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A   MaReSz Hírlevél 12 évfolya-
ma után öt éve nagy fába vágtuk a 
fejszénket, és bizony sokan szkep-
tikusan fogadták, hogy az új színes, 
olvasmányosabb RENDEZVÉNY 
szakmai magazin vajon megéri-e 
az első évfolyamát. Azóta ez már a 
20. szám, és remélem, hogy nem-
csak a szűken vett rendezvényes 
szakma, hanem – céljának meg-
felelően – a társszakmák képvise-
lői is szívesen forgatják. Vagy né-
zik tabletjeiken, okos telefonjaikon, hiszen a világ fejlődésének 
megfelelően, ahogy visszaszorul a nyomtatott sajtó, mind töb-
ben már az online változatot keresik a neten... Azonban sokan 
biztosítanak arról, hogy a leghangulatosabb mégis a kényelmes 
fotelben, egy jó kávé vagy egy pohár finom bor mellett végigbön-
gészni a szakma hazai és nemzetközi híreit, az érdekesebb sze-
mélyek bemutatását. Így külön figyelmükbe ajánlom a magyar 
gasztronómia idén lovagkereszttel kitüntetett nagyasszonyának, 
Pintér Katalinnak a portréját, aki olyan világszínvonalú intéz-
ményeket irányít, mint a patinás Gerbeaud Kávéház, a Michelin 
csillagos Onyx Étterem vagy ifjú budai „kisöccsük”, az Émile. S 
mindhárom helyszínen elegáns körülmények között lehet magas 
színvonalú kisebb-nagyobb céges vagy magán rendezvényeket, 
akár nemzetközi konferenciákat is tartani.
Nem volt könnyű egyik szakmának sem az eltelt év: a turizmus 
gyökeres átszervezése, erősödő állami koncentrációja sok gon-
dot okozott, és még továbbra is sok a bizonytalanság, a kiszá-
míthatatlanság, ami nehézséget jelent a cégek életében, a fejlesz-
tési elképzelések kialakításában. Reménykedjünk, hogy mielőbb 
véglegesen feláll az irányító apparátus, és nem csak szavakban 
igyekszik párbeszédre az egyes társszakmák vezetőivel. Jól lát-
hatjuk, hogy mind a külföldi, mind a hazai befektetések vissza-
fogását eredményezi a sok kapkodás, az erőszakos centralizáció, 
a régóta sürgetett érdemi adócsökkentés elmaradása, illetve álta-
lában a szakmai szempontok figyelmen kívül hagyása. Remény-
kedjünk, hogy mégis csak felülemelkedik a józan ész, és a szak-
mai szövetségek érdemi bevonásával sikerül majd kialakítani az 
irányítás új, korszerűbb rendszerét. 

Ezen gondolatokkal kívánok kedves olvasóinknak kellemes 
évzáró rendezvényeket. Kívánok szeretteikkel együtt békés, 

hangulatos ünnepeket és egy sikeres, boldog újesztendőt!
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Gerbeaud
József Attila öt forintért szeretett volna kuglert venni, ami egy 
évszázada a híres hazai minyon volt. Arról a Kugler Henrikről 

kapta a nevét, aki ismert cukrász dinasztiából származott, és 
1858-ban megalapította Európa egyik legpatinásabb cukrász-
dáját és kávéházát. Utóda nem lévén az általa Párizsból hozott 
cukrász, Émile Gerbeaud vette át az üzletet, és tette valóban 

országhatárokon túl is híressé. 
A ház specialitásai: a konyakos 
meggy és a macskanyelv mellett 
olyan monarchiabeli finomságo-
kat is készítenek, mint a Dobos-, 
az Esterházy- vagy a Sacher torta. 
Érdekes, hogy az ugyancsak slá-
ger ‘zserbó’ szelet a második vi-
lágháború után államosított, de 
a hagyományok egy részét sze-
rencsére megőrző ‘Vörösmar-
tyra’ átkeresztelt cukrászdában 
született. A Gerbeaud-t húsz éve 
privatizálták, épületét teljesen fel-
újították, így ma is monarchikus 
fényében csillog.

Portré

Kugler Henrik és Gerbeaud Emil  
méltó utóda: Pintér Katalin
Szinte amerikai álomtörténet az övé: 
az édesanyjával egyáltalán nem jó-
módban élő 17 éves diáklány a nyá-
ron a telefonkönyvet felütve rábökött 
a  Margitszigeti  Nagyszállóra,  diák-
munkára  jelentkezett,  hogy  megle-
gyen a zsebpénze arra az évre...

M 
 a ő vezeti a nagy hírű Gerbeaud-t és hoz-

zájuk tartozik a Michelin csillagos Onyx étte-
rem, valamint a tavaly megnyílt rózsadombi „kis 
Gerbeaud-Onyx”: az Émile, az idén tavasszal pe-
dig megkapta a Lovagkeresztet. Ezt a véletlen vá-
lasztást pár év után egy céltudatos döntéssorozat 
követte: a tanulásban a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főis-
kola, a Közgazdaságtudományi Egyetem, később az amerikai 
Cornell University; a munkahelyeket tekintve pedig több szállo-
dában is dolgozott: az InterContinentalban, a Békében, a Szidó-
nia Kastélyszállóban. Mint magazinunknak elmondta, nagysze-
rű tapasztalatokat szerzett korábbi munkahelyein, és szerényen 
hozzátette: „szerencsés voltam, mert jó műhelyekben jó embe-
rekkel dolgozhattam”. 
Ilyen háttérrel került 2000-ben kvázi „válság-menedzsernek” az 
akkor német tulajdonú Gerbeaud-hoz. Pintér Katalin rámuta-
tott: „szinte mindent meg kellett változtatni. Persze a legfonto-
sabb az a szemlélet volt, hogy a vendég az első, és abból élünk, 
hogy mindig jót és jól adunk.”

Így sikerülhetett csak elérni, hogy az ezredfordulón még nem 
igazán jól működő cukrászda visszanyerte patinás fényét, és 
ismét felvehette a versenyt a monarchia-beli konkurensekkel, 
így akár bécsi Landtmannal, a Sacherral, a Centrallal vagy a 
Demellel. Természetesen ennek anyagi kockázata volt, hiszen 
ez komoly befektetést igényelt. A 2004-ben kezdődött haszon-
bérlethez jelentős hitelt is fel kellett venni, aminek zálogát saját 
vagyonuk jelentette. De hittek magukban, és az első évek sikere 
után 2007-ben máris hasonlóan nagy álmot kezdtek megvaló-
sítani. Egy világszínvonalúnak tervezett éttermet hoztak létre a 
Gerbeaud szomszédságában, s az Onyx négy évre rá meg is hozta 
a Michelin csillagot. 
2015 tavaszán pedig megnyitották a rózsadombi Orló utcában a 
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Onyx
Régiónkban Budapesten található a legtöbb Michelin csillagos 
étterem, Prágában három, s Varsóban is csak kettő van. A ha-
zai öt közül majdnem tíz éve elsőként Pintér Katalinék nyitot-
ták meg az Onyxot a Gerbeaud Ház épületében – azzal a nem 
titkolt céllal, hogy bebizonyítsák, nemcsak egy cukrászdát, ká-
véházat, hanem egy éttermet is tudnak világszínvonalon üze-
meltetni. Pedig a Michelin csillag tudatos megszerzése sehol 

nem hoz gyors profitot, de – mint elmondta – „egyszerűen jót 
akartak adni, és biztosak voltak benne, hogy meg tudják csi-
nálni”. Nem volt tehát véletlen, hogy a Costes után egy évvel 
2011-ben az Onyx is elnyerte e legrangosabb díjat. Azóta három 
további csillag érkezett fővárosunkba: 2014-ben a Borkonyha, 
tavaly a Tanti, s az idén a Costes kisöccse, a Downtown is meg-
szerezte a díjat. Pintér Katalin elmondta: természetesen mind-
egyiket meglátogatta és mindenhol egyéni és nagyon finom 
ételeket kóstolhatott. Az Onyx jellegzetessége a tradíció és az 

innováció találkozása a magyar 
konyhában. A Michelin csillagot 
elősegítő séfjük első magyarként 
2012-ben bejutott a világ legran-
gosabb versenye, a Bocuse d’Or 
döntőjébe, az idén pedig az eu-
rópai (elő)döntőt meg is nyer-
te. Széll Tamás minden erejével 
a döntőre készül, így távozott a 
csapatból. Pintér Katalin reméli, 
hogy a döntőben a dobogón, ta-
lán annak a legmagasabb fokán 
végez. Az Onyx étterem chef-je 
jelenleg Mészáros Ádám.  

Portré

Gerbeaud és az Onyx budai kistestvérét, az Émile-t. Egy nagy-
polgári villa felújításával és átalakításával, elegáns kerttel alakí-
tották ki, úgy, hogy a földszinten van az otthonos étterem, az 
emeleten pedig a Gerbeaud-színvonalú cukrászda, a bár és a kü-
löntermek. Vagyis hogy otthona legyen az igényes gasztronómi-
ára vágyó családoknak, baráti társaságoknak, de ahol elegáns cé-
ges rendezvényeket, management meetingeket, cégvacsorákat is 
lehet tartani, ahova bátran meg lehet hívni a legnagyobb multi 
cégek vezetőit is. 
S pár éve gondoltak ismét egy nagyot: miért ne nyitnának Ger-
beaud cukrászdát sok ezer kilométerre innen, ha már a japán és 
dél-koreai turisták nagy előszeretettel látogatják a budapestit, és 
persze elviszik a jó hírét, emellett a nemzetközi gasztronómiai 
sajtó is gyakran ír a Gerbeaud-ról vagy az Onyxról... Így Tokió 
után két éve már Szöulban is működik Gerbeaud kávéház. Pintér 
Katalin elmondta, hogy a kínálat nagyon hasonlít a budapestire. 

Mindenhol – Budapesten is – a klasszikus sütemények nagyon 
kelendőek, de már az újakat is egyre többen keresik. 
A Gerbeaud-ban, az Onyxban és az Émile-ben is kitűnő lehe-
tőség van különböző, 20-200 fős rendezvényekre. A különter-
mekben a legkorszerűbb technikai feltételeket biztosítják, akár 
tolmácsolási lehetőség is van nemzetközi konferenciák esetén. 
Kiknek ajánlja őket és milyen specialitásokat nyújtanak a Mi-
chelin csillagos színvonal mellett? – kérdeztük „a magyar gaszt-
ronómia világszínvonalúvá fejlesztése terén meghatározó je-
lentőségű, és nemzetközi összehasonlításban is áttörést hozó, 
példamutató munkája elismeréseként” idén kitüntetett Pin-

tér Katalint, akinek lánya, Anna és fia, Attila is e nagyszabású 
gasztronómiai vállalkozás vezetője. Mint hangsúlyozta: „magas 
színvonalú alapanyag, jó technológia, szép tálalás, kedves kiszol-
gálás, – szerintem ezt mindenki szereti. Tehát mindenkinek kí-
náljuk.”

Szentirmay László

Émile
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Sommelier segít a céges borvacsorán
Az utóbbi években egyre nagyobb számban tarta-
nak a cégek csapatépítő tréningeket, s ezeken a 
tematikus programok sorában előkelő helyen sze-
repelnek a különböző borvacsorák, borkóstolók.

A különböző hotelek előszeretettel hirdetnek ilyen szolgálta-
tást, s ezek ma már nem arról szólnak, hogy az „úri közön-

ség” lassan vagy gyorsan az asztal alá issza magát, hanem gyakran 
képzett sommelier-k mutatják be a gondosan kiválasztott borso-
rokban szereplő nedűket, mesélnek a borok tulajdonságairól, ka-
raktereiről. Természetesen segítenek a borvacsorák ételeihez leg-
jobban passzoló italok kiválasztásában is. Sőt, ma már sok esetben 
fordított helyzetet tapasztalunk: a profi borhotelekben a pincészet 
legkiválóbb boraihoz készítenek hozzáillő ételeket.
Ahogy mind népszerűbbé váltak a csapatépítők, a céges kirándu-
lások, a partnertalálkozók és egyéb rendezvények, a helyszínek 
egyre jobban bevonták az együttműködésbe a közelükben lévő 
pincészeteket. A nagyobb borgazdaságok pedig szőlészetük, bo-
rászatuk fejlesztése mellett kezdtek borpanziót, borhotelt nyitni. 
Először csak pár szobát alakítottak ki a gazdaság területén, ké-
sőbb már kisebb nagyobb panzió épült, s manapság már mind 
gyakrabban alakítanak ki wellness részleget is a borhotelben. 
Mondhatnánk, könnyű helyzetben vannak azok az évszázados 
kastélyszállók, ahol hagyományos pincészet kapcsolódott a főúri 
kastélyhoz, kúriához, különösen, amelyek a történelmi borvidé-
keken épültek. Az egyik legismertebb közöttük a tarcali 41 szobás 
Andrássy Rezidencia, amelyet nem véletlenül választott a neves 
VinCE szakmagazin zsűrije a legjobbnak a borhotelek kategóri-
ájában. A szomszédságában található a 21 szobás Gróf Degenfeld 
Kastélyszálló, amelyet a világháború után vagyonától megfosz-
tott és elűzött főúri család repatriált tagjai vásároltak meg a rend-
szerváltás után, és alakítottak ki benne arisztokratikus eleganci-
ájú hotelt. A békebeli idők hangulatát megidéző elegáns hotelben 
természetesen saját szőlészetük díjnyertes borait szolgálják fel, hi-
szen számos hazai és külföldi borversenyen arattak sikert, s az Év 
legjobb pincészete versenyen is előkelőhelyen szerepeltek.
A híres amerikai utazási portál, a BootsnAll Travel már több mint 
öt éve a világ legjobb húsz borhotele közé választotta a villányi 
34 szobás Crocus Gere Hotelt, ahol már régebben létrehozták a 
wellness részleget, hogy a vendégek a néha gyomorterhelő vacsora 
után másnap egy kellemes áztatással kényeztessék testüket. Vil-
lányban több hasonlóan magas színvonalú wellness borhotelt is 
kialakító neves pincészet található, így a 33 szobás Bock Ermitage, 
amely több mint két évtizede működik, pár éve már négycsillagos 
színvonalon, és nem véletlenül hoztak létre benne két konferen-
ciatermet is. A város szívében épült fel a Polgár család 30 szobás 
panziója, ahol konferenciaterem és az egyedülálló Bortrezor Pin-
ce várja a céges és magánrendezvények, így esküvők résztvevő-
it. Mint Polgár Katalin elmondta, egyre nagyobb az igény a céges 
és magán rendezvényeken is arra, hogy hosszú ideig emlékezetes 
programmal színesítsék a hivatalos rendezvényt. Így sétákat szer-
veznek a tőkék közé vagy a pincébe, ahol persze előkerülnek az 
odaillő borok, némi szakmai bemutatóval, de ugyanígy szívesen 
kérik a vendégek a gyertyafényes borkóstolót a Borkápolnában, jó 

