
I

2015. III. negyedév



II



1

Tartalomjegyzék – 2015/III.

KEEP IT UP – CSAK ÍGY TOVÁBB! 
interjú Glázer Tamással,  
a Magyar Turizmus Zrt. új vezérigazgató-helyettesével 2

A Magyar Turizmus Zrt. Kongresszusi Iroda hírei 3

Sokat nyertünk a Kína–Közép-Kelet Európa  
együttműködéssel 7

Hírek a szakmai szövetségek életéből 9

•  MUISZ hírek

•  „Munkatársat keresünk” – konferencia  
a munkaerőhiány megoldására – VIMOSZ

•  Magyar Vendéglátók Ipartestülete 
– Kitüntették Berkes Gyulát 
– Összeállt a nagyszerű séfcsapat az idei  
  Gundel Károly Díjátadó Gálaebédre 
– A Gundel Károly-díj 2015. évi díjazottjai

• Negyedik alkalommal lesz Digitális Mesterkurzus

• megalakult a Nemzeti Turisztikai Fórum

• Hévízen lesz a 7. SPA-CE wellness szakvásár                                                                                  

Öltözködjünk alkalomhoz illően… 15

Fesztivál évértékelő – szubjektíven és szakmailag 17

Hírek a nemzetközi rendezvényszervezés világából 21

Hírek a hazai rendezvényszervezés világából  25

Rejtvény: Az olasz opera  
Operaszerzők nagyjai – Alessandro Scarlatti 30

Könyvajánló  32

Helyszínajánlók:

• Platán Hotel**** 
• Somogy Kertje Üdülőfalu**** és Étterem 
• MTA Üdülési Központ – Erdőtarcsai Akadémiai Üdülő

Kedves Olvasóink!

Impresszum
Megjelenik: március, június, szeptember, december
Terjesztés: a rendezvényszervező szakma képviselőinek 
térítésmentesen
Szerkesztőség:
QUICK FIX Bt. 
1053 Budapest, Királyi Pál u. 16.
E-mail: rendezveny@rentit.hu
Mobil: 06-70/219-1023
Főszerkesztő: Horváth Ágnes
Együttműködő partnerek:
Rajna Ágnes
dr. Szentirmay László
Szakmai partnerek:
Magyar Beutaztatók Szövetsége
Magyar Fesztivál Szövetség
Magyar Idegenvezetők Szövetsége
Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége
Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége
Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége
Magyar Utazási Irodák Szövetsége
Nemzetgazdasági Minisztérium  
Turizmusért Felelős Helyettes Államtitkársága
VIMOSZ
Hirdetésszervezés:
Szabó Zsuzsa
Elérhetőség: +36-30/709-9379, +36-1/239-0623
Lapzárta: 2015. szeptember 22.
Nyomda:  
Europrinting Kft.

ISSN 2063-7470

A 
rendezvény szakmai magazin a szakmai szövetségekhez 

hasonlóan örömmel látja azokat a változásokat, amelyek az el-
múlt hónapokban a turizmus területén tapasztalhatók. A ko-
rábbi évek sikerpropagandáját nem mindig igazolták vissza a 
rendezvényes és más szakmákban tapasztalható jelenségek. A 
pozitív hivatalos statisztikák ellenére több szó esett vegetáló és 
bezárt hotelekről, csődbe ment rendezvényszervező cégekről, a 
nagyvállalatok e területekre szánt csökkenő büdzséiről, a kor-
mányzat részéről történő direkt irányításról, a szövetségek pár-
beszédet sürgető igényeinek figyelmen kívül hagyásáról.
Most úgy látszik, mintha frissebb szelek fújnának, s egyre több 
pozitív jelenséget tapasztalhatunk. Ennek konkrét megnyilvá-
nulása volt, hogy jelentős változások történtek a Turizmus Zrt. 
legfelső vezetésében, és az új irányítók mintha valóban fontos-
nak tartanák a párbeszédet a szakmai szövetségekkel, s valóban 
igényelnék a több évtizedes szakmai tapasztalatok átadását és fi-
gyelembe is vennék azokat.
Glázer Tamás, a Magyar Turizmus Zrt. új szakmai vezérigazga-
tó-helyettese magazinunknak nyilatkozva az elmúlt évek konf-
liktusai helyett diplomatikusan a jövőbeni párbeszédre helyezte 
a hangsúlyt, s reményét fejezte ki, hogy ez az egész ágazatra jó-
tékony hatással lehet. Örvendetes, hogy részletesen is beszélt a 
szakma régi álmának megvalósulásáról, az új kongresszusi köz-
pont 2018-as átadásáról. Hogy ez nemcsak a rendezvényes szak-
emberek számára hoz új kihívásokat, hanem az egész turizmus-
ra is igen pozitív hatással lesz majd, ezzel Budapest a 17. helyről 
akár az első tízbe is kerülhet a nemzetközi konferenciavárosok 
listáján. Mindezt igyekszik elősegíteni a koncepciójában és veze-
tésében is megújult Kongresszusi Iroda is. 

Kívánjuk, hogy a tervek valóra váljanak!

Horváth Ágnes
főszerkesztő

szakmai magazin
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Interjú

n A ’markmyprofessor’ portálján oktatóról 
ennyi jót még nem írtak, belepirulhat, ha 
idézem: „fantasztikus előadásmód és óri-
ási tudás jellemzi…”, „szakmailag csilla-
gos ötös!”, „a legjobb tanár”, „élmény volt 
bejárni az óráira”, „több ilyen tanár kelle-
ne, keep it up, Mr. Glázer!”… - Nem kár egy 
ilyen szuper tanárért? Lesz ideje tovább ta-
nítani?
Természetesen nagyon jólesik ilyen értékelé-
seket olvasni a munkámról, hiszen ezért ér-
demes dolgozni. Úgy gondolom, hogy bár-
mivel is foglalkozzon az ember, szükséges a 
teljes figyelmét az adott feladatra koncentrál-
nia. Terveim között szerepel, hogy folytatom 
a tanítást, ha a vezérigazgató-helyettesi kö-
telezettségeim lehetővé teszik, hogy hallga-
tóimnak is kellő figyelmet tudjak szentelni. 
Mondjuk úgy: ez még a jövő zenéje.

n A diákok bejegyzéseiben azért az is olvasható, hogy „Imád-
tuk az óráit, bár számonkérésnél sokkal keményebb volt, mint 
a félév alatt bármikor (mondjuk ezt megmondta előre, hogy így 
lesz)!” Érvényes ez a szigor a vezetői habitusára is?
Nem biztos, hogy szigorúságnak nevezném azt a hozzáállást, 
amikor világosan megfogalmazott elvárások alapján várok pro-
fesszionális teljesítményt. Ha szigorúságnak nevezzük, akkor el-
mondhatom, hogy magammal szemben is szigorú vagyok, mert 
úgy gondolom, hogy sok minden múlik a vezető személyén is. 
Attól is függ ugyanis a munkatársak teljesítménye – nevezzük 
output-nak –, hogy a vezető mit tesz bele a rendszerbe az input 
oldalon. Ha azt látják, hogy nekem fontos valami, nekik is fontos 
lesz, de ennek az ellenkezője is igaz. 

n Kinevezése talán annak is jele, hogy frissebb szelek fújnak a 
turisztikai ágazat irányításában, hogy ötéves szünet és számos 
szervezeti sürgetés után végre újraindult a szakmai párbeszéd 
a turizmusban? 
A múlt bolygatása nem az én feladatom, én a jelenre és a jövőre 
koncentrálok. A hazai turizmus teljesítménye kimagasló. Négy 
éve töretlenül fejlődik az ágazat és ez valamennyi, a magyar tu-
rizmus fejlődésében érdekelt szereplő – beleértve a profitorien-
tált és az állami szférát is – közös érdeme. A felkérésem célja 
kétség kívül az volt, hogy a döntéshozók olyan embert ültesse-
nek ebbe a székbe, aki szakmailag képzett, elismert, rendelke-
zik nemzetközi tapasztalatokkal, s be tud hozni a házba egyfajta 
multinacionális, értékorientált munkaszemléletet. Túlzás nélkül 
mondhatom, hogy az IHG (InterContinental Hotels Group) cég-
gel összefüggő, Londonban és Amszterdamban eltöltött évek fel-
vérteztek engem ilyen típusú tapasztalatokkal, többlet tudással.
A szakmai szervezetekkel jelenleg is szoros az együttműködé-
sünk. Erre építeni fogok a jövőben is, hiszen ők rendelkeznek 

mindig a legfrissebb piaci információkkal, 
tőlük tudhatjuk, mi a szolgáltatók álláspont-
ja egy-egy szakmai kérdésről.

n Fő szakmai feladatának mondta a nem-
zeti turizmusmarketing és a marketingkom-
munikáció hatékonyabbá tételét. Milyen 
fontos célokat tűzött ki ebben rövid és kö-
zéptávra? 
Célom, hogy a társaság munkája révén a 
nemzeti turizmusmarketing hatékonyabbá 
és az eddigieknél is „láthatóbbá” váljon, ma-
ximálisan kihasználva a rendelkezésre álló 
lehetőségeket. A Magyar Turizmus Zrt.-nek 
nem több és nem kevesebb a feladata, mint 
a magyar turizmus egyébként is kiváló ered-
ményeinek tovább növelése a marketing esz-
közeivel. Hatékonyság, minőség, megfelelő 

motiváció: ezek azok a kulcsmotívumok, amelyek mentén gon-
dolkodom. Minden jövőbeli tevékenységem ezekre irányul majd. 
Ennél többet azonban egyelőre nem szeretnék mondani, hiszen 
időre van ahhoz szükségem, hogy teljes mélységében megismer-
jem a nemzeti marketingszervezet feladatait és működését.

n Fiatal, 40 éves kora ellenére már igen komoly hazai és nem-
zetközi tapasztalatokat szerzett a turizmus területén. Hosz-
szabb kinti munkáiból, a sikeres angol, spanyol, holland és 
egyéb példákból mit szeretne adaptálni a közeljövőben vagy a 
későbbiekben?
Fontos számomra, hogy a külföldön a legjobb iskolákban és 
munkahelyeken elsajátított szakmai ismereteimet itthon kama-
toztassam. A külföldön szerzett tapasztalataimat, valamint az 
ott elsajátított vállalati kultúrát és menedzsment szemléletet is 
alkalmazni kívánom a munkám során.

n Mennyiben szeretne támaszkodni a szakmai szövetségekre, 
köztük a MaReSz-ra? Érdemesnek tartaná-e egy rendszeres ta-
nácskozó fórum beindítását, hogy folyamatos legyen a konzul-
táció, s ne csak kifogásolt törvénytervezetek, vagy rendkívüli 
események (például a West-Balkán tragédia) alkalmából ülje-
nek össze a társszakmák vezető képviselői?
Amint már említettem, építeni szeretnék a szakmai szerveze-
tekkel való együttműködésre. Abban hiszek, hogy csak együtt 
tudjuk hatékonyan előrevinni a magyar turizmus ügyét, ami az 
egész ország érdeke. Az együttműködés konkrét formáiról még 
szintén korai lenne nyilatkozni, de abban vagyok érdekelt, hogy 
kölcsönösen és hatékonyan támogassuk egymás munkáját. 

n A rendezvényes szakma két évtizedes óhaja teljesül a terve-
zett nagy kongresszusi központ megépülésével. Nyomon követi 
ennek megvalósulását? Hiszen ez a teljes turisztikai ágazatra is 
igen jótékony hatással lesz majd...

KEEP IT UP – CSAK ÍGY TOVÁBB!
interjú Glázer Tamással, a Magyar Turizmus Zrt. új vezérigazgató-helyettesével
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A Magyar Turizmus Zrt.  
Kongresszusi Iroda hírei
EUROPA CANTAT újra Pécsett a Konferencia 
Nagyköveti Program támogatásával

Tárt karokkal 
várt Pécs min-
denkit, Euró-
pa legszínesebb 
kórusfesztivál-
ján 2015. július 
24. és augusztus 
2. között!
Pécs 1988 után 
immár máso-
dik alkalommal 
adott otthont 
a háromévente 

megrendezett kórusünnepnek. A kórusfesztivál elnyerését 2011-
ben a Magyar Turizmus Zrt. Konferencia Nagyköveti Programja 
támogatta, Pécsi Kulturális Központ pályázata alapján.
Az EUROPA CANTAT nyitott, mindenféle versengést nélkülö-
ző fesztivál, amely remek programokat kínált énekkarok, kar-
nagyok, zeneszerzők, kórustitkárok – szervezők – menedzserek 
és egyénileg résztvevő karénekesek számára, műfaj, kor és kórus 
típusra való tekintet nélkül. Több, mint 4000 résztvevő érkezett 
a világ 40 országából. A közönség több, mint 130 koncertet hall-
gathatott meg 20 pécsi és 14 regionális koncerthelyszínen. 

