mai elvárásoknak megfelelően 
kínálja, de természetesen a nemzetközi ízekre vágyó vendége-
ink is találnak kedvükre valót az étlapon.
Az összeszokott, tapasztalt személyzet, kifogástalan kony-
hánk és a csodálatos panorama a garancia a Columbus Hajón 
megrendezésre kerülő rendezvények sikerének. 

Columbus Étterem & Pub
Budapest, Vigadó tér 4.sz. kikötő

Telefon: +36 30 638 8842
www.columbuspub.hu

KoNfereNCIA, reNdezvéNy weLLNess éLMéNyeKKeL

CoLuMBus HAjó – KüLöNLeges HeLyszíN,  
párAtLAN KILátássAL 

A Hotel Karos Spa****superior kiváló helyszínként szolgál ki-
sebb-nagyobb rendezvények, konferenciák, meetingek, 

üzleti ebédek lebonyolítására, de akár csapatépítő tréning és 
termékbemutatók megszervezésre is kitűnő választás. A szál-
loda 2 konferenciaterme és 3 szekcióterme napjaink elvárása-
inak és a megrendelők elképzeléseinek megfelelően kisebb 
létszámú üzleti megbeszélésekre éppúgy alkalmas, mint akár 
300 főt befogadó rendezvényekre. A partnerek kéréseit szem 
előtt tartva állítják össze széleskörű kínálatukból a testre sza-
bott ajánlatot: a zenés-táncos mulatságtól az állófogadásig 
minden elképzelést megvalósítanak. 

A Hotel Karos Spa azonban nem csupán egy rendezvényhely-
szín. A Kis-Balaton fürdővárosának; Zalakarosnak legnagyobb 
wellness szállodája tökéletes helyszínként szolgál az aktív ki-
kapcsolódást kereső családok, a feltöltődésre, lazításra vágyó 
pároknak egyaránt. A szálloda Harmónia Spa wellness világa 
4000 m2-nyi területen, 7 medencével, felújított szaunaparkkal, 
több mint száz frissítő, relaxáló masszázzsal és wellness keze-
léssel, mindig megújuló kínálattal várja a vendégeket, hiszen a 
munka mellett mindenkire ráfér egy kis pihenés!

Karosinvest Zrt. Hotel Karos Spa****superior

8749 Zalakaros, Alma u. 1.
Tel: +36 93 542-517 Fax: +36 93 542-501

Több, mint 10 éve az egyik legkedveltebb helyszíne a buda-
pesti rendezvényeknek a Columbus Hajó, mely a pesti alsó 

rakparton, a Lánchíd és az Erzsébet-híd között, a Budai Várral 
szemben horgonyoz.
A hajó jobb oldalán található a hatalmas üvegablakokkal ren-
delkező Santa Maria termünk, mely tökéletes helyszíne es-
küvőknek, születésnapi buliknak, céges vacsoráknak, évzáró 
partiknak, sajtótájékoztatóknak. 
A terem légkondicionált, s a hajó orrban található egy beépí-
tett színpad. Igény esetén teljes hang-, és fénytechnikát biz-
tosítunk. 
A teremhez közvetlenül csatlakozik egy, a Budai Várra néző 
terasz, mely grillpartiknak, esküvői szertartásoknak, kellemes 
nyár esti vacsoráknak ad helyet. 
Átsétálva a hajó bal oldalára található klasszikus ír pub jellegű 
éttermünk, mely egyedi dekorációval, fa borítású falakkal kí-
nál különleges helyszínt rendezvényeknek. A hajó ezen oldala 
több kisebb teremmel rendelkezik. 
A pub fölött található a Tetőteraszunk, mely tavasztól őszig 
várja a vendégeket. Igazán pazar kilátás nyílik a tetőről a Budai 
Várra, a Lánchídra és a Citadellára.
A Columbus Hajó egyik különlegessége, hogy minden nap 
élőzenével kedveskedünk vendégeinknek. Hetente többször 
is koncerteknek biztosítunk helyszínt (jazz, blues, pop, funky 
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váló magyar borokból, de mindenképp érdemes megkóstolni a 
több mint 300 éves múltra visszatekintő gyulai pálinkamanu-

faktúra különlegességeit is.
A hét minden napján állandó zenei 
programokkal várjuk vendégein-
ket. Esténként 19:00 órától éjfélig 
a Magyar Ezüst Érdemkereszt-
tel kitüntetett Lakatos Vilmos és 
cigányzenekara szívet melenge-
tő cigánymuzsikája szórakoztatja 
az ide látogatókat. Szombaton és 
vasárnap ebédidőben is hallható 
élő cigányzene. Folklór táncmű-
sorunkat minden szerdán és csü-
törtökön este 20:00 órától 20:40-ig 
tekinthetik meg vendégeink. Ezek-

ben az időpontokban a zenei műsor ingyenes.
Biztosak vagyunk benne, hogy vendégei kellemes órákat fog-
nak nálunk eltölteni, és mihamarabb újra ellátogatnak hozzánk!

Mátyás Pince Étterem
1056 Budapest, Március 15. tér 7.

Tel.: +36-30-952-1737
E-mail: sales@matyaspince.hu

www.matyaspince.eu
Nyitvatartás: 11.00–24.00

helyszínajánló  
veNdégLátás exKLuzív, törtéNeLMI KörNyezetBeN 
– HALászBástyA éttereM

Mátyás pINCe éttereM – egy HeLy, AHoL A MúLt  
és A jeLeN tALáLKozIK

A felújított Halászbástya Étterem klasszikusan elegáns szín-
tere a vendéglátásnak. A varázslatos termek, a gyönyörű 

budapesti panoráma, a legmagasabb színvonalú kiszolgálás 
és a korszerű hűtéssel rendelkező 
teraszok kétségkívül tökéletes vá-
lasztás vállalati- és családi rendez-
vényekhez, az élet nagy pillanata-
ihoz.
A Halászbástya Étterem séfje, Sza-
bó Barna ínyenc magyar konyhá-
jában szem előtt tartja gasztro-
nómiai örökségünket, keresve az 
új inspirációkat. Új és újragondolt 
ételek vannak beépítve a kínálatba, 
csúcsminőséget nyújtva. 
A „város felett” elhelyezkedő étte-
rem egész évben várja vendégeit változatos termeiben:
n Akár 120 fő is kényelmesen helyet tud foglalni a földszinti 
Lovagteremben és a Galérián.
n Az étterem felett található Margaréta Terasz télen fűtött 
panorámateraszként üzemel, nyáron jéghideg frissítőkkel várja 
vendégeinket. Kapacitás: 80 fő állófogadás esetén.
n A Duna Terasz hangulatos esti vacsorák, borozások kitűnő 

helyszíne, a csodálatos budapesti panorámával körítve felejt-
hetetlen élményt nyújt. Kapacitás: 100 fő ültetett vendéglátás 
esetén.

n A Duna Terasz alatt található, 
panorámával rendelkező, fedett 
Árkádsor akár 80 fő befogadására 
is alkalmas.
Rendezvények széles skálája meg-
valósítható éttermünkben (gála-
fogadás, esküvő, kézfogó, céges 
rendezvény, augusztus 20-i tűzijá-
ték megtekintése).
A Halászbástya Étterem nem egy-
szerűen egy étterem, hanem egy 
hangulat, egy érzés kifejezése, 
amit leírni sokkal bonyolultabb, 

mint kipróbálni és részesévé válni a csodának…
Jöjjön el Ön is hozzánk és engedje, hogy elvarázsolja ez az él-
mény!

Halászbástya Étterem
1014 Budapest, Halászbástya – Északi Híradástorony,

Tel.: +36 30 543 9431, e-mail: sales@halaszbastya.eu, 
www.halaszbastya.eu

A Mátyás Pince Étterem Budapest egyik leggazdagabb múl-
tú étterme, melynek kapui immár 110 éve állnak nyitva az 

igényes vendéglátásra vágyó ven-
dégek számára.
Az elmúlt években megújulva, a 
21. század elvárásainak megfele-
lően, de a történelmi értékek meg-
tartása mellett várjuk a kulináris él-
vezeteket kedvelőket. 
Termei – amelyekben lehetőség 
van ültetett- és svédasztalos ren-
dezvények szervezésére is – re-
mek helyszínei lehetnek exkluzív 
díszétkezéseknek, családi esemé-
nyeknek, esküvőknek, munkaebé-
deknek és vacsoráknak, legyen 
szó akár kiscsoportos, akár nagyobb létszámú rendezvényről. 
Az étterem maximális befogadóképessége ültetett vendéglá-
tás esetén közel 300 fő, ami négy külön teremben oszlik el.
Konyhánk a magyar ízvilágot kívánja megjeleníteni tányérja-
inkon a kor és a vendégek elvárásainak megfelelő színvona-
lú alapanyagok és technológiák alkalmazásával, de a hagyo-
mányok tiszteletben tartásával. Étlapunkon a kihagyhatatlan 
klasszikusok mellett megtalálhatóak rég elfeledett hazai alap-
anyagokból készült ételek, és a mai magyar konyha fantáziadús 
fogásai is. Italválasztékunkban sokszínű válogatás található ki-
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különleges  

különleges  kreatív

személyre szabott

Elérhetőség: Ezoterikus NetRend Kft.  Szatmári Nóra  +36 (70) 311 61 25  nora@szatmarinora.hu  www.rendezvenyprogram.hu

Ékkő jósda  Delphoi kőjósda  Görög 
számjósda  Háromszín jósda  Ji King 
 Kagylóhéj jóslás  Kártyavetés és 

ingajóslás  Kávézacc jósda  Kelta  
fajósda  Kínai betűjósda  Kristály
kerék jóslás  Mandala Jósda  Ólom
öntés  Rúnajóslás  Számjósda – arab 
és kínai  Számmisztika, névelemzés 
 5 féle asztrológiai program: kínai, 

nyugati, kelta, bíborcsillag, védikus

Személyiségelemzések 
Arcelemzés  Álomfejtés és álomteszt  
  Angyalnapmeghatározás  Drágakő 

ajánló  Grafológia és rajzteszt  Név
elemzés a „Boldogság ABC” alapján
 
Egészségjavító programok 
Arcelemzés  Aromaterápia  Aura
fotózás  Aurasoma  Egészségügyi 
asztrológia  Íriszdiagnosztika   
Kínai gyógymódok  Kristályterápia  
 Lábmasszázs  Mobilmasszázs   

Virágterápia  Biorezonanciás tesztek

Kreatív és kézműves programok 
Feng Shui dekorációval  Kalligráfia 
 Karikatúra, árnyképfestés  Koron

gozás  Kosárfonás  Egyéni és Közös 
mandala festés  Origami  Sminkes  
Szövés  Tűzzománc  Varrás  Virágkö
tészet  Csuhébaba készítés stb.

