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XXI.
TURISZTIKAI
ÉVADNYITÓ GÁLA
Több mint ezer turisztikai szakember részvételével zajlott le
február 1-jén a XXI. Turisztikai Évadnyitó Gála a Budapest
Kongresszusi Központban. Az est rendhagyó módon kezdődött. A meghívott szakmabeliek és az ágazat kormányzati
irányításának képviselői megtekintették a Turizmus Kft. által, több, mértékadó szakmai szervezet bevonásával készített videoüzenetet, bemutatva az ágazat jelentőségét és nehézségeit, rezüméjeként párbeszédet kérve a kormánytól.

„

Magyarország természeti és épített környezete, világörökségi
helyszínei, fürdői, kulturális és gasztronómiai értékei vonzzák a külföldi
és a hazai vendégeket.
Évente 14 mi külföldi turista érkezik Magyarországra és 30.000 tranzit
utast és határmenti átlépőt is fogadunk is fogadunk.
A külföldiek évente Magyarországra 1.250 MDR Ft-ot, a belföldi turisták
250 MRD Ft-ot költenek el Magyarországon.
Ezt az összesen 1500 MRD Ft-ot duplázza meg a közvetett költések aránya.
Kimondható, hogy a magyar idegenforgalom teljesítménye megközelíti a
hazai GDP 10%-át.
A mezőgazdaságét meghaladó súlyú az ágazat. Az idegenforgalom több
mint 400 ezer embernek ad megélhetést, és ezen belül 300 ezer munkahelyet biztosít szállodákban, éttermekben, fürdőkben, utazási irodákban
s minden vendégváró helyszínen. A turizmus hatókőrébe a vendégek ellátásában résztvevő mezőgazdasági termelők, a kiskereskedelemben és
szolgáltatásban dolgozók is beletartoznak.
Az évente 100 MRD forintos költségvetési és 500 MRD Ft UNIÓS támoga-
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tást élvező mezőgazdasággal ellentétben a turizmus alig kap támogatást.
A Magyar Turizmus Zrt. 6 MRD-ot, a FORMA1 5 MRD-ot, a TDM szervezetek 2 MRD Ft UNIÓS forrást kapnak.
Az igazi különbség az, hogy a turizmusban minden befektetett pénz többszörösen megtérül.
A FORMA1 megrendezéséhez évente nyújtott 5 MRD Ft-os állami támogatás 25 MRD-os azonnali bevételt generál makrogazdasági szinten.
A világversenyhez való és azonnali megtérülést és jó hírnevet remélhetne
az idegenforgalom egy 4-5000 fős konferenciaközponttól. A konferencia
turizmus már ma is százezreket vonz Magyarországra. Egy szabadidős külföldi turista napi költése 15 000 FT. A mai kisebb konferenciákra érkezők
kétszer annyit, naponta 30 000 Ft-ot hagynak Magyarországon. Egy nagy
kongresszusi központot is kínáló Budapesten a rendezvényekre érkezők
költése akár napi 60 000 Ft-ra is nőhetne. Fontos, hogy mit ad a magyar
állampolgároknak a turizmus. Egészségmegőrzést és gyógyulást. Fürdőinkben évente 25 millió nagyrészt magyar vendég vált belépőjegyet. Ez
üzenet! Azt jelzi, hogy a hazai turisták belföldön is megtalálják a pihenés,
a kikapcsolódás lehetőségeit. Országon belül költik el a regenerálódásra

szánt forintjaikat. Ez érték! Számolni lehet vele! Az idegenforgalmat tehát
érdemes fejleszteni. A befektetett pénzek gyorsan és többszörösen megtérülnek. Mi kell, hogy jobbak legyünk? Párbeszéd! Ha ez így volna, akkor
ma nem lenne ma nehéz helyzetben a magyar légikapu. Élve az ingatlanadó növelésének lehetőségével a helyileg érintett budapesti kerületek
több mint 1,5 MRD Ft többletadót vetettek ki a repülőtérre éppen a MALÉV
csődjének évében. A helyi önkormányzatok érdekében született szabályozás következtében komoly károkat szenved el a repülőtér, a légitársaságok és az egész turizmus. Mi kell még, hogy jobbak legyünk? Marketingre
fordítható, de a vendégszám növekedése miatt megtérülő többletforrások.
Magyarországon a nemzetközi turisztikai marketingre fordítható keret jelenleg évi 3 MRD Ft. Összehasonlításként három példa: Ausztriában 15
MRD Ft, Horvátországban 9 MRD, Csehországban 6 MRD. forintnak megfelelő ez a költségvetési forrás. Ennél is szembetűnőbb, hogy Budapestnek
ma gyakorlatilag nincs marketingbüdzséje, mert a fővárosi kerületek kapják meg az idegenforgalmi adót, s nem osztják meg a fővárossal. Prága 1
MRD, Zágráb 3 MRD, Bécs 4 MDR forintnak megfelelő összeget költhet turisztikai marketingre. Van megoldás Magyarország idegenforgalmi marke-

Kormányzat
részéről
országos és 500 magas hozNémeth Lászlóné nemzáadott értékű projekt kidolzeti fejlesztési miniszter,
gozása és megvalósítása. A
Csizmadia Norbert, a Nemzetturisztikai költéseket szeretnék
gazdasági Minisztérium állammegduplázni, a turisták tartitkára és Horváth Viktória, a
tózkodási idejét pedig másfélNemzetgazdasági Minisztérium
szeresre nyújtani, a Balatont
helyettes államtitkára köszönEurópa elsőszámú vizes üdülőtötte a meghívottakat.
helyévé fejleszteni.
Németh Lászlóné beszédében
Horváth Viktória, az NGM hehazánk kiváló adottságait emellyettes államtitkára a video
Németh Lászlóné (nemzeti fejlesztési miniszter), Denéné Tóth Marianna
te ki, illetve, hogy érdemes ezeüzenetre reagálva elmondta:
(MT Zrt. vezérigazgató), Horváth Gergely (MT Zrt. vezérigazgató-helyettes)
ket a rendelkezésre álló pályáa minisztérium kezet nyújt a
Csepreghy Nándor NFÜ kommunikációs vezető
zati lehetőségekkel fejleszteni.
szakmának és bár nem ígérnek
Csizmadia Norbert hangsúlyozta: pozitív folyamatok indultak
nagy dolgokat, de adják elkötelezettségüket, hogy a turizmus és
el a turizmusban, és ez hazánk nemzetközi turisztikai megítéa vendéglátás ismét húzóágazat lehessen. Mint fogalmaztak,
lésében is megmutatkozik. A kormány stratégiájában 5 pillérre
számíthat rájuk a szakma.
támaszkodva fogalmazták meg a célokat, így a minőségi terA rendezvényen az est főtámogatói kisﬁlmekkel mutatkoztak be,
mékfejlesztést, a verígy például Győr vásenyképességet jarosa, amely sikeresen
vító üzleti környezet
elnyerte a 2017-es Eumegteremtését (hogy
rópai Ifjúsági Olimpia
Magyarország bekerendezési jogát.
rülhessen a 30 legVaszily Edit igazgató
versenyképesebb orbemutatta a decemszág közé); egységes
berben megnyílt Hotel
intézményrendszer kiNemzeti Budapestet,
építését; globális és
az ACCOR MGallery
keleti nyitást; horizonelső hazai szállodáját.
tális
célkitűzéséket
Az Amadeus pedig
(pl. fenntarthatóság, a
“story-design” ﬁlmmel
Márta István
Rácsai Ágnes
Szántó András
magyarságélmény toszólt a jelenlévőkhöz.
vábbi kihasználása, megújuló szolgáltatási kultúra). Mint mondÓriási sikere volt Havasi Balázs zongoraművésznek: a zeneszerta, kiemelt turisztikai fejlesztéseknek 2014-2020 között az alábző zongorista saját szerzeményeit adta elő a „zongora és dob”
biakat szánják: 3-5 nemzetközi hírű komplex gyógyhely, 8-10
produkció keretében.
gyógyfürdő minőségi fejlesztése, 10 kiemelt nemzetközi, 100
Turizmus Kft.