Kongresszusi Iroda az ICCA Client Supplier 
Business Workshopon

2015. június 25. és 27. között Rotterdamban rendezték meg az 
ICCA Sector Destination Marketing European Client/Supplier 
Business Workshopot, melyen a Magyar Turizmus Zrt. Kong-
resszusi Irodája is képviseltette magát. A workshopon a kong-
resszusi irodák csak olyan nemzetközi tudományos szövetségek 
képviselőivel közösen vehettek részt, akik aktív szerepet töltenek 
be az 500 fő feletti konferenciák helyszínének kiválasztásában, 
melyek európai desztinációk között rotálódnak. A Magyar Tu-
rizmus Zrt. 2015-ben Mr. Iain Bitran urat kérte fel, aki az ISPIM 
– International Society for Professional Innovation Manage-
ment- nemzetközi szövetség executive director-a. A workshopon 
további 12 szövetség képviselőjével volt lehetőség találkozni és 
tárgyalást folytatni a kongresszusok Magyarországra hozatalá-
val kapcsolatban. A rendezvény legjelentősebb hozadéka a sze-
mélyes kapcsolatok ki-
alakítása, mely igen 
lényeges a lobby tevé-
kenység során illetve 
nagyon hasznos, hogy 
a konferenciák elnyeré-
se szempontjából fon-
tos kérdésekre lehetett 
autentikus válaszokat 

Interjú

A hivatásturizmusban célunk, hogy Budapest 2020-ra Európa 
egyik legnépszerűbb konferenciavárosa legyen. Legújabb ered-
ményünk, amire büszkék lehetünk, hogy Magyarország előrelé-
pett a világ legkedveltebb konferenciahelyszíneinek rangsorában. 
A Nemzetközi Konferenciák és Kongresszusok Szövetségének 
legfrissebb statisztikai összefoglalója szerint Magyarország a 31. 
helyen, Budapest a 17. helyen végzett a világranglistán, a szerve-
zet kritériumainak megfelelő nemzetközi rendezvények száma 
alapján. Magyarország ezzel egy helyezést javított a tavalyi ered-
ményhez képest, fővárosunk pedig stabilan őrzi 2013-ban elért 
17. helyét, mellyel olyan jelentős kongresszusi helyszíneket uta-
sít maga mögé, mint, Stockholm (19.), Tokió (22.) Dublin (24.), 
München (26.), Zürich (33.) és Varsó (39.). 
A nagy befogadóképességű, új budapesti kongresszusi központ 
2018-ra tervezett megnyitása további pozitív változást hozhat a 
nemzetközi helyezésekben. 2019-től válhat Budapest népszerűb-
bé és a központ 2-3 éves üzemeltetése után kerülhet fővárosunk 
Európa első 10 legnépszerűbb konferenciavárosa közé. Ennek el-
éréséhez az új konferenciaközpont mellett további infrastruktu-
rális beruházásokra, valamint a megnyitás előtti három évben 
már erőteljes marketingtevékenységre van szükség. A Magyar 
Turizmus Zrt. keretein belül működő Kongresszusi Iroda ki-
emelt feladata a 2015-2017. közötti időszakban az új kongresszu-

si központ piaci bevezetésének támogatása, továbbá a hazánk-
ban megrendezett nemzetközi konferenciák, sportesemények 
számának növelése, a vidéki konferenciahelyszínek hatékonyabb 
piacra segítése. 

n Arról is nyilatkozott, hogy nem tervez nagyobb személyi vál-
tozásokat, mert egy jól felkészült apparátust ismerhetett meg. 
Ugyanakkor a rendezvényes szakmához is tartozó kongresszusi 
turizmus területén a cégnél is komoly strukturális és személyi 
változások történtek. Mi volt ennek az oka, és az új vezetés mi-
lyen új elképzeléseket próbál majd megvalósítani? 
Úgy gondolom, hogy a társaság szervezetét sikeresen korszerű-
sítette a Magyar Turizmus Zrt. új vezetése még az ideérkezésem 
előtt. Maximálisan egyetértek azzal a vezetői koncepcióval, hogy 
régi és új akcióinkat is egy végiggondolt, követhető, közép, illet-
ve hosszú távú stratégia mentén hajtsuk végre. Újítás, hogy az 
egy évre szóló stratégia helyett három éves turisztikai- és agrár-
stratégiát hoztunk létre, összhangban a kormány és a szakma tö-
rekvéseivel. A nemzetközi és kongresszusi terület összevonásá-
nak is a hatékonyság növelése volt a célja. A konferenciaturizmus 
élénkítése érdekében ugyanis döntően külföldön, a külképvise-
leteinken keresztül fejtünk ki tevékenységet. 

Szentirmay László
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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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kapni a résztvevőktől. A tárgyalások eredményeként – elsősor-
ban az új kongresszusi központ megépülése esetén – nyolc kong-
resszusra nyílik lehetőség pályázni.

Részvétel az IBTM America MICE vásáron

Az elmúlt négy év 
során határozottan 
érezhető a változás 
Magyarország, és el-
sősorban Budapest 
ismertségét tekintve. 
A konferenciaszer-
vezők egyre jobban 
ismerik a magyaror-
szági hivatásturisz-
tikai lehetőségeket, 
és kiváló tapasztalataik vannak a már megvalósult rendezvények 
alapján. Mindezt a Magyar Turizmus Zrt. Kongresszusi Irodája 
részvételével tartott chicagói IBTM-en tapasztaltak is megerősí-
tették. Az USA második legnagyobb MICE vásárára június 9. és 
11. között került sor.
A tapasztalatok alapján elmondható, hogy a szervezők a drá-
gább, már jól ismert desztinációk helyett még mindig keresik 
az új, trendi helyszíneket, emellett erős az érdeklődés a vállalati 
jutalomút-(incentive) programok iránt is. A szervezők jellemző-
en előbb kisebb rendezvényeket hoznak Magyarországra és ezek 
sikere, színvonala alapján döntenek a nagyobb konferenciák, 
meetingek megrendezéséről. A hivatásturisztikai motivációval 
utazók költése magasabb, tartózkodási ideje gyakran hosszabb, 
mint a szabadidős célú utazók legtöbbjéé. A konferenciavendé-
gek szakterületük vezető képviselői, így a hivatásturizmus más 
ágazatok fejlődését is generálja; egy-egy hazánkban megrende-
zett konferencia pedig Magyarország ismertségét, elismertségét 
is növeli. Magyarországon 2014-ben 1000-nél is több nemzetközi 
konferenciát szerveztek: a résztvevők 22,3%-a érkezett az Ame-
rikai Egyesült Államokból.

UK MICE Workshop Gordon Ramsay éttermében

A Magyar Turizmus Zrt. Kongresszusi Irodája és londoni kül-
képviselete június 4-én közösen rendezett MICE workshop-ot 
Gordon Ramsay egyik neves belvárosi éttermében, ahol a sztár-
chef maga is tiszteletét tette. Magyarország és Budapest MICE 
szakmai kínálatának bemutatása mellett a szervezők rövid bor-
kóstoltatással igyekeztek ízelítőt adni a hazai élményekből. A sze-

rencsés brit üz-
leti partnerek a 
magyar szolgál-
tatók által fel-
ajánlott értékes 
nyeremények 
révén mindezt 
s z e m é l y e s e n 
is hamarosan 
megtapasztal-
hatják.

Magyarország a 13. IMEX kiállításon

A Magyar Turizmus Zrt. Nemzetközi és Kongresszusi Igazga-
tósága az idei évben is sikeresen képviselte Magyarországot a 
frankfurti IMEX kiállításon. A május 19-21. között rendezett 
esemény Európa egyik legjelentősebb hivatásturisztikai ren-
dezvényének számít, így a részvétel újabb fontos állomás a Ma-
gyar Turizmus Zrt. célkitűzésében, hogy Budapest 2020-ra Eu-
rópa egyik legnépszerűbb konferenciavárosa legyen.
A kiállításon több mint 70 országból közel 15 000 szakem-
ber vett részt. A magyar nemzeti standot Langer Katalin, a 
Nemzetközi és Kongresszusi Igazgatóság igazgatója és Szalay-
Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes nyitotta 
meg, a Külgazdasági és Külügyminisztériumot Nemes Andrea, 
a miniszteri kabinet politikai főtanácsadója képviselte. A ren-
dezvényen hazánk hivatásturisztikai kínálata 100 m2 alapterü-
letű standon, összesen 18 társkiállító közreműködésével mutat-
kozott be. 
A Magyar Turizmus Zrt. munkatársai egyéni megbeszélések 
és innovatív csoportos prezentációk keretében ismertették ha-
zánk vonzó adottságait. A nagy befogadóképességű, új buda-
pesti kongresszusi központ 2018-ra tervezett megnyitása to-
vábbi pozitív változást hozhat Magyarország hivatásturisztikai 

kínálatába, így a szektor eredményei tovább javulhatnak. (A 
Nemzetközi Konferenciák és Kongresszusok Szövetsége (ICCA 
– International Congress & Convention Association) frissen 
publikált, 2014. évi statisztikai összefoglalója szerint Magyar-
ország a 31. helyen, Budapest a 17. helyen végzett a világranglis-
tán, a nemzetközi rendezvények száma alapján. Magyarország 
ezzel egy helyezést javított a tavalyi eredményhez képest, fővá-
rosunk pedig stabilan őrzi 2013-ban elért 17. helyét.) A három 
nap során igen nagy volt az érdeklődés Magyarország iránt. A 
legtöbb hosted buyer (szakmai vásárló) az Egyesült Államokból 
érkezett, akik első sorban az újdonságok és új helyszínek felől 
érdeklődtek. 
Az amerikaiak kiemelkedő érdeklődése a nagy költési hajlan-
dósággal rendelkező hivatásturisztikai szektorban jelentős po-
tenciált hordoz: a KSH adatai alapján tavaly 12%-kal többen 
(összesen 230 621 fő) jártak nálunk az Amerikai Egyesült Álla-
mokból, vendégéjszakáik száma (562 988) pedig 10,9%-kal ha-
ladta meg az előző évit.

A Magyar Turizmus Zrt. Kongresszusi Iroda hírei
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Az alig egy éve útjára indult együttműködésben 
részt vevő 16 közép-kelet-európai (KKE) ország 
közös turisztikai célterületként hívja fel a térség 
turisztikai kínálatára a potenciális kínai turis-
ták figyelmét. Ehhez biztosít további távlatokat 
a Kína–KKE együttműködés csatlakozása a kínai 
„Egy Övezet, Egy Út” külgazdasági stratégiához, 
melyről szeptember elején írtak alá szándéknyi-
latkozatot a szlovéniai Bledben tartott 2. magas 
szintű találkozón. A turizmusdiplomáciai erőfe-
szítések eredményei már jól látszanak a kínai 
beutazóforgalom idei számaiban. 

A Kína–KKE országok bledi tanácskozásán Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter is részt vett, és az esemény 

nemzetközi sajtótájékoztatóján tartott beszédében kiemelte: az 
együttműködés csatlakozására az „Egy Övezet, Egy Út” külgaz-
dasági stratégiához a Kína és a közép-kelet-európai országok tu-
risztikai kapcsolatainak elmélyítése, valamint az együttműkö-
dés hatókörének bővítése érdekében került sor. 
Kína a világ legjelentősebb turisztikai küldőpiacává vált, és a 
nemzetközi turisztikai szervezetek a kínai kiutazó forgalom to-
vábbi dinamikus növekedésére számítanak. Ezért is fontos, hogy 

Sokat nyertünk a Kína–Közép-Kelet 
Európa együttműködéssel

az egy éve útjára indult együttműködésben részt vevő 16 közép-
kelet-európai ország közös turisztikai célterületként hatékonyan 
hívja fel a térség turisztikai kínálatára a potenciális kínai turis-
ták figyelmét. 
A gyümölcsöző Kína–KKE együttműködés a kínai beutazás 
magyarországi számaiban máris kézzelfogható eredményeket 
hozott, hiszen az elmúlt évben a magyarországi kereskedelmi 
szálláshelyeken közel 90 ezer kínai vendég több mint 160 ezer 
vendégéjszakát töltött el, ami 20, illetve 16%-kal haladja meg az 
előző évi adatot. A májusban elindult Budapest-Peking közvet-
len légi járatnak köszönhetően pedig a növekedés üteme tovább 
gyorsult. 2015 első hét hónapjában a kínai vendégek száma közel 
39%-kal, a kínai vendégéjszakák száma pedig több mint 36%-
kal nőtt a magyarországi kereskedelmi szálláshelyeken. Átlagos 
tartózkodási idejük is növekedésnek indult az év első hét hónap-
jában, a kínai vendégek 2,4%-kal töltöttek hosszabb időt a hazai 
kereskedelmi szálláshelyeken, mint 2014 azonos időszakában.
A Kína–KKE országok bledi tanácskozásán dr. Ruszinkó Ádám 
turizmusért felelős helyettes államtitkár kifejtette: ahhoz, hogy 
a világ legnagyobb és legmagasabb költésű küldő piacán tovább 
növelhessük a közép- és kelet-európai országok piaci részesedé-
sét, a több országot érintő, vonzó utazási csomagok kidolgozása 
és a hatékony közös promóció mellett elengedhetetlen a közvet-

len kínai légi összeköttetések további fej-
lesztése, a V4-es mellett a balkáni, illetve 
balti régiók irányába is.
A szlovéniai találkozón a Magyar Turizmus 
Zrt. vezérigazgatója, dr. Faragó Péter bemu-
tatta azt a 2016-os stratégiát is, amely az új 
légi járatok nyitása mellett a régiós útvona-
lak, és turisztikai termékek fejlesztését cé-
lozza. 