idő esetén koccintást a Borudvar lugasa alatt, látogatást a Bortre-
zorban vagy hát egy többfogásos borvacsorát az étteremben. Más-
nap pedig jól esik a kikapcsolódás a wellness részlegben. 
Magyarország 22 borvidéke között a nagyobbak és persze ismer-
tebbek közé tartozik az Egri borterület, ahol szintén évszázadok 
óta készítik a híres nedűt. Itt szinte megszámlálhatatlan pince és 
présház található. Az egri Szépasszony-völgy és Kőlyuksor ki-
sebb-nagyobb pincéi közül nem egynél van lehetőség akár na-
gyobb csoportok fogadására, borkóstolók, borvacsorák megszer-
vezésére. A közeli demjéni Egri Korona Borház egy 16 szobás 
wellness hotelből és egy 24 szobás üdülőfaluból áll, s a 200 fős ét-
teremben gyakran rendeznek akár nagyobb létszámú rendezvé-
nyeket, esküvőt. A már 11 éve dél-afrikai szaktanácsadói munkája 
során tragikus hirtelenséggel elhunyt világhírű borász, Gál Tibor 
egri pincészetét fia sikeresen viszi tovább. A széles körű hazai és 
külföldi tapasztalatokat szerzett ifjabb Gál Tibor elmondta, a pin-
cészet fejlesztése, egy ökológiai birtok létrehozása mellett megál-
modott egy mai kornak megfelelő modern bormúzeumot, amely-
nek célja a híres vörös 
cuvée, a rendszerváltás 
előtt lejáratódott hírne-
vű Egri Bikavér és fe-
hér „testvére”, az Egri 
Csillag renoméjának 
visszaállítása, illetve 
nemzetközi elterjeszté-
se. Mind gyakrabban 
fogadnak céges rendezvényeket, hiszen korszerű konferenciater-
met is kialakítottak, ahol a hivatalos programokat bonyolítják le. 
Úgynevezett Fúzió Borbárukban pedig a csapatépítők résztvevői-
nek pincejárásban, borkóstolóban, bikavér házasításban, interak-
tív múzeumnézésben, bikavér-kvízben, vakkóstolásban, illatfelis-
merésben, dugóvár-építésben és más programokban lehet részük.

A kisebb, Duna-menti 
több évszázados nesz-
mélyi borvidék ismert 
borászata az Angliá-
ban is sikeres Hilltop 
Zrt. amelynek borai 
gyakran szerepelnek 
a különböző verse-
nyek legjobbjai között. 

Kamocsay Ákos főborásztól megtudhattuk, hogy szívesen kere-
sik meg őket különböző rendezvények szervezői. Pincészetük te-
rületén ugyan csak 8 vendégszobájuk van, de alig pár kilométer-
re tőlük található a több mint 100 apartmanházzal rendelkező 
dunaszentmiklósi Duna Residence, ahol akár a nagyobb létszámú 
konferenciák, csapatépítők résztvevői két-háromnapos rendezvé-
nyeket is tarthatnak, természetesen a Hilltop kitűnő borvacsoráit, 
borkóstolóit is élvezve. 
Az ország legnagyobb borvidékén, a kunságin számos kitűnő 
borászat található és sokan nem is gondolnák, hogy a Petőfi ál-
tal istenített alföldi síkságon milyen kitűnő borok készülnek, s 
szereznek mind több érmet a hazai és nemzetközi borversenye-
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ken. Közöttük van pél-
dául Soltvadkerten a 
Frittmann Testvérek 
Borászata. A borász 
család új generációjá-
hoz tartozó Frittmann 
Tamás elmondta, hogy 
igényesen kialakított 
borkóstoló termükben 
egyszerre akár ötvenen is megízlelhetik a különböző borsoro-
kat, és persze egy szűkebb körű management meeting is sokkal 
hatékonyabb lehet pár díjnyertes borral fűszerezve. Nem beszél-
ve a kisebb partner találkozók lehetőségéről, amikor emberileg is 
közelebb kerülhetnek a telefonon már jól ismert üzletfelekhez. A 
csapatépítők résztvevői a látványpince-látogatás mellett interak-
tív bemutatót is megtekinthetnek a Frittmann-borok készítéséről. 
A borvidékeken sok helyütt találhatók úgynevezett pincefalvak, 
s ők már külön szövetséget is alapítottak, azokat befogadva, ahol 
a pincék, présházak száma százas nagyságrendű, s ahol a pincék 
több sorban, egymáshoz közel helyezkednek 
el. Az ismertebbek közé tartozik a híres hajósi 

és császártöltési 
pincefalu, s e te-
lepüléseken alig 
találni olyan 
portát, amely-
nek ne lenne kü-
lön házikója a 
pincesoron. Kö-
zülük jó néhány 

modern, korszerűen felszerelt, s van ahol még 
aludni is lehet. Császártöltésen a 25 szobás 
Pincelakat Borház és Szálloda megálmodói 
épp ezt a megnövekedett érdeklődést akarták 
kihasználni, amikor a löszfalba épített öt régi 
borospince fölé egy korszerű wellness szál-
lodát építettek. Dúcz Annamária értékesítési 
vezető büszkén említette, hogy az eredeti pin-
céket érintetlenül hagyták, a présházak hom-
lokzatát is rekonstruálták. Belül viszont már 
XXI. századbeli, kényelmes szálloda találha-
tó, amelynek wellness részlegében sós vizű 
medence, jakuzzi, finn szauna, sőt szabad-
téri, parázzsal fűtött dézsafürdő is található. 
Természetesen a helyi ételkülönlegességek és 
persze a kiváló borok adják meg a borhotel fő 
hangulatát.
A Pincelakat a nyáron készíttetett egy 500 
interjús cégre szabott piackutatást a rendez-
vényes felmérésekkel már másfél évtizede 
foglalkozó PROMO DATA Kft.-vel és ennek 
során kiderült, hogy milyen sok nagyvállalat 
tervez különböző céges rendezvényt és hogy 
szívesen tartanák akár a bemutatott borho-
telben is. A felmérésben a call center operá-
torai 78 csapatépítő tréning, 35 év végi és 19 
egyéb céges parti, 15 konferencia, 12 partner-

találkozó és 6 céges kirándulás tervét rögzítették. Ezek létszáma 
a 10 fő és a 80-100 fő között volt, bár a többnapos programnál a 
szálloda kapacitása nyilván behatárolja a résztvevők számát. Per-
sze eleve olyan cégeket válogattak le a PROMO DATA 3500 céges 
nagyvállalati rendezvényes adatbázisából, ahol a kis és közepes 
létszámot jeleztek, mert nyilvánvalóan nem tudják befogadni a 
nagyobb létszámra tervezett konferenciák, csapatépítők résztve-
vőit. Sokan szkeptikusak, hogy távolabbról is elmennek-e a cégek 
ilyen helyszínekre, s erre a felmérés ugyancsak rácáfolt. A több 
mint ötszáz interjúból 26 telefonos és 349 e-mailes érdeklődő lett, 
vagyis a meginterjúvoltak több mint kétharmada válaszolt erre 
pozitívan, a legtöbben a fővárosból, Pest-megyéből, de távolab-
bi megyékből is. Igen sok többnapos rendezvényt jeleztek: ketten 
4 naposat, tizennégyen 3 naposat, kilencvenketten 2 naposat és 
negyvenen 1 naposat. Vagyis van bőven céges rendezvény, egyre 
növekvő számban csapatépítők, konferenciák, partnertalálkozók 
és egyéb céges szervezések, és ebből bőven kivehetik részüket a 
borhotelek és ilyen programokat kínáló egyéb helyszínek. 

Szentirmay László
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A Magyar Fesztivál Szövetség Veszprémben ren-
dezte évadzáró konferenciáját. A kétnapos ese-
mény  első  napja  a  Fesztivál  Regisztrációs-  és 
Minősítési Program működéséről, fejlesztési lehe-
tőségeiről szólt, az elnökség és a minősítők rész-
vételével. A második napon a  fesztivál-szakma 
további képviselői is csatlakoztak a Hangvillá-
ban szép számban megjelent tagsághoz.

A   jeles fesztiválvezetők, szakemberek mellett a veszprémi 
Auer Hegedűfesztivál házigazdája, a Mendelssohn Kamarazene-
kar is elfogadta az elnökség felkérését, így egy fantasztikus ka-
marazenei élménnyel indult a november 22-i nap. 
Porga Gyula Veszprém polgármestere és Polgárdy Imre a Vesz-
prém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke köszöntötte 
a jelenlevőket.
A köszöntőket követően két kerekasztal beszélgetéssel indult a 
program. Elsőként a Veszprém megyében sikeresen működő és 
meghatározó szerepet betöltő fesztiválok vezetői, ill. a helyszíne-
ket biztosító települések polgármesterei/képviselői ültek egy asz-
talhoz. Többek között Bóka István füredi polgármester, Unger 
Tamás pápai alpolgármester, Kovács Norbert (Cimbi) a kiscsőszi 
Pajta fesztivál főszervezője, a palóznaki Jazz-piknik létrehozói 
beszélgettek a turizmus, a kultúra és a fesztiválok 
kapcsolatáról. Szó esett arról is, hogy települések 
milyen szerepet szánnak a fesztiváloknak saját tu-
risztikai palettájukon, a kultúra miképp mutathat 
egyfajta alapértéket a programok összeállításában, 
miként működtetthetők folyamatosan a már évek 
óta bevett, jól szervezett fesztiválok, amelyek példa-
ként is szolgálhatnak az ország más régióiban mű-
ködő, vagy kialakuló rendezvények számára.
A délelőtt második programja a minőségi kultúra 
közvetítéséről szólt, arról, hogy van-e felelőssége a 

fesztiválszervezőknek a kulturális oktatásban, a minőségi kultúra 
közvetítésében. Természetesen a válasz nem lehetett egyéb, mint 
az „igen”, hiszen a fesztiválok közösségteremtő hatása – a nagy 
számú közösség jelenléte – ideális háttér a közízlés formálására is. 
Ezen a beszélgetésen Horváth László (Fonó igazgató, Héttorony 
Fesztivál, DombosFest, NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma,) 
Kiss János (Győri Balett igazgató,Táncfesztivál) és a házigazda 
Muraközy Péter (Veszprém Hangvilla igazgató, Utcazene Feszti-
vál, VOLT/Sziget) vettek részt.
Ebéd után a Nemzeti Kulturális Alap képviselői – Szántai Irén 
megbízott főigazgató és Vízkeleti Andrea főtanácsos – a pályáza-
ti elszámolásokról tartottak rövid előadást, majd pedig válaszol-
tak a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekre. A téma fontosságát 
mutatta, hogy a tervezett időkeretet is meghaladta ez a beszélge-
tés Az idő-túllépés persze azt jelzi, hogy komoly gyakorlati hasz-
na is lehet ezeknek az egyeztető és tájékoztató találkozóknak.
A Magyar Fesztivál Szövetség minősítő szakemberei folyama-
tosan járják a fesztiválokat és tesznek eleget a felkéréseknek. A 
fenti folyamat zárásaként kerültek átadásra a 2016-os fesztivál-
szezon rendezvényeinek minősítési oklevelei. A díjátadás előtt 
azonban még következett egy sor hasznos, gyakorlati prezentá-
ció, melyen a fesztiválszervezés operatív elemeit mutatták be kü-
lönböző – a biztonságtechnikával, jegyértékesítéssel, kommuni-
kációval foglalkozó – cégek. 