Ezoterikus NetRend Kft.

Különleges… kreatív…
        egyedi… személyre szabott…

Néhány ötletünk Önnek a megszokott témákon túl:

tegye IzgALMAsABBá reNdezvéNyét!
Egy társasági esemény sokféle lehet. Ám egy biztos… 
Ha unalmas, ha egysíkú, akkor keserű szájízzel megy el a 
vendég… (Ugye ezt nem akarja?)

É 
rezte már, hogy elő kellene rukkolni valami újdonsággal az 

évzáró partyra, a farsangi bálra vagy a tavaszi családi napra? 
Akkor legyen egy új fénypont a programpalettáján!
Szeretne olyan plusz programlehetőséget kínálni meghívottai 
számára, ami róluk szól és egyedi, amivel nem találkoztak, ami 
biztos meglepi őket? Sokaknál tabu, másokat egyenesen izga-
lomba hoz: Mit hoz a jövő? Hogyan oldjam meg a mindennapi 
gondjaimat? 
Birtokunkban van számos olyan tulajdonság és képesség, me-
lyek összessége az Ön javát is szolgálhatja. Vajon Ön mire vá-
gyik megrendelőként, ha megbíz valakit, hogy lásson el egy 
feladatot? Erre biztosan: n pontos legyen n diszkrét legyen 
n értse a dolgát, n egyedi legyen, n mosolyogjon n korrekt 
legyen.
Olyan egyedülálló programjaink közül válogathat – a felsorolt 
tulajdonságok összességével –, melyek évek óta nagy siker-
rel futnak céges rendezvényeken, privát partykon, ügyfél talál-
kozókon, fesztiválokon, sőt, még lánybúcsúkon is. No, persze 
szívesen vállaljuk a megszokott feladatokat is! Ismerjen meg 
minket, hisz egy hajóban evezünk, csak más perspektívából 
szemléljük a világot!

Milyen egyedi programokat nyújtunk?
ezoterikus, spirituális tanácsadások – etikus hozzáállással, 
egészségjavító programok – egyedi, gyógyító szemlélettel.
Nem ámítás és nem csalás. Rálátni a pillanatnyi lehetőségek-
re, feltárni a problémák forrását, előremutató iránymutatásokat 
kapni? Mindezt diszkrét formában? A vendég teljes megelége-
désére? 

Miért vagyunk kényelmesek és költséghatékonyak?  
Mert sok az egyben működünk…
Önnek egy telefon vagy egy e-mail is elég, hogy megkérdezze, 
mit javasolunk családi, karácsonyi, szilveszteri rendezvényé-
re vagy magánjellegű bulijára. A mi feladatunk Önt kifaggatni 
a részletekről, javaslatot tenni, meglepő ötletekkel előrukkolni, 
megszervezni a feladathoz a legjobb személyzetet, megjelenni, 
ingyenes asztaldekorációt biztosítani, és 4-6 vagy épp 8 órá-
ban rendületlenül mosolyogni és útmutatást adni vendégeinek.

Ha az első 30 perc nem meggyőző, küldjön haza minket!
Kizárólag a szakmában elismert, jó hírnevű tanácsadókból áll 
a csapatunk, a felületesség, a szétszórtság, a nemtörődömség 
szavak ismeretlenek számunkra. Mi akkor érezzük az együtt-
működést valódinak és mindkét fél számára eredményesnek, 
ha megrendelőként Ön 100 százalékig elégedett, aminek alap-
ja a hatékony kommunikáció. A rendezvényeken megjelenő 
csapatban csak kiegyensúlyozott lelkiállapotú, tapasztalt, a 
saját szakterületükön profi, kiváló kommunikációs készségek-
kel rendelkező emberekkel dolgozunk. Ez a garancia arra, hogy 
a vendégeit, ügyfeleit nem érheti csalódás. Ön is ezt nyújtja a 
saját partnereinek, igaz? Akkor bátran kérje ugyanezt tőlünk!

Fontos a hatékony kommunikáció? De még mennyire!
1995 óta kapunk meghívásokat a különböző típusú rendezvé-
nyekre, s emeljük az adott összejövetel színvonalát. Az ezote-
rikus, egészségjavító és kreatív rendezvényprogramok szerve-
zését Szatmári Nóra irányítja, aki szakközgazdász diplomája 
mellett Feng Shui Mester diplomáját Malajziában, Kínai asztro-
lógia diplomáit pedig az Egyesült Államokban szerezte. Négy 
évig aktív tagja volt a Nők Lapja Café író és szakértői csapa-
tának. 2010. június 1-jétől az Origo – Life.hu portáljának is ő 
készíti az ezoterikus anyagok jelentős részét. Saját, ezoterikus 
tartalmú portált alapított 2001-ben, – Ezoterikus.hu – mely-
nek napi 10 000-20 000 közötti egyedi látogatója van. Szak-
értőként évente minimum 100-120 rendezvényen személyesen 
közreműködik, íróként havi 45-60 cikket publikál piacvezető 
print- és online magazinokban, – nem csak Magyarországon. 
2014-ben két könyve jelent meg, összesen eddig kilenc. Szeret 
kommunikálni… Önnel is!

Kiknek a jelentkezését várjuk?
Szeretné, ha a felsorolt programokat olyanok végeznék el az 
Önnek oly fontos rendezvényen, akiket nem kell felügyelnie és 
noszogatnia? Nem szaladnak ki dohányozni, nem telefonálgat-
nak munka közben, és végtelen türelemmel fordulnak Ön és 
vendégei felé? Akik képesek egyedi programcsomagokat ösz-
szeállítani? Akkor jó, ha tudja, hogy a fentieket angolul és né-
metül is biztosítjuk. Tehát, az Ön hívását várjuk épp most!

+36 (70) 311 61 25 Szatmári Nóra

 Részletek: rendezvenyprogram.hu 
 Programlista fényképekkel: rendezvenyprogram.hu/programok 
 Referencialista: rendezvenyprogram.hu/referenciak 

rendezvényajánló
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különleges  

különleges  kreatív

személyre szabott
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Néhány ötletünk Önnek a megszokott témákon túl:
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helyszínajánló

A sikeres konferencia egyik legfontosabb tényezője: a 
helyszín. Fontos, hogy jól megközelíthető, kellőképpen 
felszerelt, inspiráló és kényelmes környezetet biztosít-
son a résztvevők számára, ezen túl a fenntarthatóságnak 
is egyre fontosabb szerepe van. A legtöbb hazai rendez-
vényhelyszín számára a konferencia befogadás csak töb-
bedleges funkció. A bérlők ezért valamilyen szempontból 
kompromisszumra kényszerülnek, mely érezhető lesz a 
rendezvény színvonalán.

A  fenntartható fejlődés kérdése egyre komolyabb figyelmet 
kap a felelős vállalatok CSR stratégiájában. Jó ár-érték arányú 
zöld irodát már relatív könnyű találni, de aki céges rendezvé-
nyeit szeretné ilyen környezettudatos helyen, ugyanakkor mo-
dern és kellemes környezetben szervezni, annak nem igazán 
volt alternatívája. 
Hazánkban is egyre több cég igyekszik lépéseket tenni a fenn-
tartható működés elérése érdekében. Ez a témakör nem csak 
a vállalati CSR területén, de a teljes működésben fontos sze-
repet kaphat. Egy magát felelősnek kommunikáló vállalat szá-
mára fontos, hogy ahol lehetséges fenntartható megoldáso-
kat alkalmazzon: nyersanyag felhasználás, energia és hulladék 
gazdálkodás, vállalati folyamatok optimalizálása, stb. Napja-
ink ’A’ kategóriás irodaházainál már alapkövetelmény a magas 
besorolású energetikai tanúsítvány megléte, ám ugyanez nem 
mondható el a piacon található rendezvényhelyszínekről.
A Jarl Konferenciaközpontot a fenntarthatósági kérdésekben 
élen járó, svéd Kinnarps hozta létre ügyfelei egyre fokozódó 
igényére válaszul. Az iroda-berendezési megoldásokat kínáló 
vállalat a Váci út központi részén rendezte be jelenleg 3 terem-
mel működő konferencia- és tréningközpontját a legújabb, te-
vékenység alapú munkavégzési koncepciója alapján.
A Jarl Konferencia- és Tréningközpontban a 120 fős előadó-
terem mellett két, 20-25 fő számára kényelmes rugalmasan 
alakítható meetingroom került kialakításra, melyekben elér-

hetőek a napjaink tech-központú munkavégzéséhez szüksé-
ges tárgyi és informatikai megoldásai (wifi, hangosítás, pro-
jektor, videokonferencia berendezés, wireless prezentáció). A 
helyiségek és a közel 500 m2-es közösségi tér berendezése és 
sok természetes fényt hasznosító belsőépítészeti tervezés a 
Kinnarps Next Office - Activity Based Working koncepcióján 
alapszik, így ideális rendezvényhelyszínt kínál bármilyen vál-
lalati esemény számára. Az ergonomikusan kialakított közös 
terek lehetőséget adnak arra, hogy a rendezvények résztvevői 
kényelmesen kikapcsolódhassanak (könyvtár, tetőkert vagy 
dolgozhassanak (hot desk munkaállomások) a szünetekben. A 
könnyen elszeparálható kisebb helyszínek lehetőséget adnak 
akár egy ad hoc partner egyeztetésre, tárgyalásra is.
A konferenciaközpont teljességgel a fenntarthatóság jegyé-
ben működik, folyamatait rendszeresen monitorozza és opti-
malizálja, erre bátorítva partnereit is. Kiváló megközelíthetősé-
ge lehetőséget ad az alternatív közlekedési eszközök autóval 
szembeni előtérbe helyezésére, melyet árkedvezménnyel ho-
norálnak.
A rendezvényekhez a Kinnarps saját catering szolgáltató-
ja biztosítja az igény szerinti magas minőségű ellátást, akár 
egyszerű kávészünetekről, akár speciális igényű (diabetikus, 
gluténmentes, vegetáriánus vagy bio) ellátásról van szó. Igény 
esetén külső szolgáltató is bevihető. 
A Jarl Konferenciaközpont ideális helyszín kisvállalkozások-
nak, melyek nem rendelkeznek megfelelő méretű vagy minő-
ségű meetingroom-mal. Nagyvállalatok számára, melyek sa-
ját irodájuk minőségének megfelelő külső helyszínt keresnek. 
Minden olyan szervezetnek, mely a Kinnarps-hoz hasonlóan 
fontosnak tartja a kényelem mellett a fenntarthatóságot - te-
vékenységének környezetre gyakorolt káros hatásainak mini-
malizálását. 

