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PANNONIA HAJO
A DUNA GASZTROHAJOJA

Élje át a Pannónia hajó fedélzetén a belvárosi éttermek hangulatát! 
Ruprecht László mesterszakács és a minden igényt kielégítően felszerelt konyha gondoskodik a 

magas színvonalról. A lenyűgöző panoráma és a Stílusos Vidéki Éttermiség 
kínálata teszi felülmúlhatatlanná az élményt.

Nézze meg gasztronaptárunkat és foglaljon helyet a fedélzeten.

A GASZTRONÓMIA HAJÓJA

Több mint sétahajózás
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T 
izenöt évvel ezelőtt, amikor útjára indult a rendezvény szak-

mai magazin elődje, a MaReSz Hírlevél, magától értetődő volt, 
hogy nyomtatott formában jelenik meg. Hol voltak akkor az in-
ternetes magazinok, az online megjelenés?
Azóta már mindannyiunk számára természetessé vált, hogy 
egyes szakmai hírleveleket már nem postán, hanem elektronikus 
úton juttatunk el az érintettekhez. Később megjelentek a honla-
pok is, ahol minden aktuális információ megtalálható, így töb-
ben felvetették, hogy

miért is kellene pénzt költeni  
a nyomtatott megjelenésre? 

Pláne, hogy rendkívül megszaladtak a nyomdai és postai árak. 
Természetesen a napi, heti hírleveleket már senki nem küldi pos-
tán, csak a neten de a szakmai magazinnál már más a helyzet.
Vannak, akik szívesen átfutják a teljes magazint a képrnyőn, de 
– úgy gondolom – a többség szívesen fogja a kezébe a minőségi 
papíron kinyomtatott szép, színes magazint, ahogy egy regényt 
is szívesebben olvasunk a fotelben, az ágyban könyvként, mint 
e-book formátumban. 
Egy jó könyvet, egy magazint levihetünk a kertbe, a parkba, a 
strandra, vagyis korai lenne még temetni a nyomtatott kiad-
ványokat. Ezt erősítette meg nemrég egy online hírlevélben (!) 
megjelent videointerjú Urbán Zsolttal, a Reklámszövetség elnö-
kével és Aczél Lászlóval, a MAKSZ vezetőjével, amely „a print 
erejéről” szólt. S azóta meghívót kaptam az Iparművészeti Mú-
zeumtól a június 20-i „Folyóiratok, magazinok éjszakája” prog-
ramra, amelyre azonnal regisztráltam is a rendezvény szakmai 
magazint.
Most még biztosabb vagyok abban, hogy egyáltalán nem korsze-
rűtlen, s van még ereje a printnek! Olvasóink azért a neten is 
megtalálják magazinunkat...

Horváth Ágnes
főszerkesztő

szakmai magazin

print vs online
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Beruházás

Egy lépéssel ismét közelebb került a turisztikai 
szakma több évtizedes óhaja, a több ezer főt be-
fogadni képes kongresszusi központ létrehozása 
Budapesten. Az előzetes kormányzati ígéretekkel 
összhangban a központ tartalmi elemeinek ki-
alakítása a szakmai szervezetekkel való folya-
matos konzultáció mellett zajlik. A megvalósítás 
fontos mozzanataként júniusban kerülhet sor a 
koncepciótervek elfogadására.

A turisztikai szakma részéről folyamatosan hangoztatott ké-
rés, hogy észrevételeik, véleményeik még a tervezés szaka-

szában beépülhessenek a projektbe. Ennek megfelelően a kor-
mánybiztosi iroda előzetesen kikérte a szakma véleményét is, 
így született meg a döntés, hogy 4000 fős plenáris ülésteremmel 
valósuljon meg az új létesítmény. A Művészetek Palotája és a 
Nemzeti Színház között fekvő telken felépítendő központ terve-
zésére meghirdetett közbeszerzési pályázaton márciusban szüle-
tett meg a döntés, hogy a munkákra az a Finta és Társai Építész 
Stúdió Kft. kap megbízást, amely a Millenniumi városnegyedbe-
li helyszínen korábban egy hasonló, de meg nem valósult létesít-
mény terveit már elkészítette. 
A Nemzetgazdasági Minisztérium Turizmusért felelős helyettes 
államtitkársága az előzetes ígéreteknek megfelelően a beruházá-
sért felelős kormánybiztosi irodával együttműködve folyamato-

san biztosítja a rendszeres konzultáció lehetőségét. Koordiná-
lásukkal eddig két alkalommal került sor egyeztetésre a négy 
szakmai szervezet (a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, 
a Magyarországi Rendezvényszervezők és -Szolgáltatók Szövet-
sége, a Magyar Beutaztatók Szövetsége és a Magyar Utazási Iro-
dák Szövetsége) képviselőinek, valamint a kormánybiztosi iroda 
munkatársainak részvételével. A június 3-i egyeztetésen a szak-
ma a tervezőiroda prezentációján ismerhette meg első kézből és 
véleményezhette a központ koncepcióterveit, még a kormány-
biztosi irodának történő beadás előtt.
A júniusi egyeztető fórumon Finta József és csapata szintről-
szintre haladva ismertette a központ tervét. A létesítménynek a 

Központi kérdések

Légifotók: www.civertan.hu
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A Magyar Fesztivál Szövetség éves beszámoló 
elfogadó közgyűlését nagy érdeklődés mellett 
2015. május 28.-án tartotta a Budapesten, a Ben-
czúr Hotelben. Márta István, a Szövetség elnöke 
2014. évről készített szakmai beszámolóját, vala-
mint a pénzügyi beszámolót a jelenlévők egy-
hangúlag elfogadták. 

A közgyűlés második részében bemutatkozott az MFSZ  
keretein belül megalakult Biztonságtechnikai Szekció, me-

lyet a Szövetség támogatói, a Life-Guard KFT és a Szentinel KFT 
hozott létre. A szekció kiemelt feladata lesz a jogszabályok fo-
lyamatos figyelése, változások esetén a tagság értesítése, a jogal-
kotókkal történő konzultáció, 
és a tagszervezetek biztonsági 
szolgálatainak segítése.
A közgyűlés után szakmai 
programok következtek, mely-
re több, mint 50 fő regisztrált.
Elsőként Zilai Zoltán, a 
Gasztrokulturális tagozat ve-
zetője meghívására Dr. Mócz 
Dóra igazgató, főiskolai tanár 
(KJF) és Kovács László ok-
tató (Turizmus-Vendéglátás 
Intézet, BGF Kereskedelmi, 
Vendéglátóipari és Idegenfor-
galmi Kar) röviden prezen-
tálták képzési programjaikat 
és szóltak arról, hogy ezek ré-
vén milyen képességekkel fel-
ruházott hallgatókat bocsáta-
nak ki, milyen elhelyezkedési 
lehetőségekkel. Az előadáso-

kat követő kötetlen 
beszélgetésben az 
intézmények kép-
viselői és több fesz-
tiváligazgató is je-
lezte a jövőben intenzívebb együttműködésre törekszenek majd, 
hogy működő fesztiválok váljanak gyakorlati helyszínként vagy 
diplomadolgozat témájaként az oktatás részévé.
Ezután Elekes Zoltán alelnök meghívására a Nemzeti Kulturális 
Alap képviseletében Koós Ádám, az elszámoltatási osztály veze-
tője, és Nacsa Ernőné, a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma és a 
Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma elszá-
moltatója tartott ismertetőt a sikeres pályázati elszámolásról az 

eddigi tapasztalatok és gyako-
ri hibák alapján. Hasznos gon-
dolatokkal, tanácsokkal segí-
tette a beszélgetés a pályázati 
elszámolás előtt álló fesztivál-
szervezőket.
A konferencia zárásaként a 
Magyar Fesztivál Szövetség, az 
EFFE-program magyarországi 
koordinációs irodája, ünnepé-
lyesen köszöntötte a minősí-
tett fesztiválok vezetőit.
A minősített fesztiválok ve-
zetői közül jelen voltak még 
a konferencián, a képen nem 
szerepelnek: Bérczes László 
(Ördögkatlan Fesztivál), Koz-
ma Gergely és Esőssy András 
(Víz, Zene, Virág Fesztivál, 
Tata), Herczeg Tamás (Szegedi 
Szabadtéri Játékok). 

A képen balról jobbra: Zilai Zoltán (Budavári Borfesztivál), Nemes-Nagy 
Anna (Central European Fashion Days), Cseke László és Burgermeister Ág-
nes (Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok); leghátul: Tóth Ernő (Debreceni 
Virágkarnevál); hátul: Tompa Gábor, Ferencz András, Matics Attila (Eger-
szeg Fesztivál); elöl: Martinkovics Katalin (THEALTER Nemzetközi Szín-
házi Fesztivál), Bódor Edit (Debreceni Virágkarnevál), Mészáros Zoltán 
(VeszprémFest); guggolók balról jobbra: Hartyándi Jenő (MEDIAWAVE), 
Balog József (THEALTER Nemzetközi Színházi Fesztivál), Márta István 
(Művészetek Völgye). Jobb oldalon, balról jobbra: Kolek Ildikó és Torockay 
Ilona (Ars Sacra Fesztivál), Szabó Anett (Kecskeméti Animációs Filmfesz-
tivál), Farkas Beáta (Bartók Plusz Operafesztivál, Miskolc), Sülyi Péter 
(Hétrétország Fesztivál)

Beszámoló a Magyar Fesztivál Szövetség 
éves közgyűlésérôl

Hírek a szakmai szövetségek életéből

Beruházás

főváros egyik legszebb Duna-parti panorámájára tájolt fekvése 
komoly versenyelőnyt jelent majd az értékesítésben. A ház ple-
náris ülésterme 4000 főt képes befogadni, felszín feletti hét szint-
jén pedig többek között számos nagy kapacitású szekciótermet 
is magában foglal. Az épület alkalmas lesz rá, hogy egy 4000 
fős kongresszus résztvevőinek egyidejű étkeztetése házon belül 
megoldható legyen, sőt a változatosan alakítható szekciótermi 
kapacitás, a több ponton rendelkezésre álló cateringháttér révén 
akár több rendezvény is bonyolítható egyszerre. A központ több 
szinten, összesen 6000 m² teret biztosít a kongresszusokat kísérő 
kiállítások számára. 
A szövetségek felvetésére a Finta Stúdió vizsgálja az egy térben 
történő kongresszusi étkezetés kapacitásbővítésének, valamint 

a nagyméretű szekciótermek számának növelési lehetőségét is. 
A szakma erre vonatkozó, megfelelő érvekkel alátámasztott ja-
vaslatait az „egyablakos” egyeztetésre most kialakított módon, a 
helyettes államtitkárság közvetítésével juttathatja el a projektet 
megvalósító kormánybiztosi irodának. 
Hamarosan megjelenik a nemzetközi tapasztalatokkal rendelke-
ző üzemeltető kiválasztását célzó közbeszerzési pályázat is, an-
nak érdekében, hogy külföldi tapasztalatokat is figyelembe véve 
lehessen véglegesíteni a koncepciót.

Nemzetgazdasági Minisztérium
Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály/

Turizmusért Felelős Helyettes Államtitkárság
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Hírek a szakmai szövetségek életéből

25 minősített magyar fesztivál  
az európai porondon: 

Európa a fesztiválokért, a fesztiválok Európáért

Az EFFE – Európa a fesztiválokért, a fesztiválok 
Európáért – az Európai Fesztivál Szövetség (EFA) 
2014-ben indult két éves kísérleti projektje, amely 
magas színvonalú kulturális fesztiválok számára 
európai minősítést és díjat kínál.

A    fesztiválok nyilvántartása és minősítése eddig ismeretlen 
volt az európai közönség és a szakmabeliek számára és a ma-
gyarországi pozitív példa is egyik ösztönzője volt a program el-
indításának.
Nálunk 2008 óta létezik a Magyar Fesztivál Regisztrációs és Mi-
nősítési Program (www.fesztivalregisztracio.hu), amely úttörő a 
kontinensen, hiszen egy módszertanilag alaposan kidolgozott, 
komplex, 22 szempontot 
érvényesítő értékelő rend-
szert vezetett be a hazai 
fesztiválok világába.
A magyar minősítési prog-
ram elindításában a Ma-
gyar Fesztivál Szövetségnek 
(MFSz) döntő szerepe volt, 
a regisztrációs program 
fenntartását – lényegében a 
fesztiválpiac egyfajta minő-
ségbiztosítását és a támoga-
tások odaítélésének átlátha-
tóbbá tételét – pedig a mai 
napig végzi a Budapesti Ob-
szervatóriummal (BO) kar-
öltve. Nem véletlen, hogy az 
MFSz a BO közreműködé-
sével koordinálja Magyar-
országon az európai feszti-
válminősítési programmal 
összefüggő teendőket.
Az Európai Fesztivál Szövetség, az általa kezdeményezett és irá-
nyított programmal, a magyar minősítési rendszert példának te-
kintve, olyan magas színvonalú, minőségi kulturális fesztiválo-
kat keres, akik a helyi közösséggel szorosan együttműködnek, de 
emellett európai, nemzetközi kapcsolatokkal is bírnak. E szem-
pontok alapján igyekszik a legszínvonalasabb, legelkötelezettebb 
európai fesztiválokat kiválasztani és belőlük olyan platformot 
alakítani, amely lehetőséget teremt a további kapcsolatépítésre, 
a szakmai tapasztalatcserére és egyfajta nemzetközi (el)ismert-
ségre. A minősítéseken és díjakon túl nyáron egy online és ősztől 
egy offline fesztiválkalauz segíti majd a kiválasztott fesztiválokat 
és a közönséget a tájékozódásban.

A kiválasztás folyamata több-
lépcsős: az ún. „nemzeti zsűri” 
értékelése alapján javasolt – mi-
nősített – fesztiválok listáját a 
nemzeti csomópontok (hub-ok) 
terjesztik a nemzetközi zsűri elé, 
mely kisebb módosításokkal jó-
váhagyja azt, majd a minősítettek közül választja ki a díjazot-
takat.
A nemzetközi zsűribe egy magyar tagot is beválasztott az EFA: Sza-
bó Györgyöt, a Trafó igazgatóját. Zsűritársai: Vincent Baudriller 
(Théâtre Vidy-Lausanne; a zsűri elnöke), Hortense Archambault 
(Maison de la Culture de Bobigny, korábban Baudriller-vel együtt 
az Avignoni Fesztivál vezetője), Ulrika Josephsson (svéd színhá-

zi rendező), Mark Russell 
(New York-i színházi ren-
dező), Piotr Gruszczynski 
(Nowy Teatr, Varsó), Nina 
Peče Grilc (szlovén film-
szakértő).
Az európai program koor-
dináló testületében Inkei 
Péter, a BO igazgatója vesz 
részt a nemzeti csomópon-
tok képviseletében.
2014-ben 32 országból ösz-
szesen mintegy 900 fesz-
tivál pályázott a 2015-ös 
európai fesztiválminősíté-
sért és díjért. A jelentkezett 
fesztiválok 70%-ának prog-
ramjában szerepel a zene, 
40%-ának programjában a 
tánc és 38%-ában a színház. 
Ezek mellett a film, az iro-
dalom, a fotóművészet és 

az opera műfajai is a népszerűbbek közé tartoznak. Magyaror-
szágról 31 fesztivál nevezett be a versenyre; a jelentkezők között 
színház-, gyerek-, történelmi-, opera- és filmfesztivál is szerepel.
A zsűri alapos értékelő munkájának lezárásával, 2015. május 
8-án született meg az első eredmény: 761 európai és ezen belül 
25 magyar fesztivál kapta meg a minősítést.
A díjak odaítéléséről egyelőre annyit lehet tudni, hogy a művé-
szeti és kreatív vonal, a nemzetközi kapcsolatok (mind program-
ban, mind közönségben), a társadalmi-politikai érzékenység, 
az újító, innovatív szándék, és a közösségformálás szempontjai 
lesznek a mérvadóak. A díjakat 2015 szeptemberében Párizsban 
adja át a nemzetközi zsűri egy ünnepélyes gálaest keretében.

A magyarországi nemzeti zsűri tagjai (balról jobbra): Baráti Kristóf hegedű-
művész; Szabó László Zsolt, az MTVA vezérigazgatója; Szép Fruzsina, a Berlin 
Festival igazgatója; Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatója; Vitézy 
Zsófia, a Brüsszeli Magyar Intézet igazgatója
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Hírek a szakmai szövetségek életéből

Az MFSz törekszik arra, hogy szakmai rendezvényein, online 
fórumain folyamatosan tájékoztassa az érdeklődőket az európai 
fesztiválprojektről, hogy minél több rendezvényszervező számá-
ra váljon elérhetővé az európai megmérettetés. A Szövetség leg-
utóbb a 2014. novemberi szakmai konferenciáján, a 2015. márci-
usi szakmai napjain (országszerte), valamint a 2015. május 28-i 
éves közgyűlésén és konferenciáján irányította rá a figyelmet az 
európai fesztiválminősítésre.
Ha az EFFE-vel kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, kérjük, 
írjon a program hazai koordinátorának, Vaspál Veronkának az 
effe@fesztivalszovetseg.hu email címre!
Az EFFE-vel kapcsolatos friss híreket a www.effe.eu oldalon és 
az EFFE facebook oldalán, illetve a Magyar Fesztivál Szövetség 
honlapján (www.fesztivalszovetseg.hu) és facebook oldalán ma-
gyarul is olvashatja. 
Európai fesztiválminősítésért és díjért pályázni legközelebb 2016 
őszén lehet.

Kövesse az EFFE-híreket és kapcsolódjon be Ön is  
egy új, európai fesztiválközösség alakításába!

A 25 EFFE-minősítést kapott fesztivál:

n  Ars Sacra Fesztivál

n  Arcus Temporum – Pannonhalmi  
Művészeti Fesztivál

n  Armel Opera Festival

n  Bartók Plusz Operafesztivál, Miskolc

n  Budavári Borfesztivál

n  Central European Fashion Days

n  Debreceni Virágkarnevál

n  Egerszeg Fesztivál

n  Győrkőc Fesztivál

n  Hétrétország Fesztivál

 n  Kecskeméti Animációs Filmfesztivál

n  Magyar Teátrum Nyári Fesztivál

n  MEDIAWAVE

n  Mesterségek Ünnepe

n  Művészetek Völgye

n  Ördögkatlan Fesztivál 

n  Öt Templom Fesztivál

n  Pécsi Országos Színházi Találkozó POSZT

n  Savaria Történelmi Karnevál

n  Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál  
és Népművészeti Vásár (Százhalombatta)

n  Szegedi Szabadtéri Játékok

n  THEALTER Nemzetközi Színházi Fesztivál

n  VeszprémFest

n  Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok

n  Víz, Zene, Virág Fesztivál, Tata

A
 
 BGF Turizmus Intézeti Tanszék megújuló oktatási program 

keretein belül kívánja megismertetni hallgatóit – gasztronómiai, 
borászati, szállodai, turisztikai – naprakész ismeretekkel. Kap-
csolatot teremtve az oktatott tananyag és a való világ között. 
Winelovers rendezvény a „Nagy Kékfrankos Kóstoló” (2015 áp-
rilis 25. a Hotel Sofitel ) főiskolai hallgatók aktív közreműködtek, 
betekintést kaptak a hazai borkultúra világába, elismert szakem-
berek, kiváló pincészetek díjnyertes boraival ismerkedtek.