A

Az est fotói http://www.turizmus.com/galleria/index/0/10020/174
megtekinthetők: http://www.turizmus.com/galleria/index/0/10020/175
http://www.turizmus.com/galleria/index/0/10020/176
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A közvélemény-kutatás http://www.turizmus.com/docs/feb1szavazas.jpg
megtalálható:

ting büdzséjének megteremtésére is! Olyan törvényi szabályozás kellene,
amely az idegenforgalmi adót és a hozzá társuló költségvetési támogatást
részben vagy egészben a turizmus marketingjére fordítaná. Évente 17-18
milliárdnyi forintról van szó, amit ma járda- és csatornaépítésre költenek
a települések ahelyett, hogy a turisztikai desztináció menedzsmentek és a
Magyar Turizmus Zrt. használhatná fel. Mi kell még, hogy jobbak legyünk?
Gazdálkodási esély! 2013-tól Ausztriában és Horvátországban 10-10%os a szálláshely és az éttermi fogyasztás áfája. Csehországban 15, illetve 21%, ez az érték. Nálunk Magyarországon18, illetve 21%. Jól látszik,
hogy Magyarország idegenforgalmi versenyképessége ezen a ponton is
hátrányt szenved. A magyar idegenforgalom jól teljesít, de tudna a mainál

is több bevételt hozni az országnak. Növelhető az ágazat GDP-hez való
hozzájárulása. További munkahelyek teremthetők gyorsan és biztosan. Mi
kell még, hogy jobbak legyünk? Partnerség! Fontos volna, hogy legyen a
kormányzattal folyamatosan kapcsolatot tartó, a turizmusért felelős szervezet, amely véleményezi a más gazdasági ágazatok érdekkörében megszülető törvényeket, hogy ne lehessen véletlenül ártani, a húzóágazatként
emlegetett idegenforgalomnak.
Együtt megvalósítható egy dinamikusan fejlődő idegenforgalmi jövő, ami
jó a turisztikai vállalkozásoknak, az még jobb az országnak. A magyar
turizmus jól képzett szakemberei készen állnak! Magyarország számíthat rá!

A videoüzenetet készítette a Turizmus Kft. megbízásából a hircity
Szakmai támogatók:
■ Magyar Beutaztatók Szövetsége
■ Magyar Fürdőszövetség
■ Magyar Éttermek és Szállodák Szövetsége
■ Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége

„

■ Magyar Vendéglátók Ipartestülete
■ Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók
Szövetsége
■ Turisztikai Menedzserek Szövetsége
■ Turisztikai Tanácsadók Szövetsége

A videoüzenetet megtekinthető: http://www.turizmus.com/download/turvideo.php

Február 1-jén, a Turizmus Kft. hagyományos turisztikai évadnyitó fogadásán átvették az elismeréseket
a turisztikai szakmai szervezetek díjazottjai. Az elismeréseket a következő szakemberek kapták idén:
Az Év idegenvezetője
Az Év autóbuszos személyszállítója
Az Év rendezvényszervezője
Az Év rendezvényszolgáltatója
Az Év idegenforgalmi oktatója
Az Év autókölcsönzője
Az Év turisztikai újságírója
Az Év TDM szervezete
Az Év Tourinform Iroda Fenntartója
Az Év munkaadója
Az Év repülőjegy-értékesítője
Az Év szállodása
Az Év vendéglőse
Az Év utazási irodása
Az Év beutaztatója
Az Év gasztronómusa
Az Év kempingese
Az Év egészségturizmus menedzsere

Róth Péter, idegenvezető
Potsay Csaba egyéni vállalkozó
Márta István, a Zsolnay Kulturális Negyed igazgatója
Szántó András, a SYMA + SD Kft. tulajdonosa
Aubert Antal, a Pécsi Tudomány Egyetem Természet Tudományi Kar
Földrajzi Intézet igazgatója
Horváth Ottó, az Eurorent Kft. ügyvezető igazgatója
Vég Márton, a Világgazdaság újságírója
Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Dr. Maklári Lászlóné, a Hunguest Hotel Forrás igazgatója
Salacz Péter, a United4 Skyline Tickets Kft. ofﬁce managere
Katz Péter, a Danubius Health Spa Resort Bükfürdő és Sárvár igazgatója
Molnár Attila, az Arany Kaviár Étterem tulajdonosa
Simon András, a WECO Travel ügyvezető igazgatója
Rácsai Ágnes, a Microcosmos Utazási Iroda ügyvezető igazgatója
Meskál Tibor, a Corinthia Hotel Budapest duty managere
Tóthné Keller Csilla, a Balaton Service Kft. ügyvezető igazgatója
Móricz Szilvia, a Boscolo Budapest marketing és PR managere
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MEGKEZDTE MŰKÖDÉSÉT
A FESZTIVÁLREGISZTRÁCIÓS
MUNKACSOPORT
Február 27-én a Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet (NKKI) munkatársaiból valamint a Magyar
Fesztivál Szövetség elnökségének delegáltjaiból megalakult a fesztiválregisztrációs munkacsoport.
A munkacsoport célja, hogy az eddigi tapasztalatok ﬁgyelembevételével a fesztiválregisztrációs és –minősítési folyamat
tartalmi, fenntartási és fejlesztési koncepcióját felülvizsgálja, s
szakmai ajánlás megfogalmazásával járuljon hozzá a minősítési rendszer megújításához.
Az alakuló tanácskozáson a Magyar Fesztivál Szövetség elnöksége és a Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet munkatársai vettek részt. A megjelenteket Mók Ildikó az
NKKI főosztályvezetője köszöntötte, majd Márta István a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke ismertette a fesztiválminősítési rendszer működésének tapasztalatait.
A résztvevők a megbeszélésen kijelölték a munkacsoport
tagjait, meghatározták a szervezetek közötti együttműködés
szakmai kereteit és időbeli ütemezését.
A szervezetek megjelent képviselői legfontosabb feladatként a

működtetés-fenntartás feladataival kapcsolatos teendők részletes meghatározását, az együttműködés szakmai elemeinek
kidolgozását és a szektorközi partnerkapcsolatok erősítését
határozták meg.
A munkacsoport március közepén újabb munkamegbeszélést tart.

TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS
A MABEUSZ-NÁL
A Mabeusz 2012. december 13-án tartotta tisztújító közgyűlését
a Zenit Budapest Palace hotelben. Az elnökség beszámolt az
első két év eredményeiről és problémáiról, valamint a tagság
meghallgatta a szövetség pénzügyi beszámolóját. A beszámolók után sor került az új elnökség megválasztására. A
szövetség új elnöke Kálmán István Liberty Incentive Kft lett,
míg a két alelnök Baumann Irén Bridge-Tours és Kanel Judit
Continental lett. Ezután sor került a szövetség által alapított
díjak kiosztására. A 2012.év Mabeusz szállodája a Kempinski Budapest Corvinus hotel lett, a 2012. év Mabeusz turisztikai terméke címet a Chefparade-nak ítélték, míg a 2012. év
Mabeusz vendéglátósa címet az Első Pesti Rétesház kapta. A
2012.év Mabeusz limonádé díjat a Budapest Airportnak ítélték
a nem megfelelő parkolási helyzet miatt.

3. Szállodákkal való együttműködés rendezése
Elnök: Jábor Mária
4. Biztosítás konstrukciók kialakítása
Elnök: Horváth Anita
5. Könyvelési problémák egyeztetése
Elnök: Csordás Tamás
6. Termékfejlesztési munkacsoport
Elnök: Módli Ilona

A Magyar Beutaztaók Szövetsége 2013. január 17-én tartotta
rendkívüli közgyűlését, amely a Mondial Tours tagfelvételével
vette kezdetét. Ezt követően az újonnan megválasztott elnök,
Kálmán István ismertette a MABEUSZ 2013. évi munkatervét.
A Szövetség a korábbi munkacsoportokat bővítette.
Jelenleg a MABEUSZ munkacsoportjai:
1. Politikai döntéshozókkal való kapcsolattartás
Elnök: Baumann Irén
2. Nemzeti Marketing Szervezetekkel való együttműködés
Elnök: Rácsai Ágnes

Eddigi szokásokhoz híven utolsó napirendi pont a termékbemutató volt:
Zumbok Ferenc kormánybiztos úr számolt be az Eszterházán
folyó nagymértékű fejlesztésekről és mint abban is illetékes,
néhány szót szólt a Várkert lépcső és a Budai Vár felújításáról,
majd a Gála Eseményszervező Kft mutatta be helyszíneit, végezetül a Sopronbánfalvi Pálos-Karmelita Kolostor igazgatója
Karsai Gábor igazgató mutatta be a szállodát.
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A közgyűlésen foglalkozott a távoli országokból érkező vendégek vízum problémájával. Egymás között megvitatták a
tapasztalatokat, illetve megállapodásra jutottak abban , hogyan megpróbálnak ebben a kérdésben valamilyen az eddigieknél pozitívabb eredményt elérni.