Évadzáró kétnapos konferenciát 
rendezett a Magyar Fesztivál 
Szövetség Veszprémben

Hírek a szakmai szövetségek életéből
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MUISZ Hírek
Közeledik az év vége. Miközben a szakma gőzerővel készül az év 
végi utazási boomra és a karácsonyi partik időszakára, a MUISZ 
a 2016 évet lezáró közgyűlését készíti elő, mely ez évben a Da-
nubius támogatásával december 12-én a Margitszigeti Thermál 
Szállodában kerül megrendezésre. A közgyűlésen a tagirodák 
képviselői a tervek szerint a hivatalos program mellett szakmai 
előadásokat hallgathatnak meg, igy Nógrádi György bizton-
ságpolitikai szakértő előadását, az ECTAA (az európai utazá-
si irodák szövetségeinek ernyőszervezete) főtitkárának prezen-
tációját, aki a MUISZ meghívására  erre az eseményre érkezik 
Budapestre.  A legnagyobb érdeklődésre várhatóan dr. Bienerth 
Gusztáv kormánybiztos előadása tarthat számot – melyre a 
MUISZ elnökség saját közvélemény kutatása alapján néhány ak-
tuális kérdés felvetésével készül.  
A közgyűlésen sor kerül az elmúlt évet értékelő szakmai beszá-
molókra és két év elteltével tisztújításra, azaz a Szövetség elnök-

Az idei évben minősített fesztiválok lettek:
n  Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny és Folklór-

fesztivál, Debrecen
n Bor Tér, Szeged
n Budapest Borfesztivál, Budapest
n Debreceni Virágkarnevál, Debrecen
n Debreceni Bor- és Jazznapok
n Forgórózsa Fesztivál, Tatabánya
n Magyar Táncfesztivál, Győr
n  MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál, Mór
n Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó, Pécs
n  Táncháztalálkozó 2016. – XXXV. Országos 

Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár Budapest
n VIDOR Fesztivál, Nyíregyháza

A határozottan jól sikerült két nap zárszavában Márta István – a 
Magyar Fesztivál Szövetség elnöke – elmondta, hogy a 2009-es 
győri hagyomány folytatásaként szervezték meg ezt a veszpré-
mi találkozót és külön köszönetet mondott Veszprém városának, 

valamint a Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Térnek a 
vendéglátásért, ill. hozzátette, hogy 2017. tavaszán Pécsett – 
majd ősszel Zalaegerszegen – tartják a Szövetség következő kon-
ferenciáit.

Az NKA, mint a minőségi 
kultúra támogatója

F  ontos dátum lesz december 12-e a kulturális fesztivált szerve-
zők életében. A Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok 
Kollégiuma dönt a 2017-es pályázati kiírás végleges szövegezésé-
ről. Az idén összeállt grémium többször kifejezte már ki elhiva-
tottságát a minőségi fesztiválok mellett, nem is csoda, hiszen a 
jelenlegi döntnökök mindegyike a szakmából érkezett. A Kollé-
gium több változtatást is javasol majd az NKA veztő döntéshozói 
fele a 2017-18-as fesztiválok elbírálásánál.
Komoly lépés lehet, ha a Kollégium elfogadja és elfogadtatja – a 
több szakmai szervezet által létrehozott és a Magyar Fesztivál 
Szövetség által jelenleg működtetett – Regisztrációs és Minősí-

tési Program (mint szűrő) – 
beépülését.
Jelenleg a helyzet bíztató, hi-
szen az NKA is fontosnak 
tartja, hogy a támogatások a 
megfelelő helyre kerüljenek, ebben pedig komoly segítséget je-
lenthet a minősítési eljárás bevezetése.
A Magyar Fesztivál Szövetség a korábbiakhoz hasonlóan ellátja a 
szervezők tájékoztatásának feladatát. Az évek óta megrendezett 
tavaszi rendezvénysorozatának – szakmai roadshow-jának – fő 
témája lesz az NKA pályázatra való felkészítés, aminek része – a 
reményeink szerint a kiírásban is szereplő – minősítés céljának 
és folyamatának az ismertetése. Így biztosítható minden érdek-
lődő és pályázó számára az első kézből történő tájékozódás.
A kulturális fesztiválok szervezői, rendezői izgalommal várják a 
döntést és a januári pályázati kiírást.

ségének és a szakmai bizottságok tagjai-
nak megválasztására is.
És ha már a 2016-os évről beszélünk, 
amely minden szempontból sikereket, 
de egyben izgalmakat hozott a turiszti-
kai szakma számára, nézzünk vissza a 
MUISZ munkáját érintő legfontosabb eseményekre:
 

n  2016-ban 18 új tagiroda csatlakozott a Szövetséghez.  Ez a 
szám rekord a maga nemében, bizonyítva a MUISZ megújult, 
egyre dinamikusabb és eredményesebb érdekképviseleti te-
vékenységét, de hozzájárulhatott a 2015-ben bevezetett diffe-
renciált tagdíj rendszer is.

n  A Tunéziai Idegenforgalmi Hivatal meghívására  első ízben 
tartotta közgyűlését  külföldön a MUISZ. A helyszín  meg-
választása jelképes üzenetet közvetített  a szakmának és az 
utazóközönségnek, hogy a turizmus nem hátrál meg a terror-
fenyegetettség előtt. Hozzájárult ahhoz, hogy az utazásszer-

Hírek a szakmai szövetségek életéből
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vezők és az utazók nem mondtak le, még átmenetileg sem Tu-
néziáról, mint szabadidős desztinációról. 

n  A Szövetség minden megjelenési fórumot igyekezett felhasz-
nálni, hogy erősítse a közvetlen kapcsolatot a szakmai szer-
vezetekkel és az utazási szakma szereplőivel. Így a Szövetség 
jelen volt: 
•   önálló standdal az Utazás 2016 kiállításon, amely rendkívül 

kedvező kondíciókkal kiváló megjelenési lehetőséget bizto-
sított 14 tagirodának 

•   az Event Touch rendezvény szakmai work shopon
•   a MARESZ Event Hub rendezvényén
•   a TDM konferencián, ahol Dr Erdei Bálint kerekasztal be-

szélgetésen vett részt
•   az eredetileg a MUISZ által kezdeményezett Fővárosi Tu-

risztikai Kerekasztal megbeszélésein
•   az  ECTAA  (az  európai  utazási  irodák  szövetségeinek  er-

nyőszervezete) közgyűlésén Ljubljanában, ahol szó esett az 
EU package irányelvek  bevezetéséről, valamint a IATA sza-
bályozás utazási irodákra várható hatásáról.

n  Erősödött a szakmai érdekérvényesítési munka. A MUISZ 
minden fórumot felhasznált a Várbehajtás megtiltásával elő-

MVI Gálaebéd az idei 
Gundel-díjasoknak

S ikeresen és ismét nagy érdeklődés mellett zajlott a Magyar 
Vendéglátók Ipartestületének november 20-án, az Öbölház 

Rendezvényközpontban megrendezett hagyományos, év végi Gá-
laebédje. A rendezvényen került átadásra idén 3. alkalommal az 
Ipartestület által alapított Gundel Károly-díj. A szakma „Kos-
suth-díját” idén Vomberg Frigyes szakács, food stylist, szakokta-
tó, a Bocuse d’Or európai döntőjén győztes – Széll Tamás vezette 
– magyar csapat coach-a kapta. Emellett a szakmai szervezetek 
képviselői Czubor Jánosnak – a Gundel Károly Vendéglátóipari és 

állt helyzet megoldására, kezdeményezte a helyi iparűzési adó 
alkalmazásával kapcsolatos problémák megoldását, és közel 
a megoldás az utazási irodák számára kidolgozott felelősség-
biztosítás lehetőségének megvalósítására.

n  Folytatódtak a népszerű MUISZ vacsorák. Mára a jó ízek és kü-
lönleges helyszínek mellett az események szakmai rangját olyan 
rangos előadók részvétele emeli, mint pl. Ilan Moor, Izrael ál-
lam nagykövete, Szalay Berzeviczky Alexandra alpolgármester 
vagy Dr. Somogyi Zoltán, az UNWTO  főtitkárhelyettese.

n  Az év során két sikeres study touron vehettek részt a MUISZ 
tagszervezeteinek képviselői Grúziában és Albániában vezető 
helyi utazásszervezők meghívására. A tanulmányutak prog-
ramja során a fogadó ország részéről megtisztelték jelenlé-
tükkel a MUISZ delegációját a társ szövetségek, a szálloda-
szövetség és a szakmai irányítás prominens képviselői is. 

n  Amiben sajnos ebben az évben nem sikerült előbbre jutni, az 
az új kongresszusi központ beruházás felgyorsítása. A négy 
szakmai szervezet közös szakértői munkájával támogatott 
terv gyakorlati megvalósítása sajnálatos módon megtorpanni 
látszik. A MUISZ a szakmai szervezetekkel közösen minden 
fórumon támogatja a létesítmény mielőbbi megvalósulását.

Idegenforgalmi Szakképző Iskola augusztus-
ban elhunyt örökös címzetes igazgatójának – 
posztumusz díjként szintén odaítélték a Gun-
del-díjat. A különleges és színvonalas ünnepi 
menü 8 séf összehangolt munkájának eredmé-
nyeként készült el. A felszolgálásban a Gundel 
Károly és a Dobos C. József Szakképző Iskolák tanulói segítettek. 

A gálaebéd menüsora:
n  Amuse bouche I.: Mustáros csicsóka panna cotta és kápia paprikával 

– Horváth Ákos (Márga Bisztró Budapest)
n  Amuse bouche II.: Kecskesajt, sütőtök, kapor – Garai Ádám (Olim-

pia Éttrem)
n  Amuse bouche III.: Magyaros kacsamáj – Kovács Attila (Tanyacsár-

da, Lajosmizse)
n  Hideg előétel: Ponty cevice, zöld tea, zöld alma, zöld yuzu, torma – 

Kiss O’shea Dániel (Budapest Party Service)
n  Leves: Gesztenye-velouté, nyúlhúsos tortellinivel és cappuccino 

mousse-szal – Koncz László (La Perle Noire Étterem)
n  Meleg előétel: Fürj csicsókával és mandulás puliszkával – Endrédi 

Zoltán (Márga Bisztró, Csopak)
n  Főétel: Megyaszói mangalica tarja, kakukkfüves gerslirizottó, szar-

vasgombás paszternák, cékla – Kerekes Sándor (Király 100 Étterem)
n  Desszert: Körtevariációk – Szó Gellért (G&D Kézműves Cukrászat 

és Pékség)

A díjazottak (balról jobbra) Kóbor Zoltán a Gundel Károly Vendéglátóipari  
és Idegenforgalmi Szakképző Iskola igazgatója (Czubor János posztumusz díját 
ő vette át), Vomberg Frigyes, dr. Gundel János a BGE tanára a Gundel-család 
képviseletében és Kovács László az MVI elnöke

A szervezők és a lebonyolítók
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Gasztrotúra 
Olaszországban

A Magyar Vendéglátók Ipartestülete a Con invest-
tel közösen idén ősszel ismét szakmai kirándulást szerve-

zett, ezúttal Észak-Olaszországba. A négynapos program igazán 
tartalmasnak és izgalmasnak bizonyult, hiszen a soproni Harrer 
csokoládégyártól a san daniele-i sonkaüzemeken keresztül az 
asoloi prosecco-ig az ízek és illatok kavalkádjával gazdagod-
hattak a résztvevők. Az élményeket csak tetézte a különlegesen 
széles skálát felvonultató possagno-i sajtok kóstolása a helyi tej-
üzemi látogatáson. Természetesen nem maradhatott ki a prog-

ramból a híres olasz törkölypárlat, a grappa készítésének 
megismerése sem. A Poli Grappa Museum innovatív és 

látványos üzemének bejárása mindenki számára rend-
kívül informatív és lenyűgöző volt, s itt nemcsak a híres 

grappát, hanem gint, brandyt és különböző gyümölcsökből 
készült párlatokat, likőröket is ízlelgethettek a szakmabeliek. Az 
út végén „desszertként” a szlovéniai lenyűgöző óriás nagyságú, 
helyben sütött töltött fánkok kompenzálták a már jól összeszo-
kott és felszabadult társaság elválás miatt érzett keserűségét. Jövő 
ősszel ismét gasztrotúra – az ízekért, élményekért és a fejlődésért!

Ünnepélyes külsőségek között díjazta a szakma az 
Effie-re nevezők idei teljesítményét október 21-én a 
Vigadóban megrendezett Díjátadó Gálaesten. 

A z idei verseny eredményeként 13 kategóriában – a Platinával 
együtt – összesen 54 díjat adtak át a szakmai szövetségek el-

nökei, a tavalyi nyertesek és az Effie támogatói.
A 11 Arany, 16 Ezüst és 26 Bronz Effie-t azok a 2015.01.01. és 
2016.05.31. között futott kampányok kapták, amelyek a kiírás sze-
rint, igazolhatóan sikeresek, hatékonyak voltak, így a zsűritől pá-
lyaművükre a legtöbb pontot kapták. A végső pontszám kialakulá-
sába a hatékonysági esettanulmányra adott pontok kétszeres, míg 
a kreatív anyagra adottak egyszeres súllyal kerültek beszámításra.
A hatékonyság Oscar-díjának is nevezett, a világ több mint 40 or-
szágában jelen lévő Effie 15. hazai megmérettetésén a Platina Effie-t 
a Bevezető kampányok kategória döntőbe jutott és arany Effie-t 
nyert pályaműve kapta. A rangos elismerést a Vodafone Family 
– Mindig együtt a család kampányért adták át a Team Red-nek 
és a Team Red Media-nak. Az idei legeredményesebb pályázó a 
tavalyihoz hasonlóan ismét az ACG Reklámügynökség lett, ők 3 
arany, 4 ezüst és 6 bronz díjat vihettek haza.
Az ACG-t – szintén a tavalyi évhez hasonlóan – a Y&R Budapest 
követi a 2 arany, 2 ezüst, 2 bronz díjas kampányával, valamint 
szintén 2 arany Effie-t nyert a Springer&Jacoby Budapest.