BGF

Ajtót nyitunk a világra
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Sok élmény. egy közöS cSapat. egy Szálloda.
A LIFESTYLE HOTEL MÁTRA****superior nem csak a pihenésre, de a csapatépítésre is kiváló helyszínt biztosít! 

A káprázatos erdő, kristálytiszta hegyi levegő, érintetlen túraútvonalak, változatos indoor és outdoor programok  
éppen úgy várják a csapatépítésre érkezőket, mint a szálloda halljában lobogó kandalló, a közös vacsorák  
és szaunázások. 

Közös élmények és közös munka – mindez egy varázslatos hegyvidéki környezetben, 
Magyarország vezető életmódszállodájában.
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Hírek a szakmai szövetségek életéből

Ismét aktív negyedévet zárt a MUISZ

n Amint arról korábban már hírt adtunk, Magyar Utazási Iro-
dák Szövetsége ismét a régi - az utasok és partnerek számára ta-
lán egyszerűbb - nevét használja. A névváltoztatással megújult a 
szövetség logója és szlogenje is. A “Több, mint 40 éve a minőségi 
turizmusért” szlogen magában hordozza a szövetség több évti-
zedre visszatekintő múltját, valamint azt az üzenetet, hogy a szö-
vetség tagjai minőségi és megbízható szolgáltatásokat kívánnak 
nyújtani az utazóközönség számára.
n Az Elnökség eldöntötte, hogy 2015-től kezdődően a követke-
ző, „Utazási irodák kiváló partnere” díjakat ítéli oda az utazási 
irodákkal kapcsolatban álló legjobb szolgáltatóknak:
•  Az Év Szállodája
•  Az Év Személyszállítója
•  Az Év Turisztikai Eseménye
•  Az Év Vendéglátója
•  Az Év Turisztikai Szolgáltatója

A díjak átadására az év végén megtartásra kerülő közgyűlésen 
kerül sor.
n Az év elején bevezetett új logót az irodák kirakatra ragaszt-
ható matrica formájában is megkapják, ez segíti az utasokat a 
tájékozódásban.
n Örvendetesen bővült a tagok által igénybe vehető kedvezmé-
nyek köre (pl. tankolás, könyvvásárlás, színházjegy, mobil tele-
fon, stb.)
n A MUISZ honlapon ingyeneses jelentethetnek meg a tagok 
álláshirdetéseket.
n Több nagy sikerű előadást szervezett a Szövetség saját tag-
jai és külsős jelentkezők számára: Prezi.com tréning 50 %-os 

árkedvezménnyel,adó és jogi 
előadás térítésmentesen, mar-
keting előadás jelképes össze-
gért.
n Beutaztatók számára 2 
study túrára került sor: Hé-
víz, valamint a Varga Tanya 
és Bolyhos Pálinkamanufak-
túra meglátogatása szerepelt a programban.
n Ezúttal az Aszu étterem adott helyszínt a már hagyományos-
nak mondható MUISZ vacsorának, mely igen népszerű a tagok 
körében.
n A MUISZ megalakulása óta részt vesz a Budapesti Turiszti-
kai Kerekasztal munkájában, sőt a Szövetség képviselője aktívan 
bekapcsolódott a buszos munkacsoport munkájába is, melynek 
célja és feladata a fővárosban közlekedő turistabuszok parkolási, 
közlekedési problémáinak megoldása
n 4 szakai szövetség közösen levelet fogalmazott meg Nemzet-
gazdasági Minisztérium államtitkára és a Magyar Turizmus Zrt. 
vezérigazgatója részére, felhívva figyelmüket az ország turizmu-
sát nehezítő tényezőkre.
A 4 szövetség: MSZÉSZ, MUISZ, MARESZ, MABEUSZ. A levél 
nyomán konzultációkra került sor az érintett döntéshozókkal és 
megállapodás született a további együttműködésről.
n A többi szövetséggel együtt a MUISZ is részt vesz az új kong-
resszusi központ előkészítését célzó szakmai megbeszéléseken. 
n Az első félévet lezáró közgyűlésre június végén került sor, az 
ezzel kapcsolatos előkészületek már folynak.

A Szövetség március közepén új irodába költözött, melynek címe:  
1165.Budapest. Révai utca 10. Az egyéb elérhetőségek változatlanok: 
e-mail: info@muisz.com • Tel.: 279-1107 • www.muisz.com

Az ülés fő témái között volt a Malév és a Spanair csődök után 
maradt, máig rendezetlen pénzügyi helyzet; az elfogadás-

hoz közeledő európai uniós csomagtúra törvény tervezete; a 
biztosításközvetítési törvénytervezet ügye; a légiutasok jogaival 
kapcsolatos tervezetek és az EU-s PNRkérdés.
A közgyűlés vendége volt Elzbieta Bienkowska belső piacokért és 
a KKV-kért felelős biztosasszony, aki ezen a fórumon is elmond-
ta, hogy senki ne számítson arra, hogy az EU, vagy az egyes or-
szágok valamilyen korlátokat állítanak az új gazdasági/üzleti 
modellben tevékenykedő cégek elé, ellenben minden tagorszá-
got arra bíztatnak, találja meg a módját annak, hogy az újszerű-
en működő cégek tevékenységét is szabályozza és adóztassa meg. 

Egyúttal emlékeztetett: a változás, a fejlesztés a leggyakrabban 
kívülről érkezik minden területen.
A társszervezet HOTREC ügyvezetője, és a Toposophy nevű gö-
rög kutatócég vezetője is az alternatív gazdaság térnyeréséről és 
exponenciális növekedéséről szólt, és arról, hogy a tiltás eddig 
sehol nem vezetett komoly eredményre, ellenben számos ország, 
régió és város próbálkozik a szabályozás különböző modelljeivel 
világszerte.
Az ECTAA társult tagjainak köre – mely eddig főként a GDS 
rendszerekből állt – kibővült Tunéziával és Marokkóval, mely 
országok turizmusa szervesen kapcsolódik az európai országo-
kéhoz.  www.turizmusonline.hu

A montenegrói Budvában tartotta  
soros féléves közgyűlését az ECTAA,  
az európai utazási irodai  
szövetségek lobbiszervezete
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Budapest a 17. a világ legkedveltebb 
konferenciahelyszíneinek rangsorában

Sales Blitz Münchenben

Stratégiai szövetség az európai hivatásturizmusban: 
nő a résztvevők száma

Hírek a szakmai szövetségek életéből

A Nemzetközi Konferenciák és Kongresszusok Szövetsége 
(ICCA) frissen publikált, 2014. évi statisztikai összefog-

lalója szerint Magyarország a 31. helyen, Budapest a 17. helyen 
végzett a világranglistán, a szervezet kritériumainak megfelelő 
nemzetközi rendezvények száma alapján.

Magyarország ezzel egy helyezés javított a tavalyi eredményhez 
képest, fővárosunk pedig stabilan őrzi 2013-ban elért 17. helyét, 
mellyel olyan jelentős kongresszusi helyszíneket utasít maga 
mögé, mint, Stockholm (19.), Tokió (22.) Dublin (24.), München 
(26.), Zürich (33.) és Varsó (39.).

Az ICCA 2014. évi konferenciavárosok ranglistáján Párizs lett 
az aranyérmes, a második helyen Bécs, míg a harmadik helyen 
Madrid végzett.

A Magyar Turizmus Zrt. célja a hivatásturizmusban, hogy Bu-
dapest 2020-ra Európa egyik legnépszerűbb konferenciavárosa 
legyen. A nagy befogadóképességű, új budapesti kongresszusi 
központ 2018-ra tervezett megnyitása további pozitív változást 
hozhat a nemzetközi helyezésekben. 2019-től válhat Budapest 
még népszerűbbé és a központ 2-3 éves üzemeltetése után kerül-
het fővárosunk Európa első 10 legnépszerűbb konferenciavárosa 
közé.

További információk 
Magyar Turizmus Zrt. 

Társasági Kommunikációs Iroda
Tel.: 488-8748, Fax.: 488-8691 

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

www.hcb.hu

A Magyar Turizmus Zrt. Kongresszusi Irodája a Microcosmos 
DMC-vel és a Prágai Kongresszusi Irodával közösön 2015. 

március 24-26. között értékesítési úton (sales trip-en) vett részt 
Münchenben és környékén.
A 3 napos út során összesen tíz, a tmf dialogue marketing cég 
szervezésében megvalósult találkozóra került sor. A megbeszé-
lések során a Kongresszusi Iroda és a Microcosmos DMC képvi-

A Magyar Turizmus Zrt. képviseli Magyarországot az Euró-
pai Nemzeti Kongresszusi Irodák szövetségében, amely a 

közelmúltban öt új taggal bővült.
Világszerte Európa az elsőszámú helyszín a szövetségi konferen-
ciák számára. Tavaly októberben, az IMEX America 2014 kiál-
lításon jelentették be hivatalosan az Európai Nemzeti Kongresz-
szusi Irodák stratégiai szövetségének megalapítását, melynek 
elsődleges célja, hogy a kontinens kongresszusi irodái tovább 
erősítsék Európa vezető pozícióját a hivatásturizmus területén.
A Magyar Turizmus Zrt. Kongresszusi Irodája már az első talál-
kozón is képviseltette magát. A szövetség legutóbbi találkozóján, 
Koppenhágában, öt új ország belépését jelentették be: Francia-
ország, Írország, Lettország, Olaszország és Portugália is csat-

selője hazánk hivatásturisztikai adottságait mutatta be, különös 
tekintettel az új helyszínekre és egyedi programlehetőségekre a 
helyi szervező ügynökségek képviselőinek.
Az értékesítési körút remek lehetőség a hosszú távú kapcsolatok 
kiépítésére, mely a német piac, mint egyik legfontosabb küldő 
piacunk szempontjából kifejezetten fontos.

Forrás: Magyar Turizmus Zrt.

lakozott az Európai Kongresszusi Irodák Szövetségéhez, így a 
tagok száma 22-re nőtt. Valamennyien (93 %) úgy vélik, hogy 
a hivatásturisztikai piac tovább fog nőni, erre készülve a tagok 
több mint kétharmadának (67 %) növelték a 2015. évi marketing 
költségvetését.
Az újonnan belépő országokkal együttműködve a szövetség a 
tagok egyedi hivatásturisztikai kínálatának egységes bemutatá-
sát tervezi, ezzel erősítve megjelenésüket az olyan kulcsfontossá-
gú piacokon, mint például az Amerikai Egyesült Államok vagy 
Kína. A szövetség tervei között szerepel továbbá egy átfogó piac-
kutatás elkészítése Kínáról.
Az érdeklődés hatalmas az egyesülés iránt.

Forrás: Magyar Turizmus Zrt.

A rendezvényszakmában dolgozók sorozatos fizikai és szellemi megterhelésnek vannak kitéve, 
hiszen adott esetben órákat állnak, járkálnak fel-alá nemritkán súlyos terheket cipelve. Munká-
juk során folyamatos a stressz – hogy jól sikerüljön a rendezvény, elégedett legyen a megbízó – 
mindez nagyban rontja a mindenkori fizikális állapotot. Az Arthro Komplex Gyógyközpont 18 
évvel ezelőtti megnyitása óta rendszeresen települ ki különböző rendezvényekre ahol felfrissü-
lési és relaxációs lehetőséget is nyújt a rendezvényen dolgozóknak, és a látogatóknak egyaránt.

Arthro Komplex Gyógyközpont
1114 Bp. Móricz Zs. körtér 3/B. Tel.: 061/225-3060 www.arthrokomplex.hu

Egészségügyi ajánlatok a rendezvényszakmában tevékenykedőknek és látogatóiknak
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Hírek a szakmai szövetségek életéből

Mozgalmas év közepén tart az MSZÉSZ
Az év feléhez közeledve mondhatni a tavaszi te-
vékenység áttekintéséből és az idén még hátra-
lévő feladatok megvitatásából álltak a Magyar 
Szállodák és Éttermek Szövetsége Választmányi 
ülésének napirendi pontjai, melyekből kiderült: 
a tisztújítás előtt álló szövetség igencsak intenzív 
munkát végez.

n Tavasszal a régiós ülések szervezése és lebonyolítása állt a fi-
gyelem középpontjában, melyet értékelve Kovács István főtitkár 
kiemelte: nagyon gazdag, tartalmas és hasznos programot sike-
rült idén is összeállítaniuk a régióknak, sajnálatos, hogy ennek 
ellenére a várthoz képest elmaradt a szállodák részvétele. A leg-
nagyobb aktivitást Budapest, Balaton és Dél-Dunántúl mutat-
ták, illetve hasonlóképpen aktívak voltak a társult tagok is, akik-
nek képviselői szorgalmasan végigjárták a régiós road show-t.
n Az idei tavasz fejleménye a Hotelstars kritériumrendszer 
megújulása is, amelyet sikeresen zökkenőmentesen megvalósí-
tott az MSZÉSZ. A következő lépés az lesz, hogy a szállodák fi-
gyelmét felhívják az újraminősítésre, hiszen sok hotelnek lejár 
idén a 3 éves minősítése, viszont sokan hajlamosak erről meg-
feledkezni.
n Niklai Ákos elnök a tavasz folyamán több egyeztetést és tár-
gyalást folytatott partnerszövetségekkel és az állami irányítás 
képviselőivel egyaránt, melyek nyomán több lobbiterületen is 
hallathatta hangját az MSZÉSZ. Az egyik fontos téma a 2017-es, 
Budapesten és a Balatonon zajló Vizes Vb, melynek a szervezőbi-
zottságába Niklai Ákos is meghívást kapott, így képviselni tudja 
a hotelszakma érdekeit. Ha már sport, akkor olimpia: a Magyar-
országon megrendezendő olimpiáról is társadalmi párbeszéd in-
dult, melyben szintén részt vesz a szövetség.
n Elhangzott az is, hogy Budapest önkormányzata tematikus 
fejlesztési programcsomagot alakít ki komoly tartalommal, erre, 
illetve a Budapest stratégiára is adott anyagot az illetékeseknek 
a szövetség.

n Elkészült egy lobbianyag is, amely 
már elérhető az MSZÉSZ megújulás előtt 
álló weboldalán, tervezik, hogy ezt nem-
csak a szaksajtóban, de a gazdasági sajtóor-
gánumokban is „megszellőztetik”, hogy minél 
szélesebb körben a szállodaiparra irányuljon a figyelem.
n Váratlan bejelentésként elhangzott az is, hogy a Turisztikai 
Managerek Szövetségének aktív csapata várhatóan a szálloda-
szövetségbe integrálódik majd valamilyen formában, a végső 
döntés még közgyűlési határozat, illetve további egyeztetések 
kérdése.
n Megkezdődött a kiértékelése a 3, 4 és 5 csillagos kategóriá-
ban, a fizetésekről végzett felmérésnek is, az eredményeket ha-
marosan az érintettek rendelkezésére bocsátják.
n A nemzetközi trendeket elemezve Niklai Ákos az Uberhez 
vagy az airbnbhez hasonló szolgáltatásokra irányuló egy-
re nagyobb szakmai figyelmet hangsúlyozta. Mint mondta, a 
HOTREC is foglalkozik ezzel a nemzetközi szinten is fejtörést 
okozó jelenséggel, amely ugyan új vendégkört és plusz bevétele-
ket generálhat egy városnak, jelentős versenyelőnye révén gon-
dot okozhat a hotelpiacnak. A témában az MSZÉSZ is szakmai 
egyeztetést kezdeményezett a Nemzetgazdasági Minisztérium-
nál. Eddig még nem történt előrelépés a szálláshelyi vonalon, de 
az Uberrel már foglalkozik az állami irányítás is.
n Az év még hátralévő részében több feladat is vár még a szö-
vetségre, ilyen például az Év Szállodáinak kiválasztása. A kiírás 
lényegében megegyezik a tavalyival, a hoteleket szigorú szakmai 
kritériumok alapján vizsgálják, melyet mystery shopping is ki-
egészít. Az eredményhirdetésre ezúttal is januárban, a Corinthia 
Budapest Hotelben kerül majd sor.
n Másik pályázatot is meghirdetnek, ezen pedig az őszi tiszt-
újító közgyűlés helyszínét keresik majd. A novemberi esemény 
a tisztújítás miatt várhatóan Budapesten, vagy Budapest környé-
kén kerül majd megrendezésre.

Forrás: turizmus.com
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A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által kiadott Agenda 2020 program a korábbiak-
hoz képest takarékosabb, gazdaságosabb olimpia rendezését tartja kívánatosnak.

Magyarországon Társadalmi párbeszéd az olimpiáért program indult, amelynek a 
Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége is részese a Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara, a VOSZ, a Budapesti Olimpia Mozgalom (BOM), az Olimpiai Védnöki Tes-
tület, a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Olimpiai Bizottság mellett.
A Bálna Budapestben megtartott szakmai konferencián Borkai Zsolt MOB elnök és 
Tarlós István főpolgármester előadásait követően panelbeszélgetés zajlott az olimpia 
esetleges megrendezésének gazdasági előnyeiről, kiemelve az általa generált növeke-
dés pozitív hatásait a munkahelyteremtésre, az adóbevételek és az életszínvonal nö-
vekedésére. A panelbeszélgetésen részt vett Niklai Ákos, a Magyar Szállodák és Ét-
termek Szövetsége elnöke is. Hangsúlyozta, hogy a turizmus- vendéglátás ágazat az 
olimpia résztvevői részére nyújtott szolgáltatások minőségében, az élményadásban 
jelentős szerepet játszik. A szállodák és szolgáltatások bővítésénél a fenntarthatóság 
szempontjait is figyelembe kell venni.

Társadalmi párbeszéd az Olimpiáért
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A Danubius szállodák feladatuknak érzik, hogy a rendezvények sikerességéhez ne csak rendezvény-
helyszíneik technikai felszereltségével, hanem táplálkozástudományi szakembereik évek óta össze-
gyűjtött tapasztalataival is hozzájáruljanak. 

Danubius Healthy Break márkanév alatt már Ön is biztosíthatja rendezvénye résztvevői számára azt 
a tudományosan összeállított étrendet, amely az étkezések után segít megőrizni a szellemi teljesítő-
képességet, sőt bizonyos tápanyagok által még serkenti is az agyműködést. 

Ma már köztudott, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozás, az étkezések alkalmával elfogyasztott táp-
anyagok minősége, összetétele befolyásolja szellemi teljesítőképességünket. Fokozottan érvényes 
ez a munka közben elfogyasztott falatokra. Ki ne esett volna abba a hibába, hogy ebéd után, a hirte-
len megemelkedő vércukorszint következményeként szinte álomba merült? Hol lenne fontosabb a 
résztvevők figyelmének megtartása, aktivitásuk fokozása, mint egy konferencián vagy tréningen?