további információ:ww.mabeusz.hu

LAUDÁCIÓ AMBRUS ZOLTÁNRÓL
Tizenhét évvel ezelőtt a hazai turisztikai paletta nem volt olyan
színes és fesztiváloktól nyüzsgő, mint manapság. Akkor, vagyis
l997-ben született meg a Csabai Kolbászfesztivál ötlete Ambrus
Zoltántól, az akkori megyei könyvtár igazgatójától. A fesztivál
alapját egy valós, a békési tájhoz köthető hagyományos termék,
a házi, de legalábbis kisüzemi készítésű csabai kolbász ihlette. Vagyis egy szokásrend,
amely széles felületen érintkezik a város tradíciójával, gazdasági múltjával és jelenével.
A fesztivál irányítója felismerte
a rendezvényben rejlő közösségteremtő és összetartozást
formáló erőt. Bár már az első
fesztivál nagy sikerrel robbant
be a köztudatba, a Fesztivál
igazgatója megfontoltan, lépésről lépésre építkezett és az
elérendő célokat a reális keretek közt tartotta.
A fesztivál szerkezetének
alapkoncepcióját mindvégig
megtartva, mennyiségileg és minőségileg folyamatosan és fokról fokra, átgondoltan építkeztek.
Az első évben 1000 m2 jelentette a fesztivál helyszínét, mára ez
a terület 10 000 m2.
1997-ben 15 000-en látogattak el a fesztiválra, 2012-ben százezren. A gasztronómiai versenyek és bemutatók, a szórakoztató és művészeti kulturális programok száma mára elérte a négy
nap alatt a 150-t.
És a legnépszerűbb 500 asztalos kolbászkészítő versenyen túl a
színvonalas programok felölelik minden látogatói réteg igényeit.
A fesztivál népszerűségét igazolja, hogy 2012-ben már 55,3%
volt a visszatérő vendégek száma.

Utazás kiállítás 2013 február 28.

A látogatók az ország minden részéből – Budapesttel együtt
110 településről – érkeztek,érkeznek Békéscsabára. A külföldi
látogatók zöme Szlovákiából és Romániából érkezik, de egyre
több a szerb, cseh, német, lengyel, ﬁnn és ukrán vendég. És,
ami fontos, a külföldiek 100 %-a úgy nyilatkozott, hogy a Csabai
Kolbászfesztivál miatt jött Magyarországra.
Békéscsaba és Békés megye
kereskedelmi
szálláshelyei
már 10 éve 100%-osan megteltek a fesztiváli hétvégén.
Jelentős
gazdaság-élénkítő előrelépésnek tudható
be – többek között – hogy a
Csabahús Zrt. hatalmas fejlesztést valósíthatott meg, és
az évek során 11 kistermelő
nyitotta meg kolbászkészítő
kisüzemét.
A Csabai Kolbászfesztivál
igazgatója a kezdetektől fontosnak tartotta a turisztikai
szakma jelenlétét a fesztiválon és a fesztivál jelenlétét hazai és külföldi turisztikai rendezvényeken. A hazai fesztiválokkal való szakmai kapcsolattartásnak
aktív szereplője volt úgy is, mint a Magyar Fesztivál Szövetség
elnökségi tagja.
Végezetül elmondható, hogy nem csak a Csabai Kolbász, de
Békéscsaba is nagy versenyelőnyre tett szert a hazai kulturálisturisztikai palettán a Csabai Kolbászfesztivál okán.
Gratulálunk Ambrus Zoltánnak ahhoz a szakmai felkészültséghez és kitartó munkához, amellyel a Csabai Kolbászfesztivált
nemzetközi sikerre vitte!
A Magyar Fesztivál Szövetség Ambrus Zoltánt választotta az év
fesztiválszervezőjének 2012-ben.

Magyarországi Rendezvényszervezők
és -szolgáltatók Szövetsége
ebben az évben harmadik alkalommal
rendezi meg a MaReSz Napot!

„Innováció a rendezvényszervezésben”
témakörben
A rendezvény időpontja: 2013.

március 19. (kedd) 9:30–17:00

Helyszíne: Larus Rendezvényközpont (Budapest, XII. Csörsz u. 18/b)
A szervezőbizottság a program változtatásának jogát fenntartja!

Információ, valamint a MaReSz Nap konferencia és kiállítás részvételi lehetőségeiről tájékoztatás:
MaReSz Titkárság: E-mail: fotitkar@maresz.hu Telefonszám: 06-1/263-6202 Fax: 06-1/263-6365 www.maresz.hu
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ÚJRA ÉLETTEL TELI A HUNGARORING
CSODÁLATOS ERDEJE
RENDEZVÉNYEK AZ OFF-ROAD CENTERBEN ÉS A TANPÁLYÁN
Sokan még csak nem is sejtik, hogy a különböző autó-,
és motorversenyeken kívül mennyi programlehetőséget
rejt magában a Hungaroring. Nemcsak sportélménnyel,
hanem egy izgalmas kalanddal is gazdagabbak lehetnek
azok, akik kilátogatnak a mogyoródi pályára.
Tavasszal újra megnyitotta kapuit a teljesen felújított Hungaroring Off-road Center. Az üzemeltetését pedig a nagy múltú Groupama Garancia Vezetéstechnikai Centrum vette át.
Az újonnan megnyíló Off-Road Center pályáin a 4x4 terepjárós vezetéstechnikai tréningek mellett céges és csapatépítő programok széles választékával találkozik majd minden
érdeklődő. Az azóta eltelt időszakban sok izgalmas rendezvénynek adott otthont létesítményünk. A múlt év sikeres rendezvényeiből szemezgettünk egy párat.

gyarországon e jeles eseménynek a Hungaroring, adott otthont.
„Számomra az olimpiai eszme mindig is fontos marad, és
különösen igaz ez, ha olyan magyar emberekről van szó, akik
fogyatékukkal együtt élve a sportban találják meg önmagukat,
és okoznak számtalan boldog pillanatot ennek az országnak.
Kétszeres olimpiai bajnokként természetes volt számomra,
hogy örömmel fogadom a magyar paralimpiai csapatot itt a
Hungaroringen, és bízom abban, hogy az itt eltöltött idő hozzájárul ahhoz, hogy minél eredményesebben szerepeljenek majd
Londonban” – fogalmazott Gyulay Zsolt, a Hungaroring
Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója.
Szekeres Pál – többszörös világ-, Európa- és paralimpiai
bajnok vívó – alig tudta szavakban kifejezni, milyen jól érezte
magát.

„Kúttalan utakon”
Egy autóforgalmazó céggel kötött hosszú távú megállapodásnak köszönhetően az év folyamán több autó bemutató rendezvénynek is otthont adtunk.
A 30 hektáros erdőben kialakított off-road vezetéstechnikai
tanpályán, valamint a több mint 20 kilométeres erdei úthálózaton a terepjáróké, a terepjárózásé volt a főszerep! Autentikus vendéglátás tette még vonzóbbá a rendezvényt, az erdő
legmélyén vadregényes környezetben sült a ﬁnom szalonna és
kolbász, a vendégek legnagyobb megelégedésére.

„A vezetéstechnikai tréningeken több évtizedes tapasztalattal rendelkező instruktoraink oktatnak a majd húszhektáros
erdőben kialakított off-road vezetéstechnikai pályán, valamint
a több mint húsz kilométeres erdei úthálózaton. Itt mindenki
megtapasztalhatja, mit tud 4x4-es meghajtású autója” – fogalmazott Katona Csaba szakértő, az Off-Road Center vezetője.

„Fantasztikusan éreztem magam, nem bántam, hogy 100
nappal a paralimpia előtt nem az ilyenkor szokásos öltönyös
rendezvényen vettünk részt. Számomra azért is fontos volt a
részvétel, mert magam is vezetek, és a tanpályán eltöltött idő
rádöbbentett arra, nagy szükség van a balesetmentes közlekedéshez az itteni gyakorlásnak” – lelkendezett Szekeres Pál,
az Emberi Erőforrás Minisztérium helyettes államtitkára.
A 100 m pillangóúszás paralimpiai-, világ- és Európa-bajnoka, világcsúcstartója, Sors Tamás is elárulta, a rendezvény bizony igencsak hasznos volt számára, hisz nem olyan
régen szerzett jogosítványt magának.
„Nagyon örültem, amikor erről a programról hallottam, ez
megtöri a felkészülés egyhangúságát. Nekem csak rövid ideje
van jogosítványom, ezért a nagyobb rutinszerzés miatt is rendkívül hasznos volt a látogatásunk a Vezetéstechnikai Centrumban” – mondta a Londonban címvédésre készülő Sors Tamás.