A Vodafone Family – Mindig együtt a család
kampánya kapta a platina Effie-t

Effie 2016 – győztesek Az arany helyezést elért pályaművekben társ-
ügynökségként további alkotótársak voltak: 
Mindshare, PlanB, HPS Group, FCB Buda-
pest, PanMediaWestern, Artisan Marketing, 
Intren.
További díjazott társügynökségek: MEC Hun-
gary, Starcom, Café Communications, MMS 
Communications, MediaCom, Havas Media, Core Digital. 
A Gálán a legsikeresebb hirdetők sorrendben: Vodafone (platina), 
Magyar Telekom, Heineken Hungária, Mondelez, Unilever, Coca 
Cola, Danone, Beiersdorf, Sanofi, Lidl, Bátor Tábor.
Az Effie-n csak eredményes kampányokkal lehet és érdemes indul-
ni, ezért elismerés illet minden további pályázó megbízót és ügy-
nökséget!
Az Effie a marketingkommunikációs iparág egyik legkiemelke-
dőbb megmérettetése világszerte. Az egyetlen olyan szakmai elis-
merés, amely a kommunikáció legfőbb célját, az eredményességet, 
az üzleti sikert díjazza. A hazai Effie-t a Magyarországi Kommu-
nikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) és a Reklám Világ-
szövetség (IAA) Magyar Tagozata közösen szervezi. A díjat 1968-
ban az Amerikai Marketing Szövetség alapította New Yorkban. 
Jelenleg több mint 40 országban rendezik meg világszerte.
A 15. magyarországi Effie támogatói és együttműködő partnerei:
MTVA, Central Médiacsoport, Ringier Axel-Springer, RentIT, 
Marketing&Média, mmonline, Clarus Hostess, Imperial22, 
amerikaiszek.hu, Smúz-viragneked.hu, gifie.
A Díjátadó Gálaest zenei fellépője Lajkó Félix volt.

http:www.effie.hu
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MaReSz hírek
Az őszi időszak sűrű programokat hozott a Ma-
gyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók 
Szövetségénél.

Tagozati ülések
A MaReSz tagozatai szeptember-október hónap során tartották 
meg éves tagozati találkozójukat, ahol nagyon fontos, a szakmát 
érintő kérdések kerültek megvitatásra. 
A rendezvénygasztronómiai tagozat ülésén kulcskérdés volt a 
munkaerőpiaci hiány, valamint az emelkedő költségek okozta 
áremelési lehetőségek megvitatása. A jelenlévők egyetértettek 
abban, hogy ez az a terület, ami nagyon beruházás igényes, és az 
ezekre épülő extra költségek rákényszeríthetik a piaci szereplő-
ket az árak emelésére. Ehhez kapcsolódóan a tagozat tagjai egy-
értelműen üdvözölték azt a javaslatot, hogy a rendezvényétkez-
tetésre is kiterjesztésre kerüljön a csökkentett Áfa. 
A rendezvényhelyszín tagozati ülésen elsősorban tűzvédelmi 
jogszabályokkal ismerkedhettek a résztvevők. A zárttéri rendez-
vényekhez kapcsoló, általános tűzvédelmi jogszabályokról, az új 
OTSZ tartalmáról, a hatóságok felé benyújtandó anyagok tartal-
máról, különös tekintettel a kiürítés számítására vonatkozó in-
formációkkal tartott prezentációt Lakk József tűzvédelmi szak-
ember.
A kongresszus és konferenciaszervezési tagozat ülésén az AIPM 
Innovatív Gyógyszergyártók Szövetségének vezetői ismertették a 
jövő évi gyógyszergyári támogatási szabályozásokat. Egyetértés 
alakult ki a résztvevőkkel, hogy a 2006. 98. tv. értelmében meg-
határozott napi vendéglátási ár limit emelése szükséges, mely-
nek alkalmazásáról továbbra is értelmezési vita van. A MaReSz 
több más szakmai szövetséggel együtt folytatja a lobbytevékeny-

ségét ebben a témában. Megvitatás-
ra kerültek a rendezvényszervezői 
felelősségbiztosítási lehetőségek is, 
melynek kínálata jelenleg szűkös a 
piacon, ezért egy Ászf-fel való sza-
bályozás szükségességére hívták fel 
a figyelmet a résztvevő irodák.
A rendezvényügynökségi tagozati ülésen felmerült egy rendez-
vényszakmai állásfoglalás szükségessége, mellyel a rendezvény-
szervezés, mint szakma presztízse emelhető, illetve külön po-
zícionálható. Ennek kidolgozására a MaReSz munkacsoportot 
alakított és a közeljövőben kidolgozzák, összesítik, átbeszélik a 
javaslatokat az érintett cégekkel. 

MaReSz tréningek 
2016-ban őszén első alkalommal szervezett a MaReSz tréninge-
ket tagjainak. Először Szombati Orsolya, a Sales Akadémia ügy-
vezetője és trénere prezentációs technika tréningjén vehettek 
részt az érdeklődők, majd Miskovics Adrienn, a B2GDigital on-
line szakértője mutatta be cégvezetőknek a digitális marketing 
világát. A résztvevők megtanulták, hogy építsék fel üzleti straté-
giájukat az online piac elvárásainak megfelelően, mik a legfon-
tosabb ismérvek, mérőszámok, amelyek feltétlenül szükségesek a 
sikerhez. Mindkét tréning akkora sikerrel zárult, hogy a 2017-es 
évben további modulok várhatók.

Nagy sikerű MaReSz EventHub klubest a 
rendezvényszervezés gasztroforradalmáról
Izgalmas téma, a „Gasztroforradalom a rendezvényszervezés-
ben?!” köré szervezte őszi networking klubestjét a MaReSz, 
melyet nagy érdeklődés mellett, 2016. november 28-án este a 
Kiosk Budapestben tartottak. Mivel a rendezvénygasztronómia 
kiemelkedő fontossággal bír egy-egy esemény megtervezésé-



11

Hírek a szakmai szövetségek életéből

Több mint 4000 sikeresen lebonyolított rendezvény, melyek között felsorolha-
tó a Japán Császár magyarországi fogadásának szervezése, idősebb és fiatalabb 

George Bush fogadása a Magyar Tudományos Akadémián, illetve Sophia Loren és 
Calro Ponti fia budapesti esküvőjének megszervezése és lebonyolítása.
Továbbá Fülöp herceg fogadása, aki 2014 óta Spanyolország királya, valamint szám-
talan államelnök és kormányfő fogadása magyarországi látogatásuk alkalmával.
A piacon a legtapasztaltabb rendezvényszervezők és tanácsadók közé tartozunk.
Ismerjük a megrendelőink elképzeléseit és tisztában vagyunk a partnereink nyúj-
totta szolgáltatások minőségével és ár-érték arányával, így könnyen megtaláljuk az 
igényekhez leginkább illeszkedő megoldásokat.
Rugalmassággal, kölcsönös bizalommal és folyamatos kommunikációval fordulunk 
ügyfeleinkhez a rendezvény sikeressége érdekében.
Ajánlataink minden esetben egyediek és személyre szabottak.

nél, a kerekasztal-beszélgetés résztvevői 
– Jókuti András moderátor segítségével – 
arra keresték a választ, hogy valóban vég-
bement-e forradalom ezen a területen. 
A meghívott szakemberek szerint for-
radalmi váltás még nem történt, de né-
hány elszánt „forradalmárral” és a 
változás irányába mutató kezdeménye-
zésekkel már találkozhatunk. Kutas Ist-
ván (Telenor) az ügyfelek oldaláról néz-
ve többek között kiemelte, hogy szerinte 
egy rendezvény komplex gasztronómiai 
élményéhez az italsor is hozzátartozik, 
amelyre tapasztalatai alapján nem min-
den szolgáltató fordít elegendő figyelmet. 
Semsei Rudolf, a Budapest Party Service 
ügyvezetője pozitív változásként érté-
kelte, hogy az ügyfelek ma már nem ragaszkodnak a cég logó-
jának színeihez igazodó ételekhez és, hogy az uniformizált ke-
rekasztalos ültetési formától is egyre több esetben eltérhetnek. A 
Kiosk tulajdonosa, Hlatky-Schlichter Hubert szerint, ők mindig 
azon dolgoznak, hogy valami mást, valami új, kreatív vonalat 
vigyenek a rendezvények menüsorába és az ételek megjelenésé-
be, még akkor is, ha hagyományos magyar konyháról van szó. 
Segal Viktor séf, az Albatros Party Service képviseletében arról 
is beszélt, hogy megfelelő kapacitással és odafigyeléssel, a nagy 
létszámú rendezvényeken is lehet minőségi gasztronómiai szol-
gáltatást nyújtani, viszont égető problémaként hozta fel a króni-
kussá vált munkaerőhiányt és a dolgozók motivációs problémá-
it. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a fokozódó árnyomás 
nem kedvez a gasztronómiai kreativitásnak és, hogy a beszerzési 

felelősöknek tisztában kell lenniük azzal, hogy ezen a területen a 
feszített áralku a minőség rovására megy.
A beszélgetést követően az érdeklődő jelenlévők megtekinthet-
ték a jövő év elején megnyíló új M15 rendezvényhelyszínt. Az 
esemény a Kiosk által biztosított, élményszámba menő fogadás-
sal zárult. 
 
MaReSz Közgyűlés a Hungexpón
2016. december 13-án, 10 órától tartja a Magyarországi Rendez-
vényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége tisztújító közgyűlését 
a Hungexpo 25-ös pavilonjában. Az éves beszámoló, a 2017-es 
tervek bemutatása, valamint az új elnökség megválasztása mel-
lett itt kerül sor a MaReSz által alapított Év Rendezvényszervező-
je és Év Rendezvényszolgáltatója Díj megszavazására is. 

Luxury Event Kft. www.luxuryevent.hu

Immáron 25 éves szakmai tapasztalat-
tal, több ezer rendezvénnyel és sok száz 
esküvővel a hátam mögött, többek között 
Sophia Loren fiának esküvője, szervező-
ként és ceremóniamesterként egyaránt 
szeretnék a segítségetekre lenni.
Jelenlétemmel gondoskodom róla hogy 
benneteket csak a legjobb élmények érje-
nek melyek középpontjában felejthetet-
lenné válik a Nagy Nap.

Hanzély Attila

Esküvőszervező  
és Ceremóniamester
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Szidónia kastélyszálloda
Híd a múlt, a jelen és a jövő között
Aki felkeresi a Szidónia Kastélyszállodát egy las-
san feledésbe merülő korszak különleges világá-
val találkozhat.

A 
 romantikus kastélyszállóban, Röjtökmuzsaj „röjtökén” 

megérezheti a régi idők hangulatát, de élvezheti a jelen kor ké-
nyelmét is. Ma testi-lelki-szellemi megtisztulást, felfrissülést, 
angyali étkeket, különleges erőteret, békességet és kényeztetést 
ígérnek minden kedves Vendégüknek. Kényeztesse magát a Szi-
dónia Kastélyszállodában Soprontól mindössze 20 km-re, – a 
Fertő Tó közelében – a wellness, a pihenés, az egészség, a konfe-
renciák, esküvők és rendezvények különleges világában

A tökéletes konferenciák  
a Szidónia kastélyszálodában
Bizonyára Önnek is egy sikeres üzlet, egy eredményes tréning 
vagy találkozó jut eszébe a „tökéletes konferencia” szó hallatán. A 
kastélyszálloda segít abban, hogy a hatékony munka szinte kikap-
csolódássá váljon, és megtalálja az ideális konferencia helyszínt. 

Önnek csak a szakmai 
részletekkel kell foglakoz-
nia, a hotel minden mást 
megszervez a kávészünettől a játékos, izgalmas csapatépítő fel-
adatokon át, a jól végzett munka utáni szabadidős programokig.
A 7 hektáros park kiválóan alkalmas teambuilding-ek, outdoor 
programok lebonyolítására.

Álomesküvők
Bizonyára kislánykora óta mindenki sokszor álmodozott élete 
nagy napjáról. A kastélyszálloda munkatársai segítenek a háza-
sulandónak, hogy ezen a felejthetetlen napon a pároknak csupán 
egymásra, szeretteikre, barátaikra kelljen figyelniük. Az esküvő 
megszervezésében teljes körű szolgáltatást nyújtanak: a virágde-
korációtól az esküvői vacsorán át a romantikus nászútig.
Egyedi megoldások – örök pillanatok: a Párok élő emléket állít-
hatnak szerelmüknek! A kastélyparkban, az úgynevezett „Sze-
relmesek Sétányán” az esküvői ceremónia után ültethetnek el 
egy csodaszép fát. A fa mellé elhelyezett kis réztáblán jelölik a 
„Nagy Nap” dátumát, illetve az ifjú pár nevét.