A Danubius Healthy Break választékában alacsony só-, cukor- és zsírtartalmú ételeket kínálunk, 
amelyek egyenletesen tarják a vércukorszintet és elegendő tápanyaghoz juttatják a szervezetet. 
Fő alapanyagai a mediterrán diétára jellemző összetevők, úgymint az olívaolaj, a különböző gyümöl-
csök, zöldségek, gabonafélék. Az ételekhez felhasznált zöldségfélék  rengeteg vitamint és ásványi 
anyagot tartalmaznak, erősítve a gyomorban található jótékony hatású bifido baktériumokat, me-
lyek  koleszterinszint csökkentő, valamint vércukorszint szabályozó tulajdonsággal rendelkeznek. Az 
egészséges kávészünet elmaradhatatlan eleme a friss gyümölcs. A gyümölcsrostok amellett, hogy 
táplálják gyomrunkban a „hasznos” baktériumokat, csökkentik a koleszterinszintet, valamint nagy 
százalékban tartalmaznak a szervezet számára védelmet jelentő antioxidáns C-vitamint.

Nyűgözze le Ön is rendezvénye résztvevőit és próbálja ki a Danubius Healthy Break kínálatát a Danu-
bius budapesti szállodáiban!

danubiushotels.hu

Good food, good business
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A MVI levele a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz

Hírek a szakmai szövetségek életéből

A Magyar Vendéglátók Ipar-
testülete a levélben fordult a 

Nemzetgazdasági Minisztérium il-
letékes helyettes államtitkárához, 
hogy megsürgesse a szakképzé-
si törvény módosítását. A szerve-
zet másfél éve kezdeményezte elő-
ször a kormányzati egyeztetéseket 
a szakképzési törvény tekintetében. 
Ugyanis a 2011/187. sz. szakképzési 
törvény értelmében 2015. szeptem-
ber 1-jétől olyan étterem köthet csak 
tanulószerződést, amely mesterle-
véllel rendelkező szakácsot, cuk-
rászt, pincért alkalmaz.
Az Ipartestület több fórumon, szak-
mai megbeszélésen vezette elő félel-
meit és javaslatait a törvénymódo-
sítást illetően, de sajnálatos módon 
eddig semmiféle előrelépés nem tör-
tént. Véleményük szerint nem sza-
bad a jelenlegi alacsony színvonalú 
mesterlevélhez kötni az utánpótlás 
képzését, hiszen a duális képzéshez 
szükséges elegendő számú, mester-
oklevéllel rendelkező tanulófelelőst 
csak „futószalagon”, szerény vizsga 
követelményekkel lehet előteremte-
ni. A mestervizsga követelmények 
jelen pillanatban – a most végzett 
mesterek szerint – egy szakmunkás-
vizsga szintjének megfelelőek, nem 
magas színvonalúak, nem mester-
szintűek. Az MVI felmérései szerint 
a mestervizsgára jelentkező kollégák 
több mint 90%-a nem a szakmai fej-
lődés és nem a szakmai kihívás mi-
att, hanem kizárólag a tanulófoglal-
koztatáshoz jelenleg még szükséges 
mestervizsga oklevélért jelentkezett 
a képzésre. 
A Magyar Vendéglátók Ipartestülete 
szeretné elérni, hogy a mestervizsga elnyerje méltó rangját, s ere-
deti célját. Ezért ismételten kéri a kormányzat illetékeseit, hogy 
tegyenek lépéseket és sürgősséggel módosítsák a fent említett tör-
vényt. A szervezet javasolja a törvény módosítását akként, hogy 
ne legyen kizárólagos feltétele a mestervizsga a gyakorlati kép-
zésnek, de az oktató rendelkezzen – kreditrendszerben történő 
folyamatos továbbképzéseknek köszönhetően – naprakész szak-
mai tudással. Az MVI a mestervizsgát a jövőben egy az alapfokú 
oktatásra épülő, moduláris rendszerhez kapcsolódó legmagasabb 
szintű és színvonalú vizsgának képzeli el, mely az oklevél meg-
szerzése után – az oktatáspolitikai és az egészségügyi rendszer-
hez hasonlóan – folyamatos továbbképzésekkel egészülne ki.

Magyar Vendéglátók Ipartestülete
Alapítva 1991.

iroda: 1039 Budapest, Piroska u. 2.
Tel.: +36 20 500 6577 · www.mvi.hu · info@mvi.hu

Cím:  Dr. Ruszinkó Ádám
 turizmusért felelős helyettes államtitkár úr részére
 Nemzetgazdasági Minisztérium
 1055 Budapest, József nádor tér 2-4., 1369 Budapest Pf.: 481.

Tárgy: sürgős szakképzési törvénymódosítási kérelem Budapest, 2015. május 26.

Tisztelt dr. Ruszinkó Ádám helyettes Államtitkár Úr!

A Magyar Vendéglátók Ipartestülete másfél éve kezdeményezte először a kormányzati egyeztetéseket a szakképzési tör-
vény tekintetében. Ugyanis a 2011/187. sz. szakképzési tv. értelmében 2015. szeptember 1-től olyan étterem köthet csak 
tanulószerződést, amely mesterlevéllel rendelkező szakácsot, cukrászt, pincért alkalmaz. 

A törvény vitatott része a X. fejezet, 20 pont, 31. § (1) bekezdésének a) és b) pontja miszerint: 
31. § (1)  A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet 

részt, aki
 a) megfelelő szakirányú szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik,
 b)  azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követel-

ményeit, mestervizsgával rendelkezik.
Több fórumon, egyeztetésen vezettük elő félelmeinket és javaslatainkat a törvénymódosítást illetően, de sajnálatos mó-

don eddig semmiféle előrelépés nem történt. Sokszor elmondtuk meggyőződésünket, miszerint nem szabad a jelenlegi ala-
csony színvonalú mesterlevélhez kötni az utánpótlás képzését, hiszen a duális képzéshez szükséges elegendő számú, mester-
oklevéllel rendelkező tanulófelelőst csak „futószalagon”, szerény vizsga követelményekkel lehet előteremteni. 

Sajnos a félelmünk beigazolódott, mert az utóbbi időszakban –  vidéken és Budapesten egyaránt, és tisztelet a kivételnek 
– jelentős számban a mestervizsga követelményeit még csak meg sem közelítő „szakemberek” nyerték el az eddig csak a szak-
ma nagyjainak ítélt oklevelet, csakhogy a jövőben tanulókat tudjanak foglalkoztatni. Ezzel a mestervizsga szakmai renoméja 
gyalázatos módon lefokozódott. A mestervizsga követelmények jelen pillanatban (a most végzett mesterek szerint) egy szak-
munkásvizsga szintjének megfelelőek, nem magas színvonalúak, nem mesterszintűek. Levelünkkel nem a most vizsgázó 
kollegákat, hanem a rendszert illetjük kritikával. Felméréseink szerint a mestervizsgára jelentkező kollegák több mint 90%-a 
nem a szakmai fejlődés és nem a szakmai kihívás miatt, hanem kizárólag a tanulófoglalkoztatáshoz jelenleg még szükséges 
mestervizsga oklevélért jelentkezett a képzésre.

A Magyar Vendéglátók Ipartestülete szeretné elérni, hogy a mestervizsga elnyerje méltó rangját, s eredeti célját. 
Ezért ismételten kérjük a kormányzat illetékeseit, hogy tegyenek lépéseket és sürgősséggel módosítsák a fent említett 

törvényt. Így javasoljuk a törvény módosítását akként, hogy ne legyen kizárólagos feltétele a mestervizsga a gyakorlati 
képzésnek, de az oktató rendelkezzen – kreditrendszerben történő folyamatos továbbképzéseknek köszönhetően – napra-
kész szakmai tudással. Több egyeztetésen is megfogalmaztuk, hogy a mestervizsgát a jövőben egy az alapfokú oktatásra épü-
lő, moduláris rendszerhez kapcsolódó legmagasabb szintű (és színvonalú) vizsgának képzeljük el. Az oklevél megszerzése 
után pedig – az oktatáspolitikai és az egészségügyi rendszerhez hasonlóan – folyamatos továbbképzésekkel egészülne ki.

Bízunk abban, hogy szakmánk és a kormányzat közötti együttműködés eredményes lesz, hiszen csak egymás támoga-
tásával sikerülhet a vendéglátást érintő jogszabályokat ésszerűen és mindenki számára kedvezően megalkotni, s a képzés 
színvonalát emelni.

Segítségét és szíves együttműködését előre is köszönöm,
Tisztelettel: Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöksége:

K ovács László Semsei Rudolf Garaczi János Berkes Gyula 
elnök alelnök alelnök alelnök

Az Országgyűlés 2015. május 27-én megszavazta a szakképzésről 
szóló törvény módosítását, amely kedvező fordulatot hoz a ven-
déglátó-ipari gyakorlati képzésekben is.
A módosítás értelmében ugyanis a gyakorlati oktatói személyi 
feltételek mestervizsga nélkül, megfelelő végzettséggel és szak-
irányú szakmai gyakorlattal is teljesíthetőek. Egy átmeneti ren-
delkezésnek köszönhetően gyakorlati oktatóként 2015. augusz-
tus 31. után olyan személy is tevékenykedhet, aki vállalja, hogy 
a kamara által szervezett mesterképzést 2016. szeptember 1-jéig 
megkezdeni.A törvénymódosítás a Magyar Közlöny 2015. június 
4-i 77. számában olvasható.

Magyar Vendéglátók Ipartestülete

A Danubius szállodák feladatuknak érzik, hogy a rendezvények sikerességéhez ne csak rendezvény-
helyszíneik technikai felszereltségével, hanem táplálkozástudományi szakembereik évek óta össze-
gyűjtött tapasztalataival is hozzájáruljanak. 

Danubius Healthy Break márkanév alatt már Ön is biztosíthatja rendezvénye résztvevői számára azt 
a tudományosan összeállított étrendet, amely az étkezések után segít megőrizni a szellemi teljesítő-
képességet, sőt bizonyos tápanyagok által még serkenti is az agyműködést. 

Ma már köztudott, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozás, az étkezések alkalmával elfogyasztott táp-
anyagok minősége, összetétele befolyásolja szellemi teljesítőképességünket. Fokozottan érvényes 
ez a munka közben elfogyasztott falatokra. Ki ne esett volna abba a hibába, hogy ebéd után, a hirte-
len megemelkedő vércukorszint következményeként szinte álomba merült? Hol lenne fontosabb a 
résztvevők figyelmének megtartása, aktivitásuk fokozása, mint egy konferencián vagy tréningen?

A Danubius Healthy Break választékában alacsony só-, cukor- és zsírtartalmú ételeket kínálunk, 
amelyek egyenletesen tarják a vércukorszintet és elegendő tápanyaghoz juttatják a szervezetet. 
Fő alapanyagai a mediterrán diétára jellemző összetevők, úgymint az olívaolaj, a különböző gyümöl-
csök, zöldségek, gabonafélék. Az ételekhez felhasznált zöldségfélék  rengeteg vitamint és ásványi 
anyagot tartalmaznak, erősítve a gyomorban található jótékony hatású bifido baktériumokat, me-
lyek  koleszterinszint csökkentő, valamint vércukorszint szabályozó tulajdonsággal rendelkeznek. Az 
egészséges kávészünet elmaradhatatlan eleme a friss gyümölcs. A gyümölcsrostok amellett, hogy 
táplálják gyomrunkban a „hasznos” baktériumokat, csökkentik a koleszterinszintet, valamint nagy 
százalékban tartalmaznak a szervezet számára védelmet jelentő antioxidáns C-vitamint.

Nyűgözze le Ön is rendezvénye résztvevőit és próbálja ki a Danubius Healthy Break kínálatát a Danu-
bius budapesti szállodáiban!

danubiushotels.hu

Good food, good business
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I. helyezett:  
Isobar: Nivea – Arctorna CLP

II. helyezett:  
Leo Burnett Group: Adományozz egy érintéssel

III. helyezett:  
Roxer: Zárt ajtók mögött bármi megtörténhet

Hírek a szakmai szövetségek életéből

Lezárult a 16. Arany Penge Kreatív Fesztivál, 
amely 2015. március 2-től május 22-ig tartott. A 
Kreatív és a MAKSZ által jegyzett M+ Lista éves 
kreatív rangsorban az Arany Penge Fesztivál a 
legmagasabb pontszámot hozó a hazai verse-
nyek közül, így a nyertes ügynökségek komoly 
előnyre tettek szert az idei versenyben.

49 marketingkommunikációs ügynökség, 319 da-
rab nevezése versenyzett a fesztiválon, ahol egy 
70 fős online, kommunikációs szakemberekből 
álló előzsűri, és egy 30 fős kreatív igazgatókból, 
megrendelőkből és filmes szakemberekből álló 
főzsűri 166 alkotást juttatott a döntőbe.

A május 22-én lezajlott díjátadó bulin 330 izgatott verseny-
ző várta az eredményeket 14 főkategóriában illetve a 

JCDecaux Award kültéri megoldásaiban.
A Young & Rubicam 19 rövidlistás alkotással vágott neki a dön-
tőnek, ahol is a „Házhoz megy a mozi” című alkotása – amely 
a „Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan” című film szá-
mára készült - 6 alkategóriában lett díjazott. Kiemelkedő ered-
ményt hozott az ügynökségnek a Lego Store számára készített 
„Visszaadott szobrok” alkotása is, amelyet 4 alkalommal is dí-
jaztak, köztük 3 Arany Pengével. A Wizz Air “Lábmérő szék” 
további 2 díjat, míg a Telenornak készített “Szabadság” című al-
kotással további 1 díjat tudott realizálni a Y&R Budapest. Ösz-
szesítésben a nyertes-és döntős alkotásokkal 136 pontot kapott 
az ügynökség és ezáltal elnyerte az összetett győztes címét: az 
Év Ügynökségét.

Az ACG Reklámügynökség szoros 
küzdelemben a 2. helyezett lett, ösz-
szesítésben, 126 pontot szerezve. 15 
díjat nyertek összesen, többek között a 
Heineken Hungária Sörgyárnak készített 
„Jóleső Segítség” című Soproni kampánnyal, 
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek készült „Nekem is 
fáj” című kampánnyal, a Mountexnek készített El Camino bibli-
ával, valamint a Bátor Tábor Alapítványnak és Cinema Citynek 
készített kampányokkal.
A tavalyi év ügynöksége cím nyertesének, a DDB reklámügy-
nökségnek sikerült idén a dobogó 3. fokát megszerezni. Számos 
díjat nyertek: többek között a Magyar Telekomnak, a Porsche 
Hungáriának, a Borsodi Sörgyárnak és a Nyitottak Vagyunk 
kezdeményezésnek.
Az aranyat nyert alkotások közül a a Grand Prix díjat a Possible 
által készített „Adventures of Poco Eco” című alkotása érdemelte 
ki, amelyet az ügynökség IAMYANK nevű magyar DJ új lemezbe-
mutatója apropóján készített. A Penge idei külföldi zsűrielnöke, 
az amszterdami 72 and Sunny vezető kreativigazgatója Emiliano 
Trierveiler szerint formabontó és varázslatos alkotás, amelyről 
csak szuperlatívuszokban tudott beszélni.
Az Év ügyfele, aki a legtöbb pontot gyűjtötte a Vodafone Ma-
gyarország lett, míg a legtöbb különböző kampánnyal a Tesco 
Magyarország is Év Ügyfele elismerésben részesült. A Well, az 
Isobar és a Hammer MS segítették ehhez hozzá.
A JCDecaux Awards outdoor versenyben 41 érvényes pályázat 
érkezett. A top3 alkotás a következő lett:

A Young & Rubicam Budapest lett az Év Ügynöksége 
az idei Arany Penge Kreatív Fesztiválon

A MaReSz is alapítója  
a Bálna munkacsoportnak

A Bálna munkacsoport a Budapesti Fesztivál és Turisztikai 
Központ kezdeményezésére a Magyar Turizmus Zrt., Ma-

gyar Beutaztatók Szövetsége, Magyar Hajózási Országos Szövet-
ség, Magyarországi Rendezvényszervezők és –szolgáltatók Szö-
vetsége és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (a kulturális 
intézmények képviseletében) a pesti Duna-part egyik leglátvá-
nyosabb és legújabb létesítménye, a Bálna turisztikai hasznosítá-
sának előmozdítására jött létre.
A Bálna ugyan népszerűségnek örvend úgy a hazai, mint a kül-

földi vendégek körében, 
mégis vannak még ki-
használható terek (II. 
emeleti rendezvényterem 
funkcióját nem találták még meg). A főváros várja a turiszti-
kai szakemberek javaslatait arra vonatkozóan, hogy milyen fel-
tételek megteremtésével, és milyen rendezvények, vagy esemé-
nyek meghonosításával működhetne a jelenleginél sikeresebben 
a Bálna?
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kategória között szerepel például a „Legjobb fesztivál,” „Legjobb 
időszaki helyszín,” „Legjobb rendezvény design,” illetve a „Ki-
emelkedő márkaaktivációs rendezvény” is. Az idei év különleges 
olyan szempontból, hogy a fent említett kategóriák közül kettő-

ben is döntős volt a magyar Mobilsofa kreatív csapata. A 18 
éves tapasztalattal rendelkező cég tavaly nyitotta meg 

dubaji irodáját, hol mindössze egyéves fennállá-
sa után máris sikerült a térség legtekinté-

lyesebb díjátadójának shortlistjére 
kerülni „Legjobb időszaki 
helyszín” illetve „Kiemelke-
dő márkaaktivációs rendez-

vény” kategóriákban.
A döntős pályázat a Salt & Pepper 

rendezvényszervező cég megrende-
lésére készült a BMW számára, s az új 

M-modelleket volt hivatott látványosan le-
leplezni. A kihívás abban rejlett, hogy a bemu-

tatók egy road show keretében kerültek megrende-
zésre, így a mobilitás kulcsfontosságú tényezővé vált. 

A Mobilsofa csapata egy olyan 
lapraszerelhető, konténerben 
szállítható installációt tervezett 
és gyártott le, mellyel egy kisebb 
építőcsapat bármelyik verseny-
pálya autószerelő műhelyét 24 
órán belül látványos előadó térré 
tudja alakítani. Az installáció egy 
héten belül készült el a budapes-
ti műhelyben, majd innen indult 
a Közel-Keletre, és végül Dubaj, 
Abu Dhabi, Qatar, Szaúd-Arábia 
és Kuwait versenypályáin épült 
fel. Ugyancsak említésreméltó a 
leleplezés módja: a BMW-re jel-
lemző hűtőrácsot idéző oldalsó 
falak lamellái látványos módon 
nyíltak meg a versenypályák felé, 
ahol már a kész autók várták az 
érdeklődőket egy tesztvezetésre. 
Az esemény után az installációt 
12 órán belül újra lapra lehetett 
szerelni és mindössze két kami-
on konténerében a következő ál-
lomásra szállítani. A Mobilsofa 
ezzel rendkívül költséghatékony, 
mégis prémium megoldást nyúj-
tott, mely kvalitásoknak kétség-
kívül meghatározó szerepe volt 
az installáció sikerében és jelö-
lésében a Middle East EVENT 
Awards gálán.

Első sorban a kedvező gazdasági tényezőknek 
köszönhetően az Egyesült Arab Emirátusokban 
uralkodó körülmények évről évre jobb termőta-
lajt biztosítanak a nagyszabású rendezvények 
számára. A pénzügyi világban és turizmusban 
már régóta meghatározó szerepet játszó or-
szág lassan, de biztosan a világ egyik 
kulturális központjává is válik.