Nemzetgazdasági Minisztérium
Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály/

Turizmusért Felelős Helyettes Államtitkárság
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Sok élmény. egy közöS cSapat. egy Szálloda.
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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  
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Nem múlt el esemény és munka nélkül a nyár 
a Magyar Utazási Irodák Szövetsége életében. 
A szokásos munkarend mellett a váratlan és az 
utazási szakmát sokszor negatívan érintő esemé-
nyek azonnali reagálásra és fellépésre késztet-
ték a Szövetséget. 

n Az idén 150 éves Pesti Vigadóban tartotta nyári közgyűlé-
sét a Magyar Utazási irodák Szövetsége. Dr. Erdei Bálint elnök 
beszámolt azokról a lépésekről, amelyet az elmúlt időszakban a 
költségek csökkentése, a külső és belső kommunikáció erősítése 
valamint a lobbi tevékenység és ezáltal az érdekérvényesítés ha-
tékonyabbá tételének érdekében hozott a Szövetség. Folytatódtak 
a sikeres MUISZ vacsorák, újdonság a tagok állásajánlatainak 
ingyenes közzététele a szövetség honlapján, valamint az ingye-
nes jogi tanácsadás a tagok számára. 

n A Közgyűlés helyszínéül szolgáló Vigadó – a Prezi Kft. és 
a Pauker nyomda mellett egyike annak a három új rendkívüli 
tagnak, akik frissen csatlakoztak a MUISZ-hoz, de örvendetes 
módon a rendes tagok száma is nyolc új irodával bővült, ezek: 
B2Sky Travel, ETS Hungary, Eupolisz, Visit Hungary, Utazom.
com, HurráNyaralunk, Mouzenidis Travel, Mr.Nilsz Kft. 

n A nyár folyamán az V. kerületi Önkormányzat által előzetes 
egyeztetés nélkül hozott rendelkezés – a turistabuszok behajtá-
sának Lipótvárosi korlátozása kapcsán a MUISZ az érdekelt társ-
szervezetekkel a BFTK-val és NIT Hungary-val , az MSZÉSZ és a 
MABEUSZ véleményével kiegészítve számos fórumon, levélben 
és személyes konzultációkon kezdeményezett egyeztetést az Ön-
kormányzattal. A téma, amely az üzleti és rendezvényturizmust 
is érzékenyen érinti, felkerült a Fővárosi Turisztikai Kerekasztal 
ülésének napirendjére is. Néhány részletet illetően ígéret szüle-
tett a probléma enyhítésére, a végleges megoldásig még további 
egyeztetésekre lesz szükség.

n A Magyar Utazási Irodák Szövetsége is részt vett a júliusban 
Kölnben megrendezett RDA workshopon. A Szövetséget Erdei 
Bálint elnök képviselte a 40 országból csaknem 900 kiállítót fel-
vonultató rendezvényen, aki részt vett az ezzel egy időben zajló 
Buszos Turizmus Európai Szövetsége (EACT) ülésén is. A meg-
beszélésen a buszos turizmus egyes országokban tapasztalható 
aktuális problémái kerültek terítékre, mint például a környezet-
barát katalizátoros buszok használatának támogatása, valamint 
a turizmust érintő forgalom-korlátozásokról szóló információk 
megosztása. Ennek során a MUISZ elnöke tájékoztatta részt-
vevőket a Lipótvárost érintő budapesti forgalomkorlátozások 
okozta helyzetről. 

n Együttműködési megállapodást irt alá a MUISZ és a 
MABEUSZ elnöke, Erdei Bálint és Kálmán István. A két szak-
mai szervezet közösen, egymást erősítve kíván fellépni a beutazó 
és kongresszusi turizmust érintő szakmai, közigazgatási és kor-
mányzati irányítási ügyekben. A megállapodással a két partner 

erősíteni szeretné a kölcsönös 
együttműködést.

n A MUISZ az érdekkép-
viselet erősítése érdekében a 
közelmúltban néhány aktu-
ális kérdés megoldásának ér-
dekében levélben kereste meg 
az illetékes szaktárcák veze-
tőit:
•   a  Szijjártó  Péter  külgaz-

dasági és külügyminiszterhez intézett levélben az Európai 
Unión kívüli országokból hazánkat turista vagy üzleti cél-
ból meglátogatni kívánó utazók vízumkiadásával kapcso-
latban kért segítséget. A szövetség tagjainak tapasztalatai 
szerint a vízumkiadás - összehasonlítva más schengeni or-
szágokkal - nehézkes, bürokratikus, a havonta csoportosan 
kiadható vízumok száma pedig egyes országokban limitált. 
Ennek eredményeképpen szeptember második felében a Kül-
ügyminisztérium konzuli és állampolgársági főosztályának 
vezetője és a MUISZ vezetősége személyes találkozó keretében 
tárgyalnak a témáról, melyhez várják a szakma, észrevételeit, 
konkrét tapasztalatait.

•   levélben fordult a MUISZ Varga Mihály Nemzetgazdasági mi-
niszterhez a turisztikai szolgáltatók hatékonyabb ellenőrzése 
érdekében, megemlítve a fekete utazásszervezők elleni fellépés 
szükségességének örökzöld témáját is.

•   a  MUISZ  a  migránshelyzettel  kapcsolatban  kialakult  hely-
zet, a tagok által jelzett lemondások kapcsán azonnal Szij-
jártó Péter külgazdasági és külügyminiszterhez valamint dr. 
Ruszinko Ádám a Nemzetgazdasági Minisztérium turisztikai 
helyettes államtitkárához fordult, hogy a külföldi országok-
ban megjelenő hírek mellett tudatosítsák: Budapest turizmu-
sát nem befolyásolja a menekültügyi helyzet és Magyarország 
változatlanul biztonságos úti cél. Az NGM és a Turizmus Zrt. 
még aznap délután reagált a MUISZ levelére, Erdei Bálinttal 
közösen tartott azonnali sajtótájékoztató keretében, majd az 
MT Zrt. által indított kampány során minden fórumot fel-
használ arra, hogy reális és továbbra is vonzó képet mutasson 
Magyarországról.

n Folytatódnak a Nemzeti Turisztikai Fórum egyeztetései, 
melynek a MUISZ elnöke is állandó tagja. A következő találkozó 
egyik napirendi pontja Magyarország turisztikai versenyképes-
ségének javítási lehetősége lesz. A Szövetség felkérte tagjait, hogy 
véleményükkel, javaslataikkal segítsék a fórum munkáját.

n Újabb egyeztetés történt a szakmai szervezetek bevonásával 
az új nagy befogadóképességű kongresszusi központ terveivel 
kapcsolatban, melyen részt vettek a helyettes államtitkárság, a 
Kormánybiztosi Iroda és az MT Zrt. képviselői is. A megbeszélés 
során a négy szakmai szervezet ( MUISZ, MSZÉSZ, MARESZ, 
MABEUSZ) örömmel fogadta a Finta stúdió felvázolt új kon-
cepcióját, mely érzékelhetően a szakma megfelelő érvekkel alá-

MUISZ hírek
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Kitüntették Berkes Gyulát

A Magyar Vendéglátók Ipartestületének alelnökét. Augusztus 20-án, ünnepélyes keretek között vet-
te át a Biarritz Étterem tulajdonosa a „Magyar Bronz Érdemkereszt”-et a magyar gasztronómia és 

éttermi kultúra megújítása érdekében végzett innovatív, értékteremtő munkája elismeréseként Varga Mi-
hály nemzetgazdasági minisztertől. Szívből gratulálunk ehhez a kimagasló elismeréshez!

Hírek a szakmai szövetségek életéből

„Munkatársat keresünk” – konferencia  
a munkaerőhiány megoldására

Magyar Vendéglátók Ipartestülete

támasztott javaslatai alapján készült, hogy a létesítmény minél 
jobban megfeleljen a szakmai és üzemeltetési igényeknek. A 
megvalósítás érdekében most a legfontosabb a döntési folyamat 
felgyorsítása.

n A MUISZ továbbra is nagy hangsúlyt helyez a szakma mel-
lett a nagyközönség tájékoztatására is. Az elnökség számos mé-

diában nyilatkozott a sajnálatos tunéziai események és annak az 
utazókat érintő hatásáról. Tájékoztatta a nagyközönséget arról 
is, hogy a MUISZ érdekelt tagirodái milyen alternatív megoldá-
sokkal igyekeznek segíteni az utasokat a kialakult helyzet eny-
hítésében. A görögországi válsággal kapcsolatban ugyancsak 
hasznos, aktuális információk jelentek meg az utazók megnyug-
tatására a napi sajtóban és egyéb csatornákon. 

Az idei nyáron nyilvánvalóvá vált, és a médi-
ában is nagy visszhangot keltett a szektorban 
kialakult vészes munkaerőhiány és elvándorlás, 
amely egy évek óta tartó folyamat eredménye-
ként mostanra csúcsosodott ki. A megoldás így 
nem tűr több halasztást.

A munkaerőpiaci kereslet mára számos területen meghaladja 
a kínálatot, a turizmus-vendéglátás azonban – amely kife-

jezetten élőmunka igényes ágazat – különösen sújtott szektornak 
számít, ahol a szakma sajátosságaiból adódóan mobilis munka-
erő könnyen mozdul el az olyan, akár háromszor-négyszer ma-
gasabb fizetést biztosítani tudó országokba, mint Ausztria vagy 
Németország. 
A nyári szezon mérlegének, valamint a beinduló szakképzések 

adatainak ismeretében a lehetsé-
ges megoldást keresve a VIMOSZ 
az MGYOSZ-szal és a Turizmus-
Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottsággal közösen 2015. ok-
tóber 14-én 9 órától vendéglátó szakmai napot szervez „Munka-
társat keresünk” címmel a Falk1 Edutus Rendezvényházban. A 
konferencián a munkaerőhiány problémáját a szakma működési 
feltételeit befolyásoló döntéshozók, szakértők, valamint szakmai 
szövetségek és vállalatok vezetőinek részvételével járjuk körbe, 
illetve megpróbálunk javaslatot tenni a megoldásra.

Rendezvényünkre Önt is szeretettel várjuk a közös szakmai gon-
dolkodás és párbeszéd jegyében!

Bővebb információ és jelentkezés a VIMOSZ titkárságán,  
az info@vimosz.org címen lehetséges.
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Hírek a szakmai szövetségek életéből

Összeállt a nagyszerű séfcsapat  
az idei Gundel Károly Díjátadó Gálaebédre

A Gundel Károly-díj 2015. évi díjazottjai

Augusztus 26-án szerda délelőtt 
a Magyar Vendéglátók Ipartes-

tülete megtartotta első megbeszélését 
az idei Gundel Károly díjátadó Gá-
laebéd szervezésével kapcsolatban, s 
megtörtént az étrend fogásainak ki-
sorsolása is. Ennek eredményeként 
az alábbi menü-párosítások születtek 
meg:
•  Amuse  Bouche  1  –  Mede  Ádám 
(Onyx)  •  Amuse  Bouche  2  –  3  és 
sorbet elkészítése – Kiripolszki Ist-
ván (KOGART) és Kovács Árpád 
(Vár:  a  Speiz) • Hideg  előétel:  Kalas 
László – Ortó Gyula (Budapest Party 
Service) • Leves: Ádám Csaba – Kiss Sándor (Olimpia Étterem) • 
Meleg fogásközi étel: Macsinka János (Macok Bistro, Eger) – 
Volentér  István  (67  Étterem,  Székesfehérvár) •  Főfogás,  derék-
étel: Ványi László (Thermál Hotel Visegrád), Gottwald Szilárd 
(Gottwald  Hotel,  Tata) •  Tányérdesszert:  Juhos  József  és  Gerő 

Sajtótájékoztatón jelentette be az MVI a magyar 
vendéglátó szakma legnagyobb elismerésének 
számító Gundel Károly-díj 2015. évi díjazottjainak 
nevét:

Jakabffy László 

a mai magyar gasztronómia meghatározó, karizmatikus és el-
ismert személyisége. Szakmai és gyakorlati tudása, mely hosszú 
évek tapasztalatával párosul, tisztességgel és alázattal adja át a fi-
atalabb generációknak. 
A „Jakabffy-iskolából” kikerült szakemberek sora mára hazai 
csúcséttermek konyháját vezeti. Számos étterem köszönheti neki 
nevét és sikerét, közülük is kiemelkedik az Alabárdos, melyet 
2004-ben a szakma az ország legjobb 
éttermének választott. Több hazai 
gasztronómiai szervezet alapító tagja, 
számos rangos gasztronómiai díj és 
elismerés birtokosa.

Garaczi János
a lajosmizsei Tanyacsárda tulajdo-
nosa, kimagasló szakmai tudással és 
gyakorlati tapasztalattal rendelkező 
elismert és kedvelt szakember, aki 
közvetlenségével, segítőkészségével 
és munkaszeretetével példaértékű a 
mai magyar vendéglátás számára. 
A fiatal generáció szakmai fejlődé-
sének elhivatott támogatója, számos 
hazai elismerés és díj birtokosa. 

Eszter (Sütizz Cukrászat) • Petit Fours: Juhos József és Gerő Esz-
ter (Sütizz Cukrászat) A Gálaebéd házigazdája, az est lebonyolí-
tója ismét Lázár Chef (Kovács Lázár) lesz.
A Gálaebéd időpontja: 2015. november 22. vasárnap.
Részletekkel később szolgálunk!

Bíró Lajos
a Bock Bisztró tulajdonosa, a hazai gasztronómiai élet megha-
tározó alakja, akinek megkérdőjelezhetetlen érdemei vannak a 
magyar konyha megújításában, színvonalának emelésében és a 
vendéglátás népszerűsítésében. Sikerei szakmai tudásának, olva-
sottságának, a minőség iránti elkötelezettségének köszönhetőek. 
Számos fiatal szakácsot indított el a pályáján, s segítette tanácsa-
ival, miközben példát mutatott lelkiismeretességével, a szakma 
iránti alázatával. Több gasztronómiai szervezet tagja, munkáját 
számos díjjal és elismeréssel jutalmazták.
A sajtótájékoztatón szó esett még a novemberi díjátadó Gálaebéd-
ről, bemutatkozott a séfcsapat, akik vállalták az idei ünnepi étrend 
elkészítését, s az eseményt egy közös fotózás koronázta meg.
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Októberben újra iskolapadba ülnek a Digitális Mesterkurzus 
tanulói, hiszen október 9-én ismét kezdetét veszi az online 

marketing szakma elismert oktatóprogramja, amelyet ezúttal is 
az IAB Hungary és a Magyarországi Kommunikációs Ügynök-
ségek Szövetsége közösen szervez. Az őszi négy napos képzésre 
főként olyan szakemberek jelentkezését várják a szervezők, akik 
érintettek a digitális piac változásaival, vagy ezen a területen sze-
retnének elhelyezkedni. 
A két szakmai szervezet egy olyan oktatási programcsomagot 
állított össze, amellyel versenyképes tudást és értékes kapcso-
latokat tud biztosítani a résztvevők számára. Az idei kurzuson 
ugyanis a korunk digitális piacát meghatározó legújabb techno-
lógiák, eszközök és modellek lesznek terítéken, amelynek kereté-
ben szó lesz többek között a digitális médiavásárlás, a POE-elv, 
az automatizált médiavásárlás témaköreiről is. 
A képzés célja, hogy egy olyan egységes szemléletmódot tudja-
nak kialakítani hirdetői, média és ügynökségi oldalon egyaránt, 

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter kezdeményezésére 
megalakult a Nemzeti Turisztikai Fórum, melynek célja a 

kormányzat és a turisztikai szektor közötti párbeszéd élénkítése, 
a turizmussal kapcsolatos kérdések megvitatása. A Fórum esélyt 
teremt a vállalkozói szempontok, szakmai javaslatok megjelení-
tésére és becsatornázásra a kormányzati munkába. 
A testület munkájába meghívást kapott – többek mellett – dr. 
Niklai Ákos, az MSZÉSZ elnöke és Jo Gowie, a Three Corners 

Negyedik alkalommal lesz 
Digitális Mesterkurzus

megalakult a Nemzeti  
Turisztikai Fórum

Hévízen lesz a 7. SPA-CE wellness szakvásár                                                                                  

amely előbbre mozdítja a digitális piac 
fejlődését Magyarországon és teret enged 
a tudásmegosztás számára. A változatos té-
mákat feldolgozó előadások az előző évekhez hasonlóan gya-
korló szakemberek tolmácsolásában vezetik be a résztvevőket 
a digitális világ mindennapi csodáiba. Az előadók a Fastbridge, 
a MEC, az Isobar, a Mito, a MediaCom, a Centrál Média és az 
OMD vállalatoktól érkeznek többek között, így a magas színvo-
nalú oktatás mindenképpen garantált. 
Az előadásokra október 9-én, 16-án, 22-én és 30-án, heti bon-
tásokban kerül sor. A képzés végén sikeres vizsgát tett hallgatók 
egy ünnepélyes oklevélátadón vehetnek részt.
Szeptember 17-ig még Early Bird áron lehet regisztrálni!