Elérhetőség: 1133 Budapest, Váci út 92.
 jarl-konferenciakozpont.hu · +36 1 2371251

Rendezvényszervezés: Miseta Georgina 
georgina.miseta@kinnarps.hu  · +36 30 397 7817

Skandináv rendezvényközpOnt, ahOnnan neM akar Majd hazaMenni 

feNNtArtHAtóság és fuLL-servICe  
A reNdezvéNyszervezésBeN

További információkat weboldalunkon talál, ahol ajánlatot is kérhet. Írja be a „kedvezménykód” mezőbe 
az EXKLUZÍV szót és 10 % engedményt biztosítunk bármely termünk bérleti díjából!

Elérhetőségek: 1133 Bp., Váci út 92. | www.jarl-konferenciakozpont.hu | +36 1 2371251
Rendezvényszervezés: Miseta Georgina | georgina.miseta@kinnarps.hu | +36 30 397 7817

Ha unja az átlagos rendezvényhelyszíneket, és modern, kényelmes, jól megközelíthető helyszínt keres, próbálja ki 
skandináv rendezvényközpontunkat! Három, luxus minőségű bútorokkal és modern technikával felszerelt, világos 
terem (190, 48 és 39 m2), és mintegy 500 m2 közösségi tér áll vendégeink rendelkezésére.

Jarl Konferencia- és tréningközpont
Modern, skandináv luxus, inspiráló, ergonomikus és környezetbarát környezet

tréning meeting - tárgyalás

workshopokteljes körű felszereltség

konferencia - előadás
változatos ételkínálat

videokonferencia
tetőkert
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fesztiválbeszámoló

A 
z eseményen hazánk legjobb cukrászatai, cukrászai mutat-

ták be ehető remekműveiket. A hívószó, amihez kapcsolódnia 
kellett a süteményeknek, Alice Csodaországban volt .
A rendezvényen több mint 30 kiállító vett részt: találkozhattunk 
a legnagyobb hazai cukrászatokkal illetve a kisebb, kézműves 
cukrászati manufaktúrákkal is. A részvétel meghívás útján tör-
tént, pont azért, hogy kizárólag a szakma legjobbjai mutatkoz-
hassanak be a látogatóknak. 
A rendezvényhez kapcsolódóan a szervezők Torta Design ver-
senyt is meghirdettek, amire nemcsak profik, hanem ama-
tőr konyhatündérek is jelentkezhettek. A szakmai zsűri tagjai: 
Horváth Eszter (SUGAR! Design cukrászda, cake designer), 
Osvárt Judit – Design Hét Budapest – project vezető) Bakcsy 
Árpád – ételfotós, Márk Szonja – cukrász, blogger valamint T. 
Nagy Tamás. A hobbi cukrász kategória fődíjasa Fekete Vero-
nika „Álomvilág” tortája lett, míg a profi kategóriában Pásztor 
Petra „Alíz Csodaországban” tortája vitte el a fődíjat. A fesz-

sütNICAKe SüteMény éS tOrtafeSztivál
November 8-9-én, a sütemények és tortáké volt a főszerep az Iparművészeti Múzeum aulájában, ugyanis megrendezés-
re került az első Sütnicake Sütemény és Tortafesztivál Kiállítás és Vásár. 

tivál ideje alatt mind a 36 tortát megcsodálhatták a látogatók, 
akik közel 7 ezren voltak kíváncsiak, az ország legnagyobb 
desszertasztalára.
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Rendezvény magazin nemzetközi híreinek
szerkesztője és online felülete

n e w s . b o e v e n t . h u
NEWS by

párizS 
európA egy AjtóNyItásNyIrA vAN  
– europe. It’s just Next door
Egy évvel a „Vess egy pillantást Brüsszelre” elnevezésű ese-
ményét követően az SNCF (Francia Nemzeti Vasúttársaság) 
megismételte sikerét új kampányával, mely az „Európa egy aj-
tónyitásnyira van” elnevezésű programjához kapcsolódik. 
Mit szólnánk hozzá, ha csak egy ajtót kellene kinyitnunk, és 
Franciaországból egy szempillantás alatt egy másik európai 
nagyvárosban találnánk magunkat?
2014. szeptember 13-án és 16-án az SNCF, és a TBWAParis 
ügynökség segítségével számtalan párizsi utcán sétáló kíván-
csiskodó tapasztalhatta meg, milyen érzés lehet hirtelen egy 
másik városba csöppenni. Az esemény középpontjában Pá-
rizs főbb pontjain elhelyezett interaktív pop-up ajtók szerepel-
tek, amik olyan LEDfalra nyíltak, melyen élőben jelent meg egy 
másik európai város, valamilyen aktuális kulturális aktivitással. 
Azok az érdeklődők, akik megálltak egy-egy installációnál, és 
kinyitották ajtót, játszhattak milánói pantomimessel, némelyek-
nek Brüsszelben megrajzolták a portréját, de volt olyan is, aki 
együtt táncolhatott egy hip-hop tánccsoporttal Barcelonában. 
Akadt, aki a Genfi tavon lehetett részese egy romantikus hajó-
kázásnak, mások egy csapat német fiatalhoz csatlakozhattak 
egy stuttgarti biciklitúra erejéig. Ezekkel az interaktív és vicces 
élményekkel nemcsak multikulturális kapcsolatot létesítettek 
az európaiak között, de ahhoz is hozzásegítették a résztvevő-
ket, hogy megtapasztalják és felismerjék a nap végére, hogy 
Európa valóban egy karnyújtásra, azaz ajtónyitásra van tőlük.
A rendezvény sikere egy kettős technikai megoldáson alap-
szik, ami egy kifogástalan minőségű real-time élményt szol-
gáltat a műholdas kapcsolatnak köszönhetően. A jól átgondolt 
technológia tökéletes összhangot alkotott az ajtókeretekbe hi-
bátlanul méretre szabott digitális felülettel. 

Az események során rögzített anyagokból Nathan Besse, a te-
hetséges fiatal filmes és Florent Brown zeneszerző közös és 
sikeres munkájának eredményeként október 2-tól látható az el-
készült reklám a mozikban, és online portálokon. A kampányt 
több egymásra épülő egyéb marketingeszközzel is megtámo-
gatják: POS anyagokkal, a párizsi metrókban óriásplakátokkal, 
buszok oldalán elhelyezett reklámokkal, sőt egyes SNCF meg-

állókat teljesen átalakítanak az ajtóknak és a városoknak meg-
felelően, színekkel és kiegészítő elemekkel.

www.creativereview.co.uk 

lOndOn – new yOrk
CANdy CrusH sodA sAgA BeMutAtó 
A Candy Crush Saga ma már a világ egyik legsikeresebb játé-
ka, mindössze 2 év alatt minden idők egyik legkedveltebb mo-
bil applikációja lett.
Candy Crush Soda Saga, 2014. november 20-án este került 
bemutatásra a média számára, egy nagyszabású esemény ke-
retein belül London és New York utcáin és folyóin. Helyi idő 
szerint este 6:30-kor mindkét helyszínen, Londonban a Tower 
Bridge-nél, New Yorkban pedig a Brodway-n látványos meg-
mozdulással leplezte le a King Digital Entertainment a Candy 
Crush Soda Saga-t. A King Digital a médiaesemény megálmo-
dására a Jack Morton Worldwide-t választotta, akik a globális 
brandek világában nagy tapasztalattal rendelkező ügynökség.

London
A londoni újságírók egy exkluzív Candy Crush hajóúton ve-
hettek részt a Temzén, egy luxus jachton. Az út során igazi 
látványos meglepetésben volt részük, a Candy Crush Soda 

Saga szinte meghódította a Towert. 25 méter magas lila Candy 
Crush Soda vízsugarakat lőttek az égbe, ami egy 7 méter ma-
gas gumimacit emelt a magasba az ikonikus londoni épületnél. 
A rendezvény fővendége 
Nicole Scherzinger volt, aki 
megszakítva legújabb albu-
mának bemutató turnéját, 
jelenlétével elbájolta a ven-
dégeket. Tulajdonképpen 
Nicole volt az a szerencsés, 
aki letette kézjegyét aznap 
este Londonra, hiszen ő in-
dította el egy óriás bonbon 
gombbal a hipnotikus lila 
Soda szökőkutat a Temze 
közepén.
Nagyon úgy tűnik, hogy ő 
is titkos rajongója magá-
nak az eredeti Candy Crush 
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nemzetközi hírek
Saga játéknak, és alig várja 
már, hogy annak kishúgát, a 
Sodát is kipróbálja, hiszen a 
social media felületeken ké-
pekkel és lelkes posztokkal, 
és tweetekkel adott hírt az 
eseményről. 