N em meglepő tehát, hogy en-
nek a páratlanul gyors-

ütemű, tudatosan szervezett 
fejlődésnek szerves részét 
képezi egy virágzó rendez-
vénypiac. Csak Dubajban 
szinte napi rendszerességgel zaj-
lanak a legnagyobb szabású márka-
bemutatók, világpremierek, film és zenei 
fesztiválok, koncertek, versenyek, konferen-
ciák, sőt a 2020-as világkiállítás megrendezésé-
nek jogát is Dubaj nyerte. A tér-
ség multikulturális jellegéből és 
gazdasági helyzetéből adódóan 
a sokszínű, elit célközönség ga-
rantált. Mindennek köszönhe-
tően az Emirátusok teljes joggal 
kap kiemelt helyet a figyelmet 
és tekintélyt parancsoló rendez-
vény színtereket számon tartó 
világtérképen. E szerep megszi-
lárdításának és további ösztön-
zésének céljából szerveződik 
2011 óta az úgy nevezett Middle 
East EVENT Show, mely több, 
mint 5000 fős látogatottságá-
val a Közel-Kelet legnagyobb és 
legprominensebb hálózatépítési 
platformja rendezvényes szak-
emberek számára.
A program keretében a látoga-
tóknak az ismerkedésen, kap-
csolatszerzésen kívül remek le-
hetőségeik nyílnak a szakma 
legjobbjai által tartott konferen-
ciákon, kiállításokon, bemuta-
tókon, vagy mesterkurzusokon 
való részvételre. A rendezvény-
sorozat fénypontja azonban a 
Middle East EVENT Awards díj-
átadó gála, hol az év legkiemelke-
dőbb eseményeit díjazzák külön-
böző kategóriákban. Az idei 18 

Beszámoló

Döntőbe jutott a MOBILSOFA  
a Middle East EVENT Awardson
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„Aki az ország, vagy a világ bármely pontjá-
ról ellátogat hozzánk, állítja: ezért az élményért 
megérte útra kelni” – nyilatkozza Márta István, a 
pécsi Zsolnay Örökségkezelő NKft. (ZsÖK) ügyve-
zetője. Az egyedülálló „kulturális holding” látni-
valói, programjai egyre népszerűbbek, amit iga-
zol a növekvő látogatószám is.

n Rengeteg a program és elindult a tavaszi-nyári turisztikai 
szezon is. Az eddigiek alapján milyenek a visszajelzések?
Az első négy hónapot tekintve a számok a Zsolnay Kul-
turális Negyedben 23%-kal, a pécsi világöröksé-
gi helyszíneken pedig 32%-kal több fizető láto-
gatót mutatnak a tavalyihoz képest. A ZsÖK 
helyszíneinken idén április végéig már közel 
100 000 fizető látogatónk volt, amihez hoz-
zájárul a Kodály Koncert- és Konferencia-
központ látogatószáma is, mely 25%-kal 
nőtt. Rendkívül örülünk annak, hogy a 
pécsi lakosság egyre inkább birtokba veszi 
az új kulturális helyszíneket, és a turisták is 
immár célzottan, igen nagy számban érkeznek 
hozzánk. 

n Minek köszönhető ez a megnövekedett érdeklődés?
Egyrészt a színes programválasztékunknak, másrészt értékes 
látványosságainknak. Igyekszünk nyitni minden korosztály felé, 
legutóbb például az egyetemistákat „céloztuk meg”. Az év elején 
– ennek jegyében – átalakítottuk az E78-as épületünk működé-
sét, új arculatot és új kommunikációt kapott a terület. Az idén 
helyet biztosítottunk a Pécsi Egyetemi Napoknak is, ennek ke-
retében 22.000 hazai és külföldi diák és pécsi fiatal szórakozha-
tott három napon át kulturált környezetben. A fesztivál egyfaj-
ta „terhelési vizsga” is volt, hisz a Zsolnay Negyed bizonyította, 
hogy ilyen „gigarendezvényt” is lehet ide szervezni. A fesztivál-
lal sikerült egy új nemzedék figyelmét felhívni erre – az Európá-
ban is kivételes értékkel bíró – csodálatos helyre. 

n Mi adja a Zsolnay Kulturális Negyed különlegességét?
Tavaly nyilvánították hungarikummá a Zsolnay Negyedet, itt 
élt és alkotott egykor a porcelángyártásról ismert Zsolnay csa-
lád. Világhírű kerámiagyáruk területén új tartalommal, méltó 
módon él tovább a Zsolnay örökség egy gyönyörűen felújított, 
5 hektáros területen. Összesen 15 védett műemlék épület és 88 
köztéri Zsolnay-szobor díszíti a festői parkokat, sétányokat. A 
Negyed a Zsolnay-örökséget bemutató unikális kiállítások ott-
hona. Amerikából tért haza dr. Gyugyi László gyűjteménye, egy 
kétmilliárd forintra becsült, több mint 600 kerámiatárgyból álló 

tárlat, amely A Zsolnay Aranykora címet viseli. A legkoráb-
bi Zsolnay-termékeket a Rózsaszín kiállítás vonultat-

ja fel, s e kettőt egészíti ki a Család- és Gyártör-
téneti kiállítás. Eredeti pompájában tekinthető 

meg a Zsolnay Mauzóleum, a család nyughe-
lye, ahol 42 oroszlán őrzi az eozin titkát.

n Ugyanakkor itt a múlt megőrzése mel-
lett a kortárs művészet és a közművelődés 

is helyet kap.
Így van, ezt szolgálja a Pécsi Galéria m21 és a 

népszerű E78 koncertterem. Az itt található Ke-
mence Galéria a PTE Művészeti Kar diákjainak ki-

állítóhelyévé is vált, emellett persze az E78 továbbra is 
ellát közművelődési feladatokat, kórusok, táncegyüttesek pró-
bálnak és lépnek fel itt. Sikeres a Zsolnay Színház sorozatunk, 
melynek előadásaival is elsősorban a fiatalokat szólítjuk meg. 
Továbbá a látogatók a Kézműves boltok utcájában különleges 
helyi termékek közül válogathatnak, illetve megpihenhetnek a 
hangulatos kávézókban és magas minőségű éttermekben. A gye-
rekeknek is kínál érdekességet a Negyed: szabadtéri játszóterek, 
természettudományos kalandok, a Bóbita Bábszínház, a Plane-
tárium és a Labor – Interaktív Varázstér várja őket. 

n Az állandó látnivalók mellett a tavaszi, saját szervezésű 
nagyrendezvények is sikeresek voltak? 
Így van, igyekszünk többféle tematikát megvalósítani. Április 

Rendkívül sikeres a pécsi  
„kulturális holding” évadkezdete

Helyszínajánló
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végén, a Legnagyobb Buli a Legkisebb Utcá-
ban programon igazi vásári hangulat, finom 
nyalánkságok, koncertek, kézműves prog-
ramok, kóstolók és kedvezmények várták a 
látogatókat a Kézműves Boltok utcájában. 
Május közepén zajlott nagy sikerrel a Zsol-
nay Sport- és Egészségnapok. Az ingyenes 
programon több mint 50-féle sportág mutat-
kozott be, amiket persze ki is próbálhattak az 
érdeklődők. 

n Hogy sikerült a Zsolnay Kulturális Negyed legutóbbi ren-
dezvénye, a Zsolnay Piknik?
Az igazi békebeli piknikek hangulatában zajlott május utolsó 
hétvégéjén az első Zsolnay Piknik. A gyereknap alkalmából gye-
rekzsivajjal telt meg a Zsolnay Negyed, de az idősebb korosztály 
is szívesen heveredett le a fűbe és vett részt a változatos prog-
ramokon. Összesen több mint 7500 látogatónk volt, bizonyítva, 
hogy kiemelkedő rendezvénnyel bővült a Negyed szabadtéri kí-
nálata. Színes pokrócok lepték el a területet, a pihenés mellett ki-
állítások, finomságok, a Művészeti Kar nyitott műtermei várták 
a látogatókat, de népszerűek voltak a kézműves portékák is, ezt 
bizonyítja, hogy a Boltok utcájában rekordszámú vásárló fordult 
meg. Sokan voltak kíváncsiak a DAL 2015 idei győztesének, az 
Eurovíziós Dalfesztivál magyar képviselőjének, Csemer Boglár-
ka (Boggie) koncertjére, de telt ház előtt zenélt a Csík zenekar és 
a Septeto Internacional nemzetközi latin jazz együttes is. 

n Éppen gyereknapra esett a rendezvény, hogy érezte magát a 
fiatalabb korosztály? 
Az ingyenes gyermekprogramok rendkívül népszerűek voltak, 
legyen szó kreatív művészeti foglalkozásokról, lovagi tornáról, 
tematikus sétákról vagy buborékfújásról. Emellett a jeggyel lá-
togatható, fiataloknak szóló állandó attrakciók iránt is nagy volt 
az érdeklődés: a Planetárium és a Labor – Interaktív Varázstér 
látogatószáma közel négyszeresére nőtt az ilyenkor megszokott-
hoz képest. 

n Milyen nagyobb rendezvényekkel készülnek még az idei év-
ben? 
Augusztus 21-23-án lesz a Szamárfül Fesztivál, amit immár ne-
gyedik alkalommal rendezünk meg. Ezzel az ingyenes családi 
fesztivállal zárja a Zsolnay Kulturális Negyed a nyarat. A fősze-
rep ismét a játéké lesz: Pécs kulturális városrésze óriási játszó-
házzá változik, ahol a kézműves foglalkozások és sportprogra-
mok mellett zenés és színházi előadásokra is ellátogathatnak a 
gyerekek és szüleik. 
A IV. Zsolnay Fesztivál pedig szeptember 4-6. között 
várja az érdeklődőket. Az össz mű vé sze ti fesztivá-
lon a kulturális csemegék mellett igazi sztárok-
kal is találkozhatnak a látogatók. 

n Nemcsak a Zsolnay Negyed látogatott-
sága nő. A Kodály Központ minek köszön-
heti az erős évkezdést? 
A ZsÖK rendezésében megvalósult koncer-
tek igazi kuriózumokat nyújtottak a közön-

ségnek, hisz Al Di Meola, a Virtuózok Boros 
Misivel, vagy a Kossuth-díjas Baráti Kristóf 

hegedűművész kétnapos Mozart Maratonja 
emlékezetes élmény marad mind a nézők-
nek, mind a közreműködőknek. Természe-
tesen a Pannon Filharmonikusok, a Nem-
zeti Filharmónia és egyéb koncertszervező 

bérlőink is minőségi, kimagasló produkci-
ókkal szolgáltak már az év elején. Egyre több 

olyan koncert van, amelyekre hetekkel, hónapok-
kal előbb elfogy a jegy. Ráadásul – talán kevesen tudják 

– a koncertek mellett sikeres konferenciák is zajlanak itt. Szept-
emberben indul a Kodály Központ 5 éves jubileumi évada, ennek 
alkalmából sok különlegességgel készülünk.

n A történelmi helyszínek is folyamatosan fejlődnek?
Május végén zárult az Értékes Pécs projekt, melynek célja kö-
zött szerepelt Pécs történelmi és vallási értékeinek turisztikai 
célú bemutatása is. Három esztendeje öt szervezet fogott össze, a 
ZsÖK gesztorszervezetként vett rész a megvalósításban. A pro-
jekt zárásaként megnyílt a Középkori Egyetem 21. századi tech-
nikával létrehozott interaktív kiállítása, mely nemcsak Magyar-
ország első – 1367-ben alapított – egyetemét mutatja be, hanem 
bepillantást nyújt Pécs középkori történelmébe is fantasztikus 
3D animációs filmek segítségével. Továbbá látványos attrak-
ciófejlesztések zajlottak a világörökségi helyszíneken, a Cella 
Septichorában és az Ókeresztény Mauzóleumban is.

n A nemzetközi kapcsolatépítés és turisztikai lehetőségek te-
rén milyen előrelépések történtek?
A ZsÖK fokozottan eleget tesz Pécs kulturális turizmusának 
elősegítésében. Számtalan protokoll feladatot is ellátunk. Olyan 
magas rangú külföldi vendégeket is a látogatóink között tud-
hattunk, mint például a szerb, az izraeli, az indiai és az albán 
nagykövetek. Nemzetközi turisztikai újságírókat is rendszere-
sen fogadunk, s különösen nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy 
Pécs egy dél felé ívelő kulturális híddá váljon. Ennek érdekében 
több horvát várossal is szoros együttműködést alakítottunk ki. 
A zágrábi Ulupuh Művészeti Egyesülettel például kölcsönös ki-
állítások keretében mutatkoztunk be egymás városaiban. 

n Ezek szerint kiállítások terén is termékenyek?
A ZsÖK helyszíneken az elmúlt két és fél év során 89 kiállítást 
nyitottunk meg. Az elmúlt hónapokban olyan kimagasló alko-
tókat mutattunk be, mint például Tolvaly Ernő, Aknay János és 
Thorma János. És természetesen – több alkalommal – a fiatal, 

végzős egyetemisták munkáit.

n Hogyan értékelné az eddigi teljesítményü-
ket?

Nagy akarattal és egy kicsit talán megszállot-
tan bizonyítjuk, hogy a közönség minőségi 
programokkal való kiszolgálása megéri az 
anyagi és szellemi befektetést. Immár nem 
csak hosszabb távon.

Halász Kinga

Helyszínajánló
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Fesztiválajánló

Idén augusztus 10-17. között ez lesz immár a 23. al-
kalom, hogy elvonulhatunk egy hétre, egy ideig-
lenes „Csodaországba”, ahol igazán színes a kul-
turális forgatag, ahol nagy barátságok kötődnek 
és nagy szerelmek szövődnek, ahol mindent sza-
bad, de semmit sem muszáj. Augusztusban ismét 
megnyitja kapuit a Sziget „Fesztiválköztársaság”.

I dén immár másodszor is a 
kontinens legjobb fesztivál-

jává választották a budapesti 
egy hét együttlétet, a szerve-
zők mégsem ülnek a babérjai-
kon, hanem folyamatosan vál-
tozik, fejlődik, épül és szépül 
a „Szabadság Szigete”. „Már a 
Sziget alapításánál elhatároz-
tuk, hogy a saját utunkat jár-
juk, nem akarunk más feszti-
válokat utánozni” – emlékszik 
vissza Gerendai az ősidőkre. 
„Egyedi fesztivált akartunk, 
egyedi hangulattal, ami be is 
érett, hisz mára egyedülálló módon, immár másodszor, Európa 
legjobbjának választottak minket, miközben a sztárok mennyi-
ségében vagy a költségvetési lehetőségeink kapcsán koránt sem 
tudjuk lekörözni a versenytársainkat” – tette hozzá.
Amellett, hogy már hosszú évek óta a Sziget Magyarország első 
számú turisztikai attrakciója, a rendezvény tavaly minden eddigi 
látogatói csúcsot megdöntött, ami azt jelenti, hogy átszakította a 
400 ezres gátat és szemmel láthatóan nőtt a közönsége a magya-
rok részéről is. Ennek ellenére a szervezők nem pihentek meg, a 
2015-ös Sziget sok újdonságot és változást hoz idén is. Színesedik 
a látványvilág, új programhelyszínek jelennek meg, régiek cserél-
nek helyet, a szolgáltatások szaporodnak...
„A hasonló műfaji „ernyő” alá sorolható programhelyszínek idén 
ún. műfaji zónákba tömörülnek” – meséli Kardos József prog-
ramigazgató. Erősödik a „KultúrZóna”, benne a Fidelio Színpad, 
ami az opera, a komolyzene és a jazz otthona lesz, de itt található 
meg a színház- és táncsátor, a vándor vurstli és több kis utcaszín-
ház is. Továbbra is itt kap helyet 
a Hungarikum Falu és a tánc-
házak, valamint ide költözik a 
Múzeumi Negyed is. Kialakul 
egy „kreatív zóna”, ahol a tu-
domány és kreativitás kerül fó-
kuszba. Ebbe a körbe tartozik 
a logikai sátor, a sakkszövetség 
sátra, a startup vállalkozások 
bemutatkozásának helyszíne, 
az új TED talk helyszín, a kü-
lönböző elektronikus játékok 
sátrai. Idén újdonsült helyszín 
a Design Zóna ahol a Design 

Terminál lesz a házigaz-
da, formatervezéstől a 
3D nyomatásig izgalmas 
workshopok, designerek, 
divatbemutatók várják az 
érdeklődőket, de ide költöz-
nek a legismertebb design-piac, 
a WAMP árusai is. Az „ArtZone” a 

képző és iparművészetet tömö-
ríti. Galériák, képzőművészek 
bemutatkozása és workshopjai, 
a Medence Csoport Hangkeltő 
és Hangszercséplő Műhelye, 
a Mozgó Képtár alkotói és az 
Agora tartozik majd ide töb-
bek között. A Sport Zóna idén 
is számtalan sportág kipróbá-
lására, vagy a profibbaknak, 
akár mini bajnokságokban 
való részvételre ad lehetőséget. 
És kimondatlanul, de lesz egy 
„Elektronikus Zóna” a Sziget 
északi részében, ahol az elekt-

ronikus tánczene műfaja sűrűsödik a Colosseum és az idén újra 
helyet kapó Telekom Aréna főszereplésével. Lesznek helycserés 
támadások is: a Világzene kibővült helyszínnel és színesebb prog-
rammal a korábbi cirkusz helyszínre kerül, a cirkusz pedig elván-
dorol a tavalyi Múzeumi Negyed helyére. Az Afro-Latin helyszín 
a világzenével tart és átköltözik az új Világzenei Rét végébe. A 
Sziget egyik kedvelt helyszíne, a Sziget Beach is színesedik, ide ke-
rül a Cökxpôn Chill Garden, tökéletesen kiegészítve az ott meg-
szokott hangulatot, éjjel s nappal. Elköltözik a Magic Mirror is a 
Luminárium tavalyi helyére, míg a Luminárium a Cökxpôn ed-
digi helyére megy át. Az A38 sátra még hatalmasabbra nő, ezért a 
nagyszínpad is picit előrébb költözik, így viszont átalakul a meg-
szokott nézőtér, aminek ezáltal a befogadóképessége is megnő.
Szaporodnak és fejlődnek a szolgáltatások is. A tervek szerint 
optimalizálják a tömegközlekedést, a BKV például nyitott arra, 
hogy a buszjáratok akár a hajógyári terület belsejébe, egészen a 
fesztivál területének kezdőpontjáig behozzák majd a különjára-

tokkal érkező utasokat, mind-
emellett bővíteni igyekeznek a 
hajójáratok kapacitásait is. Na-
gyobb lesz a parkoló kapacitás 
is. A Hajógyári-szigeten tavaly 
kialakított parkolóterület idén 
már több autó parkolását tud-
ja biztosítani. Kialakítanak 
egy motorparkolót is, hogy a 
kétkerekű járművel érkezők 
a fesztivál területén kívül is 
biztonságban tudják hagyni 
vasparipáikat. Megújul a Szi-
get irányítótábla rendszere, 