További információk:
Bende Bori

MAKSZ projektvezető
bori@maksz.com

szállodacsoport budapesti igazgatója is. 
A Fórum legfontosabb témái a tervezés 
alatt álló, nagy befogadóképességű, új Kong-
resszusi Központ, a Liget Projekt, a 2014-2020-as tervezési idő-
szak uniós turisztikai fejlesztései voltak. 
Dr. Niklai Ákos a – turizmus bővülése, örömteli növekedése 
mellett – beszélt a szállodák romló műszaki állapotáról, a súlyos 
szakemberhiányról, a rossz versenyképességről.

M
A

G
Y

A
R 

SZ
ÁLLODÁK ÉS ÉTTERM

EK

 SZÖ VETSÉGE

Hírek a szakmai szövetségek életéből

A közép-európai wellness trade-showt 
október 1-3. között tartják meg. A 

hagyományosan a Szlovén Fürdőszövetség  
által rendezett eseményen hazánkon kívül 
Szlovénia, Csehország és Szlovákia szolgál-
tatói mutatkoznak be a különböző európai 
és egyéb országok szakembereinek. A SPA-
CE rendezvényein az elmúlt években 6 or-
szág 160 kiállítója, illetve közel 20 ország 
200 hosted buyer szakembere vett részt. A kiállítók és az érdeklő-
dők 3.300 rövidebb-hosszabb találkozót bonyolítottak le, naponta 
fejenként kb. 20-at. A régóta várt B2B eseményt, melynek Hévíz 
ad otthont, tartalmas szakmai program és tanulmányút is kiegé-
szíti. A vásár ideje alatt a résztvevőknek alkalmuk nyílik majd a 
környékbeli látnivalókat és a magyar gasztronómiai kínálatot is 
jobban megismerni. Az első négy szlovéniai trade-show után a 

SPA-CE éves rendezvényének két éve Sár-
vár adott otthont , amelyet hivatalosan 
2012-ben minősítettek gyógyhellyé. A kife-
jezetten a szakma képviselőinek szóló kiál-
lítás a Magyar Turizmus Zrt., a Slovenian 
Spas Association és a szlovén Gormice ren-
dezvényszervező iroda, a sárvári TDM, 
valamint a fürdő és három sárvári szállo-
da együttműködésének eredményeképpen 

valósult meg. Maradéktalanul teljesült a magyar részvétel célki-
tűzése: a szakmai vásárlók személyesen is feltérképezték a ma-
gyarországi egészségturisztikai kínálatot. A rendezvényen 5 or-
szág kiállítói, és szakmai látogatók széles köre képviseltette magát 
Észak-Amerikától az európai országokon át az arab világig. Az 
üzleti tárgyalásokat szakmai konferencia egészítette ki. 

(Turizmus Panoráma és Eventer háttér)
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A Platán Hotel**** Debrecen kertvárosi részén, a nemzetkö-
zi reptér közvetlen közelében egyedüliként kínál azonna-

li szálláslehetőséget. Debrecenben 2012-ben indított Wizzair já-
ratok London és Eindhovennel bővülő utakat igénybe vevőknek 
ideális szálláshely.  Autóval könnyen megközelíthető a 47-es fő-
útról, illetve a 44-es számú helyi járatú autóbusszal.
Családias környezet és minőségi szolgáltatásokkal várjuk. Szál-
lodánk 34 darab kényelmes, jól felszerelt, légkondicionált szobá-
val rendelkezik, amelyből 5 darab superior, 2 darab lakosztály és 
27 darab standard típusú. Ingyenes internetcsatlakozás a szállo-
da egész területén biztosított.

Platán Hotel****

Helyszínajánló

Éttermünk a házias ízektől a kulináris élvezetekig széles ételvá-
lasztékkal 11:00 és 21:30 között áll a vendégek rendelkezésére. 
Saját készítésű cukrászsütemények, kávék, teák és minőségi ita-
lok kínálatával várjuk Önöket. Szállodánk bárja reggel 7 órától 
23 óráig tart nyitva.
A wellness részleg 2 szaunával (infra, finn) és jacuzzival szolgálja 
a pihenést, felfrissülést. Igény esetén frissítő masszázsra is lehe-
tőséget biztosítunk előzetes egyeztetés alapján.
Légkondicionált különtermünk minden igényt kielégítő techni-
kai háttérrel ideális helyszíne különféle céges rendezvényeknek 
(üzleti tárgyalás, vezetői tréningek, sajtótájékoztatók stb.), de 
családi találkozók lebonyolítására is alkalmas.
Szállóvendégeink részére további térítésmentes szolgáltatás a 
központi széf és a saját parkoló használata.

4030 Debrecen, Somlyai utca 10.
Tel.: 52 / 537 700 ļ E-mail: info@platanhotel.eu

www.platanhotel.eu ļ facebook.com/PlatanHotel

LaLuz Visuals - Fényfestés
Teremtsen egyedi atmoszférát rendezvényén. 
A LaLuz  fényfestése kiváló dekorációs elem 
különleges hangulatteremtéshez, legyen szó 
magán vagy céges rendezvényről.

www.laluz.hu
laluz@laluz.hu
0670/207-31-25
0670/361-98-32

LaLuz Visuals - Fényfestés
Teremtsen egyedi atmoszférát rendezvényén. 
A LaLuz  fényfestése kiváló dekorációs elem 
különleges hangulatteremtéshez, legyen szó 
magán vagy céges rendezvényről.

www.laluz.hu
laluz@laluz.hu
0670/207-31-25
0670/361-98-32
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Divat a rendezvényszervezésben

Öltözködjünk alkalomhoz illően…
Változnak az idők, változik az öltözködés. 20-30 
évvel ezelőtt egy rendezvényen szinte kivétel nél-
kül kosztümös hölgyekkel találkoztunk. A jelenle-
gi kutatásokból az derült ki, hogy a nők a kosz-
tümviseletet egyre kevésbé kedvelik. Fontos, hogy 
mindig az alkalomhoz illően jelenjünk meg.

A 
jánljuk a hölgyek figyelmébe Budapest belvárosában, a Ga-

lamb utcában található Scandic Retail divatüzletet, ahol néhány 
prémium márka gondosan összeválogatott őszi-téli kollekciója 
már teljességgel megtalálható.

A fő irányvonalak idén őszre-télre
A szezont a föld színek, beige, szürke illetve annak árnyalatai és 
kombinációi jellemzik. Az örök fekete rendületlenül képviselteti 
magát továbbra is. A Swarovszki kristályok néhány szép, vissza-
fogott darabja ugyancsak fellelhető a díszítőelemek között. 
A vonalak egyszerűek, letisztultak és az A vonal is visszatér. A 

bevarrott ujjak mellett, egyre nagyobb szerephez jut a raglán 
blúzok, pulóverek, pelerinek és kabátok esetében egyaránt.
A nadrágok változatlanul szűk, illetve egyenes szárúak, bár a 
kollekciókban a trapéz is megtalálható.
A ruhák és a szoknyák vagy rövidek, vagy bokáig érőek. Az ujj-
hosszak vagy hosszúak, vagy háromnegyedesek. Ez utóbbi töké-
letes kiegészítője a hosszú kesztyű, ami ismét divat.
Fontos tudnivaló, hogy a trendek mindig csak iránymutatóak, 
hiszen mindenki maga dönti el, hogy azokból mi az, ami számá-
ra megfelelő.
Öltözködési alapszabálynak is nevezhetjük, hogy mindenki az 
egyéniségének legjobban megfelelő öltözéket viselje, avagy olyan 
ruhát, amiben jól érzi magát. Ennek megkönnyítésére – a maxi-
mális figyelmet garantáló kiszolgáláson kívül – személyre szóló 
díjmentes öltözködési tanácsadással és extra igények, rendelések 
kielégítésével is foglalkozik nagy szakértelemmel és odafigyelés-
sel Csanádi Judit és csapata.
 www.scandic.hu

Horváth Ágnes
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A HOTEL ÐLORIUS**** ART DECO 
IHLETTE EXKLUZÍV KÖZÖSSÉGI TEREI 
KÜLÖNFÉLE ESEMÉNYEK NEM MINDEN-
NAPI HELYSZÍNÉÜL SZOLGÁLHATNAK: 

- Borkóstoló a tágas, gasztronómiai 
 különlegességeket kínáló elegáns étteremben. 

- Előadás a stílusos konferenciateremben.
- Laza hangulatú party a Panoráma tetőteraszon. 

Az élményeket a ★lorius és a Hagymatikum 
fürdő wellness szolgáltatásai 
emelhetik még magasabb szintre.

STÍLUS 
AZ ALFÖLD 
SZÍVÉBEN

6900 MAKÓ, 
CSANÁD VEZÉR TÉR 2. 
TEL: +36 62 511 060 
FAX: +36 62 511 069 
E-MAIL: INFO@GLORIUS.HU 
WWW.GLORIUS.HU

Étterem

Lobby

Konferencia terem
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Fesztiválok 2015

Sikeres évet zárnak idén a fesztiválszervezők, 
annak ellenére, hogy a finanszírozással tovább-
ra is nehézségeik vannak. Immár több ezerre 
tehető a fesztiválnak nevezett rendezvények szá-
ma, de szakemberek szerint mindössze tizedük, 
mely valóban értékteremtő. Trendekről, gazdasá-
gi szerepről beszélgettünk a Magyar Fesztivál-
szövetség elnökével és alelnökével, illetve arról, 
hogyan lehetne a minőség felé fordulni.
 

M  agyarországon évente 3-4 ezer fesztivált rendeznek, me-
lyekre összesen több mint 7 millióan látogatnak el. Olyan szeg-
mense ez a hazai turizmusnak, mely immár megkerülhetetlen 
tényezővé vált. Még akkor is, ha ezeknek a programoknak a 
többsége egyáltalán nem tölti be azt a funkciót, melyet a minősé-
gi fesztiváloktól elvárnának.
– Nagyjából háromszáz olyan rendezvény van ma Magyarorszá-
gon, amely ténylegesen teljesíti azt a missziót és kulturális tu-
rizmusképző erőt, amely miatt méltán nevezhető fesztiválnak – 
fogalmazott Márta István, a Magyar Fesztiválszövetség elnöke. 
– A többi esemény szintén fontos lehet mondjuk az adott telepü-
lés szempontjából, azt a feladatot azonban nem végzi el, amit az 
igazi, jó minőségű fesztiváloktól elvárunk.
Ennek egyik fontos eleme, hogy erősítse a nemzetgazdasági be-
vételt. Elekes Zoltán, a szövetség alelnöke ilyen szempontból 
több fesztivált is ki tudott emelni.
A Szegedi Szabadtéri Játékokon közel 74 ezren fordultak meg a 
26 előadás alatt. Mivel ez új nézőcsúcs, a belépőjegyek feletti köl-
tése is nyilvánvalóan meghaladja a tavalyi értéket, így a generált 
helyi fogyasztás is magasabb lett a tavalyi 660 millió forintnál. 
De hasonlóan sikeres volt a százhalombattai Summerfest Nem-
zetközi Folklórfesztivál, mely 30 országból fogadott vendégeket. 
Gasztrokulturális fesztiválok közül pedig a Budavári Borfeszti-
vál emelkedik ki, hiszen idén is közel 60 ezer látogatót vonzott. 
Ide lehet sorolni a szegedi Hungarikum Fesztivált is, mely turisz-
tikai csomagjai segítségével nem csak a város vonzáskörzetét, 
hanem a Dél-alföldi régiót is bemutatja a fesztivállátogatóknak, 
ezzel is növelve a helyi szolgáltatók bevételeit. A lista nem tar-
talmazza az örök TOP fesztiválokat: a Budapesti Tavaszi Feszti-