Fotó: Jaksa Tímea

Fotó: Jaksa TímeaFotó: Végel Dániel
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A 
 röjtökmuzsaji hotel a ven-

dégvisszajelzések alapján a Luxury 
Historical Hotel különdíját hozhat-
ta el október 29.-én este, a Dohában 
megrendezett gálán. A Szidónia Kas-
télyszálloda elmondhatja magáról, 
hogy ezen a rangos eseményen a ta-
valyi évben elsőként lett díjazott Ma-
gyarországról. 

A díjról
A World Luxury Hotel and Spa 
Awards versenyében a világ szállo-
dái mérik össze erejüket, mégpedig a 
vendégek tapasztalatai alapján. Idén a 
befutók közé a szavazatot leadó ven-
dégek a magyar Szidónia Kastélyszál-
lodát ismét beszavazták. A 2016. évi 
dohai gálán a „Luxury Historical Ho-
tel” cím után járó díjat a hotel ügyve-
zetője, Bánkuty Orsolya vehette át, aki 
elmondta „Büszkeség számunkra idén 
ismét ez a díj, amit kedves vendége-
inknek, és a fantasztikus kollégáknak 
köszönhetően tarthatunk újra a ke-
zünkben”. 
A szállodaipar Oscar-gálájának tar-
tott World Luxury Hotel and Spa 
Awards díjainak különlegessége, hogy a luxusszállodákat és 
gyógyfürdőket, illetve azok szolgáltatásait itt maguk a vendégek 
osztályozzák, értékelik saját élményeik alapján. A versenyben, 
számos kategóriában és a Föld minden pontjáról nevező prémi-
um hotelek és spák közül így csak azokat értékelik, amelyeknek 
korábbi vendégei a legtöbb szavazattal erősítik meg azok kivá-

lóságát. Vagyis a 2006-ban alapított, 
és a vendégek döntése alapján odaítélt 
World Luxury Hotel and Spa Awards 
egyfajta fokmérő a turizmusszektor-
ban, az egyes kategóriákban megszer-
zett győzelem pedig csak tovább emeli 
a díjazott szállodák, fürdők ázsióját.
A különleges díjat a röjtökmuzsaji 
Szidónia Kastélyszálloda nem először 
szerezte meg. 

Klasszikus értékek izgalmasan 
csomagolva Röjtökmuzsajon,  
a Szidónia Kastélyszállodában
Az eredeti szépségét őrző röj tök mu-
zsa ji Szidónia Kastélyszállodában 
nagy hangsúlyt fektetnek a teljes ki-
kapcsolódást biztosító, családias, 
meghitt légkör megteremtésére. A va-
laha nemesek által lakott épületet egy 
7 hektáros, csodálatos park öleli kör-
be, ami csak tovább erősíti a ház atmo-
szféráját és stílusát. Évszázados tölgy-
fák sorakoznak a parkban, teniszpálya, 
ping-pong, tollaslabda pálya, emellett 
egy Szidónia Vitál Fürdőház névre ke-
resztelt spa, valamint egy építészeti re-
mekmű, a Hajós Alfréd által tervezett 

kültéri medence várja a vendégeket a kastélyparkban. Egy igazi, 
sokoldalú, szerethető helyszín- esküvők, konferenciák, családi pi-
henések tökéletes helyszíne. 

Szidónia Kastélyszálloda
H-9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 37.

Tel.: +36 30 332 0163 · www.szidonia.hu 

Második alkalommal magyar kastélyhotel-győzelem  
a luxusszállodák versenyében

Nemzetközi mezőnyben,  
a világ kedvenc luxusszállodáinak 

versenyében bizonyított ismét 
a magyarországi  

Szidónia Kastélyszálloda,  
melyet idén is a World Luxury 

Hotel and Spa Awards  
legjobbjai közé választottak

Bánkuty Orsolya (balra) a díjátadón

Tudta Ön...? 
A világ kedvenc luxusszállodáinak versenyében bizonyított a magyarországi Szidó-
nia Kastélyszálloda, a World Luxury Hotel and Spa Awards legjobbjai közé választották. 
A  röjtökmuzsaji hotel a vendégvisszajelzések alapján a „Luxury Wedding Destination” 
(Legszebb esküvői helyszín) különdíját hozhatta el a 2015. október 24-én a Hongkongban 
megrendezett gálán.

Fotó: Jaksa Tímea Fotó: Végel Dániel
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DANUBIUS AJÁNDÉKKÁRTYA
A tökéletes karácsonyi meglepetés, mellyel a választás szabadságát is ajándékba 

adja. Lepje meg vele szeretteit, munkatársait vagy üzleti partnereit, akik szabadon 

eldönthetik, melyik élményt választják!

Szállodai 
élmények 
karácsonyra

Az ajándékkártyát tetszőleges összeggel feltöltve 

megvásárolhatja bármelyik Danubius szálloda 

recepcióján vagy weboldalunkon.

 weLLNeSShÉTvÉge

 fRISSíTő mASSzÁzS

 gYeRTYAfÉNYeS vAcSoRA

 fITNeSzBÉRLeT

Rendezveny Magazin Advent A4.indd   1 11/21/16   2:41 PM
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Jubileum

2016. a Hotel Lycium****-  
Kölcsey Központ  

nagy éve

2016. rendkívüli év volt a Hotel 
Lycium****  Debrecen  életében,  hiszen 
a szálloda a Kölcsey Konferencia Köz-
ponttal együtt idén ünnepelte meg-
nyitásának 10. évfordulóját. A szálloda 
vezetősége különleges rendezvények-
kel és egyedülálló kedvezményekkel 
készült a jubileumra.

Újdonságok: kreatív csapatépítés, „Bazi nagy” 
céges parti, nosztalgia kávészünetek
A szálloda vezetősége új kínálattal is készült az idei szezonra: 
nosztalgia kávészünetet biztosítottak különleges „békebeli” kí-

nálattal rendezvényekre, valamint új csapatépítő 
programokat ajánlanak a céges tréningekre érke-
zőknek rejtélyes városnézéssel, misztikus menü-
vel és Hotel Krimi nyomozással. 
Új és izgalmas indoor és outdoor programok, ad-
renalin-növelő csapatjátékok, kitűnő vendéglá-
tás, wellness-program és egyedi ötletek várják a 
vállalati és csapatépítő rendezvények résztvevőit. 
A termek sokféleségének köszönhetően a komp-

lexum tökéletes helyszín egy év végi céges rendezvény lebonyo-
lításához akár elegáns, nagy létszámú gálavacsorákról, akár 
meghitt, kisebb létszámú eseményekről, vagy akár egy szuper 
hangulatú céges buliról legyen szó. 

danubiushotels.hu/ajandekkartya

DANUBIUS AJÁNDÉKKÁRTYA
A tökéletes karácsonyi meglepetés, mellyel a választás szabadságát is ajándékba 

adja. Lepje meg vele szeretteit, munkatársait vagy üzleti partnereit, akik szabadon 

eldönthetik, melyik élményt választják!

Szállodai 
élmények 
karácsonyra

Az ajándékkártyát tetszőleges összeggel feltöltve 

megvásárolhatja bármelyik Danubius szálloda 

recepcióján vagy weboldalunkon.

 weLLNeSShÉTvÉge

 fRISSíTő mASSzÁzS

 gYeRTYAfÉNYeS vAcSoRA

 fITNeSzBÉRLeT

Rendezveny Magazin Advent A4.indd   1 11/21/16   2:41 PM
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Az igazi „Love story” nálunk kezdődik el
2016. április 30-án elindult az esküvői szezon is, évről évre több 
ifjú pár esküszik örök hűséget a Kölcsey Központban. 4 helyszín 
– 4 stílus szerepel a kínálatban, nagyon népszerűek a tetőtera-
szon rendezett esküvői szertatások a Nagytemplom varázslatos 
panorámájával, mely különösen a külföldi – magyar párok köré-
ben vonzó. Az előző évi esküvői szezonhoz képest idén nagyobb 
volt az igény a különlegesebb ételekre és menüsorokra, az egye-
dibb dekorációkra, valamint a tematikus esküvőkre. 

Rekordszámú rendezvény a tavaszi 
konferenciaszezonban
Hazánk 2. legnagyobb és legmodernebb konferenciaközpontja a 
2016-os tavaszi rendezvényszezonban elsősorban orvosi és tudo-
mányos konferenciák számára adott otthont. A legnagyobb kon-
ferencia a Magyar Diabetes Társaság XXIV. Kongresszusa volt. 

A rendezvény több mint 1000 résztvevővel, és rekordszámú kiál-
lító részvételével zajlott április 28-30. között a Kölcsey Központ-
ban. Nagy érdeklődésre tartott számot az esemény, a közel 30 ki-
állító sorai között számos neves gyógyszeripari cég képviseltette 
magát impozáns standokon. 

Egyedi tematikájú események
Az idei tapasztalatok szerint egyre egyedibb tematikát igényel-
nek a visszatérő események. A DROP6 Debreceni Reumatoló-
giai Oktatási Program 300 fős kongresszusa alkalmával például 
külső helyszínt is bevont a Hotel Lycium vendéglátás csapata a 
programba. A februárban megrendezett eseményen a Nagyerdei 
Stadionban futball tematikájú rendezvénnyel lepték meg a részt-
vevőket, melyen az ételeket a híres Loki futballisták kedvencei-
ből válogatták, a felszolgálók a csapat mezében szolgáltak ki, az 
asztalközepek Loki sálakból készültek és étkezés közben a stadi-
on panorámáját élvezhették a résztvevők. 
A különlegességek között kell még megemlíteni a Diabetes kon-
ferencia alkalmával a Kölcsey Központ szomszédságában lévő 
Baltazár Dezső téren felállított 400 fős sátrat is.
Az idei év legnagyobb gálavacsorája a Debrecen Város báljának 
700 fős vacsorája, melynek érdekessége a különleges menüsor és 
műsor, valamint az exkluzív dekoráció volt. A tavaszi szezonban 
közel 10 000 fő vett részt a különféle konferenciákon, az összes 
megvalósult rendezvény pedig közel 200 volt.
A tavaszi rendezvényszezonban megrendezett események között 
meg kell még említenünk a XVII. Debreceni Fogászati Napokat, 
az MSZÉSZ keleti régiójának ülését, a Magyar Nőorvos Társaság 
Északkelet-Magyarországi Szekciójának Tudományos Ülését, és 
a Debreceni Kardiológiai Napokat.

„Love story”

Jubileum
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nap teljes teltházat eredményezett a szállodában. Márciusban a 
Junior Műkorcsolya és Jégtánc Világbajnokság, valamint a Cso-
konai Színházban idén is megrendezett Kortárs Magyar Drá-
mák Fesztiválja (Deszka) biztosított 10 nap teljes foglaltságot. 
A Nagytemplom előtti téren szeptember 9. és 11. között Európa 
legjobb 18 éven aluli fiú és lány 3×3-as kosárlabdázói küzdöttek 
a kontinensbajnoki címért. Ezen sportrendezvény résztvevői 4 
éjszakán keresztül vették birtokba a szálloda teljes szobakapa-
citását.
Az idei konferenciaszezon egészen decemberig kitolódik a Köl-
cseyben, hiszen ekkor kerül megrendezésre a Magyar Klinikai 
Farmakológusok 18. Kongresszusa. Decemberben 50-600 fő 
közötti céges év végi és karácsonyi partikat szervezünk és ké-
szülünk egy újabb fergeteges szilveszterre, ezúttal Gáspár Laci-
val. A jövő évünk is konferenciákban gazdagnak ígérkezik, de 
az év első két hónapjában a rendezvények palettáját jelentősen 
színesítik a különböző civil szervezetek által rendezett bálok, 
melyeknek a Kölcsey Központ Nagyterme és Bálterme ad majd 
otthont.

Hotel Lycium****-Kölcsey Központ Debrecen
4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.

+36 52 506 600
hotel@hotellycium.hu
www.hotellycium.hu

Egyedülálló gasztronómiai élmények  
– Legendák Éjszakája 
A Hotel Lycium**** 2016-ban ünnepelte megnyitásának 10 éves 
évfordulóját, ennek apropóján egyedülálló élményvacsorát tar-
tottak a szálloda Átrium éttermében. A Legendák Éjszakáján le-
gendás debreceni séfek: Boros László, Fábián András és Fehér 
Gábor utánozhatatlan finomságait kóstolhatták meg az érdeklő-
dők. Az este fő vendégei, a legendák, olyan híres debreceni che-
fek voltak, akiknek neve  fogalom nemcsak szakmai körökben, 
hanem az egész városban és a város határain kívül is. 