Siemens Családi nap az FIM oldalkocsis VB alatt
Arccal London felé,
azaz 100 nappal a paralimpia előtt
A 2012-es, Londonban rendezett paralimpiai játékok előtt
a 100. napról a világ sok országában megemlékeztek. Ma-
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Közel 600 fő, köztük nagyon sok gyermek szórakozhatott nálunk különböző közlekedésbiztonsági programon.
A felnőttek a vezetéstechnikai tesztpályákon a Mercedes
különböző típusait tesztelhették. Kipróbálhatták bizton-

vevők egy versenyt is vívhattak a tanpályán, és a leggyorsabbakat és legügyesebbeket megautóztatta az idei Rallye
Bajnokság éllovasa, Herczig Norbert.

sági öv szimulátorunkat, tesztelhették elméleti tudásukat. A gyerekek Mini KRESZ pályánkon gyakorolhattak.
Aki igazán próbára akarta tenni a bátorságát, az megmutatta, mit tud a külön erre a célra megépített quad pályán.
És ha már Hungaroring, akkor egy kis F1-es feeling: „vérre
menő” gokartversenyeken bújhatott mindenki bele néhány
perc erejéig Michael Schumacher vagy Fernando Alonso bőrébe. Mindeközben a tetőteraszunkról ﬁgyelhették végig az
érdeklődök a FIM oldalkocsis VB edzésnapját.

Skoda nap – rallye versennyel fűszerezve
A Skoda a legújabb városi kismodellje, a Citigo került tesztelés alá ezen a rendezvényen. Ráadásul a programban részt-

„Fantasztikus élményt nyújtott a számomra, ahogy láttam, miként harcolnak
azért, hogy beülhessenek mellém, és a Fabiám utasaként kipróbálhassák,
mit is érezhet egy navigátor egy versenyző mellett. Nem kíméltem őket, hadd
érezzék meg a versenyfeelinget az anyósülésen ülve. Egy teljes szett gumit
sikerült elhasználnom a délutáni etap elejére, így amikor abroncsot cseréltünk, a hideg gumik miatt úgy százas tempónál sikerült megforognunk” –
elevenítette fel Herczig Norbert.
B. Molnár László

2013

MEGVALÓSÍTHATÓK-E ÁLMAINK?
Balatoni Sokadalom – Karnyújtásnyi Balaton
„Közép-Európa legnagyobb tava. A Balaton madártávlatból. Ennyi hajót ritkán lát az ember, itt valami készül.
Ugyanez a vízfelszínről: „kicsik és nagyok, vének és ﬁatalok” hasítják a vizet, de ez nem egy verseny lesz most. Van
valami a levegőben: mindenütt hőlégballonok, siklóernyősök az égen. A parton széltében hosszában családok, baráti társaságok igyekeznek valahová, láthatóan valami
nagy dolog van készülőben.
A balatoni sokadalom emberlánccá alakulva nyúlik el körben a
parton, ameddig a szem ellát. Karnyújtásnyira egymástól sorakoznak fel a mindig más arcát mutató Balaton szerelmesei,
a látványban és önmaguk összefogásának csodájában gyönyörködve. Van, aki
lóval, motorral, biciklivel érkezik, mások
buszokról szállnak ki. Ez a sok-sok ember
összefogni, világrekordot beállítani érkezett Európa minden tájáról, Balatont ölelni, egymásnak kezet nyújtani jöttek. Fiatalok, gyerekek, és szüleik, nagyszülők,
helyiek és turisták… „Mindenféle emberek: egyszóval MINDENKI!”
Helikopter siklik el a többszázezer résztvevő alkotta emberlánc felett, a ﬁlm tovább pereg… Lám még képesek vagyunk
mosolyogni, kezet nyújtani egymásnak.

Képesek vagyunk együtt megvalósítani az álmainkat. Magyarország: ilyenkor, ilyennek szeretlek!” – rögzíti vízióját blog bejegyzésében a Balatonikum Egyesület. Megvalósítható ez az
állom? Leforgatható idén a Balaton image ﬁlm? Mint minden
rekord kísérletnél, akkor és ott május 19-én Pünkösd vasárnapján megtudjuk a választ. 250 ezer ember mozgósítása,
felsorakoztatása, mindenestre nem mindennapi logisztikai és
marketing feladat.
Az esemény Guinness-rekord kísérlet is egyben, mely világviszonylatban olyan hírértékű attrakciót képvisel, mellyel a Balatont és hazánkat népszerűsítendő, bizton be lehet kerülni a
nemzetközi médiába is.
Az ingyenes giga rendezvény szervezésének és lebonyolításának anyagi hátterét
a támogatók és szponzorok segítségével
kívánják megoldani. A regisztrálók, illetve
a résztvevők között több nyereménysorsolást tartanak. A támogatók üzeneteiket
eljuttathatják a 200-300 ezernyi regisztrálókhoz!
Jelenleg a lehetséges védnökök, támogatók és a szponzorok, tájékoztatása, felkérése és megkeresése zajlik.
Az egyesület projektje február 28-án az
Utazás Kiállításon debütál, ekkor mutatják be weboldalukat is.
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BÁLSZERVEZÉS, TRENDEK NAPJAINKBAN
A szerkesztőség által megadott címet igyekszem komolyan
venni és e szerint mértékkel megvonni azt a határt, mely
kalandozásaimat a témában korlátozza. Helyén való lenne
a bál koronként változó formáit számba venni, elmerengeni
az 1500-as évektől napjainkig élő báli-kultusz társadalmi és
szociológiai vonatkozásain.
Nem foglalkozom sem a különböző báli alkalmakkal (szüreti, karácsonyi, locsoló), sem foglalkozásokhoz kötődőkkel (orvos, jogász, mérnök). Ismerünk lovas, vitorlás, autós bálokat.
Évszázados története van a cseléd-, az agglegény-, a leány, az
arató-, a sváb-báloknak.
Napjainkban bálnak nevezik azokat a táncos
rendezvényeket, melyeket jól meghatározható
társadalmi rétegek embercsoportnak, foglalkozási ágnak rendeznek, nem egyszer ünnephez kapcsolódóan. Trendről, jövőbe mutató
és meghatározott folyamatról nem mernék
beszélni.Biztos vagyok azonban,hogy a hagyományos és bizonyos mértékig feszes protokollal és dress- koddal rendezett báloknak
jövőjük van. Ma már bál elnevezéssel találkozunk olyan esetben is, amikor tulajdonképpen
egy nagyobb létszámú házibuliról van szó.
A továbbiakban, amikor a báli szervezésről
szeretnék néhány alapvető gondolatot megosztani Önökkel a bál fogalmát úgy határoznám meg, hogy meghatározott célközönség
részére szervezett tánccal és műsorral öszszekötött esemény. Kiemelkedően fontosnak tartom, hogy a bál
az elmúlt évtizedek, évszázadok hagyományait megőrizze.
A szervezés során az első kérdés, amit tisztáznunk kell, hogy milyen vendégkört célozzunk meg, kinek a részére rendezünk bált.
Ez lehet akár társadalmi, akár foglalkozását tekintve meglehetősen zárt kör, lehet valamilyen hagyományhoz vagy ünnephez
kapcsolódó, bárki számára elérhető rendezvény. Ennek alapján
tisztázandó a várható létszám.
Második fontos teendőnk az előbbiek alapján a helyszín kiválasztása. A helyszín kiválasztásánál ﬁgyelemmel kell lenni nem
csak a létszámra, hanem a helyiség megközelíthetőségére, az
igénybevett helyiségek egyenkénti és összesített kapacitására, átjárhatóságára, az akusztikus viszonyokra. Lényeges, hogy
a kiválasztott helyszín alkalmas legyen az igényelt színvonalú
gasztronómiára, valamint szervizre.A helyszín esztétikai megjelenése és bútorzata illeszkedjék a vendégkörhöz és az alkalomhoz.
Ugyanilyen lényeges a bál időpontjának megválasztása. Amennyiben a bál nem ünnephez,
vagy hagyományokhoz kötött, naphoz
vagy időszakhoz alkalmazkodó, akkor az időpont kiválasztásánál a
piaci környezetre kell ügyelni.
Farsangi báli szezonban tudnunk kell azt, hogy milyen
egyéb bálokat rendeznek
a körzetben és kerüljük el
azt, hogy azonos célkö-