vált, a Savaria Történeti Karnevált, a Debreceni Virágkarnevált, 
a Pécsi Országos Színházi Találkozót és a Kecskeméti Animáci-
ós Filmfesztivált, melyeknél csak az ifjúsági fesztiválok tudnak 
több látogatót tudnak vonzani – egyszerűen azért, mert olyan 
célközönségük van, melyet könnyen meg lehet szólítani azzal a 
tematikával, amit kínálnak.
Az alelnök szerint a fesztiválok méretüktől függetlenül élénkítik 
a település gazdasági életét, hiszen a látogatók a belépőjegy és a 
szállás mellett olyan pénzeket költenek el, melyek a helyi szol-
gáltatók gazdasági szerepét erősítik. Mindemellett a fesztiválon 
dolgozók is meg tudnak jelenni a munkaerőpiacon – már ameny-
nyiben fehér fesztiválról beszélünk. – Ettől függetlenül nem biz-
tos, hogy mindenkinek érdemes fesztivált rendeznie - hívta fel a 
figyelmet Elekes Zoltán. – Bár nyilvánvalóan nem csak belföldi 
és külföldi fesztiválozókra lehet számítani ilyenkor, hanem a he-
lyi közösségre is, ezeket a falunapokat és búcsúkat el kellene kü-
löníteni a fesztiváloktól. 
Más kérdés, ha a település azzal tud kitörni, hogy fesztivált szer-
vez. Jó példa erre a Művészetek Völgye, amelynek 25 éve, amikor 
elindult, az a párszázas lélekszámú Kapolcs adott otthont, ahol 
egyébként semmi nem történt. Azóta bevonta a programsoro-
zatba a környező kistelepüléseket, és egész évben ebből a feszti-
válból élnek. Persze egy kulturális fesztivál soha nem fog tudni 
olyan tömegeket vonzani, mint egy ifjúsági vagy rockfesztivál – 
de Márta István szerint nem is ez a céljuk.
Ezeknek a feladata a magas színvonalú kulturális szórakoztatás. 
Éppen ezért egy jó kulturális fesztiválra nem haknivitézeket hív-
nak meg. Nem véletlen, hogy kimagasló eredményeket értek el 
azok a különleges zenei fesztiválok, amelyek igazi minőséget ad-
nak.  Ha pedig még saját kulturális terméket is fel tud mutatni 
egy rendezvény, nyert ügye van nem csak hazai, hanem európai 
közönség előtt is. Egyébként minden esetben a minőségre kelle-
ne törekedni, hiszen így lehet nevelni a közönséget is. Ha egyfaj-
ta minőséget biztosítanának mindenhol, egy idő után az lenne a 
látogatói igény minden rendezvény kapcsán. 
A kulturális fesztiválok közül az elnök a Veszprémfesztet, a Sze-
gedi Szabadtéri Játékokat, a miskolci Bartók Plusz Operafeszti-
vált, a Zemplénfesztet, valamint a paletta legifjabb képviselője-
ként a Kaposfeszet emelte ki. Színházi fesztiválok közül pedig 
a POSZT-ot említette elsőként, melynek  kapcsolódó rendezvé-
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Fesztiválok 2015

nyeit több mint 60 ezren tekintették meg. – Ez számomra azt je-
lenti, hogy nem csak a szakma számára adott magas színvonalú 
programsorozatot – jegyezte meg. – De kiemelésre méltó még a 
Kultkikötő Balatonföldváron és a Kisvárdai határon túli színhá-
zak fesztiválja is. 
Különleges szegmenst képviselnek a palettán a gyermekfesztivá-
lok, melyek közül  Márta István a Győrkőc és a Kolibri Fesztivált 
emelte ki. Elekes Zoltán úgy ezek fontosságáról úgy fogalmazott: 
– egy jó minőségű gyerekfesztivállal a kicsik hamar hozzászok-
tathatók a nyári fesztiválhangulathoz, így később könnyebben 
lehet ifjúsági-vagy kulturális fesztivál látogató belőlük.
A jövővel kapcsolatosan a szövetség vezetői úgy fogalmaztak: jó 
lenne, ha a legszínvonalasabb, a magyar gazdasági életre nagy 
hatást gyakorló fesztiválok soron kapnának pénzt az állami tá-
mogatási rendszerből. Ez azt jelentené, hogy nem kellene pályáz-
niuk, hanem költségvetési tétel lennének az államtitkárság bü-
dzséjében. Ebben az esetben lehetne ugyanis csak kiszámítható, 
jól tervezhető fesztivált létrehozni. – Nagyon nehéz úgy feszti-
válévadot tervezni, ha a pályázati pénzeket későn ítélik oda. A 
Nemzeti Kulturális Alap első pályázata is késő tavasszal jelent 
meg, a turisztikai közös pályázatról pedig szeptember elején 
döntöttek – hívta fel a figyelmet Elekes Zoltán, aki arra is ki-
tért: összességében is egyre kevésbé jelennek meg a támogatások 
a fesztiválok életében, miközben köztudott, hogy a fesztivállá-
togatót egyre nehezebb elcsábítani. Csak minőségi programmal 
lehet versenybe szállni, ehhez viszont pénzre van szükség.
S hogy mi kell még egy sikeres fesztiválhoz? Márta István szerint 
a kulcs, hogy sikerül-e másoktól megkülönböztetni magát, tud-
ja-e használni a helyszínt, tud-e szervesülni az adott településsel 
és hogy az internet és a televíziózás korában tud-e tartalmilag 
valami pluszt adni. – Kérdés az is, hogy a technika adta marke-
tingkommunikációs eszközöket – Facebook-ot, honlapokat és az 
internet lehetőségeit – képes-e jól használni. Az igazán jó feszti-
válok haladnak a korral ezen a téren is. Ezek mellett pedig képe-
sek növelni közönségüket. Nem fulladnak bele a rutinba és saját 
gyakorlatukba, próbálnak új utakat keresni.
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New York, Manhattan 

n Nike utcai tenisz
20 évvel ezelőtt, Andre Agassi és Pete Sampras az utcán küzdöttek 
meg egymással, ebből készült az első Nike utcai tenisz reklám. A 
nosztalgia nagyon jól eladja magát, kiváló marketing fogás nap-
jainkban. Ez év augusztusában a Nike volt-, és jelenlegi sporto-
lói Manhattan közepén, újra egy “utcai teniszpályán” találkoztak.
Az új NikeCourt termékek promóciója és a U.S. Open megünnep-
lése alkalmából pop-up teniszpályák jelentek meg New Yorkban, a 
Washington Streeten, 
a Standard High Line 
Hotel előtt egy egyet-
len éjszakás tenisz-
meccs erejéig.
Olyan példátlan ese-
mény tanúi lehettek a 
nézők, ahol elképesz-
tő mennyiségű sport-
csillagot vonultattak 
fel a szervezők. Roger Federer, Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete 
Sampras, Serena Williams és Maria Sharapova nevei olyan listát 
feltételeznek, ami valamelyik komoly versenysorozat beharango-
zójához készült, nem pedig ruha bemutatóhoz. Kizárólag a Nike 
képes arra, hogy ennyi híres teniszezőt egy helyszínre, egy éjsza-
kára összehozzon az új NikeCourt kollekciója bemutatásához. 
A Nike 1995-ben forgatta le ikonikus reklámfilmjét az akkor leg-
tehetségesebb két teniszcsillaggal, akik ez alkalommal ismét meg-
küzdöttek egymással. Maria Sharapova csak 8 éves volt, mikor az 
ominózus reklámot vetítették, mégis tisztán emlékszik a hatásra, 
amit gyermekként élt át. “Ez akkoriban történt, amikor az USA-
ba költöztünk. Egy fiatal, szárnyait bontogató teniszező számára 
igazán megkapó jelenet volt, ahogy ez a két ikon egymással ját-
szott New York utcáin. Sampras és Agassi, az örök riválisok olyan 
élvezettel és jókedvűen ütötték a labdát, hogy az odatapasztotta a 
nézőket a képernyőhöz és elvarázsolta a rajongókat.” Sharapova, 
aki most már maga is szupersztár, több mint egy évtizede dolgo-
zik a Nike-val, és a saját neve alatt futó kollekciója a pályán és azon 
kívüli személyes stílusát is tükrözi. 

A divatbemuta-
tót követően a te-
niszezők elfoglal-
ták az utcát, azaz a 
rögtönzött tenisz-
pályát és a szettje-
ikkel nem csak az 
érdeklődő járóke-
lőket szórakoztat-
ták, de a sport és a 

divatvilág nagy neveit is. A nézőtér első soraiban Anna Wintour, 
a US Vogue főszerkesztője beszélgetett Federerrel és a legfrissebb 
Vogue magazine címlaplányával, Williams-szel. 
Egy éjszaka alatt épült fel és másnapra el is tűnt a Nike pop-up 
teniszpálya.

Manchester – New York – Paris

n A Silent Disco végnapjai, vagy mégsem?
Magyarország közönsége nem igazán volt vevő a silent diszkó vi-
lágára. Itt-ott, különböző eseményeken, rendezvényeken feltűnik 
még hazánkban, míg a világ egyéb tájain hihetetlen sikernek ör-
vend a mai napig. A francia Házibuli című filmből ki ne emlékez-
ne arra a jelenetre, mikor Sophie Marceau és párja a buliban fejü-
kön egy-egy fülhallgatóval teljesen más zenére táncolnak, mint a 
többiek.
A ‘silent disco’ kifejezés 2005 óta létezik. A Bonnarroi Zenei Fesz-
tivál volt az első hely, ahol kifejezetten silent disco programmal 
is meglepték a résztvevőket. A koncepciót már előzőleg, a 90-es 
években öko-aktivisták is felhasználták, akik a hangszennyezés 
csökkentése érdekében és a vadállatok megzavarása ellen olyan 
szabadtéri bulikkal tiltakoztak, ahol fülhallgatókban buliztak.  
Mindenesetre az érdeklődés a különös buli iránt egyre fokozódott 
és gyorsan elterjedt az egész világban. Ma már különféle esemé-
nyen, akár céges partikon is találkozhatunk hasonló jellegű meg-
oldással.

n New York – Lincoln Center
A Lincoln Center néma diszkójában a vendégek 3 zenecsatorna 
közül választhatnak, amit 3 DJ működtet egyidőben a helyszínen. 
Olyan nagy sikerrel zajlik az esemény, hogy a repertoár és a hely-
színek száma is folyamatosan bővül. Queensben és Bronxban is 
sorra rendeznek hasonló bulikat.  

n Paris – Gare du Nord
A párizsi Gare du Nord ad otthont az SNCF (Francia Nemzeti Vas-
úttársaság) szervezésében a ’Silence Station Night’ elnevezésű ese-
ménysorozatnak. Egy valóban csendes buli megrendezéséről be-
szélhetünk ez esetben is, mely koncepciója alapjául a ’silent disco’-t 

választották. A résztvevők itt is több stílus, több csatorna közül 
választhatnak és annak megfelelő zenét hallgathatnak a wireless 
fülhallgatókon keresztül. Európa legnagyobb vasútállomása, fenn-
állásának történetében először, egyetlen éjszakára szórakozóhellyé 
változik. A közel 170 éves épület falai között nem kell attól tartani, 
hogy a szomszédok rendőrt hívnak a hangzavar miatt, és még be-
szélgetni is nyugodtan lehet, nem kell túlordítani a zenét.

Rendezvény magazin nemzetközi híreinek
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 B 
udapest belvárosától 10 km-re, autóval mind-

össze 20 percre, a Pilis hegység lábánál Pomáz 
óvárosi részében található a Teleki-Wattay  
Kastély. 
A kastélyszállót termei, szabadtéri adottságai 
alkalmassá teszik kongresszusok, konferenciák, 
továbbképzések, esküvők, fogadások, díszvacsorák, bá-
lok, koncertek, hangversenyek és egyéb üzleti és családi 
rendezvények megszervezésére.

A Kastélyban összesen hat, 10–140 fős rendezvényterem, 
a Kastély mellett pedig egy 200 fő befogadására alkal-
mas koncertterem áll koncertek, zenei mesterkurzusok, 
konferenciák és más egyéb rendezvények rendelkezésére. 
Konferencia-, szinkrontolmács-, fény- és stúdiótechnika, 
rendezvény és outdoor programszervezéssel, 50 autó be-
fogadására alkalmas örzött parkolóval állunk vendége-
ink rendelkezésére. 

 
A Kastély 15 szobája között található két hálószo-
bás, nappalis vagy egy légterű extra nagy szoba 
is. A szobák felszereltsége megfelel a mai elvárá-
soknak, a szálloda egész területén vezeték nélküli 
internet (wifi) biztosított a vendégek számára.
A szobákból kitekintve elmerenghetünk a kastély 

kertjében csobogó szökőkút halk zubogásán, a távolba 
tekintve Szentendre templomtornyai magaslanak az ég 
felé. Az épület akadálymentesített, mozgáskorlátozott 
vendégeknek speciális szoba áll rendelkezésre. 
Igen széles körű gasztronómiai igényeket kielégítő ven-
déglátás várja az ide látogatókat. 
A 2 hektáros festői szépségű barokk parkban helyezkedik 
el az étterem terasza, ahol az előre meghirdetett időpon-
tokban borkóstolók, tavasztól őszig hétvégenként élőzene 
és szabadtéri játszótér várja a vendégeket gyönyörű pilisi 
és szentendrei panorámával. 

Szabaduljon ki a város forgatagából, és töltse nálunk  
céges illetve családi eseményeit!

Eskövői mottónk: „Nálunk mindenki igent mond!”

info@telekikastelyszallo.hu . www.telekikastelyszallo.hu . tel.: +36 20 201 00 03

1772

Teleki-Wattay Teleki-Wattay 
kastélyszálló

Teleki-Wattay kastély 1_1.indd   1 2015.09.25.   13:44



23

 B 
udapest belvárosától 10 km-re, autóval mind-

össze 20 percre, a Pilis hegység lábánál Pomáz 
óvárosi részében található a Teleki-Wattay  
Kastély. 
A kastélyszállót termei, szabadtéri adottságai 
alkalmassá teszik kongresszusok, konferenciák, 
továbbképzések, esküvők, fogadások, díszvacsorák, bá-
lok, koncertek, hangversenyek és egyéb üzleti és családi 
rendezvények megszervezésére.

A Kastélyban összesen hat, 10–140 fős rendezvényterem, 
a Kastély mellett pedig egy 200 fő befogadására alkal-
mas koncertterem áll koncertek, zenei mesterkurzusok, 
konferenciák és más egyéb rendezvények rendelkezésére. 
Konferencia-, szinkrontolmács-, fény- és stúdiótechnika, 
rendezvény és outdoor programszervezéssel, 50 autó be-
fogadására alkalmas örzött parkolóval állunk vendége-
ink rendelkezésére. 