Kongresszusok hetente
Az őszi szezon szeptemberben az Interdiszciplináris Pszichiátri-
ai Konferenciával indult. Október és november folyamán hetente 
követték egymást a különböző, főleg orvosi témájú konferenciák, 
közöttük a XIX. Kórházhigiénés Ankét, a XXIII. Magyarorszá-
gi Egészségügyi Napok és a Debreceni Aneszteziológiai Napok. 
Külön említést igényel a Magyar Urológus Társaság Konferen-
ciája, melynek gálavacsoráján különleges Halloween dekoráció 
és jelmezek fogadták a résztvevőket. A nem orvosi tematikájú 
konferenciák sorából kiemelkedik a Nemzeti Közlekedési Napok 
2016-os konferenciája, mely idén is  600 fő részvételével zajlott. 
November 5-6-án az Őszi Debreceni Esküvői Kiállításhoz csat-
lakozott a Hotel Lycium esküvői nyílt napja, melyen kö-
zel 300 látogató vett részt, és közel 50 pár tekintette meg 
a komplexum 4 különböző stílusú esküvői helyszínét. 
Szállás tekintetében az eddigi adatok szerint elsősorban 
a január, február, valamint a május és az október hóna-
pokban volt kiemelkedő hatása a nagyobb konferenci-
áknak az üzleti szálloda foglaltságára. A konferen-
cia résztvevők számára kiadott szobák számát 
tekintve az október volt a legerősebb hónap 
10 éjszaka teljes teltházzal. Két mezőgaz-
dasági témájú konferencia januárban 6 

Halloween

Jubileum
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Rendezvény magazin nemzetközi híreinek
szerkesztője és online felülete

Kis befektetéssel, még kevesebb rizikóval  rövid 
ideig jelenik meg egy termék / szolgáltatás egy 
adott helyen. Ez röviden a pop-up. Pofonegysze-
rű képlet. A fizikai kontaktus a vevőkkel lehető-
séget  teremt egy márkának arra, hogy  jobban 
megismerje a közönségét és szorosabb kapcso-
latot építsen velük. Sokkal hatékonyabb megol-
dás ez, mint ha valaki csak hirdeti magát.

M 
inden területen érezhető, hogy a brandek különleges él-

ményekkel, érzésekkel próbálnak közelebb kerülni a vevőkö-
rükhöz, a potenciális vásárlóikhoz. A pop-up alkalmas platform 
arra, hogy egyedi, extra úton közelítsen egy márka az érdeklődő 
közönség felé. Nem is kérdés, hogy a pop-up kiváncsiságot, vá-
gyat alakít egy brand köré. A vevőket vonza az exkluzivitása, az 
„aki lemarad, kimarad” koncepcióval olyan kívánatossá teszi a 
márkát és eléri, hogy beszéljenek róla. Úgy tűnik, a pop-up most 
már egy alap marketing eszközzé vált.
A kérdés most már csak az, hogy a mai fogyasztó világban meny-
nyire vagyunk telítettek és vajon az emberek nem válnak-e ide-
jekorán érzéketlenné, egyszerűen csak figyelmen kívül hagyva a 
brand által olyan gondosan előkészített eseményt.
A pop-up üzletek, események megragadják a figyelmet, ha elég 
kreatívak és egyediek, még az egyéb, drága marketing megoldá-
sokat is háttérbe szoríthatják. De sosem szabad elfelejtenünk egy 
örök igazságot: a kevesebb néha több.
Példaként pár ötletes pop-up megoldást mutatunk a világ külön-
böző pontjairól. 

Pop-up gasztroélmények

Akik valaha kipróbáltak egy különleges vacsorát valami megle-
pő módon, vagy időben, vagy helyszínen, azok kevésbé vágynak 
utána egy átlagos városi étterembe.

n A Legfrissebb
Napjainkban egyre erősebb hangsúlyt fektetünk az egészséges 
étkezésre, illetve arra, hogy az ételek amiket fogyasztunk a lehe-
tő legkevesebb mesterséges folyamaton essenek át, minimálisra 
csökkentve az adalékanyagokat. A közvetlenül a termelőktől való 
vásárlás, a fenntarthatóság még a legmenőbb séfek számára is ki-
emelkedően fontos. Erre alapozva az ’Outstanding in the Field’ 

szervezet 2015-ben 
84 vacsorát szerve-
zett 30 különböző 
termőföldön, szó 
szerint közelebb 
hozva a fogyasztót 
az élelmiszerhez. 
Gyakorlatilag egy 

remek lakomát tartanak a zöldségek és gyümölcsök természetes 
környezetében, a mezőn vagy egy szántóföldön. Mindenesetre, 
aki az Anyatermészetben szervez ilyen jellegű eseményt, annak 
számolnia kell a házigazda szeszélyességével, azaz nem árt, ha 
van egy B terv eső esetére.

n A Skandináv
Ha valaki szeret szofisztikált vacsoracsatákat szervezni a haver-
jaival, de túl kicsi a lakása ehhez, vagy épp hidegrázást kap a 
szervezéstől, és nem mellesleg Londonban volt szeptemberben, 
az kipróbálhatta a legismertebb svéd, az IKEA DIY pop-up ét-
termét. 19 vendéget hívhatott magával és igazi Skandi-ihletésű 
ebéddel vagy vacsorával nyűgözhette le a barátait 38 szerencsés 
londoni, 2 hét leforgása alatt és mindezt teljesen ingyen. És hogy 

mi ebben az érdekes? Gyakorlatilag a menü kiválasztását köve-
tően, egy sous-chef segítségével a barátaikkal együtt főzhették 
meg a saját vacsorájukat egy teljesen felszerelt helyen, mintha 
csak otthon lennének, és ráadásul még a mosogatással sem kel-
lett törődniük. 

n A Legmagasabb
Ha csak egy kis időt is töltesz a neten különleges étkezési lehe-
tőségek után kutatva, akkor hamarosan biztosan találkozol a vi-
lág valamelyik táján egy daruról lógó vacsoraasztallal. A belga 
Dinner in the Sky fantasztikus élményt nyújt világszerte. 
A Dinner in the 
Sky csapata idén 
júniusban ünne-
pelte a cég 10. szü-
letésnapját, ami ne-
kik nem jelentett 
magaslabdát, az 
égig emelték újra 

Vajon mennyire unjuk már a pop-up témát?
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Hírek a nemzetközi rendezvényszervezés világából

a vendégeiket. Brüsszelben, az ’58-as Világkiállításra felállított 
Atomium épülete előtt a 10 évnek megfelelően 10 db darut ál-
lítottak fel, ahol a kivételes szerencsében részesülő vendégek 10 
különböző Michelin csillagos séf által elkészített 5 fogásos me-
nüt kórtolhattak 50 méter magasan. 

A szervezők azokra is gondoltak, akik nem mertek a levegőben 
lógva vacsorázni. Őket egy alternatív party pavilon várta a föld-
szinten. Semmi sem volt a véletlenre bízva a brüsszeli ég alatt.

n A Legtrükkösebb
Néhány esemény alapból óriás előnnyel indul. Ilyen például a 
Maldív szigeteken a Six Senses Laamu hotel, ahol a szállóven-
dégek személyre szabott pop-up vacsorára jelentkezhetnek. Az 

egész attól egyedülálló, hogy a vendégeknek az utolsó pillanatig 
fogalmuk sincs, hogy mit és hol fognak enni. Az esemény regge-
lén a résztvevők megkapják a meghívót és különböző rejtvények 
megoldásával jutnak el a vacsora titkos helyszínére. Szerveztek 
már mediterrán lakomát bekötött szemmel egy boros pincében, 
vagy fish and chips vacsorát egy buja kertben. Minden sokkal kí-
vánatosabb, ha egy kis titokzatosság veszi körül. 

Pop-up üzletek 

Olyan ötletek valósultak meg egy-egy kísérlettel, melyek első 
hallásra teljesen elvetemült őrültségnek tűntek, ennek ellenére 
visszatérő, és sikeres vállalkozásokká fejlődtek.

n A Leghűvösebb 
Tulajdonképp nem is igazán üzletről beszélhetünk, hanem az 
első olyan pop-up élményszolgáltatásról, ami széleskörben vált 
híressé viszonylag gyorsan – és ez nem más, mint Svédország-
ban (ismét a Skandinávok!) az Icehotel. 1989 óta minden télen 
újjászületik; a jég, melyből felépül a Torneälven folyóból szárma-
zik, és amikor a szálloda nyáron elolvad, a víz ide is tér vissza. 
A hotel nem csupán szálláshely, hanem igazi művészeti alkotás; 
minden évben körülbelül 40 alkotóművész gyűlik össze, hogy ha 
nem is szó szerint maradandót, de mindenesetre emlékezeteset 
alkossanak. 

Ha fantáziavilágot teremtünk, nem árt, ha egy kis darabot meg-
tartunk a realistább vendégeknek is. Az Icehotelben tartanak 
fent meleg, hagyományos szobákat is, mert felismerték, hogy a 
jeges ágy látványába egyesek beleremegnek.

A Legcukibb
Előfordult már, hogy vásároltál egy játékot a kutyádnak, majd 
kiderült, jobban érdekli a csomagolás, mint maga a tartalom? 
A Bark&Co, a BarkBox megálmodója (minden hónapban meg-
újuló, különböző tematikus játékokat és rágcsákat tartalmazó 
doboz kutyáknak) erre a kérdésre kínált megoldást. New York-
ban 2016 júniusában egy héten keresztül kipróbálhatták a gaz-
dik, milyen az, amikor a technológia biztosítja, hogy a kutyánk 
is és mi is elégedettek legyünk a játék kiválasztásával. A kutyák 
RFID-alapú mellényeket kaptak, melyek segítségével követni le-
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hetett, hogy mivel játszottak a legtöbbet. A tulajdonosok meg-
vizsgálhatták az eredményt és a kedvenc játékot az eseményre 
fejlesztett mobil applikáción keresztül megvásárolhatták. Ma 
már szinte elengedhetetlen, hogy különböző okos technológi-
ákat, alkalmazásokat, és a közösségi médiát is felhasználjuk az 
eseményeinken. Azért azt nem lehet kihagyni, hogy ez a buli ki-
verte a cukiságbiztosítékot.

Pop-up események 

n A Legvalóságosabb 
Nem minden esemény konferencia vagy party. Egyes események 
a mindennapi életben köszönnek vissza. Mint ez a kreatív pél-
da. Egy londoni székhelyű reklámügynökség, a Wieden + Ken-
nedy meg akarta mutatni a járókelőknek, hogy milyen náluk 
dolgozni. Az biztos, hogy sokkal szórakoztatóbb, mint a home-
office. Egy grafikusművész alakította ki az iroda kirakatát, ami-
ből egy rajzfilmszerű enteriőrt teremtett. Az alkalmazottak fel-

váltva dolgoztak a díszlet előtt egy pár hétig, és aki nézni akarta 
őket, az az ügynökség honlapján keresztül élőben követhette a 
webkamerán keresztül. Bár az nem pontosan derült ki, mi volt a 
cél ezzel az akcióval, gyaníthatóan csak egy kis hírverés, mégis 
nagyon ügyesen használták ki az emberek kiváncsiságát, azt a 
vágyat, hogy a színfalak mögé pillanthassunk. A sikert az is segí-
ti, ha nem vesszük mindig túl komolyan magunkat.

n A Legszokatlanabb párosítás
Egy igazi séf tudja, hogy az étel kinézete majdnem olyan fon-
tos, mint az íze. Az étel színvilága, annak harmóniája a tányér-

ral vonzóbbá tudja tenni a fogyasztóknak. Ez az egyetlen kap-
csolat, amire gondolni lehet a Pantone és pop-up Pantone Café 
között, ami idén nyáron másodszorra is megjelent Monacóban. 
Nem festették be Pantone színekkel az ételeket, italokat, hanem 
az egyszerűbb utat választva, a termékeket a hozzájuk passzoló 
színek alapján nevezték el. Az egész kávézó egy nagyon izléses, 
figyelemfelkeltő vizuális kinyilatkoztatás, ami nagyon sok 
Instagram/FB posztot generál. Ebben az esetben, amikor nagyon 
jó képi világot kínálunk, és jó fotók készíthetők, akkor érdemes 
hagyni, hogy a szájról-szájra, képről-képre Instagram / FB posz-
tokon keresztül induljon el a siker felé a megoldásunk.

n A Legkockább
Az Electrolux 2009-ben indította útjára utazó éttermét, melyben 
a legújabb konyhai fejlesztéseit mutatta be pop-up könyezetben. 
A párizsi premiert köve-
tően Brüsszelbe vándo-
rolt, majd 2012-ben Milá-
nóban landolt a Dómmal 
szemközti épület tete-
jén a Cube, a kocka ala-
kú mini-gasztrobarlang. 
Ez a lenyűgöző, idősza-

kos hely 18 vendéget tud 
egyidőben kiszolgálni egy 
látványkonyhával, és ter-
mészetesen Michelin csil-
lagos séfekkel. A letisztult 
skandináv stílus remekül 
kombinálható a lenyű-
göző látvánnyal, ami az 

üvegfalon át tárul a vendégek elé. Képzeld el mindezt Európa 
nagyvárosaiban. 

Konklúzió

Ezek a pop-up események nem feltétlen a legdrágábbak, és egyi-
kük sem vetett be tűzijátékot vagy különjáratot a Holdra. De 
amit kínáltak, üzentek, azt viszonylag könnyű megérteni. A lé-
nyeg, hogy rövid ideig, meghökkentő helyszínt, vagy ötletet fel-
használva válik igazán ütőssé egy pop-up megjelenés. Minél 
tovább rágjuk a csontot, annál többet veszít az érdekességéből, 
exkluzivitásából. 