Sziget, szabadság, szeretem
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így könnyebb lesz tájékozód-
ni a fesztivál területén. Bővül 
az infrastruktúra is, mind a 
zuhanyzók, mind a WC-k és 
a szemetesek száma nagyobb 
lesz, valamint a közvilágítás is 
tovább fejlődik, de nagyot ja-
vul a WIFI ellátottság is. Egy 
jelentős kertészeti területren-
dezés eredményeképp, az Óbudai sziget közterületein – a szer-
vezők megbízásából – javították a terület csapadék elvezetését, 
és a kemping területeknek helyt adó erdős részek állapotfelmé-
rése és veszélymentesítése is megtörtént. Változatosabbak lesz-
nek és bővülnek a szigeti szállások is. Idén már előre telepített 
sátrakat lehet bérelni: akinek nincs baja magával a sátrazással, 
viszont annak felállításával és becipelésével nem szeretne foglal-
kozni, azoknak ajánlják az előre felállított sátrakat. A szálláskí-
nálat sokszínűségét jellemzi a különböző komfortfokozatú és kí-
nálatú kempingek sora, a VIP kempingtől a Családi kempingen 
át a kényelmes hotelszobákat idéző Flexhotelig vagy a helyszűkét 
praktikusan kihasználó Kapszula Hotelig.
A vendéglátás sokszínűsége szintén kiemeli a Szigetet a nemzet-
közi piacon. Idén is ott lesznek a nemzetközi konyhák, olasz, fran-
cia, görög, indiai, kínai, erdélyi, szerb, arab fogásokkal és még 
számos nemzet ételeivel. A Szigeten is felvonul a vendéglátás egy 
új irányzata, a „gördülő egységekből árusító” Food Truck őrü-
let, ahol a mozgó vendéglátókban szinte minden kapható majd: 

mexikói, rántott sajt kaval-
kád, philadelphiai szendvics, 
debreceni házikolbászozó, sült 
batáta, magyar háztáji ter-
mékkülönlegességek, gnocchi, 
piadina, „thai box” – a thai éte-
lek kavalkádja, autentikus bar-
becue ételek, fish and chips… 
És persze a szokásos fesztivál 

ételek is ott sorakoznak: lesz pizza, hamburger, hot dog, lángos, 
churros, lepény, sült kolbász, csülök, gyros és döner, gofri variá-
ciók, óriáspalacsinta, plejskavica, minden mi szemnek és szájnak 
ingere.
„Meggyőződésem, hogy a sokszínű programok és szolgáltatások, 
na meg a helyszín egyedisége mellett a Sziget színes látványvilá-
ga, a változatos térszobrok és installációk, olyan küllemet kölcsö-
nöznek a rendezvénynek, amivel beteljesedik az az érzés, hogy a 
Sziget nem csak egy a rengeteg jó fesztivál közül, hanem ez va-
lóban a Szabadság Szigete. A Sziget Fesztiválköztársaság, olyan 
élményt nyújt, ami sehol máshol nem megtalálható. Ezen jel-
lemzők összessége miatt lett a Sziget közkedvelt annyira, hogy 
kétszeresen is a legjobbá válhatott szerte Európában” – mondja 
Gerendai. A látnivalókat is tovább fejlesztik idén: a korábbi látvá-
nyos térelemek, szobrok mellé pályázat útján alkotói csoportok, 
művészek, művészeti iskolások terveinek tucatjai épülnek majd 
fel, díszítve a Sziget tereit.

Sziget Fesztiváliroda
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A szombathelyi nyár emblematikus rendezvénye, 
a millennium évében újjáélesztett Savaria Karne-
vál idén már 16. alkalommal invitálja a városba 
az igényes nyári szórakozásra vágyó vendége-
ket. A 2000-ben megrendezett első újkori Savaria 
Történelmi Karnevál előzményei a 60-as évekbe 
nyúlnak vissza. Az egykoron Savaria alapítását 
és történetét bemutató látvá-
nyos, színpompás felvonulás-
ból olyan historikus alapokra 
épülő, ámde összművészeti jel-
legű többnapos fesztivál nőtte 
ki magát, mely méltán viseli a 
„Közép-Európa legnagyobb his-
torikus rendezvénye” címet.

A  
ugusztus utolsó hétvégéjén – 27. és 

30. között – a római alapokra épült bel-
város számtalan szegletében találkozha-
tunk a régmúlt valamely megelevenedett 
részletével. A kétezer éves város ünnep-
lőbe öltözve kínálja az ismeretbővítő, 
ugyanakkor szórakoztató programok 
színes, dúsgazdag kavalkádját. 
A historikus hagyományőrzők legjele-
sebb hazai képviselői örömmel vesznek 

részt évről évre a karneváli időutazásban – hisz a Savaria Törté-
nelmi Karnevál országosan egyedülálló rendezvényként a kato-
nai hagyományőrzők legnagyobb hazai „találkahelye”. A római 
kori harcászatot és katonaéletet megidéző legionárius csapatok, 
a testi épségüket nem kímélő rettenthetetlen gladiátorok, a fegy-
vereikkel mesterien vívó középkori lovagok, az őseink életmód-
ját és harcászatát megidéző magyar hagyományőrzők az isme-

Fesztiválajánló

Szombathely, Nyár, Karnevál!Szombathely, Nyár, Karnevál!
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retek bővítése mellett a szórakoztatás hálás feladatát tűzték ki 
célul. A Történelmi Témaparkban olyan a világban széles körben 
ismert és elismert vendégek kápráztatják el produkciójukkal a 
nagyérdeműt mások mellett, mint Kassai Lajos lovasíjász, a Col-
legium Gladiatorium Egyesület harcosai, vagy a Mare Temporis 
időutazói.
A Karnevál leglátványosabb, legegyedibb programja a hagyo-
mányőrzők péntek és szombat esti felvonulása, mely során közel 
1000 jelmezes vonul végig a belváros utcáin látványos produkci-
ókkal fűszerezve a várakozás perceit.
Ha a látogató – a legionáriusok és gladiátorok bemutatói után 
a városlakókhoz hasonlóan – tógát-tunikát öltött, római pol-
gárként indulhat felfedezni a régmúlt átörökített értékeit és 
napjaink legszínvonalasabb kultúr kincseit. A karneválozó, tu-
dásszomjának csillapítása után, a gazdag zenei, színpadi prog-
ramkínálatból szemezgetve találhat magának üdítő szórakozást. 
A számtalan helyszín tematikus színpadjai nép-, cigány- és vi-
lágzenei, illetve gyermekkoncertjeiket 
egyaránt a zeneszerető publikum figyel-
mébe ajánlják.
A belváros szívében felállított Forum 
Színpad a karneváli forgatag központ-
ja, a nagykoncertek egyik emblemati-
kus helyszíne. Itt látható és hallható töb-
bek között a hazai színek képviseletében 
Lajkó Félix és a Pannonia Allstars Ska 
Orchestra, valamint a tengerentúli zenei 
ínyencséget ígérő kanadai The Lemon 
Bucket Orchestra.
A nemes nedűk és gasztro különlegessé-
gek szerelmeseinek ígér egyedülálló kuli-
náris élményt a Borok Utcája és a Sörtér 
kínálata. A kiváló magyar borok és kéz-
műves sörök mellett olyan zenei cseme-
gékbe is belekóstolhat ezeken a helyszíne-
ken a karneváli kalandor, mint Palya Bea 
világzenei varázslata, az Isis Big Band 

swingörvénye, Péterfy Bori és bandájának 
popőrülete, vagy a helyi erők legjobbjai-
nak táncba hívó örömzenéje.
A család legifjabb és legjátékosabb tagjai 
számára a gyermekhelyszín kimeríthe-
tetlen kincsesbányát jelent. A Kalandvár 
kézműves és játszóprogramokat éppúgy 
kínál, mint mókás és lélekemelő gyerek-
koncertet, bábos és komédiás előadást. Sa-
varia gyermekeit Palya Bea „altató” kon-
certje álomba ringatja, a Brass in the Five 
rezes muzsikája felrázza, a Kaláka Együt-
tes népszerű zenéje közös éneklésre hívja. 
Erről a helyszínről sem hiányoznak azon-
ban a gyermekek ismereteit játékosan bő-
vítő hagyományőrző programok. és ját-
szóház. A helyszín egész napos sokrétű 
programkínálatával visszavonhatatlanul 
bűvkörébe vonja a család minden tagját.
A belváros más helyszínein a mesés Kelet 

titokzatos és fülledt hangulatú világába, a mediterrán életérzés-
be, vagy épp művészek alkotóműhelyeibe nyerhet bepillantást a 
karneválozó. A Keleti Udvarban az orientális és hastáncbemu-
tatók után akár az indiai táncok vagy a flamenco alaplépéseit is 
elsajátíthatja a vállalkozó kedvű tánckedvelő.  A Művészetek Ut-
cája nyitott műhelyei a művészek alkotó folyamatának kulisszáit 
nyitják meg az érdeklődő látogató előtt zenés, színpadi produk-
ciók kíséretében. A kávé és a kávékultúra rajongóinak a rejtélyes 
kelet különlegességeivel „fűszerezett” programot kínál a Café 
Frei, míg a mediterráneum utánozhatatlanul könnyed hangula-
tát a Mediterrán Udvar atmoszférája idézi meg.
A középkori vásári forgatagot felelevenítő Öreg Város Vására 
mesterség-bemutatókat, kézműves remekeket, hagyományos és 
újra felfedezett étkeket, valamint nemes frissítőket kínál a prog-
ram kavalkádban megfáradt látogatónak.

Szombathely, Nyár, Karnevál – Téged vár!
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Rendezvények egészségügyi biztosítása

Amit a rendezvényszervezőnek tudnia kell!
Az 5/2006 (II.7) EüM rendelet sza-
bályozza és írja elő, hogy ponto-
san milyen feltételek szükségesek 
rendezvények egészségügyi bizto-
sításához. E rendelet taglalja, hogy 
milyen felelőssége van a rendez-
vényszervezőnek. Márton István, 
a Falcon Ambulance Service Zrt 
vezérigazgatója röviden összefog-
lalja, hogy a rendezvényszerve-
zőknek milyen jogszabályi előírást 
kell betartaniuk. Megpróbáltuk a 
leggyakrabban előforduló kérdé-
seket feltenni és érthetően, röviden megválaszolni.

n Milyen egészségügyi szolgáltató végezhet rendezvény egész-
ségügyi biztosítást?
Az Országos Mentőszolgálat és e jogszabály szerint mentési tevé-
kenység végzésére jogosult más jogi személy vagy természetes sze-
mély, ha megfelel az /2006 (II.7) EüM rendelet 1. melléklet szerinti 
személyi és tárgyi feltételeknek, és rendelkezik az ÁNTSZ OTH 
által kiadott működési engedéllyel.

n Hány fős rendezvényre kell egészségügyi biztosítás?
Kisebb létszámú, 1000 fő alatti rendezvény esetén rendezvény-
biztosítás akkor szükséges, ha a rendezvényt kifejezetten betegek 
vagy időskorúak számára szervezik, illetve jogszabály az esemény, 
sportesemény jellegére tekintettel azt kötelezően előírja. Ezt hívja 
a rendelet gyalogőrségnek.
•  1000–5000 fő részvétele esetén egy esetkocsi és legalább annyi 
mentőgépkocsi szükséges, hogy a mentőegység elhelyezési pontja 
és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető le-
gyen. Vízi, vízen történő sport rendezvény esetén sürgősségi men-
tőhajó biztosítása is szükséges. Az 1000 főt meghaladó rendez-
vénybiztosítást nevezik a rendelet mozgóőrségnek.
•  5001–10 000 fő részvétele esetén egy esetkocsi, egy men tő gép-
ko csi és annyi további mentőgépkocsi szükséges, hogy a mentő-
egység elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 
percen belül elérhető legyen.
•  10 001–50 000 fő részvétele esetén egy rohamkocsi, egy eset ko-
csi, egy mentőgépkocsi és annyi további mentőgépkocsi szük sé-
ges, hogy a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény legtá-
volabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen.
•  50 001-200 000  fő  közötti  létszámú  rendezvény  esetén, min-
den megkezdett 50 000 főnként további egy-egy eset- és egy-egy 
mentőgépkocsi, valamint 100 000 főnként további egy rohamko-
csi szükséges figyelembe véve azt is, hogy a mentőegységek elhe-
lyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül 
elérhető legyen.
•  200 000 fő feletti létszám esetén minden megkezdett 100 000 
főnként további egy-egy roham- és egy-egy esetkocsi, valamint 
két mentőgépkocsi szükséges figyelembe véve azt is, hogy a men-
tőegységek elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 
10 percen belül elérhető legyen. Ebben az esetben az egyik ro-

hamkocsi mentőorvosi gépkocsival helyet-
tesíthető.

n Személyi feltételek? Kik dolgozhatnak 
magán mentőszolgálatnál?
Magán mentőszolgálatnál (egészségügyi 
szolgáltatónál) az alábbi beosztásban és vég-
zettséggel teljesíthetnek szolgálatot a dolgo-
zók: 
•  Mentőgépkocsi-vezető gépjárművezetői 
gyakorlattal rendelkezik, valamint egész-
ségügyi ismeretekkel és készségekkel ren-
delkezik

•  Mentőápoló képes önállóan beteget vizsgálni és közép szinten 
kompetenciájának megfelelően beteget ellátni.
•  Mentőtiszt meghatározott orvosi jogkörrel és diplomával ren-
delkező oxiológus (sürgősségi orvostan) szakember. Eset kocsin 
dolgozik, mint kocsi-parancsnok.
•  Mentőorvos orvosi diplomával rendelkező, sürgősségi ellátás-
ban jártas orvos. Esetkocsin dolgozik, mint kocsi-parancsnok.
•  Oxiológus szakorvos orvosi diplomával és meghatározott szak-
vizsgával (oxiológia vagy intenzív therápia) rendelkező szakorvos. 
Rohamkocsin dolgozik, mint kocsi-parancsnok. 

n Milyen mentőegység típusok léteznek rendezvény egészség-
ügyi biztosítás szempontjából?
•  Mentőgépkocsi: mentőgépkocsi-vezető és mentőápoló teljesít 
szol gá la tot.
•  Esetkocsi: mentőgépkocsi-vezető, mentőápoló és mentőtiszt 
vagy orvos teljesít szolgálatot. Egészségkárosodások széles skálá-
ját (rosszullétek, balesetek, újraélesztés) képes ellátni.
•  Rohamkocsi: kompetenciájában szinte megegyezik az eset ko-
csi val. Oxiológus szakorvos dolgozik rajta. 
•  Egyéb típusok: mentőorvosi kocsi, mentőtiszti kocsi, mentő-
robogó, mentőmotor, mentőhajó és sok más mentőegység létezik, 
melyeket a jogszabály részletesen leír.
A Falcon Ambulance Service Zrt. fő profilja – rendezvények egész-
ségügyi biztosítása – mellett foglalkozik elsősegélynyújtás okta-
tással, helyszíni szűrővizsgálatok szervezésével valamint hazai és 
nemzetközi betegszállítással. Mentőautóink EU-s szabályoknak 
megfelelnek, és olyan gyógyszerekkel (pl.: többféle fájdalomcsil-
lapító, allergia ellenes szerek) illetve kötszerekkel (pl.: vízálló köt-
szerek, égési kötszerek) vannak felszerelve, melyek a szolgáltatás 
működésének jellege miatt a magán mentőszolgálatoknak vannak 
biztosítva.

n Jogszabályi előíráson felül, miért érdemes mentőautót bizto-
sítani rendezvényekre? 
•   A magán egészségügyi szolgáltatók által biztosított az azonnali 

magas szintű helyszíni betegellátás
•   Fokozza a rendezvényen résztvevő biztonságérzetét
•   Nem  kell  az Országos Mentőszolgálat mentőautóit  „feleslege-

sen” riasztani illetve azokra várni
•   Emeli a rendezvény színvonalát
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Gasztronómia a rendezvényszervezésben
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B 
udapesttől 50 km-re, a Cserhát  

alján található a barokk stílus-
ban épült egykori Szentmiklóssy-
Kubinyi-kastély impozáns épületé-
ben korhű bútorokkal berendezett 
szobák, reprezentatív kialakítású 
közösségi terek várják az igényes 
környezetben csendes, nyugodt pi-
henést, kikapcsolódást, családias 
vendéglátást kedvelő vendégeket. 
Az elegáns, családi és céges rendezvények lebonyolítására is al-
kalmas étterem és rendezvény-terem ideális helyszínt kínál es-
küvők, keresztelők, évfordulók megrendezésére, bankettek, 
munkaebédek, „fehérasztal melletti” megbeszélések, tárgyalá-
sok, kisebb céges meetingek megtartására. 
A 3 hektáros kastélyparkban rózsalugassal, szökőkúttal övezett 
sétautak, szalonnasütő-, és grillező hely, kivilágítható sport-
pálya, mini-golf pálya, szabadtéri medence segíti a szabadidő 
változatos eltöltését, az aktív kikapcsolódást.
Tavasztól őszig a rendezvényteremből nyíló hangulatos terasz és 
a kastély parkja kiváló lehetőséget biztosít szabadtéri programok 
megrendezésére, esti grillezésre, borkóstolásra is.

MTA Üdülési Központ – Erdőtarcsai Akadémiai Üdülő

MTA Üdülési Központ – Erdőtarcsai Akadémiai Üdülő
H-2177 Erdőtarcsa, Petőfi út 1.

Tel.: (36) 32 478 050; Fax: (36) 32 478 051
E-mail: erdotarcsa@udulo.mta.hu • www.udulo.mta.hu
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Engedjék meg, hogy pár sorban  
bemutassuk Önöknek Kastélyunkat!

V 
endégeink három épületszárny közül választhatnak, ame-

lyeket föld alatti folyosó is összeköt. A Renaissance szárny a há-
rom szárny közül a legexkluzívabb, mely elegáns lakosztályaival 
a legkülönlegesebb igényeket is kielégíti. A négyszintes torony-
részben található a Monarchia terem, a Millennium terem, a Sala 
Terrena szalon, a Károlyi szalon, az Ybl szalon, a Geraldine sza-
lon, és a Bellevue kilátó. Az épület berendezési tárgyai dióbarna 
árnyalatúak, és a szárny nevéhez méltó eleganciát tükrözik. Az 
épületrész biedermeier, és empire stílusú bútorokkal van beren-
dezve. A Rendez-vouse nyolc szobája a nászutasok és a szerelmes 
utazók számára nyújthat maradandó emléket. A Romantique 
szárnyban pedig családok, rendezvények, tréningek résztvevői 
számára nyújtunk ideális pihenést. 
Kastélyunk étterme országos hírű konyhával rendelkezik. Nagy 
Attila 2-szeres Gault & Millaut első helyezésű séfünk remekeit, a 
magyar, az olasz és a francia konyha elemeit feldolgozva, minden 
étkezés alkalmával megismerhetik Vendégeink. Gasztronómiai 
utazásainkat a pazar ételek mellett időszakos bor- és pálinkakós-
toló estjeink teszik teljessé.  
A kikapcsolódást ingyenesen használható bowling, biliárd, well-
ness teszi teljessé. Nyári időszakban kültéri medence, tenisz-, 

röplabda- és kosárlabdapálya áll vendégeink rendelkezésére.  
Lélegzetelállító rendezvényhelyszín, ahol 4 teremmel, 2 étte-
remmel, borospincével és rengeteg program lehetőséggel várjuk 
vendégeinket. Akár 100 fős esküvőket, születésnapokat és egyéb 
rendezvényeket is teljes körűen bonyolítunk le 2 évtizedes ta-
pasztalattal. 