 
A Kastély 15 szobája között található két hálószo-
bás, nappalis vagy egy légterű extra nagy szoba 
is. A szobák felszereltsége megfelel a mai elvárá-
soknak, a szálloda egész területén vezeték nélküli 
internet (wifi) biztosított a vendégek számára.
A szobákból kitekintve elmerenghetünk a kastély 

kertjében csobogó szökőkút halk zubogásán, a távolba 
tekintve Szentendre templomtornyai magaslanak az ég 
felé. Az épület akadálymentesített, mozgáskorlátozott 
vendégeknek speciális szoba áll rendelkezésre. 
Igen széles körű gasztronómiai igényeket kielégítő ven-
déglátás várja az ide látogatókat. 
A 2 hektáros festői szépségű barokk parkban helyezkedik 
el az étterem terasza, ahol az előre meghirdetett időpon-
tokban borkóstolók, tavasztól őszig hétvégenként élőzene 
és szabadtéri játszótér várja a vendégeket gyönyörű pilisi 
és szentendrei panorámával. 

Szabaduljon ki a város forgatagából, és töltse nálunk  
céges illetve családi eseményeit!

Eskövői mottónk: „Nálunk mindenki igent mond!”

info@telekikastelyszallo.hu . www.telekikastelyszallo.hu . tel.: +36 20 201 00 03

1772

Teleki-Wattay Teleki-Wattay 
kastélyszálló

Teleki-Wattay kastély 1_1.indd   1 2015.09.25.   13:44

Cesana, Olaszország

n  Hogyan nyerj vírus videóval házikoncertet  
a kedvenc zenekarodtól?

Az elmúlt években rajongók százai próbálták a legkülönbözőbb 
módokon meggyőzni a Foo Fighters együttest, hogy adjanak 
koncertet lakhelyükön. Az egyszerű képeslapon küldött kéréstől 
kezdve a videóüzeneteken át, egészen a tömegeket megmozgató 
projektekig számos úton próbálták rávenni a zenekart, hogy élő 
showt adjanak egy-egy helyen. 

A csapat legnagyobb rajongótábora tagadhatatlanul az olaszor-
szági Cesena városában vert tábort és egy egészen új, elképesz-
tő szintre emelte az ötletét. A projekt “Rockin’ 1000” elnevezéssel 
került a köztudatba, mivel 1000 Foo Fighters rajongó gyűlt ösz-
sze, hogy kedvenc számukat, a ‘Learn To Fly’-t eljátszák együtt. 
Az eredmény olyan lett, amit vélhetően még nem látott, nem hal-
lott a világ.
Csak az idő mondja majd el, hogy ez a különleges meghívás mű-
ködik-e majd és lesz-e Foo Fighters koncert Cesenaban hamaro-
san. Az biztos, hogy azzal az erőfeszítéssel, energiával, amit ebbe 
a projektbe beletettek a rajongók, tagadhatatlanul megérdemelnek 
egy koncertet. 
Fabio Zaffagnini az ötletgazda, aki csapatával 1 év alatt kitalálta 
és megszervezte az eseményt. 1000 zenészt toboroztak össze, akik 
a Foo Fighters 1999-es Grammy díjra jelölt dalát játszották el. Az 
ötlet alapjául a 2003-as Jack Black filmkomédia, a School of Rock 
szolgált. A DVD bónusz menüjében van egy mondat: „Ha valamit 
igazán akarsz, kérned kell, és még jobban működik, ha ezer ember 
kiabálja ugyanazt mögötted.”
Zaffagnini megfogadta Joe Black tanácsát és létrehozta ezt a mo-
numentális performanszot. Elsősorban egy olyan csapat felállítá-
sa vált szükségessé, akik a logisztikában segítettek, majd létrehoz-
tak egy weboldalt, ahol adományokat gyűjtöttek a kiadásokra és a 
felszerelésekre. Miután összegyűlt közel $50.000 a csapat nekiállt 
zenészeket toborozni, amihez videófelvételen kértek bemutatkozó 
anyagot a jelöltektől. A szervezés során számos nehézséggel kel-
lett megküzdeniük, főként az olasz bürokráciával, és a gazdasá-
gi nehézségekkel. A főszervező elárulta, a legnagyobb kihívást az 
jelentette, hogy a szponzorok nehezen tudták elképzelni, hogy a 
projekt valóban megvalósítható. 
A helyszíni megvalósítás komoly feladatok elé állította a szervező-
ket. Helyszínként egy közparkot választottak, ahol az 1000 zenész 
kényelmesen elfér, de ezen a helyen semmi sem állt rendelkezés-
re ahhoz, hogy egy ilyen horderejű és méretű esemény megvaló-

suljon, így nagyon komoly infrastruktúrát kellett kiépíteni a park 
területén.
Amikor a video végül elkészült, a szervezők maguk lepődtek meg 
leginkább, mikor rakétaként száguldott keresztül a neten és re-
kordidő alatt 18 millió nézőt mozgatott meg. Olyannyira lett si-
keres a vírusvideó, hogy David Grohl, a Foo Fighters frontembere 
maga válaszolt egy otthon készült videófelvétellel.
Grohl olaszul válaszolt, ami egy nagyon kedves gesztus volt az 
olasz rajongói számára:
„Hello Cesena, David va-
gyok. Sajnálom, de nem 
beszélek olaszul… csak 
egy kicsit. A videótok 
gyönyörű volt, nagyon 
köszönöm! Eljövünk 
hozzátok, megígérem. 
Hamarosan találkozunk. Köszönöm nektek. Sok szeretettel, ciao!”
Zaffagnini, mikor először megnézte a válaszvideót, azt hitte, vic-
celődnek vele. „Amikor végre felfogtam, hogy ez valóban Ő és vá-
laszolt nekünk, úgy zokogtam, mint egy kisgyerek. Nem vagyok 
nagyon érzelgős, de a hosszú hónapok kemény munkája, és a ren-
geteg érzelem kifakadt belőlem. Nagyon boldog vagyok és végte-
lenül büszke, hogy ezt a projektet végül sikerült létrehozni. Köszö-
nöm mindenkinek, aki segített nekünk.”

London

n Eltévedt barátokat segít megtalálni a Pepsi Max
A Pepsi Max online filmben mutatja be, milyen könnyű egy kon-
certen elveszíteni a barátainkat, elsodródni a tömegben. Erre a 
problémára keresett és talált GPS-alapú megoldást a Pepsi, egy 
mini léggömb formájá-
ban, amit „Barát Megta-
lálónak” neveztek el. 
A léggömb alapú, drón 
elven működő és a Pepsi 
Max márkához kapcso-
lódó Friend Finder elő-
ször a londoni New Look 
fesztiválon debütált. A 
fesztivál résztvevői a megfelelő applikáció letöltése után máris 
hozzákezdhettek az elveszett barátok felkutatásához.
Abbott Mead Vickers BBDO a speciális effektekkel foglalkozó 
Asylummal közösen fejlesztette ki a LED-es kijelzőkkel felszerelt 
drónt, amit földi irányító csapat kontrollált és az eltévedt fesztivá-
lozókat találta meg. A film, ami a Pepsi “mi van akkor, ha” kam-
pányának része, a londoni New Look Wireless Fesztiválon készült, 
de csupán demonstrálja a drón működését. A tömeg valódi volt, 
de meg kell jegyezni, hogy a Pepsi a valóságban nem hozott létre 
egy működő “barát megtaláló” szolgáltatást. Az ötlet annak el-
lenére is zseniális, hogy csak egy reklámfogás és remekül adap-
tálható lenne egyéb területeken is. Gondoljunk csak egy sötét 
moziteremre, vagy arra, milyen egyszerűen megtalálhatnánk a 
helyünket egy koncertteremben, vagy egy focimeccsen.
A filmet Nicholas Hulley és  Nadja Lossgott készítették, az RSA 
Films közreműködésével.

Hírek a nemzetközi rendezvényszervezés világából
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PROMO DATA

Hírek a hazai rendezvényszervezés világából 
Az EVENTER.HU szerkesztésében

Rémhírek a migránsok miatt
A kormány igyekszik megnyugtatni a külföldi turistákat, hogy 
a kibontakozó menekültválság ellenére Magyarország és Buda-
pest továbbra is békés és barátságos turistacélpont. Glázer Ta-
más, a Turizmus Zrt. vezérigazgató-helyettese közölte: a világ-
sajtóban megjelent félrevezető hírekkel szemben Magyarország 
továbbra is biztonságos turisztikai célpont, a turisták útvonalai 
távol esnek a migránsok által érintett területektől, és a turistákat 
eddig sem érték és ezután sem érik atrocitások. Glázer szerint 
bizonyos sajtóhíradások nem a valóságot tükrözik, és szerinte a 
jelenlegi helyzetben a Turizmus Zrt. feladata, hogy országimázs 
filmmel és fotósorozatokkal bemutassa: Magyarország biztonsá-
gos és barátságos desztináció, ahol semmi különös nem történik. 
Ruszinkó Ádám turizmusért felelős helyettes államtitkár a Bala-
tonon a Szent Miklós hajó fedélzetén, a kamarai védnöki táblák 
átadóünnepségén szintén azt hangsúlyozta, hogy a migránsok és 
a turisták útvonala szerencsére alig keresztezi egymást (legfel-
jebb a Keleti-pályaudvaron), a bevándorló tömeg nincsen hatás-
sal a turizmusra.

(Népszabadság, Somogy online)

Kiemelt jelentőségű kongresszusi központ
Kormányrendeletben gyorsították föl a 2018-ra tervezett ötezer 
fős kongresszusi központ építését. A kiemelt jelentőségű projekt-
té nyilvánítás szerint több hatósági eljárás gyorsabban folyik, 
és bizonyos hatósági szakvéleményeket nem kötelező beszerez-
ni az építkezés során. Így nem kell építészeti-műszaki tervtaná-
csi véleményt biztosítani, nem kell településképi véleményezési 
eljárást lefolytatni és településképi bejelentési eljárásnak sincs 
helye. A magyar állam 2014 elején vásárolta meg a Trigránit cég-
csoporttól a Művészetek Palotája mellett található közel 13 ezer 
négyzetméteres területet, ahol majd a konferencia-központ fel-
épül. A Finta Stúdióban – amely idén márciusban megnyerte a 
tervezésre kiírt pályázatot – már készülnek a létesítmény enge-
délyezési és építési tervei. Az 5 ezer férőhelyes nagyterem mellett 
két, egyenként 1200-1500 fő befogadóképességű szekciótermet 
alakítanak ki, és további 50-200 fős szekciótermek is lesznek az 
épületben. A kiállítási tér alapterületét 6-8 ezer négyzetméte-
resre tervezik, a mélygarázsban pedig 450 autót kell elhelyezni. 
Mint Fürjes Balázs kormánymegbízott elmondta, az a cél, hogy 
Budapest a világon az első öt, Európában az első három legnép-
szerűbb konferenciahelyszín között legyen. Ehhez adottak a fel-
tételek: a magyar főváros a világ bármely pontjáról jól elérhető, 
kellemes a klímája, jó ár-érték aránnyal rendelkezik, minden ka-
tegóriában elegendő szállodai férőhely áll rendelkezésre, közbiz-
tonsága az európai rangsor elején áll.

(Turizmus Panoráma – Eventer háttér)

Két ötezres nemzetközi kongresszus Budapesten
Európa négy vezető újszülött-gyógyászati, neonatológus tár-
sasága; az Európai Társaság a Gyermekgyógyászati Kutatásért 
(ESPR), az Európai Neonatológiai Társaság, az Európai Kora-

szülött és Gyermekgyógyászati Táraságok Egyesülete és az Eu-
rópai Alapítvány az Újszülött Gyerekek Ellátásáért közös kong-
resszuson vitatták meg az újszülött-gyógyászat legújabb kutatási 
eredményeit és bemutatták az új trendeket. A szeptember 16-
20. közötti tanácskozáson a neonatológia több mint 120 vezető 
nemzetközi szakembere tartott előadást a szakma első nagysza-
bású rendezvényén, amely egyszerre a tudáscsere platformja és 
kiváló lehetőséget nyújt a kutatásfejlesztési projektek megisme-
résére. A kongresszus és kiállítás a Hungexpo G és F pavilonjá-
ban, mintegy 14 000 négyzetméteres területet foglalt el, a részt-
vevők száma a kongresszus 5 napja alatt megközelítette az 5000 
főt. A Hungexpo 4 hivatalos, nagy nemzetközi szállodalánchoz 
tartozó partnerénél, (3 db 3*-os Ibis szálloda és az 5*-os Sofitel 
Budapest Chain Bridge) a rendezvény mintegy 5000 vendégéj-
szakát generált és további bevételeket eredményezett a kapcsoló-
dó szolgáltatások terén is.
Alig egy hónappal a nemzetközi orvoskongresszust követő-
en újabb rangos nemzetközi találkozó színhelye lesz Magyar-
ország legnagyobb multifunkcionális rendezvényhelyszíne. A 
Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) világkongresszusára 
október 12-15-én kerül sor. Az ITU Telecom az International 
Telecommunication Union része, az ENSZ szakosított távközlé-
si intézménye. Mintegy 5000 fős, a távközlési szektor felső szin-
tű nemzetközi képviselőiből álló közönség érkezik a Hungexpó-
ra. A rendezvényt az ITU szervezi, az ITU Telecom World 2015. 
kongresszust Magyarország kormánya fogadja.