New York
Mindeközben New Yorkban 
pedig a Candy Crush drá-
mai alakítással elfoglalta a 
Brodwayt. A tűzcsapok felrob-
bantak és Candy Crush Sodát 
lőttek ki, amivel beborították 
az utcákat, illetve lilára színez-
tek egy ikonikus new yorki ta-

xit is, ezalatt Candy Crush karakterek özönlötték el az utcákat, 
a cukorka fejű utcai árustól kezdve 
a zselé kutyáig, mellettük a szín-
bomba fejű NYC zsaru és a lila cu-
korkásüveg fejű gördeszkás srác. 
Nagy számmal jelentek meg a kü-
lönleges figurák, de mindannyiukat 
felülmúlta egy 6 méter magas ra-

gyogó gumimaci. 
Az angol WCRS ügynökség 
készítette el a King számára 
a Candy Crush Saga reklám-
kampányát, amit 20 ország-
ban vetítenek majd egészen 
Karácsonyig. A bemutató 
rendezvényt követő héten egy 

nemzetközi kampánnyal is megtámogatják a Sodát, aminek ré-
szese lesz London, New York, Sydney, Párizs és Berlin is a kö-
vetkező hetekben. Unalom kizárva.

www.eventindustrynews.co.uk 

lOS anGeleS
sAMsuNg gALAxy Note 4  
és Az éHezőK vIAdALA
Mióta a filmpremierek lehetőséget adnak a vendégeknek, hogy 
megmutassák a világnak, hogy egy szigorúan A-listás rendez-
vényen vehettek részt és celebekkel bulizhattak együtt, nincs 
kétség afelől, hogy a vörös szőnyeg egy olyan helyszínné vált, 
ami szelfizés után kiált.
A Samsung ezt az ötletet használta fel a Samsung Galaxy Note 
4 bemutatásához a november 17-ei Éhezők Viadala: A kiválasz-
tott 1. részének premierjén, Los Angelesben a Nokia Theatre 
LA Live-ban. A le-
hetőség adott volt, 
mert a márka üz-
leti kapcsolatban 
áll a mozifilm pro-
ducerével és for-
galmazójával, a 
Lionsgate-tel.
A bemutató ese-
ményhez előké-

szítettek egy olyan 
kijelölt területet 
a vörös szőnye-
gen, ahol az elő-
zetes játék során 
nyertes rajongók 
szelfiket készíthet-
tek a film fősze-
replőivel. A márka 
képviselői Galaxy 
Note 4-esekkel felszerelve, beöltözve a Kapitólium tagjainak, 
csoportképeket készítettek a rajongókról Jennifer Lawrence, 
Liam Hemsworth, és a Kiválasztott 1. részének egyéb sze-
replői társaságában, miközben azok haladtak a szőnyegen a 
premier helyszínére. A nagy csoportképek készítése termé-
szetesen azt a célt szolgálta, hogy kihangsúlyozza a készü-
lék azon képességét, hogy egyetlen kattintással nagy csoport 
lefotózására alkalmas. 
Gondoljunk csak Ellen DeGeneres tweetjére, ahol Bradley 
Cooper híressé vált szelfijét töltötte fel az Oscar gálán. „Ha 
Bradley karja hosszabb lenne” Jared Leto nem maradt volna le 
a képrőlJ. Valószínűleg az esemény megálmodóinak is innen 
jött az ötlet, hiszen ha Bradley Galaxy Note 4-est tartott volna 
a kezében, ez a probléma nem lépett volna fel…
A szervezők gondoltak természetesen arra is, hogy a szelfizést 
követően a fotóáradatot Samsung Galaxy Tab S falon mutas-

sák be, ahol a rajon-
góknak lehetőségük 
nyílt arra is, hogy meg-
osszák vagy e-mai-
len elküldjék a saját 
szelfijüket a tabletek 
segítségével, amiket 
4 kiegészítő pulton is 
előkészítettek a vörös 
szőnyegen. 

A Samsung a premier after-partyján is jelen volt, ahol a márka 
nagykövetei a film Effie Trinket karakterének bőrébe bújtak és 
velük is lehetett újra fotózkodni a Galaxy Note 4 segítségével. 
Kiegészítő programként a vendégek Snow Elnök trónjára is fe-
lülhettek és ott is szelfizhettek az okostelefonokkal, az így ké-
szült fotókat kinyomtathatták a helyszínen, a Samsung Galaxy 
Photo Station-jén, vagy a Tab S-en keresztül meg is oszthatták 
a közösségi oldalaikon. 

www.bizbash.com 

Az eIBtM treNdrIportjA  
NöveKedést jeLez 2014-re
Az EIBTM-en bemutatott elemzés szerint az üzleti rendez-
vények esetében mind megrendelői, mind beszállítói ol-
dalon nagyobb bizalommal tekintenek a jövőbe. 
A legtöbb kulcsszektorban, mint az információ- és kommu-
nikációs technológia, autóipar, gyógyszeripar, tapasztalt idei 
növekedés nagyobb igényt támasztott a vállalati konferenci-
ákra, termékbemutatókra, tréningekre. A növekedés elsősor-
ban a fejlődő világban, különösen Kínában és a Közel-Keleten 
volt számottevő. Az incentive szektorban is hasonló bővülés 
volt megfigyelhető, magasabb költségvetésekkel és szélesebb 
körű desztinációval. 
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nemzetközi hírek
A nagyobb bizakodás jele megfigyelhető a nemzetközi szövet-
ségi konferenciáknál is, emelkedő költségvetéssel és részt-
vevői számokkal. Ezen rendezvények esetében elsősorban 
európai és ázsiai városok sikeresek, azonban Ausztrália és a 
Közel-Kelet is egyre jobban igyekszik betörni erre a piacra. 
Az igények növekedésével párhuzamosan a helyszínkínálat is 
bővült, a világ számos pontján szállodai és konferenciaköz-
pont-bővítésekkel, mint Lengyelországban Krakkóban vagy 
Nigériában, ahol az ország első nemzetközi konferenciaköz-
pontja, a Calabar International Convention Centre nyílt meg. 
Tovább bővült a kongresszusi irodák száma is, a kínai 
Hangzhou-tól a spanyol Costa Brava-ig, azzal a céllal, hogy 
az egyre fokozódó nemzetközi versenyhelyzetben minél több 
konferenciát és rendezvényt vonzanak be a desztinációjukba. 
A 2015-re szóló globális gazdasági előrejelzések mérsékelt nö-
vekedést jeleznek, azonban ez leginkább Ázsiában, a Közel-
Keleten és Afrikában lesz jelentős. A MICE szektor ugyanakkor 
az elemzők egybehangzó állítása szerint egyértelmű növeke-
désre számíthat, sőt egyes területeken, mint az USA és Európa 
egyes kulcsfontosságú városaiban akár bizonyos szempontból 
a keresleti piac is visszatérhet, mivel a kereslet egyes esetek-
ben meghaladhatja majd a rendelkezésre álló kapacitásokat. 
Természetesen ugyanakkor a 2015-ös év kihívásokat is tarto-
gat, a rizikófaktorok között kell említeni a Közel-Kelet és Kelet-
Ukrajna konfliktusainak, vagy az ebola-fertőzés eszkalálódási 
lehetőségét, illetve az eurózóna recessziójának fenyegetését. 

www.internationalmeetingsreview.com

A reNdezvéNyszAKMát LegINKáBB  
BefoLyásoLó IdeI tíz INNováCIó  
A 2014-es eIBtM ALApjáN
Előző számunkban rendezvényes start-up megoldások-
ból szemezgettünk, most pedig a novemberi EIBTM-en 
bemutatott 10 legjobb rendezvényes megoldás innovációt 
tekintjük át. 
Az EIBTM során külön Innovációs Zónában gyűjtötték össze a 
MICE, special event és üzleti turizmus számára legmeghatáro-
zóbb social media, technológiai és design innovációkat, ezek 
közül a legjobb tíz között találunk több, évek óta meghatározó 
nagyágyút és izgalmas új neveket is.

www.eibtm.com/izone

A Tech Watch győztes Live Group ‘IPS Locator Function’ 
(www.livegroup.co.uk) forradalmasítja a kommunikációs él-
ményt azáltal, hogy segítségével az események résztvevői po-
zícionálhatják magukat, megtalálhatnak másokat és adott te-
rületeket az interaktív alaprajz segítségével.

A Sli.do (www.sli.do) a közönség jobb bevonására épít, lehe-
tővé téve a kérdezést és szavazást a közönségben bárkinek, 
saját eszköze segítségével. 

A Social Tables (www.socialtables.com) jelenleg a vezető fel-
hőalapú megoldás az iparágban, vendéglátók és rendezvény-
szervezők számára, alaprajztervezővel, social media integrált 
ültetési rend tervezővel és vendéglista-kezelővel. 

A Time2® (www.time2.mobi) web-alapú networking megoldás 
a profik számára. 

A DPA  Microphones (www.dpamicrophones.com), új 
d:screet™ „nyaklánc” mikrofonjával érte el a legjobb tízbe ke-
rülést. 

A Lemon & Orange (lemonorange.pl/en) kiterjesztett valóság-
alapú szolgáltatásokat nyújt mobileszközökre, weboldalakra, 
valamint interaktív alkalmazások számára. 

A Centium Software EventsAir megoldása (www.eventsair.
com) egy komplex felhőalapú innovatív keretrendszer rendez-
vények számára. Szolgáltatásai között ott az online regisztrá-
ció, a mobil applikáció, valós idejű riportok, és többek között 
költségvetés kezelés és előrejelzés.

Az Init Live (www.initlive.com) egy felhőalapú, mobileszköz 
preferenciájú, valós idejű kommunikációt és beosztásterve-
zést támogató alkalmazás. 

A Showslice (www.showslice.com) egy online platform a 
nagyrendezvények szervezői számára, a rendezvények igé-
nyeinek összegyűjtésére, koordinálására és az infrastrukturális 
költségek megosztására az egy helyszínen rendezett esemé-
nyeknél, a megosztott szemléletet megjelenítve a rendezvény-
szervezésben is. 

A Slidebox (www.slidebox.nl) pedig IT szolgáltatásokat kínál 
az előadók számára az előadások kezeléséhez és megosztá-
sához. 