zönségnek több lehetősé-get nyújtsanak a különböző
szervezők.
Meggyőződésem, hogy a bál
nem csak táncos mulatság, a szórakozás és a kosztümök rivalizálásának
helyszíne, hanem társadalmi esemény. A társadalmi
eseményhez hozzátartozik, hogy a bálon ismeretségek köttessenek, esetleg életre szóló kapcsolatok keletkezzenek, mindenek előtt a vendégkör találja meg azt a szűkebb társaságot is,
akikkel beszélgetni tud és amely társas érintkezések kellemes
emléket hagynak. A bálnak tehát Széchenyi
értelmében vett kaszinó jellege is van. Éppen
ezért én a 25 éve rendezett Széchenyi bálnak
olyan helyszínt kerestem, ahol a vacsora és
a tánc, beleértve a műsort is külön helyiségben zajlik. A vacsorázó termekben cigányzene, vagy szalonzene szól, a táncmulatság egy
külön teremben zajlik, így biztosítva a társas
érintkezés és a beszélgetés lehetőségét.
Rendkívül fontosnak tartom a báli meghívót
mind formájában, mind tartalmában. Bevált
az a gyakorlat, mely szerint a meghívó egyben programfüzet, valamint tartalmazza a
menüt, a borlapot és az itallapot is. Informatív füzet, amely a vendégek által elvihető és
emlékül szolgálhat.
A báli menü kiválasztása természetesen alkalmazkodik akár a célközönség igényeihez,
akár az anyagi lehetőségekhez, de mindenképpen vonzó, ha
a gasztronómiának valamilyen ﬁlozóﬁáját tudjuk megteremteni, akár hagyományos ételekkel, akár emlékezetes történethez
kapcsolódóan, akár az egyes ételekhez fűződő legenda, vagy
mondavilág felidézésével. (A 2013-as Széchenyi-bálon például
az 1840. augusztus 20-án Nagycenken felszolgált István napi
menü fogásaiból válogattunk.) Aperitifet az érkezéskor kínáljunk,
lehetőleg pálinkákat, pezsgőt és narancslevet. A vacsorához fogyasztott italt ne szabjuk meg előre, engedjünk a vendégnek választást, ízléséhez és pénztárcájához igazodva.
Az elmúlt években divattá vált hosszú és neves művészek felléptetésével teletűzdelt műsort szolgáltatni. Meggyőződésem,
hogy a báli műsornak maximum egy vezető művészegyéniségre
van szüksége, a bál nem tévesztendő össze műsoros estével.
Hagyjunk minél több időt a táncra, társadalmi együttlétre. A bál
elmaradhatatlan része a nyitótánc, amely magyar hagyományokat tekintve általában kosztümös palotás. Ezt követi egy
keringő, amelyet frakkos és nagyestélyibe öltözött
párok is táncolhatnak, de elkezdheti egy kiemelkedő páros, akihez csatlakoznak a
vendégek. A báli program még tarkítható éjféli áldomással, éjféli büfével, bálkirálynő vagy szépségkirálynő választással, illetőleg
tombolával.
Dr. Rubovszky
András
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DUMASZÍNHÁZ, FÉNYFESTÉS ÉS SÁRKÁNYHAJÓZÁS…
VISSZAESÉS A RENDEZVÉNYPIACON

Interjú Szentirmay Lászlóval,
a PROMO DATA Piackutató ügyvezetőjével

Továbbra sem indult meg a kilábalás a rendezvényes szakma
válságából, a 2009 és 2010-es
súlyos visszaesés után a gödör
mélyén vegetál a piac, s a cégek
e területen is erősen spórolnak.
A PROMO DATA Kft. most elkészült 3100 interjús felmérése
szerint a legnagyobb vállalatok
a korábbinál ismét kevesebb
összeget szánnak kongresszusokra, konferenciákra, kiállításokra és termékbemutatókra,
ügyfél- és partnertalálkozókra, szemináriumokra, tréningekre és csapatépítő rendezvényekre. Az idei 680 érdeklődő nagyvállalattal már 2600 rendezvényfelelős várja
e-mailben a rendezvényhelyszínek, valamint szervező és
közreműködő szakcégek ajánlatát.
■ A tavalyi hasonló felmérésük után valamivel optimistább
volt. Mi változott azóta, mit tükröznek az idei számok?
– Az egy évvel ezelőtti válaszokból arra tippeltünk, hogy talán egy kis javulásban reménykedhetünk. A mostaniak viszont
nem pár százalékos javulást, hanem inkább kisebb visszaesést jeleznek. Amíg a gazdaság egészénél nem indul be a
növekedés, addig sajnos a rendezvényes szakma is vegetál, a
nagyvállalatok is további nadrágszíjszorításra kényszerülnek, s
ezt gyakran a rendezvények költségvetésének megnyirbálásával kezdik. A válság után 30, majd újabb 20 százalékos visszaesést jeleztünk a rendezvények területén, s most sincs túl sok
okunk a bizakodásra. Ehhez kell alkalmazkodnunk, s mindenkinek még hatékonyabb megoldásokat kell találnia.
■ Mit mutatnak az idei felmérés válaszai?
– A válság előtti években a legnagyobb cégek közel fele jelezte, hogy tart valamilyen rendezvényt, 2009 elején már csak
egyharmada, az elmúlt években és az idén pedig alig több
mint egyötöde. 2008-ban még több mint ezer nagyvállalat, a
megkérdezettek egyharmada jelezte, hogy szívesen fogadja
hotelek és más helyszínek vagy rendezvényszervező cégek
ajánlatát, 2010-ben 760, az idén már csak 680, vagyis a megkérdezettek egyötöde. Az összegek is csökkentek: a válság
előtt a pontos összeget közlő cégek közel 60 %-a egymilliónál többet tervezett rendezvényekre, ma már csak 31 %-uk.
2006-ban és 2008-ban is 140 nagyvállalat mondta, hogy több
mint 5 milliót fordít erre, 2009-ben már csak 41 cég, tavaly és
az idén is mindössze 23. A pontos összeget közlők kevesebb
mint egyharmada jelezte, hogy félmilliót sem éri el a rendezvényekre fordítható összeg, tavaly és az idén ez már 55 % lett.
■ Mi lehet a megoldás? Sok hotel, jó néhány négy vagy ötcsillagos is kuponozásba kezdett, s félárú akciókat hirdet.
– Sajnos egyre többen járatják így le magukat, s veszítik el renoméjukat, törzsvendégeik egy részét, és kíváncsi vagyok, hogyan tornásszák majd vissza a nyomott árakat a korábbi nor-
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mális szintre. Úgy vélem, sokkal nagyobb ﬁgyelmet kellene
fordítaniuk a céges vendégek megnyerésére, hiszen egy 3040 fős csapatépítő tréning igen szép bevételt hozhat, még ha
csak 2 napos is. Igaz, a válaszokból arra következtethetünk,
hogy nemcsak a rendezvények száma csökkent, hanem nőtt
a kisebb költségvetésű megoldások aránya, így mind nagyobb
az esélye a kevesebb csillaggal rendelkező szállodáknak és
panzióknak, különösen akkor, ha hangulatos programokat,
például disznóölést, borkóstolót, egészségfelmérést, wellness
kényeztetést és hangulatos műsort ajánlanak a rendezvények
színesítésére.
■ Az idén is megkérdezték, hogy milyen műsorok arattak
sikert.
– Többen említették a hagyományos programokat: bűvészeket, bohócokat, ugrálóvárat, rodeó-bikát, a folklór- és modern
tánccsoportok mellett már rúdtáncosokat is, a bográcsozás és
a főzősátor mellett többen kiemelték a borkóstolást és a koktél-show-t, az előadóművészeknél pedig főleg a Megasztár és
az X-Faktor döntőseit, illetve a hagyományos és a dumaszínházas humoristákat. Az extrém programok között sorolták a
fényfestést és a sárkányhajózást.
■ Mit tehetnek a helyszínek vagy a rendezvényes cégek
értékesítői, marketingesei, hogyan tudnának új ügyfeleket
szerezni?
– Most még nagyobb a jelentősége annak, hogy sokkal hatékonyabban keressék meg potenciális vendégeiket. Kuponozás
helyett proﬁ direkt marketinggel érdemes megtalálni a kisebbnagyobb rendezvényeket tervező cégeket, s ehhez jó kiindulópontot jelenthet a PROMO DATA több mint egy évtizede épülő
nagy adatbázisa. Minden év elején több mint 3.100 interjút készítünk, s mindig olyan cégeket keresünk meg, amelyek nem
szerepelnek az elmúlt 2-3 év érdemi válaszait közlő nagyvállalatok között. Az így rendelkezésre álló 4.800 cég a 300 milliónál
nagyobb árbevételűek mintegy 30%-át teszi ki, vagyis nagyon
jól reprezentálja a piramis csúcsán lévő vállalatokat. Persze az
önmagában nem elég, ha az engedélyezett címekre, az adatbázis több mint felére kiküldik ajánlatukat, hírlevelüket. Pláne,
ha ez nem perszonalizált módon történik, amit így 80-90%ban kapásból törölnek az informatikusok, titkárnők… A megszemélyesített e-mail viszont még akkor is eljut a rendezvényfelelőshöz, ha a központi címre érkezik, mert a ﬁókot kezelő
személy mindenképpen továbbítja a címzettnek.
■ Milyen a proﬁ e-mail ajánlat?
– Sajnos a legnagyobb szállodák is hiába küldik ki gyönyörűen
tervezett, szép fotókkal ellátott hírlevelüket, ha perszonalizálás
nélkül teszik: ezek döntő többsége azonnal, olvasás nélkül
megy a virtuális kukába. Többtucat hotel levelét kapjuk kontroll címeinkre, s ezekből sokszor azt lehet megtanulni, hogyan
nem szabad ilyen ajánlatot küldeni. Baj, hogy nagyon hosszúak a levelek, nyelvtanilag pontatlanok, túl sok fotót, mellékletet tartalmaznak, az elején, az első mondatokból, a leadből
nem derül ki, hogy mi is az ajánlat lényege. Emiatt aki egy-