(Turizmus Panoráma, és Eventer info)

Életbiztosítási „csúcstalálkozó” Budapesten
A Budapesti Kongresszusi Központ adott helyet szeptember 18-
án annak a nagyszabású pénzügyi rendezvénynek, amelyen a vi-
lág legismertebb biztosítási szakemberei tartottak előadásokat 
és workshopokat a hazai szakemberek számára. A résztvevők a 
legsikeresebb nemzetközi biztosítási szakértőktől tanulhattak el 
mesterfogásokat, kaphattak közvetlen, kézzel fogható tanácso-
kat, szakmai fortélyokat. Az egyik hazai előadó, Solymár Attila, 
a Pénzkultúra Alapítvány alapítója rámutatott, hogy a budapes-
ti rendezvényen a pénzügyi tervezés legismertebb nemzetkö-
zi szereplői tanácskoztak, ami nem csak óriási megtiszteltetés a 
szakma hazai képviselői számára, hanem hatalmas lehetőség is 
az iparági fejlődésben. Az „életbiztosítási csúcstalálkozó” a ha-
zai biztosítási szakma összefogásával valósulhatott meg. Bizto-
sítótörténeti vívmány is, hogy az egymás iránt amúgy sokszor 
bizalmatlan biztosítók képesek voltak létrehozni és fenntartani 
egy közös platformot, ahol munkatársai a fejlesztés, tanulás igé-
nyével vettek részt. A régió forrongó pénzügyi helyzetére való 
tekintettel az egyik legnagyobb érdeklődéssel várt előadást Gö-
rögország sztártanácsadója, Helen-Eleni Gryparis tartotta, aki a 
legnehezebb pénzügyi, gazdasági körülmények között épített fel 
egyedülálló tanácsadói karriert. Nem kisebb név Sanjay Tolani-é 
sem, aki tavalyi lehengerlő előadása után közkívánatra szerepelt 
ismét az előadók sorában. Az Egyesült Arab Emirátusok kivéte-
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les tehetségű életbiztosítási tanácsadójának sikeres gazdálkodás-
ról, a pénzzel való helyes bánásról írott könyvét a miniszterelnök 
személyes kérésére kötelező olvasmánnyá tették a dubai iskolák-
ban. A könyv angol után először magyar nyelven jelent meg, csak 
a találkozón volt elérhető. Az idei Életbiztosítási Csúcstalálkozó 
sztárelőadója, Solomon Hicks volt, aki az életbiztosítás-értéke-
sítésben az egyik legkeresettebb, s legdrágább amerikai coach.

(Orientpress és Eventer info)

Szeptemberi borfesztiválok
Az ősz beköszöntével több nagyvárosban és a borvidéki falvak-
ban is megtartják a hagyományos borfesztivált. A 25. Budavá-
ri Borfesztiválon szeptember 9-13. között több tízezer látogató 
kóstolgatta 15 ország közel 200 borászának 5.000 féle nedűjét. 
Az ország legnagyobb borászati seregszemléjén a Turizmus Zrt. 
agrármarketing vezérigazgató-helyettese, Lipcsey György átadta 
az Év Fesztivál Bora díjat a hercegkúti Obzidian Bormanufak-
túra 2013-as Tokaji Furmintjáért. Felhívta a figyelmet a közelgő 
szeptember 23-27-i OMÉK-re, amely az ország legnagyobb me-
zőgazdasági és élelmiszeripari rendezvényeként gasztronómiai 
és kulturális programokkal is várja az érdeklődőket. Bemutat-
kozott a tokaji borvidék egyik legújabb pincészete, a Breitenbach 
Pince, amelybe többek közt a magyar származású amerikai el-
nökjelölt, George E. Pataki is befektetett, s céljuk, hogy világhí-
rűvé tegyék a Hárslevelűt és a Tokaji Furmintot. Az idén ismét 
változatos zenei „borlapot” készítettek a szervezők. A világze-
ne legkedveltebb magyar együttesei, jazz bandák, népzenészek, 
néptáncosok tették emlékezetessé a fesztiválon eltöltött órákat. 
Ugyancsak többezren vettek részt a szeptember 5-6-i hétvégén 
a 26. Budafoki Bor- és Pezsgőfesztiválon, ahol a több központi 
helyszín mellett a legtöbb budafoki pincészet is külön program-
mal várta a vendégeket. Európában egyedülálló az a 40 kilomé-
ternyi feltárt, összefüggő pincerendszer, amely a városrész alatt 
húzódik. Budafok-Tétény páratlan borkultúrával büszkélkedhet, 
és ezt minden évben nyárbúcsúztató fesztivállal ünneplik. Buda-
fok testvérvárosa, Bonn több évszázados hagyományos katonai 
ruhába öltöztetett tamburzenekart küldött, amely igen nagy si-
kert aratott a nyitó felvonuláson.

(Objektív Hírügynökség, Agroinform.com és Eventer info)

A Forma 1 hatása a szállodaforgalomra
A 29. Forma-1-es Magyar Nagydíj négynapos július végi futamá-
ra 169 ezren vonultak ki a mogyoródi Hungaroringre, a verseny-
futamot 67 ezren nézték meg a helyszínen. Ez persze elmarad a 
tavalyi nézőcsúcstól, amikor is összesen 247 ezren, s vasárnap is 
99 ezren vettek részt a versenyen. A Szállodaszövetség érdekes 
elemzést készíttetett a Forma 1 hatásáról, s ebben megvizsgálták, 
mi a különbség a szállodák eredményeiben összesítve és kategó-
riánként, ha a csütörtök – vasárnap közötti 4 napnak a szállodai 
mutatószámait hasonlítjuk a teljes július hónap átlagához. 2015-
ben maga a július is kiválóan alakult a budapesti szállodák szá-
mára, a havi átlagos foglaltság 82,9% volt, ami 8,5%-os növeke-
dést jelent a bázishoz képest. A 21.027 Ft átlag szobaár 6,5%-kal, 
a 17 430 Ft REVPAR 18,7%-kal volt magasabb a 2014 júliusinál. 
Idén a Forma 1 alatt a fővárosi szállodai piac eredményei kiváló-
ak voltak. A hotelek mutatószámai minden kategóriában jelenő-
sen javultak. Az elemzés a Magyar Hotel Monitor által gyűjtött 

kb. 12.000 budapesti szállodai szoba összesített adatain alapul, s 
a 2014-15 júliusi, illetve 2014-ben a július 26-28, 2015-ban a jú-
lius 27-29 közötti 3 nap és a megelőző csütörtök adatai alapján 
készült.

(MTI és Turizmus.com)

Szállodaipari gondok
Az lehet az egyetlen kiút, ha az iparág jelenlegi, 18%-os áfája a 
versenyképességet biztosító 9,5%-os uniós átlagnak megfelelő 
szintre, vagy akár 5%-ra csökken. Ezt igazolják vissza a Magyar 
Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) és a Turisztikai és 
Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) meg-
rendelésére a Századvég által készített tanulmány következte-
tései - hangsúlyozta Hülvely István, a Hunguest Hotels Zrt. ve-
zérigazgatója. Emlékeztetett rá, hogy a magas áfa mellett a hazai 
szállodaipar csapdahelyzetben van, hiába növekedett biztatóan 
a forgalom az elmúlt években. A szakember szerint a fő gond az, 
hogy 2000-et tekintik a legfontosabb viszonyítási pontnak, mert 
ez az időszak határozta meg a terveket, az akkori gazdasági kör-
nyezet alapján tervezték a megtérülést is. 2005–2007-ben azon-
ban megkezdődött a felelőtlen banki hitelezés és gomba módra 
nőttek ki a földből a nem üzemeltetési, hanem építési motiváci-
óval létrejövő szállodák. A szállodaipar az akkori 12 százalékos 
áfával és a szokásos nyereségszinttel kalkulált, és ehhez igazítot-
ta a 10-15 éves megtérülést célzó üzleti tervét is a hitel felvéte-
lekor – elemzi a szakember. Viszont az állam 2004-től elkezdte 
emelni az iparági áfát, de az új hotelek piacra lépésével az egy 
szobára jutó árbevétel már 2000 után is visszaesett az ágazat 
jövedelmezőségének 75 százalékát adó 4–5 csillagos kategóriá-
ban. Majd a válság végképp betette a kaput. Mint nyilatkozta, 
nem okoz felhőtlen örömet, hogy tavaly nominálisan elérték az 
egy szobára jutó 2000-es árbevételt, mert közben drasztikusan 
emelkedtek a költségek. Gondot jelent, hogy a válság éveiben a 
túlélés érdekében csökkentették a hotelek a szolgáltatási szintet, 
létszámleépítést hajtottak végre. 2007–2008 óta képtelenek meg-
tartani a minőségi, szakképzett munkaerőt. A karbantartások és 
felújítási munkák sok hotelben elmaradtak, ami a minőség ro-
vására ment. Ráadásul a szállodaipar az egyetlen olyan export-
orientált ágazat Magyarországon, amelynek a bruttó árral kell 
versenyeznie. A szakember az áfa 5 százalékra mérséklését szor-
galmazza. Ez ugyan első lépésben 12,8 milliárd forintos költség-
vetési kiesést jelentene, de a Századvég tanulmánya alapján ezt 
kompenzálná az a 6 százalékos szállodaipari különadó, aminek 
bevételét Magyarország – jelenleg szerény – nemzetközi idegen-
forgalmi marketingkiadásainak növelésére fordítanák. Egyelő-
re azonban a szektor lobbizása nem ért célt. A Századvég-tanul-
mány fontos megállapítása, hogy a nemzetközi példák szerint az 
áfacsökkentés hatására bővül az iparág beszerzése, növekednek 
a beruházások, emelkedik a foglalkoztatottak száma, a bérszín-
vonal, valamint – a turisták költésének köszönhetően – a kiske-
reskedelmi forgalom is. Németországban 2010-ben 19 százalék-
ról 7-re vitték le a szálláshely-szolgáltatások áfakulcsát, aminek 
hatására 11,7 százalékkal emelkedett a vendégéjszakák száma, 
miközben a 6,9 százalékos nemzetgazdasági átlagnál nagyobb 
mértékben – 10,2 százalékkal – nőtt az ágazatban foglalkozta-
tottak száma.

(Figyelő)
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Könnyűzenei fesztiválszezon: dőltek a rekordok
441 ezer látogatójával jócskán felülmúlta a tavalyi 415 ezres re-
kordot is az augusztus közepi nyolcnapos 23. Sziget Fesztivál. 
Gerendai Károly főszervező elmondta, hogy sikeres szezont zárt 
a Sziget Kft., hiszen a hozzájuk tartozó július közepi zamárdi 9. 
Balaton Sound 145 ezer látogatójával - és a július eleji soproni 23. 
VOLT Fesztivál 120 ezer résztvevőjével is rekordot jelentett, így 
az idén jó évet zárnak. Személyesen köszöntötte az eddigi össze-
sítés szerinti 7 milliomodik Sziget-látogatót, aki egy minden év-
ben felhasználható „örök” hetibérletet kapott. A szigetelők több-
sége külföldi: 95 országból érkezett az idei Fesztiválköztársaság 
polgársága, jöttek szerte Európából és a világ számos egyéb 
pontjáról egyaránt, így 
volt látogató az Aland-
Szigetekről, Botswa-
nából, Equadorból és a 
Kajmán-szigetekről is. 
A legtöbben Hollan-
diából érkeztek, majd 
Anglia és Franciaország 
következik a sorban, de 
az első tízbe Ausztrá-
lia is befért, ahonnan 
több mint ezren jöttek. 
A „legöregebbet”, az 
egyetemisták már 40. 
EFOT-ját is július ele-
jén tartották meg Ve-
lencén, és szintén re-
kordot döntöttek, több 
mint 100 ezer résztve-
vővel. Persze több tí-
zezren voltak a többi 
zenei fesztiválon is: a 
már 3. Nagyon Balaton 
keretében 52 ezres lét-
számmal népszerű volt 
az Aligáról Zamárdi-
ba költöztetett augusz-
tus közepi B.MyLake és 
vele egyidőben szintén 
Zamárdiban 79 ezren 
szórakoztak a Strand - 
Nagyon Zene Fesztivá-
lon is.

(Eventer összeállítás)

Művészeti 
fesztiválok
Megújult a 25. Kapol-
csi Művészetek Völ-
gye, ahol a fő szervező 
Márta István mellett 
gazdasági háttér em-
berként megjelent a 
korábbi években kitű-
nő szájharmonikásként 

is fellépő Oszkó Péter volt pénzügyminiszter és felesége. A ne-
ves zenészek, színészek és egyéb művészek kitűnő programok-
kal tették színesebbé a július végi kapolcsi fesztivált. A Villányi-
hegység falvaiban 8. alkalommal tartották meg augusztus elején 
a „kistestvért”, az Ördögkatlan Fesztivált, amely mind népsze-
rűbb családias, borozgatós hangulatú összművészeti rendezvé-
nyeivel, könnyű- és komolyzenei programjaival, színházi pro-
dukcióival. Ugyancsak sokezres létszámú produkciókat vonzott 
az immár 12. VeszprémFest, amelyen rendhagyó kulturális, kép-
zőművész-, színházi és persze kitűnő jazz és egyéb zenei progra-
mokkal aratott nagy sikert július közepén.