A fenti lista mellett meg kell még említenünk az amerikai IMEX 
Eventtech Startup versenyének győztesét: ő a Speecheo, 
egy prezentációs app, ami a résztvevőknek jobb élményt, az 
előadóknak pedig a valós idejű tartalommegosztás mellett 
visszajelzéseket és pontosabb elemzéseket kínál. 

www.eibtm.com/en/Press-Releases 
www.eventmanagerblog.com

A nemzetközi híreket összeállította:
Csíky András, Dobos Zsófia, Szelestey Judit
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PROMO DATA

Hírek a hazai rendezvényszervezés világából 
Az EVENTER.HU szerkesztésében

BotráNyos turIsztIKAI KöLtségvetés
A szakma élesen tiltakozott a megdöbbentően alacsony tu-
risztikai költségvetési számok ismertetése után. A Szálloda-
szövetség a 12 év alatt majdnem hatodára /!/ csökkentett 4,9 
milliárdos „turisztikai célirányzat” megduplázását javasolta 
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek. Niklai Ákos el-
nök emlékeztetett rá: az első Orbán-kormány idején még 28 
milliárd jutott erre, és a Turizmus Zrt. költségvetése is nagy-
ságrenddel volt nagyobb. Ausztria 10-szer nagyobb működési 
és marketing célú forrással rendelkezik, nem beszélve arról, 
hogy a fővárosok, nagyobb települések, régiók önálló turiszti-
kai forrásokkal is rendelkeznek, ami Bécs esetében 7 Mrd Ft, 
szemben Budapest 50 millió forintjával. A szállodák tavaly is 
csak 50%-os kihasználtsággal működtek, jóval több és ma-
gasabb költésű vendégre van szüksége az országnak. Erőtel-
jesebb promócióval, marketinggel kell törekednünk hagyomá-
nyos európai piacaink megtartására és új, feltörekvő piacok 
meghódítására. Multiplikátor hatása révén egy ilyen döntés a 
nemzetgazdaságnak jelentős többletbevételt is generál. A Tu-
rizmus Kft. ügyvezetője pedig a korábbi évek alapján úgy be-
csülte, hogy a 4,9 milliárdból vélhetően, mintegy 800 milliót kell 
majd fordítani az NKA-val közösen kiírt rendezvénypályázatok-
ra, a Hungarofest égisze alatt létrejövő fesztiválokra, kisebb 
termékfejlesztésekre és néhány célellenőrzésre, s a Turizmus 
Zrt. éves működése is 1,5–2 milliárdot tehet ki. Szebeni Zsolt 
szerint így talán 2–2,5 milliárd maradhat tényleges marketing-
költésekre. Bánki Erik, az Országgyűlés gazdasági bizottságá-
nak fideszes alelnöke reményét fejezte ki, hogy sikerül 
az EU források felhasználásával 1-1,5 milliárddal feljebb tor-
názni e költségvetést. Turizmus.com

20 év utáN eLKészüLt A tüsKeCsArNoK 
A 16 éves kényszerszünet után novemberre befejeződött a há-
nyatott sorsú, 4000 fős lágymányosi Tüskecsarnok építése, 
bár a hozzá kapcsolódó, 1200 fős lelátóval rendelkező, 50 mé-
teres medencéjű uszoda csak jövőre készül el. A tervek szerint 
a hivatalos megnyitót követően azonnal benépesülhet Buda-
pest új sport- és rendezvénycsarnoka, amely már az idén is 
több tömegrendezvénynek ad otthont. A hazai és nemzetközi 
sportesemények helyszínéül is szolgáló érdekes formájú épü-
letet eredetileg is sportcsarnoknak tervezték, de hosszú évekig 
folyt a vita arról, hogy a régóta sürgetett sokezres kongresz-
szusi központ céljaira is átalakíthatnák, bár ez a két éve befe-
jeződött kényszerszünet után végleg lekerült a napirendről. A 
2.000 fix és 1.000 mobil ülőhellyel és kétszintes mélygarázzsal 
is rendelkező csarnokban ugyanakkor kulturális rendezvénye-
ket, koncerteket, kiállításokat is rendeznek majd. Különleges 
formájú és színes fényekkel megvilágított tetőablakainak kö-
szönhetően a létesítmény várhatóan Budapest egyik új látvá-
nyossága lesz. A Tüskecsarnokot 1993-ban kezdték építeni az 
1996-ra remélt EXPO fő helyszíneként, de pár év után leállt az 
építkezés, és másfél évtizedig semmi nem történt a csarnok-
kal. MTI 

A szIget-fesztIváLoK Az európAI döNtőBeN 
Harmincöt ország több száz fesztiválja nevezett – különbö-
ző kategóriákban - idén a legnagyobb nemzetközi fesztivál-
elismerés, a European Festival Awards megmérettetésén. 
A „szigetes” fesztiválok, a VOLT, a Balaton Sound, a Sziget 
Fesztiválköztársaság, illetve a Nagyon Balaton program egyik 
zászlóshajójaként megismert B.my.Lake összesen öt kategóri-
ában végzett a legjobbak között. A Sziget (415 ezer rekord lá-
togatóval) a legjobb nagyfesztivál kategóriában idén is a „dön-
tősök” között szerepel, ugyanúgy, mint a VOLT (120 ezer) és a 
Sound (145 ezer) a legjobb közepes méretű fesztiválok illetve 
a B.My.Lake (40 ezer) a legjobb kisfesztiválok között. A közön-
ség a Szigetet beszavazta a Best European Festival Line-Up, 
azaz a legjobb zenei felhozatallal idén előrukkoló fesztiválok 
közé. De ez még semmi, nem csak a fesztiváljáró közönség 
szerette a Szigetet, de a fellépő sztárok is beszavazták a ked-
venc fesztiváljaik közé. Az egy hónapig tartó online szavazá-
son rekordmennyiségű, több mint 1.2 millió szavazat érkezett, 
ami duplája a tavaly leadott szavazatoknak. A szervezők most 
közzétették a nevezettek legjobbjait, azaz az egyes kategó-
riák első 10-12 (kategóriánként különböző) legtöbb szavaza-
tot kapott indulóját. A végeredményt, mint minden évben, a 
FestAwards gáláján, a hollandiai Groningenben jelentik majd 
be, január 14-én.

MyMusic

száLLodAI árAK: A városoK topLIstájA 
A 2013-as árak alapján a lista élén Sárvár 19.868 Ft-tal meg-
lepetésre megelőzte a fővárost (19.242 Ft). A KSH nyugalma-
zott főosztályvezetője, Probáld Ákos által készített összeállítás 
szerint a bronzérmes Egerszalók (14.939), majd Balatonfüred, 
Kecskemét, Szeged és Hévíz (13.249) a sorrend. A 15. Pécs-
nél a 9.672 Ft-os ár az első összegének a felét sem teszi ki. A 
szállodai szobák száma az elmúlt több mint fél évtizedben 17 
%-kal 59.287-ra nőtt, bár az elmúlt évben 110-zel csökkent, 
hasonló arányú változás volt Budapesten (18.617), de érdekes 
módon a balatoni hotelszobák száma 12.550-ről 2013-ra több 
mint ezerrel csökkent, viszont az elmúlt 12 hónapban 1.500-
zal nőtt. A szobakihasználtság országosan 3,5 %kal 51,9 %-ra 
nőtt - a fővárosban több mint 5 %-kal 64,1 %-ra. A külföldi-
ek szállásdíj-bevétele öt év alatt több mint 5 %-kal 66,5 %-ra 
nőtt, bár az utóbbi évben 64,9 %-ra csökkent. A Balatonnál 
pedig a belföldiek aránya rohamosan nőtt 48,5 %-ról 61 %-ra.

Turizmus Panoráma

A BALAtoN fejLesztésI KoNCepCIójA: 
2 ezer fős reNdezvéNyCsArNoK
A Balaton legyen Európa kulturális tava, ezt a régi célt szol-
gálná egy 2 ezer fő befogadására képes rendezvénycsarnok 
létesítése a régióban. Témaparkok, élményparkok építésére is 
szükség van a parttól távolabb. Emellett gyógyászati közpon-
tok kialakításával, időskorúk számára kínált szolgáltatások bő-
vítésével és egészséges életmódprogramokkal tervezik erősí-
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gióvá alakítása a kerékpározás, a természetjárás, a vitorlázás, 
a strandsportok, illetve az extrém sportok feltételeinek megte-
remtésével. Felvetődött, hogy a nyaranta évek óta zajló „Moz-
dulj Balaton” strandi sport-programsorozat továbbfejlesztése-
ként három nemzetközi szintű versenysport-központot kellene 
kialakítani a tó körül. Elmondták, hogy a „Mozdulj Balaton!” 
több mint 320 idei helyi rendezvényén 24 ezren vettek részt. 

MTI

KAráCsoNyI ILLAtoK A BudApestI vörösMArty téreN
(2014. nOveMBer 28. – 2014. deceMBer 31.)
A Budapesti Fesztivál-és Turisztikai 
Központ (BFTK) –híven a már 15 évre 
visszatekintő, de folyamatosan gaz-
dagodó hagyományokhoz –, novem-
ber 28-tól ismét életre hívja a sokak 
szívét melengető karácsonyi forga-
tagot a Vörösmarty téren. Kulináris 
élményeket, igényes kulturális ese-
ményeket, zsűrizett kézműves por-
tékákat, a gyermekeknek muzeális 
értékű, mesés körhintát ígérnek a 
szervezők Budapest legjelentősebb 
ünnepi programsorozatán. 