általán megnyitotta a levelet, nyomban abbahagyja az olvasást... Mi számos ügyfelünknek elkészítjük a levél tervezetét,
s ha jóváhagyták, megbízónk feladójával, az ő e-mail címéről
perszonalizálva ki is küldjük 2600 rendezvényfelelős engedélyezett e-mail címére.
■ Elég lenne mindez önmagában?
– Természetesen nem, hiszen ez egyoldalú üzenet, és ugyanolyan kis hatékonyságú, mint a ma már szinte teljesen elfelejtett postai levélreklám, csak persze sokkal olcsóbb. Az igazi megoldás a proﬁ telemarketinges ügyfél-akvizíció, amikor
megkeresik a potenciális cégek rendezvény-felelőseit, és telefonon próbálják meggyőzni őket arról, hogy náluk, illetve velük
érdemes megtartani a tervezett rendezvényt. Call centerünk
operátorai lekérdezik a megbízóval egyeztetett kérdőívet, és

a rögzített érdeklődő válaszokat egy napon belül továbbítják a
megbízónak. Az elmúlt hónapokban számos ilyen 500 interjús
tárgyalás-előkészítő, lead generation kampányt készítettünk
már különböző hoteleknek és rendezvényszervező cégeknek,
és ezek során 40-60 konkrét személyes vagy telefonos érdeklődőt rögzítettünk, és a rendezvényfelelősök további 60-70
százaléka jelezte, hogy e-mailben kér még részletesebb tájékoztatást. Egyébként vállaljuk a nagyobb rendezvények meghívottjainak előzetes ellenőrzését, hogy pontosan lehessen
tudni, hány főre is kell megrendelni a cateringet, az ajándékot.
Ez egyúttal igen jó lehetőség a megbízó adatbázisának ellenőrzésére és naprakésszé tételére is, s ezt sokan okosan összekötik. Párezer céget 3-4 nap alatt végig lehet hívni, s így sokkal
kiszámíthatóbbá válik például egy cégnap lebonyolítása.
Horváth Ágnes

TÁRSASÁGI ÉLET A GELLÉRTBEN
1918-ban nyílt meg az egykori Szent Gellért Szálló és Gyógyfürdő, amely a század eleji palota-szállók elegáns, szecessziós stílusában épült. A négyemeletes szálloda ekkor 176 szobáját, valamint a mór oszlopos, nyolcszöget bezáró lobby bútorait
fényűző eleganciára törekedve, nagy gonddal válogatták össze.
A lakosztályokat vezetékes, termálvizet és szénsavas vizet is
szolgáltató fürdőszobákkal látták el.
1927-ben a fürdő téli kertje helyére Sebestyén Artúr tervei alapján megépítették a ma is lenyűgöző oszlopairól és impozáns tetőszerkezetéről híres pezsgő medencét, valamint a külső medencét a máig üzemelő hullámvető géppel szerelték fel.
A történelem viharos időszakaiban sokszor szállóvendégek helyett politikai vezetők vették birtokba a szállodát, azonban mindig
a társasági élet központjaként működött. Teraszain ötórai teák,
táncos mulatságok sorozata zajlott. Az éttermeket már a kezdetektől a főváros jeles szakembereinek adták bérbe, így 1927.
május 2-tól Gundel Károly kapta
a bérleti jogokat. Tevékenységének, melyet húsz éven át gyakorolt, nagy része volt abban, hogy
a Gellért Szálló felzárkózott a világ grand hoteljeinek sorába, és
előkelő rendezvényei Európaszerte újságcikkek témái lettek.
A mára már legendássá vált
vendéglátásának és csodálatos panorámájának köszönhetően, kivételes helyszíne az olyan
örömteli eseményeknek, mint
az esküvő. A klasszikus helyszínekért rajongó ifjú párok méltó
környezetben ünnepelhetik boldogságukat családjuk és barátaik társaságában. Patinás épület,
üde zöld környezet, terasz dunai
panorámával, klasszikus helyszínek a fotózáshoz. A Gellért egyszerre nyújtja mindezt.
Az esküvőkön túl a Gellért már

megnyitásától kezdve igazi
báli helyszín.
Mi sem bizonyítja ezt job-ban, mint az 1989-ben megrendezésre kerülő híres Széchenyi
Bál, melynek színtere tradicionálisan a szálló, még a mai modern
időkben is.
A bál igazi eseményszámba ment, részt venni rajta megtiszteltetés és egyben kötelesség is volt, időpontját az előkelő társaság
számon tartotta, várta. A harmincas években több alkalommal
akkora volt az érdeklődés, hogy csak két Széchenyi társasági
tag ajánlásával lehetett belépőhöz jutni.
A bál, a résztvevők szórakozásán és a névadóra való emlékezésen túl, minden évben meghatározott cél szolgálatában áll. Ilyen
volt például a gellérthegyi Sziklakápolna újranyitásának segítése, a Kárpát medencében felállítandó vagy felújítandó Széchenyi
emlékhelyek költségeihez hozzájárulás, felajánlások könyvek kiadásához.
A Széchenyi bált hagyományosan minden év február első
szombatján rendezik meg. Története távoli időkre nyúlik vissza:
1864-ben ezen a napon gyűltek
össze gróf Széchenyi István tisztelői, követői, hogy részt vegyenek az ún. „Széchenyi Lakomán”.
A Lakomából az idők során kinőtte magát a Széchenyi Bál, amit
mind a mai napig a hagyományok
tiszteletére és Széchenyi István
a legnagyobb magyar emlékére
rendeznek, és egyre többen hódolnak a nagy magyar emlékének
és a báli hagyományok őrzésének. Kiemelkedően rangos eseménye a patinás szállónak a szilveszteri vigasság is.
Sárközy Anikó
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RENDEZVÉNYBÚTOR-TRENDEK
A minimál stílus geometrikus formái, a fehér szín dominanciája vagy a bútorokba beépített világítás- és vizuáltechnika meghatározó trendek a nemzetközi rendezvényeken. A minőségi, funkcionális
és esztétikai célok mellett azonban megjelent az az igény is, hogy a bútorok optimálisan használják ki
és egyben öltöztessék a teret, egyben támogassák a rendezvények alapvető célját, a kapcsolatépítést.
A Mobil Möbel egyedi tervezésű bútorai erre kínálnak ideális, már hazánkban is elérhető megoldást.