Várjuk szeretettel Önöket Kastélyunkban!

Kastélyhotel Sasvár Resort
3242 Parádsasvár, Kossuth u.1.

Telefon: +36-36-444-444

Kastélyhotel Sasvár Resort – Parádsasvár

Helyszínajánló
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Este jönnek át a barátok egy beszélgetős boro-
zásra, de már sem időd, sem energiád, sütni-főz-
ni? Ismerős mindenkinek ez a probléma. A meg-
oldást egy balatoni termék jelentheti, amelyre a 
napokban bukkantam.

A múlt héten egy sűrű nap után már csak arra volt időm, hogy 
beszaladjak egy delikátboltba, és gyorsan bevásároljak az 

esti összejövetelre. Abban bíztam, hogy találok valami külön-
leges sajtot, sonkát, amelyekkel 
elterelem a figyelmet „lustasá-
gomról”. Tanácstalanság ülhe-
tett ki az arcomra, mert az eladó 
odalépett hozzám és megkérdez-
te miben segíthet. Elmondtam a 
problémámat, amelyre ő egy fe-
kete, igényes dobozba csomagolt 
sznekre mutatott, hogy most ez a 
menő, ezt viszik a borok mellé.
A számomra eddig ismeretlen 
sós süteményt Snock névre ke-
resztelték a gyártók. „Prémium 
sajtos snack”, ez látható a sajt-
cikk formájára emlékeztető do-
boz előlapján. Az eladó elárulta, 
hogy hat íz közül is tudok válasz-
tani, amelyekhez különböző tí-
pusú borokat ajánlanak a termék 
készítői.
Ezen kívül egy-egy juniborász 
arca is felfedezhető az egyes 
krékerfajtákon. Például Konyári 
Dani, dél-balatoni borász szava-
it a Grana Padano sajtos, napon 
szárított paradicsomos, bazsali-
komos sznek dobozán találhat-
juk meg: „Ez a mediterrán ízű 
snack egy pohár üde rozé borral 
képes arra, hogy bárhonnan a 
nyárba repítsen”. A sajtos ropog-
tatnivaló karakteres, minőségi 
sajtból, fűszerekből, búzaliszt-
ből, tengeri sóból és vajból készül a csomagolás szerint. Jó hír te-
hát, hogy nincsen benne adalékanyag, csak természetes összete-
vőkből áll össze. Engem meggyőzött, már landolt is a kosárban.
A fehér borokhoz tíz hónapig érlelt holland kecskesajtos-med-
vehagymás ízesítést gondolták megfelelőnek a Snock készítői. 
Meglehetősen intenzív illatú és ízű volt a falat, amiből egyből ki-
derült, hogy nem spórolták ki a sajtot és a fűszereket a sütemény-
ből. A dobozra Miklós Csabi, móri borász arca került, ezzel is 
jelezve, hogy friss, üde, ropogós savú borokat kíván maga mellé 
a sajtos kréker.

A hat hónapig érlelt spanyol Manchego juhsajtot rozmaringgal 
fűszerezték, amelyet testes fehérborokhoz ajánlanak. Borbély 
Tamás, badacsonyi bortermelő szavait idézik a csomagoláson, 
aki a minerális karakterű, fahordóban érlelt borokkal fogyaszta-
ná ezt a sajtos szneket. A rozmaring aromája erősen érezhető, a 
falat utóíze enyhén csípős, egyik kedvenc volt a sorból.
A rozékhoz a fent említett Grana Padano sajtos falatokat páro-
sították, ezt napon szárított paradicsommal és bazsalikommal 
bolondították meg. A caprese salátára emlékeztető intenzív íz, 

a paradicsom édes aromája igazi 
ínyencséggé teszi a krékert.
A vargányát és a svájci 
Appenzeller sajtot összegyúr-
va szintén elég pikáns, karakte-
res ízvilágot hoztak létre a Snock 
gyártói. Hosszan érezhető aro-
mája a szájban, még a kóstolást 
követően is. Bolyki Jani az Egri 
borvidékről a bikavért ajánl-
ja hozzá, de kóstolhatunk mellé 
más, könnyebb vörösborokat is.
A testes vörösborokhoz egy 
tölgyfával füstölt angol Cheddar 
sajtos snacket készítettek, ame-
lyet paprikával és Habanero chi-
livel tettek még izgalmasabbá. 
Csípős, nagyon intenzív és ka-
rakteres ízvilágú, valóban nagy 
vörösekhez illik. Gere Zsolt 
alakja található a doboz oldalán, 
ami nem meglepő, ismerve villá-
nyi vörösborait.
Végül a desszertbor kedvelőknek 
sem kell szomorkodniuk, mert a 
balatonszárszói manufaktúra rá-
juk is gondolt. A francia Roque-
fort juhtejes kéksajtja közismer-
ten jól illik az édes borokhoz, így 
a Snock gyártói is biztosra men-
tek. A ropogós rúd illatában nem 
tolakodó a roquefort, hagyja ér-
vényesülni a bort, majd ízében 

már egyértelműen meghatározza a falatot.
A jó borok is minőségi szőlőből készülnek, akkor miért együnk 
hozzá olyan sós krékereket, amik tele vannak adalékanyaggal? 
Tette fel a kérdés az egyik barátom, és milyen igaza van. Emellett 
az ízek játéka is egyben ezeknek a sajtos snackeknek a kóstolá-
sa, amelyhez szorosan hozzátartozik a borok párosítása is. Illet-
ve még két előnye a terméknek: nem olvad el és nem kell hűtőbe 
tenni ebben a nyári melegben sem.

forrás: www.boraszportal.hu
rendelés: info@snock.hu

Mit ropogtassunk az esti bor mellé?
Prémium sajtos snackek a balatoni Snock készítőitől

A Snock prémium sajtos snack termékcsaládja  
– minden bortípushoz
A Snock prémium sajtos snack termékcsaládja  
– minden bortípushoz

Grana Padano sajtos-napon szárított  
paradicsomos-bazsalikomos snack – rozéhoz

Grana Padano sajtos-napon szárított  
paradicsomos-bazsalikomos snack – rozéhoz

Gasztronómia
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Ma regisztrációs pult, holnap sajtó-, vagy szpon-
zorfal, infópult, színpad, vásári stand, térelválasz-
tó, vagy bútor, de lehet „shop in shop” is. 

Szerszám nélkül néhány perc alatt összeállítható, il-
letve bontható. Egyszeri befektetéssel számtalan va-
riáció – egy 6 keretből álló „csomag” már 24 variá-
cióban hasznosítható.

Leme Kft.
7621 Pécs, Teréz u. 17.

Tel.: +36 72/510-499 (8-12 óráig)
Fax: +36 72/510-497

Mobil:+36 70/4545-610
E-mail: ertekesites@cleverframe.hu

Kedvező finanszírozási konstrukciókkal  
várjuk szíves érdeklődésüket!

 
cleverframe.hu csapat!

Clever Frame – okos és takarékos!

Kiállításkivitelezés

Moduláris,  
innovatív prezentációs  
és kiállítási rendszer Magyarországon
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Kétnapos tréningek, konferenciák, csapatépítő 
napok programokkal, szállással és ellátással 
A Villapark 25 hektár szabad teret, egyedi szállásformát, étter-
mi- és wellness-szolgáltatásokat, konferenciatermeket, sportpá-
lyákat kínál a Vértes Tájvédelmi Körzetben. Az ideális feltételek 
adottak, hogy kimozdítsa a vállalati kollektívát egy vagy két-
napos konferenciára, csapatépítésre. A Pro Outdoor Kft. part-
nerünk ehhez több mint 20-féle indoor -és outdoor programot 
szervez. A város zajától eltávolodva, szép, hangulatos erdőkkel 
övezett környezetben 125 db. 8 fős házunk összesen 1.000 fő szá-
mára nyújt szálláslehetőséget, ellátást, szórakozást, szakmai és/
vagy csapatépítő programot kedvező ár/érték aránnyal.

A Villapark ideális helyszín 5 ok miatt:
1.  Konferenciatermeink, éttermünk és fedett élményfürdônk 

közös épületben találhatóak, valamint a park területén sport-
pályák, kültéri medence és csúszdák sok mozgási lehetőséget 
kínálnak

2.   A csapatépítő programokhoz nem kell a parkból elutazni, 
mert területe, adottságai kiválóan alkalmasak programok 
megrendezésére

3.   A Vértes közvetlenül a park mellett található, így annak 
adottságai is bevonhatóak a programokba (erdők, sziklák). 

4.  Összeszokott párost alkotunk a csapatépítő programok terén 
szakmai partnerünkkel (Pro Outdoor Kft., www.prooutdoor.
hu), így a gyönyörű helyszín remek programokkal párosul. 
Az együttműködés sikerességét mind az új vállalati ügyfe-
lek/csapatok érdeklődése jelzi, mind pedig a vissza-visszaté-
rő csapatok nagy száma bizonyítja. Ez az összeszokottság a 
szervezés megkönnyítését eredményezi mind a szervezőknek, 
mind pedig a megbízónak/ügyfelünknek, mely utóbbi a leg-
fontosabb számunkra!

5.  Várgesztes nincs messze. Budapesttől 1 órányira található, az 
autópályától mindössze 15 perc és már az odavezető út is szép. 
Érdemes ellátogatni hozzánk, hogy mindezt megtapasztalják!

Kedvezmények (létszámtól függően):
n  ingyen welcome ital, kedvezményes italjegyes rendszer, ingyen 

kávé, welcome fütyülős pálinka, ingyen hordó csapolt sör
n ingyenes karaoke DJ est akár élményfürdős party-ként
n 2 bowlingpálya vagy biliárd 2-4 órára térítésmentesen 
n masszázsárainkból 20% kedvezmény
n hosszabb tartózkodás nagyobb kedvezmény

Ajánlatkérés
A sales@villapark.hu e-mailcímen vagy a 30 841 4839 számon 
érdeklődéssel, és fáradhatatlan segítőkészséggel várja kérdéseit, 
ajánlatkérését Mocsári Nagy Csilla rendezvényszervezőnk.

A Villapark megújult – Jöjjenek el, nézzék meg!

Egy egyszerű művelet, amivel mindenki könnyedén számolhat:

Villapark Várgesztes + Pro Outdoor = 
Csapatépítő program remek helyszínen

 Csapatépítő programcsomag  

2 nap/1 éj szállás + ellátással 21.500 Ft-tól + áfa/fő

Csapatépítő programok 2-4 órában, több mint 20-féle indoor és 
outdoor programmal:
n Indoor vetélkedő 3-8 választható feladattal (jelmátrix, élő 
csocsó…) n Outdoor vetélkedő 2-6 állomással (lézerharc, 
geocatching…) n Forgószínpados feladatok 2-6 állomással 
(atomreaktor, menekülés a lávából…)
Hogy optimálisan ki tudják használni a Villapark adta szolgál-
tatásokat és legyen a csomagban egy kis kikapcsolódás, egy kis 
munka és a csoport összekovácsolása se maradjon ki, válassza 
a 3 napos lehetőséget, amely keretein belül még nagyobb ked-
vezményhez juthat. Az esti szórakozáshoz kitűnő alternatíva 
egy közös buli, akár egy másik céggel, bowling, biliárdhaszná-
lat, DJ-s karaoke parti választhatóan korlátlan italcsomagokkal.

 Konferencia csomagajánlat  

2 nap/1 éj szállás + ellátással 18.300 Ft-tól + áfa/fő

Konferenciaszint kis-, közepes -és nagykapacitású konferencia-
termekkel összesen 550 m2, 550 fős kapacitással  
n Technikai infrastruktúra n Szállás közel 1000 fős kapaci-
tással n Ellátás a kávészüneti bekészítéstől az all inclusive el-
látásig n Wellness-szolgáltatások n Konferenciaajánlat
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A nagyvárosi nyüzsgésben élőkben újra és újra 
felébred a vágy, hogy kimozduljanak a természet-
be – kirándulni, friss levegőt szívni, wellneszelni, 
elvonulni, csapatot építeni. A soproni Lövéreknél 
ideálisabb helyszínt nehéz elképzelni egy igazi 
természet közeli kikapcsolódáshoz. 

A kristálytiszta alpesi klímájáról híres fenyves erdő ölelésé-
ben elhelyezkedő, 2014. augusztus 1-jétől a Bartha Hotel 

Kft üzemeltetésében működő Hotel Lövér*** superior szálloda 
ideális választás, magánemberként is, céges rendezvény céljára 
is. A Bartha Mária és Bartha György vezette vállalkozás koráb-
ban a Danubius Zrt. tulajdonában lévő Park Hotel Hévíz*** szál-

Helyszínajánló

lodát üzemeltette több éven keresztül sikeresen. Jelenlegi céljuk 
munkatársaik segítségével, hogy a csodálatos környezetben fek-
vő népszerű Hotel Lövér a nyugat-magyarországi régió legszín-
vonalasabb 3× superior minősítésű, kiváló ár-értékarányú szál-
lodájaként kiválóan megfeleljen az élménygazdag pihenéssel és 
tartalmas kikapcsolódással szemben támasztott elvárásoknak. 

Harmóniában a természettel
Természeti szépségekben, mosolygós kiszolgálásban, vidám 
programokban soha nincs hiány itt, az ország legnyugatibb 
csücskében, az osztrák határ és a Fertő tó szomszédságában. A 
Lövérekben óhatatlanul és kikerülhetetlenül kapcsolatba kerü-
lünk a természettel, az erdővel. Fákkal, jó levegővel, madarak-

Konferencia- és tréningszálloda  
a természet szívében

Hotel Lövér***superiorHotel Lövér***superior

Konferencia- és tréningszálloda  
a természet szívében
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kal. Pillanatok alatt átjár minket a nyugalom, közben mélyeket 
lélegzünk, hallgatjuk a természet hangjait és elszáll a stressz, to-
vatűnnek a gondok, a hétköznapi feszültségek. Egy jó séta, egy 
tempós jogging, napköszöntő vagy levezető erdei futás, hegy-
mászás vagy gyalogtúra jótékony hatása azonnal érződik köz-
érzetünkön. Az árnyas fák alatti szunyókálások, a szálloda saját 
játszóterén eltöltött közös idő, a romantikus séták, a szabad-
ság mámorító érzését nyújtó 
Károly-kilátó túra, a Lövér 
kalandpark izgalmai, a Fer-
tő tó varázslatos hangulata, a 
Lövér-madárkórus hangver-
senye… felsorolni sem lehet 
a természetközeli élmények 
minden elemét, át kell élni!

Rendezvények, 
csapatépítés  
az erdő mélyén
A Soproni Tájvédelmi Kör-
zetben található szálloda a 
páratlanul szép és nyugodt 
erdei környezetet valamint 
a Nyugat-Pannon régió változatos szabadidős lehetőségeit ki-
használva stresszmentes és élménygazdag helyszínt kínál 300 fős 
bankettek, vagy 180 fős konferenciák lebonyolítására, de a pihe-
nőparkban lehetőség van 50 fős rendezvények megszervezésére 
is, a Lövérek százéves fái alatt is.
4 különterem, modern rendezvénytechnika, kiváló gasztronó-

mia és garantált szakértelem 
biztosítja az eredményes mun-
kát, változatos kísérőprogramok 
a Kékfrankos, a Fertő-táj Világ-
örökség, a Soproni Ünnepi He-
tek és Tavaszi Napok kulturális 
programjainak jegyében mara-
dandó élményt nyújtanak a ren-
dezvények résztvevői számára.
Munka után édes a pihenés! A 
napközbeni rendezvény résztve-
vői a hivatalos programok után 
szinte azonnal felfrissülhetnek 
az úszómedencében, a szauná-
ban vagy a fitness teremben.
Szabadtéri csapatépítő programok lebonyolítására különlegesen 
jó adottságokkal rendelkezik a Hotel Lövér. A szálloda közelé-
ben gyönyörűen kiépített, éjjel megvilágított erdei tréningpálya 
kínál ideális terepet, míg a szálloda felett az erdőben az adrena-
lin fokozó Lövér Kalandpark várja a legbátrabbakat. A munka-
társak a mindennapi stresszből kiszakadva különleges élmények, 

kalandok részesei lehetnek. A 
természetben zajló gyakorla-
tok különösen jól szemlélte-
tik és hűen tükrözik a külön-
böző szervezeti helyzeteket 
és viselkedésmódokat. Ezzel 
közös, felejthetetlen csapat-
élményt szereznek, amely új 
lendületet nyújt a munkatár-
saknak a jövőbeli kihívások-
hoz. Az erdei túrák és a közeli 
Fertő tavi hajókázás mellett a 
„kékfrankos fővárosában” a 
remek soproni borok megíz-
lelése sem maradhat el. 

Sopron mindenkor
Sopron és környéke dúskál történelmi emlékekben, kulturális 
ajánlatokban. Gondoljanak csak az évszázados hangulatot árasz-
tó macskaköves belvárosra, a legendás Tűztoronyra, a felújítás 
után újra látogatható fertőrákosi kőfejtőre, a nagycenki múze-
umvasútra, a fenséges fertődi kastélyra, és akkor még nem is 
emlegettük a burgenlandi várakat, az izgalmas Märchenparkot 
vagy a nyári bobozást, Fertő tavi hajókázást, városnéző kisvo-
natozást.
Természet, kirándulás, történelem és kultúra mellett a szállodai 
bázis, a Hotel Lövér gondoskodik a testi-lelki kikapcsolódásról 
is. A szállodai uszoda, szauna – akár privát szauna! – és pezs-
gőfürdő a vizes lazulás élményét nyújtja, a jól felszerelt fitness 
terem, a csoportos mozgásprogramok gondoskodnak az egész-
séges aktivitásról. A szálloda kedvezményes csomagajánlatokat 
kínál a rendezvényszervezőknek, már 26 000 Ft/2 fő/éj ártól fog-
lalhatók a szobák bővített félpanziós ellátással.

Részletes információk és ajánlatkérés:
info@hotellover.hu
www.hotellover.hu)

Helyszínajánló
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London

Virtuális valóság segítségével mutatja be  
a háború sújtotta Szíriát az Amnesty

n Az Amnesty International speciális headsetek igénybe vé-
telével, virtuális valóságon keresztül mutatja be a szíriai hábo-
rú borzalmait legfrissebb adománygyűjtő akciójában. A kam-
pány során használt eszközök egy fejhallgatóból és egy használt 
okostelefonból álltak, ezek költsége így kevesebb, mint 15 font 
volt. Az érdeklődők Szíria legnagyobb városa, Aleppo szétbom-
bázott városáról láthattak képeket.