M 
a már Európa egyik legkedveltebb 

turisztikai attrakciójaként emlegetik a 
Vörösmarty téri adventi-karácsonyi vá-
sárt. Számos versenytársát megelőzve 
a budapesti rendezvény előkelő helyet 
foglal el a rangos ünnepi kínálatban. 
(Első helyen állt tavaly a Sunday Times 
Európa 6 legjobb karácsonyi vására 
között, de szerepelt a Travel&Leisure 
10-es listáján, vagy az Expedia, a Times és a Daily Telegraph 
toplistáján is).
A szervezők számára fontos, hogy megbízható, magas minő-
séggel szolgálják ki a látogatók igényeit, ezt biz-
tosítja, hogy a vásárosok kiválasztásában a BFTK 
együttműködő partnere a Magyar Kézműves Szö-
vetség.
Százhúsz kézműves jelenik meg a téren a legkü-
lönbözőbb termékekkel a mézeskalácstól az ék-
szereken, kerámia tárgyakon át szűcs- és bőrmun-
kákig. Kaphatók természetesen ínyenceknek való 
finomságok is: sajtok, sonkák, kolbászok, valamint 
desszert félék: marcipán és csokoládé bonbonok. 
Könnyű lesz a megfelelő, személyre szóló ajándé-
kot kiválasztani. 
Aki a válogatásban megéhezett, a vendéglátó há-
zaknál talál lélekmelegítő forró italokat és ételeket, 
az ünnepkörhöz illő finomságokat.
Nincs ünnep emelkedett hangulat nélkül. A Vörös-
marty tér sarkában álló színpadról jazz, utcazene, 
világzene szól hétköznapokon délután 4 órától, a 

hétvégén délelőtt 11-től, az utolsó mű-
sor 20:15-kor kezdődik. 
A gyerekeket játszóház várja hétközna-
pokon 14 órától délután 6-ig, a hétvégén 
10-től 1-ig majd 4-től 8-ig. A csodás kör-
hinta, amelyet híres mesék és a János 
vitéz jelenetei díszítenek naponta reggel 
10-től este 9-ig forgatja meg a kicsiket. 
Talán még a Mikulás is felkapaszkodik 
rá, aki december 6-án az egész délelőt-
töt a Vörösmarty téren tölti. 
A négy adventi vasárnapon – minden 
alkalommal más-más felekezet egy-
házi személyisége – gyújt meg az óri-
ás koszorún egy gyertyát, az utolsót 
december 21-én. Még egy attrakcióval 
készülnek a szervezők, ami egyelőre 
meglepetés. 
A nyitva tartás a következőképpen 
alakul: a kézművesek pavilonjai va-
sárnaptól csütörtökig reggel 10-től 
este 9-ig, pénteken és szombaton 10-
től 10-ig várják a vevőket, az „elké-
sők” december 24-én 10-től 2-ig még 

gyorsan pótolhatják az ajándékvásárlást, utána bezárnak. A 
vendéglátók az újévet megelőző napokon, és még szilveszter 
napján is 10-től-10-ig kínálják portékájukat. 

teni a térség egészségiparát, ami szintén a kiemelt célok között 
szerepel. Többek között ezt is tartalmazza a Balaton Fejlesz-
tési Tanács (BFT) október 10-i, balatonfüredi ülésén egyhan-
gúlag elfogadott kiemelt üdülőkörzeti fejlesztési koncepció. A 
2014-2020 közötti uniós ciklusra kitűzött stratégiai célok mara-
déktalan megvalósítása mintegy 300 milliárd forintba kerülne. 
Molnár Gábor, a BFT munkaszervezete vezetője szerint a fej-
lesztési stratégia egyik fő célkitűzése az üdülőövezet sportré-

hazai hírek
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helyszínajánló
1,5 MILLIó új LátogAtót voNzHAt éveNte  

A MegújuLó városLIgetA Városliget komplex fejlesztését és meg-
újítását célzó Liget Budapest projekt kere-
tében öt új múzeum kap helyet a park jelen-
leg burkolt, lebetonozott szélein, valamint a Városligetben 
található, de lebontásra ítélt létesítmények helyén. A fej-
lesztés részeként a park teljes rekonstrukciójára is sor 
kerül, így a Liget projekt megvalósításával 2018-ra a tel-
jes zöldfelület a jelenlegi 60 százalékról 65 százalékra nő. 
A fejlesztések alatt a Ligeten áthaladó autósforgalmat is 
csökkentik.

A megújuló Városliget 2018-tól várhatóan évente körülbelül 
1–1,5 millió plusz látogatót vonzhat a jelenlegi körülbelül 4,5 

millióhoz képest. Ennek a közel 6 millió főnek nagyjából egyhar-
mada külföldről érkező vendég lehet. A városligeti mágnes-fej-
lesztés így Budapestet egy új célközönség számára teszi érde-
kessé, mely a város turizmusát jelentősen fellendítheti: a tavalyi 
évben regisztrált 6 millió vendégéjszaka 1–1,5 millióval nőhet a 
Liget Budapest Projektnek köszönhetően, mely akár 50 milliárd 
forint plusz bevételt is eredményezhet egy évben. 

A Liget Budapest projektről:
A tervezett 5 új múzeumépületre nyílt és - több mint száz év 
után - nemzetközi tervpályázatokat írt ki a Szépművészeti Mú-
zeummal együttműködésben a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. 
A Petőfi Csarnok helyén megvalósuló Új Nemzeti Galéria-Lud-
wig Kortárs Művészeti Múzeum épületére 2014. október 31-én 
írt ki a Városliget Zrt., egy új, részben meghívásos pályázatot. 
A kétfordulós nemzetközi tervpályázatra a kiíró 6 sztárépítészt, 
illetve két magyar építészirodát is meghívott. A pályázatra, az 
első forduló referencia-kritériumainak megfelelő 3 további épí-
tésziroda jelentkezhet. A pályázat első fordulója a tervek sze-
rint idén decemberben zárul le, és a második fordulót követően, 
2015 áprilisában hirdet eredményt a 11 tagú nemzetközi zsűri.
A Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, a FotóMúzeum Buda-
pest és a Magyar Építészeti Múzeum tervezésére vonatkozó pá-
lyázatban még az idei év végén döntés születik. A tervek szerint 
december második felében ugyanis a Városliget Zrt. kihirdeti a 
szakértői zsűri által legjobbnak ítélt győztes tervpályázatokat. 
A Városliget zöldfelületének teljes rekonstrukciójára tájépítésze-
ti tervpályázatot fognak kihirdetni 2015-ben, de a park zöld fe-
lületeinek részleges megújítása már 2014 
tavaszán megkezdődött. A Városliget Zrt. 
már a teljes parkrekonstrukciós munká-
latok megkezdése előtt nagyobb figyel-
met fordít a Liget zöldjének megóvására, 
szépítésére. Ennek köszönhetően a zöld-
állomány frissítésére több alkalommal 
volt lehetőség: a korábbi évekhez képest 
idén ötször több, összesen 50 fát és kö-
zel 2500 cserjét ültethetett a Főkert, de 
a nyáron megújított évelőágy is további 
2000 növénnyel bővülhetett. 
A Liget Budapest Projekt a fejlesztések 
során, a múzeumok elhelyezésétől a park 
megújulásáig kiemelten fontosnak tart-
ja a civil szervezetek, intézmények és a 

Ligetbe járó közönség igényeinek feltérképezését. A kezdetek 
óta már több mint 100 civil szervezettel és intézménnyel vet-
ték fel a kapcsolatot és folytattak egyeztetéseket. Ezen túl a 
miLigetünk programsorozat a lakosság bevonásán keresztül 
próbálja meg szépíteni a Ligetet és környékét már napjainkban 
is. A miLigetünk - Van helyed a Ligetben! című pályázatban a VI., 
VII. és XIV. kerület középiskolás diákjai részére hirdetett ötlet-
pályázatot. A diákok két témában pályázhattak: miPadunk né-
ven a Városliget felújítandó padjainak grafikai tervezésére nyílt 
lehetőség, míg a miPlaccunk pályázat keretében arra kérték fel 
a gyerekeket, hogy álmodják meg, milyen legyen az a hely a Vá-
rosligetben, ahol a legtöbb időt szeretnék eltölteni. 
A színesLiget – Színezd ki a Ligetet! célja a Liget használaton kí-
vüli betonfalainak megújítása és kifestése volt. A pályázat szak-
mai támogatója a Színes Város Csoport, akik Magyarország 
első tűzfal- és köztérszínesítő szervezete. 
A Város.Liget tabló kiállítás speciális leselkedő pontokon ke-
resztül eleveníti meg a Liget mintegy 200 éves történetét, így 
az installáción keresztül a néző képzeletbeli sétát tehet a Város-
liget egykori sétányain és megismerheti a park megújításának 
terveit is. 
A 2014 októberében indult Zöld a Ligeten túl pályázat pedig az 
érintett 3 kerület társasházainak homlokzat-zöldesítését és/
vagy belső udvarainak szépítését teszi lehetővé. A 2014 őszén 
zajló civil egyeztetési sorozat személyes, interaktív találkozók 
formájában kívánja felmérni az érintett, Ligetet használók igé-
nyeit. 
A Liget Budapest Projekt részeként megújul a Fővárosi Nagycir-
kusz, illetve az Állatkert bővítésére is sor kerül. A Magyar Mű-
szaki és Közlekedési Múzeum épületének eredeti tervek sze-
rinti helyreállítása az új múzeumi épületek megvalósításával 
párhuzamosan zajlik. A Liget Koncepció városrendezési prog-
ram keretén belül a jelenlegi Szabolcs utcai kórház üresen álló, 
elhagyatott területén barnamezős beruházással az Országos 
Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) is ki-
alakításra kerül. A jelenlegi nemzetközi tendenciának megfele-
lően a központ kiemelt célja a Múzeumi Negyed intézményeinek 
összevont kiszolgálása lesz.
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RejtvényÉrdekességek
MűvéSzet éS GaSztrOnóMia  
pABLo ruIz pICAsso 

HArry potter téMájú HoteL LoNdoNBAN

A 163 éves épületben található 
Georgian Hotel szobái Roxfort 
híres termeit utánozzák – írja a 
The Independent.
A mostanra újra berendezett 
szálloda szobái a filmbeli há-
lótermeket imitálják: üstökkel, 
varázskönyvekkel és bájitalos 
üvegcsékkel is fel vannak sze-
relve. Emellett a hotel olyan 
extrákat is kínál, mint egy ve-

zetett séta azokhoz a londoni helyszínekhez, amelyek isme-
rősek lehetnek a Harry Potter-filmekből, valamint a csomag 
része egy látogatás a Warner Bros. Filmstúdióba is.
A hotel tulajdonosa el-
mondta, hogy a vendége-
ket gyertyagyújtással és 
zenével fogadják a szo-
bákban az egyedi hangulat 
megteremtése érdekében. 
Bár mindezzel elsősorban 
a gyerekeknek igyekeznek 
maradandó élményt nyúj-
tani, nem csupán gyermekes családok látogatják a hotelt. 
A hálótermek éjszakánként 249 fontba, azaz közel 100 ezer 
forintba kerülnek. A floridai Orlandoban négy éve működő 
után a nyáron Oszakában is megnyílt a közel 500 millió dol-

lárból felépített Harry Potter 
kalandpark, amely 108 hek-
táron fekszik, s ahova évente 
2 millió látogatót várnak. 
A nagy érdeklődés miatt a 
környező szállodákban a 
nyitás hetében az összes 
szoba megtelt. Februárban 
pedig azt jelentették be, 
hogy a Shrek-filmsorozat si-
kere nyomán a zöld ogrénak 
szentelt szórakoztató park 

nyílik Londonban. A DreamWorks animációs műhelye, amely 
újabb epizódon is gondolkodik, a brit főváros látványossá-
gát, a London Eye óriáskereket üzemeltető vállalattal társul 
az új attrakció megvalósítására. A parkot a Temze déli partjá-
ra telepítik, az óriáskerék szomszédságába, a tengeri akvári-
umnak is otthont adó London Country Hallba, s 2015. nyarán 
nyitják meg. Nyolc éven belül egyébként további öt Shrekkel 
foglalkozó témapark létesítését tervezik világszerte.