Újrafogalmazott minimál
Trendnek nevezni egy a már ’60-as évek óta létező meghatározó művészeti irányzatot aligha lehet, de annál nagyobb kihívás
újrafogalmazni. A minimál, amely a ’80-as évek második felében robbant be a londoni és New York-i belső építészek, majd
az ipari formatervezők köreibe, később utat tört a modern rendezvényterek és bútorok felé is. A kagyló fotel vagy a moduláris kanapék egy-egy klasszikus példa arra, hogyan terjedtek
el tömegesen ezek a geometrikus formákból építkező bútorok.
Az aktuális rendezvény trendeket ﬁgyelve várhatóan még
hosszú évekig köszön majd vissza bennük Leonardo Da Vinci mottója: “Az egyszerűség a végső kiﬁnomultság.” A minimál bútorok letisztult formája egy pillanatra sem engedi, hogy
megfeledkezzünk a funkcionalitásról.
A fogadásokon a kényelmes, magas támlájú bárszékek és magasított pultok kizárólagos feladata, hogy kényelmesen étkezzünk mellette. Az összhatás mégis kiﬁnomult – köszönhetően
az igényes kivitelezésnek, amelyben a hangsúly a minőségre és az anyagválasztásra kerül, mint a már itthon is elérhető
high-end Mobil Möbel rendezvénybútoroknál.
A piac pedig értékeli a kortárs, színvonalas berendezést. „Az
Audi fontos értéke a minőség. Az eseményeinken használt bútoroknak elsődlegesen ennek a feltételnek kell megfelelniük.” –

erősíti meg Varga Balázs, a győri Audi Hungaria Motor Kft. rendezvényeinek koordinátora. „Elegáns vonalvezetésű, modern,
az Audi márkaképébe és természetesen az esemény üzenetéhez illő szoﬁsztikált stílus az, amit mi követünk.” – teszi hozzá
a szakértő, aki 2012-ben többek között a gyárbővítés alkalmából rendezett exkluzív fogadás színvonalas kivitelezéséért volt
felelős.
Monokróm valóság
A mesterien egyszerű minimál világában a színek egyet jelentenek a színek hiányával. Az egyetlen árnyalat végpontjait –
fehéret, szürkét, feketét – használó monokróm színhasználat
kiemeli a designbútorok vonalvezetését, dekorációvá emelve
azokat. A legtisztább szín, a fehér szinte kizárólagos egyeduralmára a népszerű IT és telekommunikációs eszközök is
ráerősítettek, de az utóbbi években az új autó modelleket is
ebben a színben láthatjuk viszont, tehát a trend még mindig
felfelé ível.
A legszebb rendezvénybútoroknál ezt a hófehér eleganciát
semmi nem töri meg, miközben a polipropilén és polikarbonát
műanyagok támogatják a formai kreativitást. Klasszikus példa
erre a nyugat-európai rendezvényeken egyre népszerűbb, hajlított Panton szék, ami fehér abrosszal terített körasztal mellé
helyezve forradalmasítja a klasszikus gálaétkezéseket.
A fehér egyetlen nagy riválisa jelenleg az átlátszó. A transzparens üveg vagy plexi felületek határozottan kerülik a feltűnést, ugyanakkor még tovább növelik a teret – ezzel fokozva
a minimál hatást.
Kiegészítő színként a könyöklők, vagy bárszékek tartóoszlopaiban, lábaiban megjelenik az ezüst, amely alumíniumból vagy krómacélból, fényes vagy matt felülettel egyaránt
trendi.
Zen út a zöldbe
Bár a színes, általában áttetsző plasztikból
öntött bútorok szintén erőre kaptak az utóbbi
években, a minimál mellett a legerősebben a
zöld hatások érezhetőek. A természetes minták és színek, alapanyagként a fa használata

12

vítéséhez Antal Barnabás, a Mobil Möbel operatív vezetője is ezért választotta legújabb bérelhető
bútorukat. „Az egyszerű forma, szín és anyagválasztás kiemeli a pultba installált síkképernyőn futó
image ﬁlmeket. Ezzel a fogadó-, kiállító-, vagy bárpultként is használható stand hozzájárul az adott
márka, vagy cég megjelenítéséhez. A pult a vetítéstechnika részévé válik – vonzza a szemet, miközben természetesen eredeti funkcióját is betölti.”
Az ideális social event
A modern belsőépítészet vezérfonala, hogy az elválasztó falak lebontásával egyre nagyobb, egységes térre törekszik. A rendezvényeken ez gyakran
adottság, így a kihívást inkább az jelenti, hogy a
kialakított tér ideális legyen kapcsolatépítésre. A
leggyakrabban ez az a szempont, amelyet az alap-

talán annak is köszönheti népszerűségét, hogy a környezettudatos szemlélet az elmúlt évtizedekben egyre erősödött és
gyakran meghatározza a rendezvények koncepcióját is.
A két irány találkozási pontja a Zen ﬁlozóﬁa, amelyben mind
a minimál egyszerűsége, mind a természet szépsége érvényesül. A kevesebb itt is több, elég ﬁnoman utalni egy-egy
ornamentikus formára vagy mintára, mint például a tulipán
széknél. Ahogyan az Ikebana titka, hogy a felesleges levelek
és virágok lemetszésével kiemeli a növény karakterét, úgy egy
igazán zöld rendezvényen sincs helye a fölösleges részleteknek, de annál inkább a természetes anyagoknak és a natúr
vagy föld színeknek.
Sci-ﬁ eszközpark
A nemzetközi – és pár éve már a hazai – rendezvények leglátványosabb trendjét a technika fejlődésének köszönhetjük. A
vizuál- és fénytechnika területén egymást követő innovációkat
a bútortervezők a rendezvények további elemeire, a dekorációra és a berendezésekre, bútorokra is alkalmazni kezdték.
A világítással képesek vagyunk megjeleníteni a brand színeket,
a fények és bútorok kombinálása pedig nem pusztán modern,
de futurisztikus hatást kelt. A fények egyúttal hangulatunkra is
hatással vannak, így nem csoda, hogy ezek a bútorok a piacon
is egyre nagyobb teret hódítanak.
A letisztult, fehér vagy transzparens bútorok már csak azért is
meghatározóak lesznek a jövőben, mert a hatásvadász technikai megoldások így érvényesülnek leginkább. A kínálat bő-

rajz tervezésekor a bútorok elrendezésében, az ültetési koncepcióban, de még az ételek felszolgálási módjának kiválasztásakor is prioritásként kezelnek a rendezvényszervezők.
Az informális hangulat rendezőelvként jelenik meg; a klasszikus ültetési formákat a koktél asztalokat és bárszékeket felvonultató állófogadás, vagy a hangsúlyos pultrendszerek és
lounge terek váltották fel. Utóbbi azonban rengeteg négyzetmétert igényel, így még egy bútor-evolúciós lépésre volt szükség, hogy megszülessen az optimális közösségi tér.
A Mobil Möbel Compact table a hozzá tervezett bárszékekkel
külföldről érkezett hazánkba, hogy itt is újraírja a megszokott
térrendezési elveket. A keskeny, magasított asztalnál 6 fő foglalhat helyet és étkezhet kényelmesen, de az asztalokat modulonként egymáshoz illesztve akár 200 fő is ültethető. Ezzel a
bútorcsaládnak sikerült integrálnia a könyöklő és a hagyományos ültetés előnyeit; a helytakarékosságot – amely a rendezvényszervezők álma –, és a kompromisszummentes, kényelmes étkezést – amely a vendégek érdeke. Legnagyobb előnye
azonban mégis az, hogy ideális hátteret ad a beszélgetésekhez, egy jó hangulatú eseményhez.
www.mobilmobel.hu

13

RENDEZVÉNYEK METEOROLÓGIAI KISZOLGÁLÁSA
– VESZÉLYES IDŐJÁRÁSI JELENSÉGEK
Várható-e csapadék? Mekkora esélye van egy nagyobb viharnak? Most szakad
az eső, mikor fog elállni? A kültéri rendezvények előkészítésekor, majd azok lebonyolítása közben számos időjárással kapcsolatos kérdés merülhet fel.