Jogos lehetne a felvetés, hogy 
ez még nem igazi virtuális 
valóság, az akció hamaro-
san kibővül szöveges tartal-
makkal, hanggal és 360°-os 
filmekkel is. Mivel a kezdeti 
tapasztalatok 16%-os növe-
kedést mutattak az adomá-
nyozásokat nézve, a program 
következő lépéseként kiter-

jesztik azt London utcái után Manchester és Leeds városára is.
Reuben Steains, az Amnesty UK innovációs menedzsere a kö-
vetkezőképp foglalta össze tapasztalatait: Mindig is tudtuk, hogy 
az ezekhez hasonló, látványos felvételek mély hatásokat váltanak 
ki bármelyik járókelőből, azonban az eredmények túlszárnyal-
ták az elvárásainkat. Sokkolta őket a látvány, és előfordult az is, 
hogy kicsordult a nézőnk könnye a látványtól.
Az kampánnyal többek közt a fogságban tartott újságírók és civil 
aktivisták szabadon bocsátását szeretnék elérni, valamint az ún. 
hordóbombák (barrel bombs) visszaszorítását, mely módszerrel 
több, mint 11.000 szíriai életét oltották ki az elmúlt néhány évben.

www.marketingmagazine.co.uk

Dirty Laundry:  
Élménymosoda és –bár a Whirpooltól

n Június végén öt éjszakán át tart majd nyitva London központ-
jában az a különleges bár, ahol a koktélokat speciális mosógépek 
keverik, és retro öblítős flakonokban szolgálják fel. 
Az este a megtisztulásról is szól, amiben az est beszédes nevű há-

ziasszonya, Signorina Bubbles 
lesz mindenki segítségére, de a 
vállalásokat különleges pólók-
ra is rányomtatják. 
Dolce Vita hangulatú beren-
dezés, olasz pizza, aperitív 
és Campari koktélok, és zse-
lés-alkoholos „mosókapszu-
lák” is szerepelnek majd a kí-
nálatban, a vendégeket pedig 
természetsen fotózási lehető-
ség is várja. 

www.eventmagazine.co.uk

Milánó

Vigyázz,  
jön a beton!

n Az elmúlt években 
egyre több helyen tűnik 
fel a beton, mint a művé-
szet eszköze. Gondolha-
tunk az üvegbeton sikeré-
re néhány éve, a BETON 
Workshop kiemelkedő 
munkáira, az OFF Bien-
nálén bemutatott, beton-
ból készült hanginstallációkra, vagy az IVANKA “The Sound of 
Textures” című interaktív kiállítására.
Ez utóbbi projektet a Milan Design Week keretein belül mutat-
ták be, lényege pedig, hogy különböző felületek érintéséhez tár-
sít hangokat. A kiállítás során az egyes felületek megérintésével 

az adott anyaghoz tartozó 
dallam szólalt meg, ezzel 
kiegészítve a tapintással 
való érzékelést. A látoga-
tók körében könnyen lett 
sikeres ez a munka, hiszen 
pont azt kell vele csinálni, 
amit általában nem sza-
bad – megfogni a kiállított 
tárgyakat.
Az egyedi felületű beton-
felületeket hangszerként 

szólaltatták meg, ezeket rögzítették, majd készítettek belőlük 
dallamokat, hanghatásokat, így terjeszthették ki az érzékeink 
határait. Az installáció így komplexen hatott a látogatókra, és 
okkal vált a Milan Design Week egyik legsikeresebb szereplő-
jével.

www.marketinginfo.hu
ivanka.hu

USA

Bigger was better – 
avagy mire lehet jó  
Amerika legnagyobb 
diszkógömbje

n Szerencsére, mikor a 
Triton Productions krea-
tívjait megkérdezték, mivel 
dobják fel a lakásavató bu-
lit, eszükbe jutott néhány 
nyerő ötlet. Kissé nagy-
képű persze a Paramount 
Miami Wolrdcenter át-

Rendezvény magazin nemzetközi híreinek
szerkesztője és online felülete

U

Buszaink zártkör  rendezvényekre is bérelhet k

+3613988868 • BigBUsToUrs.coM • infobudapest@bigbustours.com

MiérT érDeMes a Big BUs
ToUrs-T váLasZTani...

vegYe igénYBe KüLÖnLeges
sZoLgáLTaTásUnKaT 

ZárTKÖrŰ renDeZvénYére

Konferenciára és Trainingre?
• Programok széles választékát kínálja akár belföldről vagy külföldről 

ideérkező kisebb- nagyobb létszámú csoportoknak, hogy megcsodálhassák 
Budapest nevezetességeit

• A legélvezetesebb módja annak, hogy felfedezzék Budapestet egy nyitott tetejű, 
kétszintes buszról

• A túra 2 órát vesz igénybe (igény szerint változtatható)
• A városnézés 23 különböző nyelven hallgatható meg
• Igény esetén idegenvezető is kérhető
• Szállítsa vendégeit különleges buszaink egyikén 
• Kapcsolódjon ki és gyönyörködjön a kivilágított fővárosban egy hosszú nap után
• Válasszon különleges helyszínt sajtótájékoztatójának vagy egyéb fontos bejelentésének
• Tegye felejthetetlen élménnyé az augusztus 20-ai tűzijátékot partnerei számára

esKüvőre?
• Különleges esküvőről álmodik? Ne habozzon, válasszon minket! 
• Tegye felejthetetlenné az utazást vendégei részére a szertatástól a fogadás helyszínéig
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adását lakásavatónak 
nevezni, főleg, ha az 
Államok legnagyobb 
diszkógömbje van a kö-
zéppontban - valós és 
átvitt értelemben is.
„Azt szerettük volna, 
mindenki tudja, mi tör-
ténik nálunk” – kezdi a 
történetet a Triton kreatív vezetője, Javier Velarde; – „minden-
ki könnyen rájöhetett a városban, hogy kell hozzánk eljutni, hi-
szem csak követni kellett a fényt”.
Maga a gömb ötlete hamarabb született meg, mint a megvalósít-
hatóság elemzése, így gondot is okozott eleinte, mert ekkora mé-
retben ritkán áll rendelkezésre bérelhető diszkógömb. Vannak 
persze szereplők a piacon, akik nagyobb modellekkel dolgoznak, 
de ebben az esetben más volt a lépték. Derek Dyer volt Salt Lake 
City-ből az, aki megoldotta a problémát, ugyanis a város szil-
veszteri ünnepségére pont készített egy 20 láb átmérőjű gömböt, 
melyet utána készséggel bérbe is adott volna.
Nem volt persze egyszerű egy ekkora eszközt mozgatni és ins-
tallálni, hiszen az ezernél is több tükröt tartalmazó gömb több, 
mint egy tonnát nyom, 50 m széles, teherautó és daru szükséges 
a szállításához, egy hozzáértő csapat három napnyi munkájával.
A mechanizmus egyszerű volt, de jól is működött: az első 500 
ember, aki megjelent a bulin, nem is volt meghívva, csak a gömb 
csalta őket a helyszínre, és végül 1500 vendég érkezett.

www.bizbash.com

HOLLANDIA

A holland múzeumok 
aranykincse

n Hollandiában a Múzeumok 
Szövetsége 450 múzeumot kép-
visel. Hagyományosan több mint 
harminc éve szervezik a Múze-
umok Hétvégéjét, azonban idén 
valami újat szerettek volna elindítani, és 2015. Áprilisában lét-
rehozták a Nemzeti Múzeumhetet. A cél az volt, hogy erősítsék 
a múzeumok elismertéségt és felkeltsék az emberek érdeklődését 
a közelükben lévő nagyobb és kisebb múzeumok iránt egyaránt. 

A megoldást a Xsaga, LAVA és Q&A Communication szállította: 
kiválasztottak 7 regionális múzeumot, akik kiemelték a legna-
gyobb kincsnek számító műtárgyukat. Ezeket hatalmas méret-
ben elkészítették, arannyal borították, majd a városközpontok-

ban kiállították, minden 
nap újabb és újabb tárgyat 
mutatva be. A kampányt 
selfie-készítő verseny is szí-
nesítette, ami a Twitteren a 
hét top10 trendje között fu-
tott a teljes hét során. 

www.eubeafestival.com

Hírek a nemzetközi rendezvényszervezés világából
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Buszaink zártkör  rendezvényekre is bérelhet k
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ToUrs-T váLasZTani...

vegYe igénYBe KüLÖnLeges
sZoLgáLTaTásUnKaT 

ZárTKÖrŰ renDeZvénYére

Konferenciára és Trainingre?
• Programok széles választékát kínálja akár belföldről vagy külföldről 

ideérkező kisebb- nagyobb létszámú csoportoknak, hogy megcsodálhassák 
Budapest nevezetességeit

• A legélvezetesebb módja annak, hogy felfedezzék Budapestet egy nyitott tetejű, 
kétszintes buszról

• A túra 2 órát vesz igénybe (igény szerint változtatható)
• A városnézés 23 különböző nyelven hallgatható meg
• Igény esetén idegenvezető is kérhető
• Szállítsa vendégeit különleges buszaink egyikén 
• Kapcsolódjon ki és gyönyörködjön a kivilágított fővárosban egy hosszú nap után
• Válasszon különleges helyszínt sajtótájékoztatójának vagy egyéb fontos bejelentésének
• Tegye felejthetetlen élménnyé az augusztus 20-ai tűzijátékot partnerei számára

esKüvőre?
• Különleges esküvőről álmodik? Ne habozzon, válasszon minket! 
• Tegye felejthetetlenné az utazást vendégei részére a szertatástól a fogadás helyszínéig
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PROMO DATA

Hírek a hazai rendezvényszervezés világából 
Az EVENTER.HU szerkesztésében

Gazdag nyári fesztiválszezon
Országszerte tízezrek vesznek részt a különböző fesztiválokon, s 
közülük is kiemelkednek a Balaton térségében zajló programok, 
amelyeket az idén igyekeztek még jobban összehangolni, s ahova 
a tavalyi 450 ezer után az idén már 600 ezer résztvevőt várnak. 
A már 3. „Nagyon Balaton” sorozatában, amely május 29-én in-
dult egy háromnapos UltraBalaton tömegsport rendezvénnyel, 
szeptember végéig szinte minden hétvégére vagy hosszabb időre 
esik egy-egy fesztivál, persze a 25 jelzett esemény közül több egy 
időben lesz.
Kiemelkedik az idén 25 éves kapolcsi Művészetek Völgye 
(VII. 24–VIII. 2.), a zamárdi Balaton Sound (VII. 8–12.), az Ali-
gáról ugyanoda költöző B.MyLake (VIII. 19–22. – a tavaly még 
Aligán rendezett buli Európa legjobb új fesztiválja lett), s ugyan-
ott ezzel egy időben a Strand – Nagyon Zene Fesztivál. A ba-
latonföldvári központú KultKikötő VI.  26–VIII.  29-ig várja a 
közönséget, immár Balatonbogláron és Fenyvesen is: a 180 prog-
ramban lesznek ismert együttesek koncertjei, s fellépnek teát-
rumi társulatok és stand-uposok is. Siófokon VII. 10–12-én lesz 
a hagyományos New Orleans Jazz Fesztivál, 17-én a szabadtéri 
színpadon a Fővárosi Operettszínház eljátssza az idén 100 éves 
Csárdáskirálynőt. A július eleji KeszthelyFesten koncertek, ut-
caszínház és népi játékok lesznek, de szinte minden településen 
szerveznek kisebb-nagyobb rendezvényt.

(Eventer összeállítás, MTI)

Az új nemzetközi és kongresszusi igazgató,  
Langer Katalin tervei
A Turizmus Zrt. új, összevont feladatkörű igazgatóságának cél-
ja, hogy a mindenkori piaci lehetőségeket figyelembe véve Ma-
gyarország MICE lehetőségeit a releváns nemzetközi szereplők 
számára megismertesse és elérje, hogy minél több rendezvény 
kerüljön hazánkban megrendezésre. Erről nyilatkozott Langer 
Katalin, aki rámutatott, hogy a következő 3 évben igyekeznek 
minél több nagy létszámú rendezvénnyel, kongresszussal, kon-
ferenciával megtölteni a 2018-ban megnyíló nagy kongresszusi 
központot.
A MICE piac hatékonyabb kihasználásában elsősorban Európá-
ra koncentrálnak, de kiemelt szerepe van az USÁ-nak és a gyor-
san fejlődő ázsiai országoknak is. A 2004-ben idegenforgalom és 
szálloda szakon a Kodolányi János Főiskolán, később, 2008-ban 
szállodai menedzsment szakon a Corvinus Egyetemen végzett 
fiatal szakember közölte, hogy az ősszel – kétéves szünet után 
– ismét tartanak külképviselői értekezletet, s ennek szervezése 
már el is kezdődött. Langer Katalin rámutatott, hogy rálátása 
van a kormányzati munkára, valamint a nemzetközi kapcsola-
tok, illetve az uniós projektek menedzselésére is, hiszen a Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Nemzetközi Osztályának 
vezetője volt 2010-től 2013-ig, majd a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara külkapcsolati igazgatójaként dolgozott mostanáig. Re-
ményét fejezte ki, hogy hasznosítani tudja tapasztalatait, ame-
lyeket a földművelésügyi, a nemzetgazdasági, valamint a külügyi 

és külgazdasági tárcával való együttműködés során szerezett, le-
gyen szó a magyar agrárium képviseletéről, a keleti és déli nyi-
tás előkészítéséről, uniós projektek menedzseléséről, a brüsszeli 
döntéshozatali mechanizmusról vagy éppen a V4 országok ösz-
szefogásáról.

(Turizmus Panoráma)

A régió szálloda-befektetéseinek fele 
Magyarországra érkezik
Az első negyedévben Kelet-Közép-Európába, valamint Auszt-
riába 160 millió euró befektetési tőke érkezett a szállodapiacra, 
ennek fele jutott Magyarországra - közölte a CBRE globális ke-
reskedelmi ingatlan tanácsadó leányvállalata. 3 hónap alatt az 
európai hotel-befektetések nagysága elérte a 3,74 milliárd eurót, 
ami kétszer akkora, mint egy évvel ezelőtt. Tavaly Budapest szál-
lodapiaci mutatói a legjobbak voltak a régióban, megelőzve Prá-
gát, Varsót és Bukarestet. Az egy kiadható szobára jutó árbevétel 
– az európai mezőnyben – mintegy ötödével volt jobb a második 
helyezett madridinál, míg az egy szobára jutó bruttó működési 
nyereség közel duplája a spanyol fővárosban mértnek. A hotelek 
átlagos kihasználtsága 75 százalékos, az átlagos szobaár pedig 
7 százalékkal volt magasabb, mint tavaly. A következő években 
számos új szálloda nyílik meg Budapesten, és a belvárosban több 
történelmi épület átépítése folyik.

(MTI)

Új Puskás Stadion: 1500 fős konferenciák
Kiemelt konferenciaközpont is lesz a négy év múlva elkészülő 68 
ezer fős új Puskás Ferenc Stadionban. A visszafogott költségve-
tésű teljes mértékű újjáépítés a világon is különlegesnek számí-
tó eljárással történik meg, és a régi lelátó és az újonnan épülő 
nézőtér közötti rész befedésével egy több tízezer négyzetmé-
teres edzőközpont jön létre, amely a vívástól a birkózáson át a 
cselgáncsig több mint 20 sportágat tud kiszolgálni. Az ország 
egyik legnagyobb épületében a futballpálya és a sportcsarnokok 
mellett helyet kap egy 180 szobás szálloda, egy kiemelt konfe-
rencia-központ, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum, valamint 
a sportorvosi hátteret biztosító diagnosztikai laboratórium is. 
Igazi különlegességnek számít az a 800 méteres panoráma fu-
tópálya, amelyet a profik és az amatőrök is használhatnak majd. 
Egy olyan korszerű, multifunkcionális létesítmény tervei készül-
tek el, amely a legrangosabb sport-, kulturális, illetve szabadidős 
események otthona lehet. A fővárosi beruházások kormánybiz-
tosa, Fürjes Balázs elmondta, hogy az eredeti 90-100 milliárdos 
költségvetést lényegesen visszafogták, és sokkal takarékosabban 
és ésszerűbben valósítják majd meg. Az ősszel megkezdődik az 
1953-ban elkészült egykori Népstadion épületének bontása, s 
2019-re fejeződnek be a munkálatok. Fürjes Balázs hangsúlyoz-
ta: az új stadion egyben az ország legnagyobb koncerthelyszíne 
lesz, továbbá 1000-1500 fős konferenciákat is tarthatnak majd 
benne.

(MTI)
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Feloszlott a Turisztikai Managerek Szövetsége 
A TMSz május 27-i közgyűlésén a tavalyi beszámoló elfogadá-
sa után úgy döntöttek, hogy beszüntetik az egyesület 4 éves te-
vékenységét. A szövetség 2011-ben alakult, és az alapító tagok 
– fiatal turisztikai szakemberek – célja kezdettől az volt, hogy 
szövetséggé formálódva aktív szerepet vállaljanak a magyar tu-
rizmus alakításában, az ágazat gazdasági jelentőségének elis-
mertetésében. Olyan fontos események köthetők a nevükhöz, 
mint a Turizmus Regatta, a Turizmus Futball Kupa, a Turizmus 
Síkupa, valamint az Ország-felfedező Gasztro Rally, mindez 
már a szövetség működésének első évében megvalósult. Ezen kí-
vül számos, a turisztikai ágazat aktuális kérdéseivel foglalkozó 
konferenciát szerveztek, vagy közreműködtek az ilyen rendez-
vényeken. 
A TMSz két évvel ezelőtt – más szakmai szövetségekkel (köz-
tük a Szállodaszövetséggel, a MUISZ-szal, a MABEUSZ-szal és a 
MISZ-szel) összefogva – nyílt levélben sürgette a kormányzatot 
és a fővárosi önkormányzatot, hogy tegyen hatékony lépéseket 
a drasztikusan csökkenő turisztikai bevételek megállítására, il-
letve a városképi és közlekedési problémák megoldására, mert 
komoly veszélybe került Budapest turizmusának más nagy vá ro-
sok kal összehasonlított versenyképessége.
A közgyűlés most megtárgyalta az elnökség által vázolt, a jövő 
szempontjából lehetséges alternatívákat és mérlegelte a más 
szervezetekbe történő beolvadást is. Végül, figyelembe véve a 
tagság inaktivitását és alacsony mobilizálhatóságát, a közgyűlés 
azt a döntést hozta, hogy a szervezetet ebben a formában nem 
kívánja tovább működtetni. A TMSZ ezzel a döntéssel tevékeny-
ségét megszüntette.

(Turizmus online)

Botrány és káosz a Zeneakadémián
A kormány kirúgta a Zeneakadémiára 4 hónapja kinevezett fe-
lügyelő kancellárját, aki visszavonta a nemrég felújítása miatt 
Europa Nostra díjat nyert intézmény vezetőinek megbízatását. 
Új pályázatot írtak ki, s továbbra sincs Szervezeti és Működési 
Szabályzat (SZMSZ), így maradt a feszült és bizonytalan helyzet. 
Már nem az első botrányt jelenti, amikor a felsőoktatási intéz-
ményekbe helyezett, a korábbi önállóságot csorbító fideszes biz-
tosok, az úgynevezett kancellárok kisebb-nagyobb feszültséget 
okoznak. A Zeneakadémián ugyanis Kupper András azonnali 
hatállyal visszavonta az intézmény egy tucat vezetőjének meg-
bízatását, miután a húsztagú szenátus egyhangúlag leszavaz-
ta előterjesztéseit, bár az SzMSz-re vonatkozó javaslatát még az 
ülésen visszavonta, így arról szavazni sem lehetett. Az SzMSz-
nek február végéig konszenzussal meg kellett volna szület-
nie. A szenátus több tagja is úgy nyilatkozott, erősen aggód-
nak, hogy a rossz döntések nyomán működésképtelenné válik a 
Zeneakadémia,valamint sérelmezték, hogy számos kifejezetten 
szakmai-művészeti kérdésben is – például tanári kinevezések, 
szakmai díjak – a kancellár magának akarta fenntartani a dön-
tés jogát. Már korábban levélben kérték a rektort és a fenntartót, 
hogy gondolják újra Kupper kinevezését.
Mindez kevesebb mint két héttel azután történt, hogy a főváros 
egyik legszebb rendezvényhelyszíne, a közelmúltban gyönyörű-
en felújított Zeneakadémia magas európai kitüntetést: Europa 
Nostra-díjat nyert a kulturális örökség megőrzésének kategó-

riájában. A magas elismerést a kontinensen négy kategóriában 
összesen 28 projekt kapta csak meg. A zsűri a felújítását kiemel-
kedő példaként értékelte, hiszen az épület különleges példája a 
szecessziónak, amely a pompát innovatív funkcionális megoldá-
sokkal párosítja. A zenei előadások tekintetében a ma érvényes 
nemzetközi elvárások ugyanakkor összehasonlíthatatlanul ma-
gasabbak, mint 1904-ben voltak, és a szükséges új technológiá-
kat az értékes korabeli környezetbe kellett behelyezni. 
A Zeneakadémiát kétéves munkával, 13 milliárd forintért (90%-
ban EU forrásból) újították fel 2013 őszére.