MTI + Eventer

E  havi témánk a XX. század egyik legmeghatározóbb mű-
vészének Pablo Ruiznak, a gasztronómiájához való kö-

tődése, melyet megpróbálunk a magunk szerény eszközeivel 
górcső alá venni. Ruiz úr 1881. október 25-én született az an-
dalúziai Malagában, előbb az Atlanti-óceán parti La Coruna-
ba, majd Barcelonába költözik a család. Pablo egy ideig Mad-
ridban is élt, de soha nem tudta megszokni. Ruiz úr édesanyja 
vezetéknevével – így talán ismerősebbnek hangzik – Picasso 
néven szignálja képeit. Az első legendás hely, amely irányt 
szab Picasso karrierjének, Barcelonában nyílt meg 1897. júni-
us 12-én. A cégéren ez áll, Els Quatre-Gats melyet magyarul a 
vízszintes 1. sorban olvashat.
A vendégek között egymást érik a dekadens világfiak, a sza-
kállas anarchisták, akik az új eszmékkel kacérkodnak. Mind-
annyian a katalán, újjászületés lázában égnek, egy fejlődőké-
pes, Spanyolországnak hátat fordító Katalániáért harcolnak, 
és a nagy európai metropoliszok, London és Párizs felé fordít-
ják tekintetüket…
A konyhaművészet terén az Els Quatre-Gats vendégei azon-
ban hajlandók erőt venni tüzes katalánságukon. Eltűrik, hogy 
az étlapon megjelenjen a biscaya-i módon készült tőkehal, 
baszk származása ellenére, vagy az extremadurére-i sonka-
leves és természetesen a gazpacho, ami egy rövid időre ké-
pes kibékíteni őket Andalúziával is. Persze Picasso Katalóniá-
ja nem csak a fővárosából és hegyi falvaiból áll. Ott a tenger, 
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Vízszintes
1.  Megfejtés 10.  Megfejtés 11.  esztendeje 12.  eleddig 13.  Birto-
kol 15. elpusztít 16. öregember 17. hasad a jég 18. csahos 22. … 
pugacsova, ismert orosz énekesnő volt 23.  éra 24.  dynamic-link 
library 25.  német szó, jelentése: kész, megfőtt 27.  vegyjele: Sn 
28.  ismert amerikai „kórházas” sorozat eredeti címe 29.  ház al-
kotó eleme 30.  régi fillér 31.  torok része 33.  csuk 34.  latin „é” 
35.  eG 37.  ingoványos terület jelzője 38.  román teherautó márka 
volt 39. ekG betűi keverve 41. lengyel légitársaság 43. ideje múlttá 
válik 44. véleményét fontosnak tartja (két szó) 46. fizetés 48. hal is 
van ilyen 49. György németül 50. egészségtelen 52. „ad view” rövi-
dítése a távirányítón 53. a keleti bölcselet egy formája (eredeti írás-
móddal) 54. fizetés 55. természetes alapú logaritmus jele 57. Gitár 
egyneműi! 58. egyfajta határozói igenév 59. Szövetséges 62. Beáta 
rövid alakja 63. az oroszok atyuskája 64. óhajt

Függőleges
2. férjezett hölgy nevének vége 3. Becézett éva 4. német férfinév 
5.  Személyes névmás 6.  pintér adrienn műsorvezető „művészne-
ve” 7.  ragadozó halfajta 8.  Magyarországi csatorna 9.  kilogramm 
10.  Gyarapodó (pénz) 13.  …torbágy, városunk pest megyében 
14. Megfejtés 19. Szőlőlé! 20. helyzet, körülmény 21. eger környé-
ki községünk 24. Őröl 25. haszontalan növény 26.  tömörítési for-
ma a számítástechnikában 29.  Gyorsan eszik 32.  amerigo …, vi-
lághírű magyar származású szobrászművész volt 34. karib-tengeri 
sziget 36.  „… bácsi, a női fodrász” 38.  … cézár! 40.  forrón kí-
nált szeszesital 42. Mustrál 45. értéke 46. éjszakai lokál 47. Szita 
50. lóbetegség 51. árpa lé régiesen 56. kisebb rendőri egység épü-
lete 58. középkori katonai építmény 59. ti párja 60. emelkedő víz-
szint 61. Sa 62. -be párja 63. kiejtett betű
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28 29 30

31 32 33 34

35 36 37 38

39 40 41 42 43
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53 54
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64

Összeállította: Balázs László  
ügyvezető igazgató – G-Management Zrt. 

Barcelona sétányai, matrózkocsmái, 
ahol a világ minden nyelvén esnek 
egymásnak a tengerészek egy kár-
tyacsalás, egy lány vagy egy semmi-
ség miatt. Itt karcos a bor, az alko-
hol mindig pancsolt, de a sült halat 
kiváló citromlével locsolják. Picasso 
nagyon szereti ezeket a lebujokat. A 
sült hal illata betölti az utcácskákat, 
pattognak az ujjak, gitárzene szól, 
nevetés hallatszik, melybe néha be-
levegyül egy nagyobb verekedés és 
a csilingelve összetörő üvegek zaja 
is. 
A szardíniák illata – harminc évvel 
később Picasso még mindig a sülő 
szardínia illatát érzi. Venyigerakás 
egy kis öböl homokjában. Frissen 
fogott szardíniák, egy kis borecet, 
amely a katalánok szerint jobban 
ízesíti a halat, mint a citrom. És egy 
porron fehérbor, amellyel leöblítik 
a vacsorát, íme egy sikeres szardí-
nia lakoma kellékei. A parázson sült 
vörösmárna is nagyon finom tud len-
ni. Picasso ízesen idézi meg a hal ci-
nóberszínű törzsét, ahogy megrop-
pan a tűz forróságában.
Kis halászfalvakban a festő és ba-
rátai a függőleges 14. sorban ol-
vasható ételeket fogyasztanak, vagy 
nyers sonkával töltött serpenyős tin-
tahalat. De a kedvenc fogás mégis 
a hal-és kagylózarzuelal. Tűzforrón 
tálalják, vékony olajban sült kenyér-
szeleteken rusztikus, mázas mélytá-
nyérban. Ez aztán olyan tűzijátékot 
visz véghez a szájban, hogy csak a 
jégbe hűtött fehérbor zuhataga tudja 
lehűteni.
1906 nyarán Picasso élettársával, 
akinek neve a vízszintes 10. sorban olvasható, megszáll egy 
kis pireneusi falu, Gosol egyetlen fogadójában. Nyugalom és 
hihetetlenül tiszta levegő, ami itt körülveszi őket, és ehhez já-
rulnak még a paraszti, egyszerű konyha áldásai is. Ennek a 
konyhának nem sok köze van a turistacsalogató spanyol kony-
hához, ahogyan Fernande írja egy Apollinaire-nek szóló, 1906. 
júniusi levelében: „semmi paradicsom, pirospaprika, olívaolaj, 
semmi olyan, amit igazán spanyolosnak szokás nevezni. A 
gosoli konyha valóban nagyon autentikus, hegyvidéki és ka-
talán. Például elmagyarázhatnám Magának, hogy készül a juh-
sajt, vagy a disznógerinc kolbász, de ez túl hosszúra nyúlna.
Picasso gosoli tartózkodásának egyik leggyakrabban megfes-
tett tárgya a porron, a hegyes csőrű kancsó, amelyből hátra-
hajtott fejjel kell inni úgy, hogy az ember ajka nem érinti az 
edény csőrét. Picasso évekkel később sem tud ellenállni a kí-
sértésnek, hogy a katalán pásztorok szokását felelevenítve 
kápráztassa el barátait…

(Forrás: Barta László – www.torzsasztal.com)
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helyszínajánló
eLegANCIA, NyugALoM, KIKApCsoLódás

A  
z üdülők között található éves nyitva tartású hegyvidéki 
üdülő (Mátraháza és Mátrafüred, szezonálisan üzemelő 

vízparti üdülő (Balatonalmádi, Siófok, Balatonvilágos), valamint 
speciális adottságokkal bíró kastélyépület (Erdőtarcsa). 
A csodálatos 
természeti kör-
nyezetben ta-
lálható üdülők 
igényes külső-, 
belső kialakítá-
suk, széleskörű 
szolgáltatási kí-
nálatuk, jó tech-
nikai felszerelt-
ségük, kiváló 
konyhájuk révén 
az üdültetésen kívül ideális helyszínt kínálnak különböző cé-
ges és családi rendezvények megtartására is.
A Mátra szívében, csodálatos természeti környezetben, több 
hektáros parkban várja ven-
dégeket a hegyi pihenőházak 
stílusában kialakított, egész 
évben nyitva tartó Mátraházai 
Akadémiai Üdülő.
32 db igényesen berendezett, 
televízióval és hűtőszekrénnyel 
felszerelt fürdőszobás szoba, 
elegáns étterem, a lobbiban 
széles italválasztékú drinkbár-
kávézó, kandallós társalgó, 
hangulatos télikert és teraszok 
szolgálják a természetet kedve-
lő, csendes, nyugodt pihenésre 
vágyó vendégek kényelmét, pi-
henését.
A szabadidő változatos eltöl-
tését könyvtárszoba, Wi-Fi in-
ternet, finn- és infraszauna, a 
többhektáros ősparkban pa-
dokkal szegélyezett sétautak, 
gyermek játszótér szolgálja. A 
több száz kilométer turistaút a 
kirándulások szinte korlátlan le-
hetőségét biztosítja az ide láto-
gatók számára.
Konferenciák, szimpóziumok, 
továbbképzések megrendezé-
sére igényes kialakítású, a leg-
modernebb hang- és vizuál-
technikával felszerelt, 100 fő 