(Eventer összeállítás)  

Hírek a hazai rendezvényszervezés világából
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Helyszínajánló

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

Somogy Kertje Üdülőfalu**** és Étterem

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
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1683-ban Nápolyba költözött és 1702-ig 
a függőleges 14. sorban olvasható sze-
mély udvari zeneszerzőjeként működött. 
Nápolyban élénk opera élet volt már, amit egy 
1650-ben odalátogató társulat indított el. Scarlatti idejében már 
kibontakozóban volt a nápolyi opera-iskola, amelynek ő lesz az 
egyik legjelentősebb képviselője. 1684-ben már színre is viszik 
legújabb operáját az Il Pompeót. Az operaélet legfőbb patrónu-
sai ekkor az alkirályok voltak, akik téli és nyár rezidenciájukon 
színházat tartottak fenn. Nem zárkóztak el a nyilvános előadá-
soktól sem. 
A San Bartolomeo színházban 1654 óta játszottak operát. 1681-
ben a színház leégett, de két évvel később újjáépítették, és önálló 
társulattal kezdte meg újbóli működését. Az állandó zenészek-
ből és énekesekből álló társulat igazgatója pár év múlva maga 
Scarlatti lett, aki nápolyi tartózkodása alatt szakadatlanul dol-
gozott. Ekkor keletkezett operatermésének több mint a fele. De 
ezekből az időkből maradt fenn a legtöbb oratóriuma, kantátája 
és serenatája is.
1686-ban Rómában mutatták be operáját, melynek címét a füg-
gőleges 23. sorban olvashatják. Az örök városba többször is el-
utazott, hogy figyelemmel kísérje és ellenőrizze legújabb darab-

Az olasz opera  
Operaszerzők nagyjai

Alessandro  
Scarlatti

1660-ban, Palermóban született, olasz barokk zeneszerző. Ze-
nész család sarja, testvére Francesco Scarlatti és két fia, Pietro 
Filippo Scarlatti és Domenico Scarlatti szintén zeneszerzők vol-
tak. 1672-ben szülei őt és kis húgait Rómába küldték, miután 
zavargások, éhínség törtek ki Palermóban. Gyermekkori zenei 
tanulmányairól semmi biztosat nem tudunk, valószínűleg apja 
taníthatta vagy édesanyja rokona, Vincenzo Amato, a palermói 
katedrális karnagya. Rómában egy szeminárium kórus-iskolájá-
ba került. Sikerült pártfogókra szert tennie, akikhez egész életé-
ben hű maradt. Ezenkívül Rómában lehetősége volt megismer-
kedni Cesti, Stradella, Pasquini, Sartorio műveivel. Nyilván itt 
kapta a legfontosabb indíttatást zeneszerzői karrierje felé. 1678. 
április 12-én feleségül vette azt a hölgyet, akinek nevét a vízszin-
tes 1. sor megfejtése tartalmazza. Házasságukból tíz gyermek 
született, de csak öt élte meg a felnőtt kort, kettő lépett zenei pá-
lyára.
Zeneszerzőként 1679-ben hallatott magáról először: Santissimo 
Crocifisso egy oratórium komponálásával bízta meg, a művet 
február 24-én már elő is adták. Az igazi sikert azonban legkoráb-
bi ismert operája, a Gli equivoci nel sem’biante hozta meg számá-
ra. A darab eljutott Nápolyba, Bolognába, Monte Filottranóba 
és 1681-ben Bécsben is színre vitték. A hatalmas siker hatására 

Rejtvény
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Vízszintes 
1. Megfejtés 12. Nagyobb település 13. Nem magára 15. Lepusztult 
vár 17. Cikket a szerkesztőségbe juttató 18. Fa része 20. Sav „igé-
je” 22. Nemzetközi Szoftver Rendőrség 24. Két darab 25. Fát min-
táz 26. Ezen a napon 27. Old Timer röviden 29. Tréfa idegen szóval 
31. Kapni szeretne valamit 32. Ág a táviratban! 34. Súlyt megállapít 
36. Ősi kínai táblajáték 37. Idegen férfinév 39. Saját személyét 41. 
Sűrű sár 43. Finom kelme 44. Termést betakarít 45. Lapos 47. Em-
beriség 48. Fed 50. A Vészhelyzet című filmsorozat eredeti címe 51. 
A „-be” párja 54. Had 55. Felsőerjesztésű sör 56. Nemi 59. Becézett 
női név 60. Idegen Éva! 61. Szempont angolul 63. Dicséret idegen 
szóval 64. Megfejtés 

Függőleges
2. NV 3. A töltény tartója 4. Szirt 5. Nominativus rövidítése 6. Szintén 
7. A délelőtt Angliában 8. -nél párja 9. Nadrágon van 10. Régi hossz-
mérték 11. Az „orosz fiát” 14. Megfejtés 16. Torok része 19. Akadály 
20. Ebből nő a növény 21. Szótoldalék 23. Megfejtés 26. Továbbá 
28. Lom 30. Sok-sok évvel ezelőtt 32. Őszirózsa féle 33. Híres, spor-
tos divatmárka 34. Malaysia Airlines légitársaság hívójelének betűi 
35. Rátapos 38. Sor betűi keverve 40. TYP 42. Színdarab pozitív 
visszhangja 45. Ragadozó madár 46. Fülbevaló is van ilyen 49. Mito-
lógiai eredetű keresztnév 50. Ab ovo! 52. Át…, ezt teszi a völgy fe-
letti híd 53. Menyasszony 55. Elsárgult levelek tömege 57. Koponyá-
ban található 58. IRC 60. Vér csatornája 62. Orosz helyeslés 63. DI
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Összeállította: Balázs László  
ügyvezető igazgató – G-Management Zrt. 

jainak próbáit. 1694-ben 
mutatják be egyik legjobb 
és legsikeresebb operáját 
Il Pirro e Demetrio cím-
mel a San Bartolomeóban, 
ez hozta meg a zeneszerző 
nemzetközi hírnevét. 1707-
ben viszik színre egyik leg-
nagyszerűbbnek művét: a 
Mitridate Eupatore című 
operát. A korabeli közön-
ségnek azonban nem tet-
szett a darab. 1706-ban 
Pasquinivel és Corellivel 
egyetemben beválasztot-
ták az Árkádia Akadémia 
tagjai közé. Még ebben az 
évben kapott nemesi ki-
váltság levelet XI. Kelemen 
pápától, mely feljogosítot-
ta a vízszintes 64. sorban 
lévő előnév használatára, 
melynek jelentése „lovag”. 
Életének utolsó szakaszá-
ban más zeneszerzőkkel 
(Caldara,Cesarini, Conti, 
Lotti, Gasparini) dolgozott 
együtt több opera meg-
komponálásában is. Utol-
só évét csendes visszavo-
nultságban töltötte. 1725. 
október 22-én hunyt el, a Santa Maria di Montesanto Cecília-ká-
polnájába temették el.
Elsősorban a vokális zene területén alkotott maradandót: közel 
40 oratórium, 115 opera (de ebből csak 36 maradt fenn teljes ter-
jedelemben, a többi csak töredékben), 700 kantáta, számos egy-
házzenei mű mellett elenyésző számú zenekari mű (versenymű, 
szimfóniák, csembaló darabok, szonáták stb.) alkotja műveinek 
jegyzékét.
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A Danubius szállodák feladatuknak érzik, hogy a ren-
dezvények sikerességéhez ne csak az elegáns külön-
termek technikai felszereltségével, hanem táplálko-
zástudományi szakembereik értékes tapasztalataival 
is hozzájáruljanak.

Danubius Healthy Break márkanév alatt már Ön is 
biztosíthatja rendezvénye résztvevői számára azt a 
tudományosan összeállított étrendet, amely az étke-
zések után segít megőrizni a szellemi teljesítőképes-
séget, sőt bizonyos tápanyagok által még serkenti is 
az agyműködést. 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 tartják a vércukorszintet és elegendő 
tápanyaghoz juttatják a szervezetet. Fő alapanyaga-
ink az olívaolaj, a különböző zöldségek, gabonafélék és 
friss gyümölcs.

Nyűgözze le Ön is rendezvénye résztvevőit és próbál-
ja ki  a Danubius Healthy Break kínálatát a Danubius 
budapesti szállodáiban!

danubiushotels.hu

Good food, good businessKönyvajánló

A szerzőpáros, Kepes Ágnes és Sille István 
könyve elsősorban azoknak hasznos, 

akiknek fő feladatuk a rendezvények szerve-
zése, a hoszteszeknek, akik a különféle ese-
mények sikerét közreműködőként biztosítják. 
Emellett praktikus információkat tartalmaz a 
könyv PR-ügynökségek, kommunikációs cé-
gek munkatársai számára, de azoknak is, akik 
különféle szolgáltatásokat ajánlanak külön-
böző események, rendezvények szervezésé-
hez. Sőt, a könyv segítséget nyújt azoknak is, 
akik a rendezvényeknek „csak” meghívottjai, 
résztvevői.
Őszintén bevallom, elfogult vagyok a szerző-
párossal kapcsolatban. Kepes Ágnessel szám-
talan rendezvényt szerveztünk együtt. Sille 
Istvántól tanultam meg, s később együtt is ta-
nítottam vele a protokoll és etikett alapjait, elméletét és gyakor-
latát egyaránt.
Azt gondolom, hogy fontos szakmai könyvet írtak meg.
A könyvet egy, a könyvből vett idézettel szeretném a kedves ol-
vasó figyelmébe ajánlani. Így szól: „nincs semmi fontosabb, mint 
a mosoly”. Az olvasó, legyen az rendezvényszervező, szolgálta-
tó vagy részt vevő munkatárs, hosztesz, házigazda avagy részt-
vevő, tekintse ezt a könyvet mosolyként, s használja akár tan-
könyvként, akár lexikonként vagy kézikönyvként, tanuljon meg 
e könyvből, annak szerzőivel együtt, mosolyogni.

Barát Tamás

A protokoll az apró részletek szociológiája, melyek, gondo-
lom, nyilvánvalóak – az, hogy hány gomb van egy zakón, 

vagy milyen színű egy hosztesz ruhája, talán nem befolyásolja 
az öltözetek hordhatóságát, funkcionalitását. Ám ami a „szoci-
ológiát” illeti, ott már veszélyes vizekre evezünk. Társadalmi-
lag veszélyesre. A protokoll megkülönböztet. Keveredik benne 

a hagyomány és a tisztelet a társadalmi hie-
rarchiával. Mindenkinek a rangja szerint – a 
rang láthatóvá válik. Kasztok, alkasztok és al-
alkasztok manifesztálódnak. Egy apró tévedés 
a hierarchia megsértését jelentheti – súlyosabb 
esetben országok megsértését. Ki a magasabb 
rangú, ki a vendég és ki a vendéglátó: Antonius 
vagy Kleopátra?
Ha a rendezvények szervezését nézzük, akkor 
a protokoll a vendéglátó, a szervező arculata. 
És, mint tudjuk, az arculat a kialakuló image 
meghatározó eleme. 
A vendéglátásban részt vevők – a szakácstól 
kezdve a pincéreken át egészen a hosztesze-
kig – a vendéglátó meghosszabbított kezeként 
működnek. Egy unott, mísz hosztesz a ven-
déglátót, rendezőt mutatja fel unottként, nem-

törődömként.
A szerzők évtizedeken át a gyakorlatban művelték a formális 
társadalmi események mesterségét. Sille István különféle nagy 
állami szervezetek társadalmi kapcsolatokért és eseményekért 
felelős vezetőjeként, Kepes Ágnes pedig a „tűzvonalban”, a ven-
déglátók és rendezvényszervezők meghosszabbított kezeként. 
Mindketten elmélyültek az apró részletekben, és mindketten át-
látták a szervezés nagy egészét. Többek között közös bennük az 
is, hogy protokollhoz nem igazán értő embereket kellett irányí-
taniuk, felügyelniük. Megtapasztalhatták a rendezvények sötét 
oldalát is.
Közös könyvükben mintegy GPS-t adnak a rendezvények szer-
vezőinek kezébe. Megmutatják a helyes utakat és a leselkedő ve-
szélyeket. A példák főként a lehetséges veszélyekről szólnak –ta-
nulságosan, a még nem gyakorlott szervezők számára. 
Minden rendezvény gazdájának ajánlom: használják bátran ezt a 
GPS-t – saját arculatukat csiszolhatják vele!

Sós Péter János

S  zeretett kolléga, kiváló szakember, jó barát és kivételes 
ember távozott közülünk. Pályáját a Mercator Kft.-nél kezd-
te, majd a  Budapest Tourist és a  Lokomotiv Tourist vezető-
je volt. 1986-tól a Blaguss-Volánbusz Utazási Iroda Kft majd 
ennek jogutódja a Blaguss Utazási Iroda Kft ügyvezetőjeként 
dolgozott, ahol kiváló eredményeket és szakmai sikereket ért 
el. Közismert a szakmában, hogy a Blaguss Kongresszusi Iro-
dája szervezte 2002-ben a mindmáig legnagyobb hazai tudo-
mányos kongresszust, melyen 11 ezren vettek részt és mely 
Molnár Gabriella nevéhez fűzödik. 2006-tól a Quality Tours 
Utazási Iroda ügyvezető pozícióját töltötte be. A Kereskedel-
mi, Idegenforgalmi Továbbképző Intézet megbízásából 2002-
ben utazásszervezés témában tankönyvet írt, melyet több-
ször korszerűsített és amely alapműnek számít a turizmus 

oktatásban. A BGF Kereskedel-
mi, Vendéglátóipari és Idegen-
forgalmi Intézeténél és a Heller 
Farkas Főiskolán tartott előadá-
sokat és töltött be vizsgaelnöki 
tisztséget. 1996-1999 között a 
Magyar Kereskedelmi Iparka-
mara mellett működő Idegen-
forgalmi kollégium, 2000-2014 között a Magyar Utazási Iro-
dák Szövetségének elnöki tisztségét látta el. Kitüntetései: Pro 
Turismo díj, Az Év Utazási Irodása kitüntetés, a Magyar Köz-
társaság Ezüst Érdemkeresztje 2013-ban és 2014-ben is beke-
rült a magyar turizmus 50 legbefolyásosabb személye közé.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!

Búcsú Molnár Gabriellától
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is hozzájáruljanak.

Danubius Healthy Break márkanév alatt már Ön is 
biztosíthatja rendezvénye résztvevői számára azt a 
tudományosan összeállított étrendet, amely az étke-
zések után segít megőrizni a szellemi teljesítőképes-
séget, sőt bizonyos tápanyagok által még serkenti is 
az agyműködést. 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 tartják a vércukorszintet és elegendő 
tápanyaghoz juttatják a szervezetet. Fő alapanyaga-
ink az olívaolaj, a különböző zöldségek, gabonafélék és 
friss gyümölcs.

Nyűgözze le Ön is rendezvénye résztvevőit és próbál-
ja ki  a Danubius Healthy Break kínálatát a Danubius 
budapesti szállodáiban!

danubiushotels.hu

Good food, good business
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