Forrás: eventmanagerblog.com, reuters.de,  
dezeen.com, psfk.com, wklondon.com, news.boevent.hu

Hírek a nemzetközi rendezvényszervezés világából
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Buda központi részén elhelyezkedő szállodánk egyedülálló üvegfalú különterme  
és csodálatos belső kertje ideális helyszín céges tréningek, előadások,  

termékbemutatók, családi és baráti rendezvények lebonyolítására.
Szobáink kényelmes pihenést biztosítanak a rendezvény résztvevőinek!

Hotel Mediterrán
1118, Budapest, Budaörsi út 20/a

Tel.: +36-1-372-7020 Fax: +36-1-372-7021
www.hotelmediterran.hu
sales@hotelmediterran.hu

Mediterrán Hotel 2015 1_1.indd   1 2015.08.12.   13:59
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Az EVENTER.HU szerkesztésében

MICE-szeminárium a Szállodaszövetség közgyűlésén
A céges rendezvények kiemelt kérdésként szerepeltek a Magyar 
Szállodák és Éttermek Szövetsége november 23-24-i őszi köz-
gyűlésén a bükfürdői Hotel Caramellben. A konferencia- és ren-
dezvényszervezés trendjeiről, nehézségeiről illetve a megbízók 
leggyakoribb elvárásairól tartott előadást a Microcosmos, va-
lamint a Premium Incoming ügyvezetője Rácsai Ágnes, illet-
ve Jávorkai Péter. Az előadások után kerekasztal beszélgetésen 
részletezték a MICE területének kérdéseit, s külön is kitértek a 
budapesti és vidéki helyzet eltérő kihívásaira. A közgyűlésen a 
Szállodaszövetség 557 tagjának közel fele, 250 cégvezető és más 
vezető szakember vett részt. Niklai Ákos elnök áttekintette az 
elmúlt másfél évtized történéseit, s rámutatott, hogy ez idő alatt 
a vendégéjszakák számának 70 %-os növekedése meghaladta a 
szobakapacitás 42%-os emelkedését. A javuló forgalmi adatok 
mellett a gondok között említette, hogy az átlagos szobaár-nö-
vekedés nem tudta az inflációt meghaladni, vagyis reálértéken 
stagnálnak az árak. Az előrejelzések szerint jövőre várhatóan to-
vább erősödik a belföldi kereslet, a külpiacokat tekintve a szom-
szédos országokból erősebb, a nyugati államokból mérsékeltebb 
növekedésre számítanak. Érdekességként említette, hogy bár 
még mindig a németek jönnek a legtöbben, de 2000 óta csaknem 
a felére esett vissza a német vendégéjszakák száma, s elgondol-
koztató, hogy sem Ausztriában, sem pedig Csehországban nem 
csökkent a német turisták száma. Ugyanakkor egyre többen jön-
nek hozzánk Csehországból, Romániából és Lengyelországból. 
Niklai Ákos a közgyűlés előtti nyilatkozatában udvariasan meg-
állapította, hogy néhány évenként váltás van a turizmus, illetve 
a nemzeti marketingszervezet irányításában. Rámutatott, hogy 
az új Magyar Turisztikai Ügynökséghez nyitottan és konstruktí-
van közeledtek, de az MTÜ vezetőivel még nincs olyan bejáratott 
kapcsolatuk, mint a korábbiakkal, bár biztatóak a tárgyalások a 
területet irányító kormánybiztossal. Bienerth Gusztávval a köz-
elmúltban személyesen 13 különböző témát sikerült megvitatni. 
Niklai Ákos kitért a szövetség érdekképviseleti munkájának két 
‚forró’ pontjára, a közösségi szállásmegosztók tevékenységének 
megfelelő szabályozására, valamint a turizmus-vendéglátás fel-
sőfokú oktatásának drámai helyzetére, például arra, hogy egy 
EMMI-rendelet a jövőre kezdő hallgatók gyakorlati képzését az 
eddigi fél évről 3 hónapra csökkentette. 

(Turismus.com.)

Repülőterek képviselőinek tanácskozása Budapesten

A Budapesti Repülőtéri Régió Klaszter látta vendégül novem-
ber 10-én és 11-én az európai repülőtéri térségeket összefogó, 
brüsszeli székhelyű Airport Regions Conference (ARC) féléves 
értekezletét. Az ARC olyan európai regionális és helyi önkor-
mányzatok aktív együttműködése, amelyek területén vagy a kö-
zelében nemzetközi repülőtér található. Ughy Attila, a XVIII. 

kerület, Pestszentlőrinc‒Pestszentimre polgármestere üdvözöl-
te, hogy a mostani konferenciának Budapest ad otthont. Kö-
szöntő beszédében rámutatott, hogy a repülőterek a XXI. szá-
zadban már nem pusztán az utas- és áruszállítás bázisai, hanem 
komplex közlekedési csomópontok és szolgáltató központok, 
amelyek jelentősen meghatározzák egy-egy terület, régió gazda-
sági erejét és teljesítményét. A tanácskozás második napján kon-
ferenciát rendeztek Branding airport regions – repülőtéri régiók 
márkázása – címmel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1-es 
termináljában. A polgármester rámutatott, hogy a  Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtéren az utasszám növekedése várhatóan az  
idén is jobban nő, mint a globális átlag, és meghaladja 10 száza-
lékot. A Nemzeti Befektetési Ügynökség elnökhelyettese, Papp 
István elmondta, hogy a nemzetközi befektetők részéről nagy 
az érdeklődés Közép-Kelet-Európa iránt. A Nemzeti Befekteté-
si Ügynökség (HIPA) tavaly 67 sikeres befektetési projektet zárt 
le és a programok eredményeképpen megközelítőleg 15 ezer új 
munkahely jött létre. Hozzátette, hazánk kedvező földrajzi fek-
vése önmagában csak akkor jelent versenyelőnyt, ha párosul egy 
fejlett, korszerű szállítmányozási-közlekedési infrastruktúrával. 
Papp István emlékeztetett rá, hogy Budapesten továbbfejlesztik 
a gyorsforgalmi úthálózatot és a vasúti közlekedés és szállítmá-
nyozás tekintetében is jó helyzetben van Magyarország. A légi 
közlekedésben és a szállítmányozásban viszont vannak lema-
radásaink. A budapesti reptéri infrastruktúra hazánk gazdasá-
gi potenciáljához és Budapest turisztikai vonzerejéhez képest 
fejletlen. Ebben a felzárkóztatásban segít a Budapesti Repülő-
téri Régió Klaszter kezdeményezés. Hazánk az elmúlt 10 év-
ben elérte, hogy Közép-Kelet-Európa gyártási központjává vált. 
A következő célkitűzés, hogy Közép-Kelet-Európa innovációs 
központjává váljunk. Ehhez nagyobb hangsúlyt kell fektetni a 
kutatás-fejlesztésre. 

(Orientpress.hu)

Csapatépítés a szabadban – akár télen is!
A mind népszerűbb csapatépítő tréningek trendjéről, legjobb 
programjairól ír a Travelo. Átlagosan egynapos programok 
ezek, bár a kis- és közepes vállalatoknál jellemzőbb az, hogy vi-
déki több napos csapatépítést szervezzenek, a nagyobb, multi 
cégek általában egy napra viszik el dolgozóikat, sőt, néha csak 
három-négy órára korlátozódik a program. Mihalovics Niko-
lett rendezvényszervező elmondta, a legnépszerűbb programok 
képzeletbeli dobogójának legfelső fokán a borkóstolók és a kö-
zös főzések állnak, s télen ideális megoldás lehet az élmény-disz-
nóvágás. Mórocz Melinda, a Confhotel Event kreatív igazgatója 
szerint a gasztroprogramok mellett „a különböző nyomozáson 
alapuló feladatok (akár egyszerű nyomkereséssel, akár beépí-
tett színészékkel), a városfelfedező és kincskereső játékok, de a 
sárkányhajó bajnokság, a lézerharc vagy Trabant rally is olyan 
örökzöld csapatépítő program, ami úgy tűnik, soha nem megy 
ki a divatból. Hozzátette: egyre gyakrabban fordul elő, hogy va-
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lamilyen közös alkotásra vágynak a résztvevők. Nem versenge-
ni szeretnének egymással, hanem valami közös dolgot létrehoz-
ni. Ilyenkor az adott cég profiljához leginkább passzoló alkotó 
tevékenységet találnak ki. Ez lehet akár festés, közös építkezés, 
vagy akár egy film elkészítése, lényeg, hogy kézzel fogható ered-
ményhez tudják őket juttatni. Mihalovics Nikolett is úgy látja, 
hogy a csapatépítések kínálatában a közös alkotás, azon belül 
is a paint coctail, avagy fess neki program az egyik legnépsze-
rűbb újdonság. Ennek lényege, hogy sűrű ecsetvonások közepet-
te építhetjük a közösségi szellemet néhány koktél társaságában. 
Cégeknek bárhol megszervezik a festős-iszogatós bulit, így kér-
hetnek akár valami festői kültéri helyszínt is. Budapest mellett 
öt vidéki nagyvárosban léphetnek az alkotás mezejére a kreatív 
érdeklődők. Ha pedig kevésbé művészi a csapat, viszont imád-
ják a rejtvényeket, és nem bánják, ha megfejtésükhöz az utcá-
kat kell járniuk, akkor a Teamvision programja a csábító. Így 
például kalandos formában, iPaddel 
a kézben fedezhetjük fel a zegzugos 
Budapestet. Van, hogy James Bond 
nyomába eredve egy kémtörténet-
be csöppennek a résztvevők, és van 
hogy Budapest történelmével lehet 
közelebbről megismerkedni rejt-
vények formájában. Ha pedig a cég 
ülőmunkát végző alkalmazottait 
szeretnék adrenalinpumpáló külté-
ri programmal csapattá kovácsolni 
még a tél folyamán, akkor jó ötlet le-
het kizökkenteni őket egy kis autóká-
zással. A modern és a retró járgányok 
is jó mókát ígérnek: sok helyütt lehet 
dzsiptúrákban részt venni, akár ne-
hezebb terepen, így mocsaras vidé-
ken, máshol pedig Trabantokat lehet 
gyűrni. Ezután jöhet egy borkóstoló, 
aztán a kalandokat kipihenhetik egy 
olyan hotelben, ahol másnap reggel 
még ki lehet élvezni a wellness rész-
leget, míg a munkatársak magukhoz 
térnek az izgalmaktól. A csapatépítő 
programok közt viszonylag újdon-
ságnak számítanak azok a városi já-
tékok is, amiket eredetileg inkább 
baráti társaságoknak szántak, de ma 
már kisebb cégek is megrendelik ma-
guknak. Ilyenek a szabadulószobák, 
a sörbringázás, a segway bérlés. A 
szakemberek szerint a nagyobb lét-
számú, kb. száz fő feletti csapatépíté-
seknél egyre nagyobb az igény olyan 
programokra, amelyek üzenetet, ér-
téket közvetítenek. Ilyenek például 
a karitatív csapatépítések, amikor a 
cég alkalmazottai valamilyen társa-
dalmilag hasznos, önkéntes munkát 
végeznek.

(Travelo)

4 magyar étterem a legjobbak között 
A világ legjobb 1.000 étterméről döntöttek francia kulturális in-
tézmények, amikor tavaly létrehozták a La Liste nevű globális 
éttermi rangsort, amelyben a résztvevő 61 országból meglepe-
tésre 113-mal csak ezüstérmet szereztek a francia vendéglátóhe-
lyek, hiszen a japánok 3-mal több szavazatot kaptak. A legjobb 
az idén a tavalyi 4. helyezett, a párizsi Guy Savoy lett: a lehetséges 
100-ból 99,75 pontot kapott. A 2. helyet a tokiói Kyo Aji szerezte 
meg, a 3.-at pedig a new yorki Le Bernandin. A tavalyi győztes, 
a svájci Crissier-eben működő Restaurant d’Hotel de Ville „visz-
szacsúszott” a 9. helyre... Örvendetes, hogy a La Liste 1000-es 
listájába 4 magyar étterem is bekerült, két (5 és 6 éve) Michelin 
csillagosunk: az Onyx (84,75 ponttal) és a Costes (84,5), továbbá 
két újabban befutott vendéglátóhely: az encsi Anyukám mondta 
(83,75) és a budapest VII. kerületi Olimpia (83,5).

(Vendéglátás)

www.rendezvenyhelyszinek.hu
A magyar rendezvény-  
és konferenciahelyszínek  
ONLINE PLATFORMJA
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szakma egészét eléri:
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ügynökségeket
è a nagyvállalatokat

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

A Big Bus Tours a nyitott  tetejű 
városnéző buszok legnagyobb 
üzemeltetője a világon. Jelenleg 
négy  kontinens  18  városában 
kínál  városnéző  túrákat.  A cég 
idén  júniusban  ünnepelte  jubi-
leumi, 25. évfordulóját.

A 
 Big Bus két városnéző szolgáltatást biztosító vállalat, a 

londoni székhelyű Big Bus Company Ltd., illetve a párizsi Les 
Cars Rouges egyesülésével jött létre. Mindkét vállalat több mint 
20 éve tevékenykedett sikeresen a városnéző körutak szerve-
zésében. Azóta számos új desztináció nyílt meg: idén Sydney, 
Brisbane, valamint Darwin lévén újabb kontinensen kezdhette 
meg működését.