Az MTA Üdülési Központ üdülői földrajzilag két régióban, a Mátra és Cserehát-hegységben, illetve a Balaton parton vár-
ják pihenésre, kikapcsolódásra a különleges helyszíneket kedvelő vendéget.

befogadására alkalmas konferenciaterem, valamint 18 fős 
könyvtárszoba áll rendelkezésre.
A kedvező klimatikus adottságok, a csendes, erdei környezet 
egyedülálló lehetőséget biztosít általános kikapcsolódásra és 

regenerálódás-
ra, az allergiások 
számára külö-
nösen kedvező, 
hogy a levegő 
por és pollen 
szegény, a házi 
poratka ezen 
a magasságon 
már nem él meg.
Hegyek által 
közrefogott cso-

dálatos erdei környezetben, égig érő fenyők, csobogó patak, 
árnyas zugok határolják a Mátrafüredi Akadémiai Üdülőt és 
Malom Fogadót, amely egész évben kényelmes szobákkal, há-

zias konyhával, sokszínű szol-
gáltatásokkal várja vendégeit. 
Az üdülő főépületében családi 
és céges rendezvények lebo-
nyolítására is alkalmas elegáns 
étterem, presszó, közösségi 
helyiség, társalgó, játszószo-
ba, medencével, pezsgőfürdő-
vel, finn- és infraszaunával fel-
szerelt saját wellness-részleg 
kínál lehetőséget a tartalmas 
időtöltésre, kikapcsolódásra.
Sportpálya, minigolf, sétautak, 
kialakított turista utak kínálnak 
frissítő testmozgásra lehetősé-
get az aktív pihenésre vágyók-
nak.
Az üdülő elhelyezkedése révén 
kiváló lehetőséget biztosít a 
Mátrában megbúvó nevezetes-
ségek, a mátraaljai borvidék, 
Gyöngyös város és környéké-
nek, illetve a parádi térség ne-
vezetességeinek csillagtúra-
szerű felfedezésére.
A természetet kedvelő, csen-
des, nyugodt pihenésre vágyó 
vendégeinknek, illetve szimpó-
ziumok, továbbképzések meg-
rendezésére ajánljuk mátrai 
üdülőnket.

wH-1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel./fax: (36-1) 4116 227, (36-1) 4116 270 E-mail: marketing@udulo.mta.hu www.udulo.mta.hu

  gazi főúri kikapcsolódást kínál Budapesttől 50 km-re, a 
cserhát-alján, az Mta üdülési központ erdőtarcsai üdülője. a ba-
rokk stílusban épült egykori Szentmiklóssy-kubinyi-kastély impo-
záns épületében korhű bútorokkal berendezett elegáns szobák, 
reprezentatív kialakítású közösségi terek, várják az igényes kör-
nyezetben csendes, nyugodt pihenést, kikapcsolódást, családias 
vendéglátást kedvelő vendégeket.
az elegáns, családi és céges rendezvények lebonyolítására is 
alkalmas étterem és rendezvényterem, hangulatos terasz kivá-
ló lehetőséget kínál esküvők, keresztelők, ballagási étkezések 
bankettek, évfordulók megrendezésére, munkaebédek, kisebb-
nagyobb „fehérasztal melletti” megbeszélések, tárgyalások meg-
tartására. 
tavasztól őszig a rendezvényteremből nyíló közvetlen kertkap-
csolatos hangulatos terasz várja a vendégeket.
a kastély parkja és a terasz ideális szabadtéri programok, vagy 
akár esti grillezésre, borkóstolásra is.
a szépen gondozott 3 hektáros kastélyparkban szalonnasütő-, és 
grillező hely, kerti tó, minigolf pálya, szabadtéri medence, kivilá-
gítható teniszpálya szolgálja a pihenést, kikapcsolódást.

II
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 Tágas, kényelmes szobák, változatos szobatípusok superior 
 kategóriától egészen a luxusig

 Professzioná lis csapat, szekcionálható rendezvé ny- és meetingtermek 

 Felejthetetlen wellness élmény Mandara Wellness Világunk 
 és Topáz Beauty Szalonunk támogatásával

 Ellenállhatatlan gasztronómiai kalandok: Zafír és Coral éttermek 
 nemzetközi és magyaros ételkülönlegességekkel, Smaragd kávézó 
 kávé és desszertvariációkkal, saját Borbarlang több mint 500 féle
 hazai és nemzetközi borral

 kreatív és egyedi csapatépítő- valamint  programlehetőségek 

5 ÉRV MELLETTÜNK

WELLNESS ÉLMÉNYEK MUNKA MELLÉ

MENDAN MAGIC SPA & WELLNESS HOTELSUPERIOR H-8749 ZALAKAROS, GYÓGYFÜRDŐ TÉR 8. • TEL: +36 93 542 145 • E-MAIL: CONFERENCE@MENDAN.HU

MENDAN: MEETING- ÉS KONFERENCIA HELYSZÍN
…hogy a részlegek, a munkatársak még jobban összekovácsolódjanak. 

Amennyiben Ö n is egy tö ké letesen szervezett, sikeres rendezvé ny, év végi 

parti megszervezé sé n fá radozik, megtalá lta a megfelelő partnert. Szá llodá nk, 

komplex szolgá ltatá s é s é lmé nycsomagot nyú jt vendé gei szá má ra, legyen szó  egy 

csapaté pí tő hé tvé gé ről vagy aká r egy tö bb napos szakmai konferenciá ró l.

EGYEDI DOLGOZÓI PROGRAM
…hogy a folyamatos munkavégzés során legyen lehetőség

újabb energiák szerzésére.

Amennyiben Ön is szeretné munkatársainak, alkalmazottainak megkönnyíteni 

a kikapcsolódását, szállodánk lehetőséget kínál minden vállalkozás számára 

kötöttségek nélkül arra, hogy munkatársainak plusz juttatásként egyedi, 

kedvezményes ajánlatot biztosítson. 

A MEGÉRDEMELT PIHENÉS A KOLLÉGÁKNAK
…hogy az egész éves munkát, hozzáállást a szavak mellett kényeztető 

wellness kikapcsolódással is megköszönjék, elismerve, megbecsülve 

mindezt. Motiválja munkatársait MenDan élményutalvánnyal!

W W W. M E N DA N . H U

Tisztelt Cégvezető, kedves HR Vezető!
Szállodánk, a zalakarosi MenDan Magic Spa & Wellness Hotel összegyűjtötte a lehetőségeket, amivel hozzá tudna járulni ahhoz,  hogy a 2014-es évet is tökéletesen 

zárják, mind a munkatársaik, partnereik elégedettségét, mind pedig az erre az évre  előirányzott mutatókat tekintve, illetve jól induljon a 2015-ös év is!
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ozgalmas év áll mögöttünk, ezek közül a legjelentősebb 

programokat sorolnám fel.

Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az évben is megren-

deztük a kórusmozgalom népszerűsí-

tését célzó programsorozatunkat. Idén 

a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 

pályázati támogatásával sikerült több 

helyszínen is közművelődési programot 

megvalósítanunk, úgy mint Miskolc-Di-

ósgyőrben, az Evangélikus Templom-

ban, a Színháztörténeti és Színész-

múzeumban, valamint Budapesten a 

Békeházban.

Ugyancsak sikeres sorozat vette kezdetét a 2014-ben ala-

kult önálló együttesünkkel, a „Miskolc Klezmer Band”-del, 

amely előadásokat a Nemzeti Kulturális Alap pályázati tá-

mogatásával volt lehetőségünk megrendezni. Bemutatkozó 

koncertjeink helyszínei többek között Budapesten a Béke-

ház és a Rátkai Márton Klub, valamint Miskolcon szabadtéri 

helyszíneken, és a Színháztörténeti Múzeumban voltak. A 

legtöbb előadásunk műsorvezetője Dr.Szalóczy Péter volt, 

aki évek óta hűséges társunk az alapítványi programokon.

A miskolci helyszíneken Mikita Gábor színháztörténész, 

múzeológus, Gőz Brigitta a VOKE Vörösmarty Művelődési 

Ház igazgatója, valamint dr. Gyárfás Ágnes magyarságku-

tató vállalták a konferanszié feladatát.

Jelenleg is zajlik egy nagyszabású köz-

művelődési programunk, amelynek cél-

ja, hogy a Zemplénben lévő legkisebb 

településeket felkeressük komolyzenei 

programunkkal. Ezt a sorozatot a Nem-

zeti Művelődési Intézet felkérésére vál-

laltuk el.

Szintén folyamatban van egy hátrányos 

helyzetű gyermekeket célzó progra-

munk, amelynek célja egy Karácsony előtti közös élmény-

zenélés megszületése. Ezt a programot a Svájci-magyar Ci-

vil Alap támogatásával valósítjuk meg.

Megkezdjük ünnepi műsorainkat, ellátogatunk egy miskolci 

kórházba és egy óvodába, valamint Kazincbarcikára a Mű-

vészeti Szakiskolába. Decemberben pedig olyan sok ünne-

pi műsorunk lesz, hogy még felsorolni is sok lenne. 

Skornyák József 
elnök

2014-ben jubilál
a Megszólaló KezeK Közhasznú alapítvány 

A 2014. évi programjaink fő támogatói: 

 Miskolc Megyei Jogú  
Város

 Családok Szövetsége

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Nemzeti Kulturális Alap
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