(Ma.hu, Fidelio, www.europanostra.org)

Beragadt SZÉP Kártya pénzek 
Az idén egyharmadával kevesebb, de még mindig több mint 900 
millió Ft ragadt be a munkavállalók Széchenyi Pihenő Kártyáján 
lévő május végén lejárt 2013-as pénzekből. 
Az utolsó hetekben történt sokoldalú figyelmeztetések hatására 
májusban meglódult a költés: az első héten 170 millió, majd egy-
re több, a záró héten több mint 560 milliót használtak fel, s ez jó-
tékony hatással volt a turisztikai és vendéglátóipari bevételekre 
is. A figyelmetlen munkavállalók pénze a cégeknél egyéb bevé-
telnek számít, amit újra kiadhatnak erre a célra, de akkor ismét 
meg kell fizetniük a rá rakódó közterheket. 
A különböző vizsgálatokból az derült ki, hogy e béren kívüli jut-
tatást egyre kevesebb munkaadó kívánja biztosítani alkalmazot-
tainak, s ez főleg az alacsonyabb jövedelműeknél okoz nagyobb 
jövedelemcsökkenést. A cafeteria keretében megjelentek és egyre 
nagyobb teret nyernek ugyanis azok az elemek, amelyeket igazán 
azok tudnak kihasználni, akik eleve magasabb fizetésből gazdál-
kodhatnak. 

(Piac és Profit)

Hotelek adásvétele és márkaváltása 
A magyar hotelek mind gyakoribb arculatváltásáról, ‚re bran-
ding’-jéről készült érdekes elemzés szerint tartós növekedési pá-
lyára állt az idegenforgalom, közel megduplázódott a hotelállo-
mány cseréje (2014-ben 14,5 milliárd euró értékű volt), és messze 
meghaladja a válság utáni 2009-es év mélypontját. 
A szállodák adásvételéhez hasonló ívet mutat az átmárkázás, 
amit a szakma „rebranding” néven illet. A legújabb ilyen lépés, 
hogy a Le Meridien szálloda Ritz Carltonná alakul át a közeljö-
vőben. A fővárosban korábban sem volt ismeretlen az ilyen jel-
legű tranzakció, a teljesség igénye nélkül, íme, a legismertebbek: 
1993-ban az InterContinental Marriott lett, 4 év múlva a Fórum 
InterContinental, 2000-ben a Forte Agip már Holiday Inn néven 
futott, egy évvel később az Átrium Hyatt helyett Sofitel lett a név, 
2007-ben a Taverna a Mercure nevet kapta, 4 év múlva a Ramada 
Páva Pláza Leonardová vált. Néha az is név, illetve márkaváltást 
okoz, ha megváltozik a szálloda üzemeltetője, így többször is ne-
vet váltott a büki Golf Club hatalmas szállodája, amely Radisson 
SAS, Birdland, majd Greenfield Resort lett, vagy a Sikonda Well-
ness már Ambient Aromaspaként működik. A tanulmány készí-
tője, a BDO Magyarország vezetője, Hegedűs Attila rámutatott: a 
rebrandingnek komoly idő- és költségvonzata van: egy-egy ilyen 
folyamat fél vagy akár egy évet is igénybe vehet – különösen, ha 
nemzetközi rendszer előírásainak kell megfelelni.

(Turizmus.com)

Hírek a hazai rendezvényszervezés világából
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Rejtvény

fontos jegyeit magán viselő 
első, mai értelemben is ope-
rának tekintett zenemű.
A XV-XVI. század stíluskor-
szaka, a reneszánsz – ahogy 
a szó jelentése is mutatja 
(renaissance, rinascimento) 
–, újjászületés volt a tudományok és a művészetek terén. Újra fölfe-
dezték az ókor tudományos és művészeti emlékeit, értékeit, s ezek 
által inspiráltan dolgoztak a kor neves alkotói. Az Európában ak-
koriban leggazdagabb terület, az észak-itáliai államok nyújtották 

a legtermékenyebb talajt mind-
ehhez. Létrehozták az első mú-
zeumokat, elkezdték lefordítani 
a latin és görög nyelvű irodalmat, 
rendszerezték a görög zene fellel-
hető írott emlékeit, hangneme-
it, hangsorait, és az egyszólamú 
hangszerkíséretes éneklésre fó-
kuszálódott a figyelem.
Az addig népszerű többszóla-
mú motetták (egyházi téma, la-
tin szöveg) és madrigálok (világi 
téma és nemzeti nyelvű szöveg) 
mellett megjelent a monodia mű-
faja, mely egy énekszólamból és 
akkordikus hangszeres kíséretből 
tevődik össze, melyben a szöveg 
határozza meg a zenét, ellentét-
ben a másik két műfajjal, ahol a 
szöveg sokszor szinte elenyészik a  
polifonikus és kontrapunktikus 
zenei szövetben.
A XVII. századot az opera szem-
pontjából a velencei és nápolyi 
művészek határozták meg. Ve-
lencében leginkább a vízszintes 
9. sorban szereplő úr és Antonio 
Cesti nevét érdemes megemlíte-
ni. Előbbi a velencei Szent Márk 
Székesegyház karnagya volt, s 
élete során több mint 40 operát 
írt. Utóbbi pedig száznál is több 
művel kottázta be magát a zene-
történelembe, s mindketten kül-
földön is ismertté tették az olasz 
operát. A nápolyi művészek a 
század második felében alkottak 
nagyot, s szintén Európa-szerte 
munkálkodtak a műfaj elterjesz-
tésén. Kb. egy évszázaddal ké-
sőbb az opera hanyatlani kezdett, 
ezt az 1800-as évek elején Rossini 
munkája állította meg, s ugyan-

Az olasz opera – Operaszerzők nagyjai

1999 óta

Cím:1095 Budapest, Mester u. 21
Web: www.qth.hu E-mail: qth@qth.hu
Tel: 06 1 279-6364 Fax: 06 1 239-9851

Engedélyszám: R-1954/99/2000

Testreszabott megoldások 
üzleti és utazási igényeinek megfelelően

Több évtizedes tapasztalattal rendelkezünk az üzleti és szabadidős 
utaztatás területén 10-től 1000 főig Magyarországon és Közép-Európá-
ban egyaránt:

- szakmai konferenciák elő - és utótúrákkal
- csapatépítő tréningek
- üzleti találkozók
- céges rendezvények
- családi napok
- konferenciák
- munkaértekezletek
- tematikus körutazások
- sajtótájékoztatók
- díjátadók
- karácsonyi ünnepségek
- incenti- incentive programok
- városlátogatások

Számunkra a legnagyobb elismerés 
partnereink elégedettsége:
„Ezúton szeretném megköszönni azt a 
magas színvonalú, hibátlan munkát 
amivel még nem volt szerencsém 
találkozni korábbi rendezvényeim találkozni korábbi rendezvényeim 
során!”

1999  óta

Az olasz opera születését legtöbbször az 1500-as 
évek végétől datálják a hozzáértők. Az első ko-
moly erőfeszítés a görög művek újraélesztésére a 
firenzei Camerata-hoz kapcsolódik, ahol az ókori 
hagyományok felelevenítése volt a hozzáértő mű-
kedvelő „klub” elsődleges célja.

A korszak egyik utolsó zeneszerzője – akinek nevét a vízszin-
tes 1. sorban találják – fontos és meghatározó szereplő volt 

annak a folyamatnak során, mely végül a ma ismert opera kiala-
kulásához vezetett. Az ő keze alól kikerült Orfeusz volt a stílus 
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Vízszintes 
1. Megfejtés 9. Megfejtés 11. Kicsinyítő képző 12. Szórakozva tölti az időt 
13. Szurdok, völgy neve angolul 15. Emelik betűi keverve! 17. Orosz típusú 
repülőgép nevének rövid alakja 18. NC 19. Arab lant 21. Arzén vegyjele 22. 
Tempó, sebesség 24. Amerikai Központi Hírszerző Ügynökség 26. A Vész-
helyzet című sorozat eredeti címe 28. Népszerű sokszínű cukorka márká-
ja 29. Férfi, ember a régies szlogenben 31. Orosz géppisztolyfajta 33. Nyu-
gati határ közeli községünk 34. Balaton parti nyaralóhely 35. Üres lét! 37. 
Instruction Address 38. Első osztályú 39. Kedves figyelmeztetés 40. Vízgőz 
42. „Macskaüldöző” szó 44. Nagyi, nagymama németül 46. Egy kicsit ké-
sőbb (két szó) 48. Helyhatározó rag 49. Fejér megyei község 51. London hí-
res szórakozó negyede 52. Ilyen sugárzás is van 53. Fejfedő 55. Zola híres 
regényének a címe 57. RI 59. Megkedveli, gyakran fogyasztja 60. Ismert 
egészségportál 61. Gázmester igéje 63. Fiúgyermek Angliában! 64. Hatá-
rozói igenévfajta 65. MLL 66. (Össze)roskad 68. … Hari, ismert kémnő volt 
69. optikai interfész 70. Ritka női név 71. Ézsau név régi magyar formája 
72. Ifjúsági Magazin

Függőleges
2. Rendben! 3. Tagadószó 4. Női név 5. Ismert róka neve 6. Női divat-
magazin 7. Olasz televíziós adó 8. Diplomata rendszám betűi 9. Üres 
fül! 10. A vese latin neve 13. Megfejtés 14. Megfejtés 16. Ezen a napon 
17. „Múltszázadi” népszerű autó beceneve 20. Felsővégzettséget igazoló 
okirat 22. Fohász 23. Magyar Tudományos Akadémia 25. … klán, a Türk 
birodalomuralkodó családja volt a 6. századtól 27. Helyhatározó rag 30. 
Éntudat 32. Nemzetség, törzs (például Skóciában) 36. Igazi, valóságos je-
lentése franciául 38. Intercity 41. Egyiptomi isten volt 43. A számítástech-
nika, mint szakterület ismert rövidítése 45. Lekötelezett 47.  Költői sóhaj 
49. Gyógyult seb után marad 50. Helység polgára 52. Ingerszegény állapot 
54. Stan társa volt 56. Nyomás egyik értékegysége 58. Női név 60. Tilta-
kozás 62. Becézett angol férfinév 64. Vegyjele: Fe 67. Éneklő szócska 68. 
NDK motormárka volt.

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

ennek a századnak a végén Verdi keze 
nyomán virágzott igazán újra.
A XX. század elejének egyik legfonto-
sabb alakja Puccini volt, aki gyakran 
helyezte szokatlan körülmények közé 
szereplőit (l.:  Pillangókisasszony, mely 
Japánban; vagy a Bohémélet, mely egy 
párizsi padlásszobában játszódik). Az olasz opera XX. századi, 
mondhatni kortárs zeneszerzője a függőleges 14. sorban olvasha-
tó művész volt (1925–2003.), kissé elvont művei közül a Passaggio 
(1963) és az Opera (1970) emelhető ki, mint ismertebb alkotások.

Az olasz operának hazájában a mai napig igen szép kultúrája van, 
ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 2011-ben a profi olasz 
operaénekesek szövetséget hoztak létre, s a bolognai színház-
ban (a színház neve a függőleges 13. sorban olvasható) 2012-ben 
tartottak egy találkozót, ahol eldőlt: 2013-ban megpályázzák az 
UNESCO-nál az olasz opera szellemi világörökségek közé emel-
tetését. Hamarosan kiderül tehát, hogy világszinten vajon elisme-
rik-e ebben a rendkívül hivatalos formában is a műfaj olasz képvi-
selőinek munkáját és alkotásainak halhatatlanságát.

(Források: www.olaszorszagrol.hu  
és operakalauz.wrm.hu)
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Somogy Kertje Üdülőfalu**** és Étterem

Bringóhintó – Velünk kerék a világ!

P annon táj, vidéki romantika, autentikus szálláshely, szabad-
téri wellness szolgáltatások és elsőrendű gasztronómia, 150 

km-re Budapesttől, 35 km-re Szántódtól, a Somogyi-dombvidék 
egyik völgyében megbújó településen, Bonnyán, ahol végre fel-
lélegezhet! Változatos méretű különtermek és az étterem akár 
120 fő részére is megfelelő helyszínként szolgálhatnak, a vállal-
kozó kedvűeknek pedig rengeteg kültéri helyszín is rendelkezés-
re áll. A szabadtéri területek kiválóan alkalmasak a legkülön-
félébb szabadidős vagy csapatépítő programok lebonyolítására.  
Mivel Somogy Kertjében tisztában vagyunk azzal is, hogy mi-
lyen nehéz jó  helyszínt találni, ezért bátran  kijelenthetjük: ha 
ilyet keres, akkor jó helyen jár!

Sokféle igény – egyedi megoldások!
Ez az, amit mi kínálunk, hiszen tudjuk, hogy minden igény más 
és más! A jó tréning- vagy csapatépítő program pedig ma már 
nem csak a jó evésről és ivásról szól. 

www.somogykertje.hu

A Bringóhintó Kkt. 1985 óta várja vendégeit a Margitszigeten 
bringóhintók különböző változataival, valamint büfével, 

fagyizóval. A Bringóvárnál, a sziget északi oldalán, a 26-os busz 
„Szállodák” megállójánál ingyenes WIFI-t, kerékpártárolást, ke-
rékpár-gyorsszervizt biztosítunk.
Nagycsaládosoknak, baráti társaságoknak akár a 11 személyes 
„XXL” bringót, szerelmespároknak a kétszemélyest, bölcsiseknek 
a pöttöm bringót, óvodásoknak a piciklit és az elektromos „Ele-
mért”, fájós lábúaknak az elektromos bringóhintót, felnőtteknek 
az elektromos rollereinket ajánljuk. Elektromos kisautóink, mo-
torjaink a gyermekek kedvencei.
Nem gond az ajándékozás a bringóhintó meghívóval, mely akár 
többszöri alkalomra is szólhat.
Külső helyszínekre szállítással, speciális, egyedi programokkal te-
heti felejthetetlené a vállalati rendezvényét!
Cateringszolgáltatásunk akár 10 000 fő kiszolgálásra is alkalmas. 
Csapatépítésre egyedülálló lehetőség a kincskereső bringózás 
után egy szigeti grillparty az árnyas fák alatt.
Kívánságra éjszakai tájékozódási bringósversenyt szervezünk!
A fizetés történhet SZÉP-kártyával, a büfében Erzsébet-utalvány-
nyal, vagy egyszerűen bankkártyával is. Nyitvatartás az év min-
den napján 8 órától sötétedésig, kívánság szerint éjszaka is.
A bringóhintós születésnapi zsúrok különleges emlékké válnak, 
akár 20-30 fő részére is, kívánság szerint külön gyermekprogram-
mal.
Esküvőre díszítéssel, helyszínre szállítással is ajánljuk a bringó-
hintót.
Megjelenési lehetőséget tudunk biztosítani a teljes gépparkunkon 
(elektromos játékok, gokartok is), valamint egyéb felületeinken. 
90 járművel évente, több mint 200 sajtó- és TV-megjelenéssel, 5 
saját és közel 50 céges rendezvény keretében, az év 365 napján 
több millió ember találkozik azzal a 600 logóval, mellyel partne-

reink jelennek meg 
bringóinkon és 
egyéb felületein-
ken. A Margitszi-
get egyike Budapest 
legkedveltebb és leg-
látogatottabb hely-
színeinek, így (kü-
lönösen márciustól 
novemberig) napon-
ta több ezer ember 
kerül kapcsolatba 
azzal a hatalmas reklámfelülettel, mellyel kiemelt partnereink je-
lennek meg egész évben.
Matricák, plakátok helyezhetők el a hátsó reklámtáblára, az ülés-
támlára, a névtábla külső-belső oldalára, az első alváztáblára, a 
sárvédőkre, valamint a ponyvákra, gyerekülésekre. Mindig nyi-
tottak vagyunk új ötletek megvalósítására, együttműködésre új 
Partnerekkel!
Tevékenységeink: n Sporteszközök – Bringóhintók, kerékpá-
rok, görkorcsolyák, elektromos játékok, elektromos bringóhintók 

– kölcsönzése n Panorámabüfé n Fagylal-
tozó n Ajándékbolt - Információ.
Egyedi  szolgáltatásaink: n Csapatépítő 
tréningek n Kerékpáros és bringóhintós 
városnézés n városi programok n szüli-
napi zsúrok

Bringóhintó Kft.
1138 Budapest, Margitsziget,  

Hajós Alfréd sétány 1.
Tel.: 1/329-2073, 1/329-2746, fax: 1/329–2073

 E-mail: bringo@bringohinto.hu 

Szabó László
ügyvezető
www.bringohinto.hu

Helyszínajánló
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www.rendezvenyhelyszinek.hu
A magyar rendezvény-  
és konferenciahelyszínek  
ONLINE PLATFORMJA



n a megvalósult  
rendezvények  
után nem fizet 

jutalékot


n 8414  
Facebook  
rajongó


n a portál erőteljes  

marketing kommuni- 
kációjával a rendezvény  
szakma egészét eléri:
è a rendezvényszervező cégeket,  

ügynökségeket
è a nagyvállalatokat

è a tudományos társaságokat,  
szakmai szervezeteket

è a családi összejöveteleket  
szervező magánszemélyeket

è a fiatal szerelmeseket,  
akik esküvőjüket  

tervezgetik


n 3571  

hírlevél-tag


n az ajánlat- 

kérések közvet-
lenül Önhöz  

érkeznek


n havi több,  

mint 380  
ajánlatkérés


n havi több,  
mint 14.000  

egyedi  
látogató

ÖN MEGTEHETI, HOGY KIMARAD? 
Ha nem, akkor regisztráljon, akár online a  
www.rendezvenyhelyszinek.hu/partneradmin/aszf  
címen, vagy hívja Szabó Zsuzsát!
  +36-30-709-9379    +36-1-239-0623



IV

+36 1 266 20 40
+43 1 796 94 90

Ticket hotline:

The F1 FORMULA 1 Logo, F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD 
CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, MAGYAR NAGYDIJ and related marks are trade marks 
of Formula One Licensing BV, a Formula One group company. All rights reserved.
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