Big Bus Tours
25 éve az egyedi városnézésért

A Big Bus filozófiáját találóan foglalja ösz-
sze a mondat, miszerint „Gondolkodj glo-
bálisan, cselekedj lokálisan!”. A siker kul-
csa a városnézés élményének egyedisége, 
a városok különböző karakterének és kul-

túrájának bemutatásával. 
A rugalmasság szintén fontos tényező: a hop-on hop-off szolgál-
tatás lehetővé teszi, hogy az utasok saját igényeikhez igazítsák a 
túrát, hiszen bármelyik megállóban fel-és leszállhatnak.
A Big Bus Tours ahol csak lehet, igyekszik extra szolgáltatások-
kal gazdagítani a látogatók városnéző élményét. Budapesten 
a két napos buszjegy nemcsak a nappali buszos túra korlátlan 
használatát teszi lehetővé, hanem egy éjszakai buszos túrával, 
dunai hajókirándulással és profi idegenvezetők kíséretében szer-
vezett gyalogtúrákkal teszi teljessé a kikapcsolódást. A túra alatt 
23 nyelven elérhető, előre rögzített kommentár közül választhat-
nak a résztvevők. A menetrend szerint közlekedő buszok a fő-
város összes meghatározó látványossága mellett elhaladnak, a 
megállók pedig azok közvetlen közelében kerültek kialakításra, 
a kényelmet is szem előtt tartva.

Big Bus Tours Budapest
1061 Budapest, Andrássy út 3.

Tel.: +36 1 235 00 78
bigbustours.com
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www.maresz.hu

Legyen Ön is a  
MaReSz tagja!

Emlékezhetünk Borsos Józsefre, mint 
a „Borsos és Doctor”, majd „Borsos és 
Varságh” fotográfus-cég társtulajdono-
sára, aki később felhagyott a fotografá-
lással, megvette a „Szép Juhászné” csár-
dát, a hozzávaló épületekkel, és mint 
korcsma tulajdonos halt meg. Hogy azonban ez a Borsos József 
festő is volt, még pedig kiváló festő, azt akkoriban csak némelyek 
tudták, akik még emlékeztek a Nemzeti Múzeumból Eszterházy 
Pál herceg arcképére, főleg a „Bál után” c. zsánerművére, mely a 
Szépművészeti Múzeumban az e korbeli magyar művek közt a 
legkiválóbb alkotás.
Borsos József 1821. december 21-én, Veszprémben született ma-
gyar festőművész, fényképész. Apja Borsos Márton ügyvéd, lap-
szerkesztő és lapkiadó volt. 1837-től Pesten Schöfft József Károly 
tanítványa volt, majd 1840-ben Leopold Kupelwieser osztályá-
ban a bécsi képzőművészeti akadémia hallgatója lett. 1843-ban 
a vízszintes 1. sorban szereplő úr magániskolájába iratkozott át. 
Bécsben élt, de a pesti közönség körében is népszerű volt. Már 
korai képei is – minden mesterségbeli bizonytalanság ellené-
re – jelzik az élettelibb és meleg színeket kedvelő, a megnyerő 
jellegzetesség kidomborítására törekvő festőt. Szinte természe-
tes, hogy Borsos csakhamar keresett arcképfestővé válik, képei 
a Pesti Műegylet kiállításán feltűnést keltenek, elsősorban a fes-
tői előadás melegségével és nem annyira a jellemzés mélységével. 
Művei valami sajátos frissességet árasztanak, amely túlszárnyal-
va az elmélyülést színlelő érzelmességet – e gyakran előfordu-
ló hangulatot a kor arcképein –, töretlen egészséget és erőteljes 
optimizmust hirdetnek. Mindebből fakad, hogy arcképeinek fő 
vonzereje a színes és derűs összbenyomásban, a ruházat anyag-
szerűségének, a tárgyi kellékeknek a szépségében rejlik – eköz-
ben az egyéniség mélyebb ábrázolása kissé háttérbe szorul. 
Mindez már magában rejti későbbi, külsőségessé váló műveinek 
közeledő veszélyét. Borsos Bécs vezető festőivel: Amerlinggel, 
Waldmüllerrel, Pettenkofennel tart fenn baráti viszonyt, de fel-
fogásának sajátos, magyaros jellegét megőrzi.
Hatása művésztársaira nemcsak művészeti, hanem politikai vo-
natkozásban is erős. Pettenkofen az ő révén kezd érdeklődni a 

magyar nép iránt, és Borsossal 
együtt készíti a 48-as ország-
gyűlés megnyitását ábrázoló li-
tográfiáját. Mesterünk ezekben 
az években többnyire Bécsben 
él és ott dolgozik, vonzalma és 
érdeklődése hazája iránt azon-
ban nemcsak az évente hazakül-

A 19. század magyar festői

Borsos József
(1821–1883)

Rejtvény

Mert  Ez az egyetlen érdekképviseleti 
szerv, amely a rendezvényszervező 
szakma minden üzletágát képviseli

Mert  A szövetség a rendezvény-
szervező szakma ismert és elismert 
vezetőin keresztül lobbizik az ágazat 
képviselői számára fontos gazdasági 
és infrastrukturális feltételrendszer 
kialakításáért

Mert  A MaReSz rendezvényein 
lehetőség nyílik a szakma elitjével való 
találkozásra, tapasztalatcserére, üzleti 
kapcsolatok kialakítására

Mert  A szövetség kiemelten 
foglalkozik a jövő szakembereit képző 
oktatás, továbbképzés témakörével

Mert  A szövetség egyik meghatározó 
célja, hogy Magyarország szerepe 
jelentősen nőjön a nemzetközi 
rendezvénypiacon

Mert  A MaReSz tagjai a szakmai 
profizmust és a korrekt üzleti viselkedést 
képviselik

Bővebb információ a belépési feltételekről:

Borsos József - Nemzetőr
1848 - Olaj, vászon, 110,5 x 86,5 cm
Történelmi Képcsarnok,  
Magyar Nemzeti Múzeum
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Vízszintes
1. Megfejtés 12. Betakarító 13. Győr-Moson-Sopron megyei község 15. Juttat-
tam 17. Női név 19. Oroszországi folyó 21. Biztosító társaság 22. Dave …, an-
gol énekes, rock zenész 24. Idegen olaj! 25. A hét vezérünk egyike 27. Bárd 
29. Üres nád! 30. Fosztóképző 32. Óvó 33. Egyéniség 34. Hajó része 36. Rit-
ka női név 37.  Kettőzve népszerű rajzfilmben szereplő sárkány 38. A nátrium 
vegyjele 39. Marc …, T. Rex együttes egykori legendás énekese 40. Ilyen ká-
poszta is van 41. Konyhakerti fűszernövény 43. „Sokasodik” a pénz 44. Európai 
szigetország lakója 45. Mongol méltóság volt 46. Rangjelző 47. … Tamás a Rá-
kóczi-szabadságharcot előkészítő tiszaháti felkelés vezéralakja 49. Fogadalom 
51. Idegen föld! 53. Szállíttató, rendelő (pl. ételt) 55. Gomba is van ilyen 57. „Agy-
töltelék” 58. A feminin rövid alakja 60. Rádől 61. Magyarország röviden 62. Os-
toba 63. Megfejtés

Függőleges
2. Tova 3. Görög-római mitológiából eredő női név 4. Dajka 5. Elpusztítod 6. In-
diai kenyér 7. Pénzautomata 8. NÓ 9. Kiejtett betű 10. Gazdaságosságra uta-
ló előtag az idegen szavak elején 11. Norvégia fővárosa 14. Megfejtés 16. Kijön 
a pénzéből 18. Borókapálinka 20. Bárgyú 22. Teherautó márka 23. Befedi a víz 
26. … Paulo brazil nagyváros 28. Valamely időtől fogva 31. A lakás ezen részén 
található a kép 34. Szilikátásványok közé tartozó ásvány 35. Kopasz 37. Se ez … 
39.  Hím nyúl 40. Ifjúsági szervezet a múlt rendszerben 42. Ez szüli a tolvajt! 
43. A vas vegyjele 46. Látószerve, névelővel 48. Padon betűi keverve 49. EOV 
50. Teniszezéshez szükséges eszköz 52. Bemutató CD vagy kazetta 54. Mag-
vat földbe helyező 56. IOT 58. Szalad 59. Így harap a kutya 62. „Ki-„ellentéte”

Rejtvény

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

dött és kiállított művekben 
mutatkozik meg, hanem 
abban is, hogy a 48-as ese-
mények típusait, alakjait 
megörökíti. Egyik legszebb 
műve, melynek címét a víz-
szintes 63. sor megfejtése 
adja, férfit ábrázoló arc-
kép, amely talán Pest 48-as 
polgármesterét, a függőle-
ges 14. sor megfejtésében 
olvasható urat ábrázolja. 
Hazafias felfogásának jele 
az is, hogy Táncsics nevelt-
jéről, Teleki Sándorról, a 
szabadságharc e talán ka-
landosnak nevezhető alak-
járól fest arcképet, sőt e 
kedvenc modelljét, mint 
emigrációba vonult harcost 
és gyertyagyári munkást is 
bemutatja. De e művein kí-
vül nem tudunk a szabad-
ságharcban való konkrét 
részvételéről, valószínű-
leg nem is volt kiemelke-
dő szerepe, mert 1850-ben 
bántatlanul újra Pesten ta-
láljuk. Visszatér korábbi 
kedvelt témáihoz, az élet-
képekhez, amelyek már 48 
előtt mindinkább a meghitt polgári-családi élet jelenete-
it („Anyai gondosság”, „Álarcpróba”, „Gyógyulófélben” 
stb.) ábrázolták.
Mikor 1861-ben hazatelepedett, társai kitüntető szívesség-
gel fogadták, de ő, ki Bécsben börzejátékon vagyonát el-
vesztette volt, mintha egyetlen célja a vagyongyűjtés volna, 
fotográfus lesz és egészen fotográfus. A műterem fellendül, 
de őt reggeltől késő estig lefogták az üzleti gondok. Az em-
ber meggazdagodott, de a művész meghalt. Borsos pálcát 
tört önmaga felett. Szökött a nyomor elől? Aligha. Itt lé-
lektani rejtély előtt állunk, melyet csakis lélektani alapon 
oldhatunk meg. Elvesztette alig egy évi házasság után sze-
retett feleségét s e feletti bánatában, durva munkába- fojt-
va keservét, keresi a lélekölő mesterséget. Szinte menekül a 
művészet elől s lelkét, titokban, 
önmaga előtt, csak jóval később 
leplezi le. Mikor a fotografálás-
ból megszedte magát, megvet-
te a Szép Juhászné-csárdát, a 
korcsmát bérbe adta, ő maga pe-
dig ott élt visszavonulva 1883-
ban bekövetkezett haláláig.
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Borsos József–Doctor Albert:  
gróf Károlyi István arcképe,  

magyaros ruhában, 1864,  
vizitkártya OSzK, Kézirattár
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Az Európa Csoport éve

A 2016-os esztendő ünnepi hangulatban kezdő-
dött az Európa Csoport  tagjainál, hiszen a Pa-
noráma Deck Hajózási Társaság flottája 20 éves 
jubileumot  ünnepelhetett,  míg  az  Európa  Ren-
dezvényiroda csapata idén immár 15 éve bizto-
sítja a rendezvények tökéletes szervezési hátterét. 

E  
nnek tükrében a legfrissebb szakmai innovációnk sem vára-

tott sokáig magára, a magyar fejlesztésű Audio Guide rendszer 
év eleji bevezetése új alapokra helyezte a dunai turisztikát, hi-
szen automatizálta a túravezető szerepét a rendszeresen közle-
kedő hajókon. 
Az Európa Csoport tagjai ebben az évben is büszkén adtak ott-
hont létszámban és tematikában egyaránt változatos rendezvé-
nyeknek: 20 fős családi eseménytől kezdve, esküvőkön és céges 
rendezvényeken át egészen 250 fős konferenciákig szárazföldön 
és vízen is jelen voltunk.
Büszkék vagyunk rá, hogy hajóink évről évre folyamatos megúj-

ulásokon esnek át a modernizálás és nemzetközi versenyké-
pesség jegyében, de legfontosabb szempontként továbbra is a 
környezetbarát „zöld” kialakítást és az akadálymentesítést tar-
tottuk – például a frissen elkészült Millennium II. hajónk reno-
válása esetén.
A tavaly indult Gasztrohajó projekt keretein belül pedig 2016-
ban a Pannónia fedélzetére sikeresen megteremtettük a hibátlan 
vintage életérzést. A külső-belső megjelenésben és felszolgált 
gourmet fogásaiban is exkluzív hajó Budapest ötcsillagos szállo-
dáinak nemzetközi látogatóit vendégelte meg Magyarország díj-
nyertes ételeivel a SVÉT éttermeinek hála.
Mindezeken felül az Európa Rendezvényiroda fejlesztései során 
a Westend City Centerben elindította a Kultúra Pont jegyirodát 
is. A kulturális eseményekre, hajós programokra, zenés előadá-
sokra és fesztiválokra kiterjedő értékesítési rendszer azonnali je-
gyvásárlást biztosít a főváros központjában a hét minden napján.
2016 meghatározó év volt a rendezvényszervezés és turiszti-
ka szempontjából, de mindez csak megalapozta számunkra az 
elkövetkezendő kihívásokat!

Jubileum
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