Hivatkozás: http://met.hu/idojaras/veszelyjelzes/omsz_veszelyjelzo_rendszere

A meteorológia arra hivatott, hogy a szervezők
sz
részére elérhetővé tegye azokat az információkat, melyekre szükség lehet a
tervezéskor, illetve a különféle döntéshelyzetekben. A várható
időjárásnak való utánanézés tehát elég alapvető, de hogy pontosan honnan, kitől és mit érdemes beszereznünk és azokat
hogyan értelmezzük, az nem magától értetődő. A következőkben ez utóbbi problémakör jobb átlátásához kívánunk kiindulópontot nyújtani.
Szakmai háttér
Az előrejelzések rendszeres készítése mögött hatalmas apparátus, nemzetközi együttműködés, technikai és tudományos
háttér áll. A numerikus előrejelzési modellek szuperszámítógépeken futnak, áramlás- és hőtani egyenletek segítségével
közelítik légkör következő napokra vonatkozó állapotát. A nagyobb központokban az egész földi légkört egyszerre kezelik, majd az egyes országok meteorológiai szolgálatai további
számításokkal ﬁnomítják a saját térségükre vonatkozó előrejelzéseket. Bár egyes előrejelzési produktumok teljesen automatikusan rendelkezésre állnak közvetlen felhasználás céljára, az
időjárás előrejelzés munkafolyamatában és az ügyfelek kiszolgálásában, a velük való kommunikációban általában emberi
munkaerő is helyet kap.
Lehetőségek és korlátok.
Előrejelzések bizonytalansága.
Félreértések kerülhetők el, ha van némi alapismeret a felhasználó (pl. rendezvényszervező) tarsolyában az időjárás viselkedésével, az előrejelzések korlátaival kapcsolatban. A kontinensnyi méretű térségeket átfogó áramlásokat több nappal
előre igen jó megbízhatósággal írják le a modellek. Ennek tudható be, hogy egy-egy markáns hidegfront megérkezését, az
ahhoz tartozó viharossá fokozódó szelet már két-három nappal korábban is szinte órára pontosan lehet jelezni. A nyáron
helyben fejlődő zivatartevékenység egészen más természetű.
Magát a rendezvény helyszínét konkrétan fenyegető zivataros
időjárási objektumot esetleg csak az utolsó pillanatban lehet a
radar, műhold és a villámlokalizációs térképeken azonosítani
és előtte csak a kialakulás kedvező vagy kedvezőtlen feltételeiről lehet beszélni. E két szélső példa között a helyzet függvényében természetesen széles az előrejelzehetőség palettája.
Veszélyjelzés
A zivatarok kialakulásukhoz szükséges feltételek jó behatárolása jellemzően egy nappal korábban történhet meg napszakra és országrészre történő részletezettséggel (ﬁgyelmeztetés),
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majd 1-3 órás megcélzott időelőnnyel történik a riasztások kiadása az OMSz veszélyjelzési rendszerében. A riasztásokat
jellemzően egy-két megyényi területre adunk ki egyszerre, de
a valóban káreseményeket is produkálni képes szél, felhőszakadás, jégeső ezen belül gyakran csak jóval kevesebb helyen
fordul elő. Egy adott helyszínre, településre szűkítve az így ﬁgyelembe vett riasztásoknak tehát csak egy kisebb része realizálódik veszélyes időjárási eseményként. A riasztások fenntartási ideje viszont a szerencsésebb esetekben csak néhány óra.
Veszélyjelzési fokozatok.
Mi van a sárga, narancs és piros színek mögött?
Nyáron a zivatartevékenység szinte mindennapos jelenségnek
számít, ezért külön jelzést zivatarra csak a potenciálisan nagyobb szélrohammal (90 km/h) vagy nagy méretű (2 cm-es átmérő) jéggel, illetve a felhőszakadással járó helyzetekben adnak ki. Az ilyen erősségű zivatarok kialakulásához szükséges
feltételek mértékétől, a valószínű területi kiterjedéstől függően
lesz sárga, narancs vagy piros a jelzés fokozata. Piros jelzést a
nagyobb területen szélkárokat okozó zivatarláncokra adnak. A
nem zivatartevékenységhez kötődő, tartósan erős szélre a 70,
90, 110 km/h-s széllökés küszöböket alkalmazunk. A legkorszerűbb eszközök és módszerek, szakmai ismeretek alkalmazása ellenére sem lehetséges minden esetben megfelelő időelőnnyel, a megfelelő szintű veszélyjelzés kiadása.
Zöld a térkép. Mi történhet?
Az úgymond szokványos nyári zivatarok velejárója az átmenetileg megerősödő, viharossá fokozódó szél és a villámtevékenység, ami mindenképpen kockázatot jelenthet. Ugyanakkor
váratlan szélrohamot okozhatnak bizonyos nagyon kis területre
korlátozódó és rövid ideig (kevesebb, mint pár perc) tartó jelenségek, melyek egyrészt nem detektálhatók, másrészt szinte
bármikor kialakulhatnak. Az erre való utalás nem része a prognózisoknak, veszélyjelzésnek. Többek között ilyenek például a
száraz időben előforduló portölcsérek.
Az elérhető veszélyjelzési információkon felül a szolgálatban
lévő szakemberek bárki számára éjjel-nappal rendelkezésre állnak telefonon. A szerződéskötés keretében a rendezvényekhez kért meteorológiai biztosítás alkalmával ugyanakkor
az ügyfél számára testreszabott formában és tartalommal lehetséges szolgáltatást nyújtani.
Kolláth Kornél
Repülésmeteorológiai és Veszélyjelző Osztály
Országos Meteorológiai Szolgálat

Kölcsey Központ

A SIKERES RENDEZVÉNY

Hotel Lycium
Debrecen

MINŐSÉGI ALKOTÓELEMEI

kongresszusok
konferenciák
szemináriumok
előadások
tréningek
továbbképzések
tanfolyamok

Kölcsey Központ - Hotel Lycium

tudományos ülések
szimpóziumok
workshopok
kiállítások
díjátadók
fogadások
bankettek
bálok
Debrecen

H-4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
Tel.: +36 52 506-600 Fax: +36 52 506-601
E-mail: hotel@hotellycium.hu
Web: www.hotellycium.hu www.kolcseykozpont.hu

Városközponti elhelyezkedésű, kiválóan
megközelíthető rendezvényhelyszínünk tréningek,
meetingek, interjúk, üzleti találkozók, kiállítások,
konferenciák, kongresszusok, továbbá családi
események, esküvők céljára páratlan lehetőséget
biztosít 2 főtől, akár 1500 résztvevőig.
Komplexitásunkat szállodai szobáinkkal,
rekreációs kikapcsolódással, gasztronómiai
szolgáltatások széles tárházával, in- és outdoor
programlehetőségekkel, illetve házon belüli
parkoló kapacitással szavatoljuk.
Ha szeretné borítékolni rendezvénye sikerét,
forduljon hozzánk bizalommal, kérje az
eseményre szabott egyedi ajánlatunkat!
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Vendéglátás
exkluzív, történelmi
környezetb
ben

„Van néhány
olyan hely a világon ,
miint ez…””
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HALÁSZBÁSTYA ÉTTEREM

TEREINK

A felújított Halászbástya Étterem klasszikusan elegáns színtere a
vendéglátásnak. A varázslatos termek, a gyönyörű budapesti panoráma, a legmagasabb színvonalú kiszolgálás, a korszerű hűtéssel
rendelkező teraszok kétségkívül tökéletes választás vállalati és
családi rendezvényekhez, az élet nagy pillanataihoz.

TERMEK / KAPACITÁSOK

A Halászbástya Étterem séfje, Hammer Zoltán ínyenc magyar
konyhájában szem előtt tartja gasztronómiai örökségünket, keresve
az új inspirációkat. Új és újragondolt ételek vannak beépítve a kínálatba, csúcsminőséget nyújtva.
A Halászbástya Étterem nem egyszerűen egy étterem, hanem
egy hangulat, egy érzés kifejezése, amit leírni sokkal bonyolultabb,
mint kipróbálni és részesévé válni a csodának…
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Rendezvények, események egyedülálló helyszíne…

borvacsorák, gálafogadások, családi események, születésnapok, évfordulók, esküvők, kézfogók, céges rendezvények,
díszvacsorák, divatbemutatók, kiállítások, kiemelt események (Augusztus 20. Tűzijáték, Szilveszter stb.)

H A M M E R Z O LTÁ N

HALÁSZBÁSTYA ÉTTEREM 1014 Budapest, Halászbástya - Északi Híradástorony
Tel.:16
+36 1 201 6935, +36 30 829 1788, +36 30 543 9431 | e-mail: sales@halaszbastya.eu www.halaszbastya.eu

„HOLNAP BÁL LESZ, NE FELEDD EL! DISZKÓGÖNCBEN
VAGY FRAKKBAN, LÉGY OTT, HISZEN FARSANG VAN!”
(Gyárfás Endre)
Éppen csak kihevertük a karácsonyi és szilveszteri lakomázás, ünneplés
É
fáradalmait, máris itt van a vízkereszt, kezdődik a farsangi, báli szezon.
A hagyományok szerint a mulatságok végén a telet elűzzük, és a tavasz
közeledtét ünnepeljük. Január, február a báli szezon fénypontja. Rendszerint ekkor rendezik a különböző rendű és rangú, társasági és szakmai farsangi bálokat. De a farsang nemcsak az elegáns bálok időszaka, hanem a
népi hagyományok is lehetőséget adnak a felhőtlen ünneplésre.

A farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó
időszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok,
mulatságok, népünnepélyek jellemeznek. Ez a közelgő tavasz örömünnepe
is, egyben a tél és a tavasz jelképes
küzdelmének megjelenítése. Farsang
a tavaszvárás pogány kori, igen változatos képet mutató ünnepeiből nőtt ki,
gyakorlatilag a zajos mulatozás, a tréfacsinálás, bolondozás, eszem-iszom
és az advent lezárulásával, a párkeresés, udvarlás időszaka. Magyarországon a farsangi szokások a középkorban honosodtak meg, és számos
idegen nép hatása érvényesült bennük. A városi polgárság elsősorban a
német hagyományokat vette át, míg az arisztokrácia körében az
itáliai és francia szokások terjedtek inkább el, ugyanis a farsang
igazi hazája Olaszország. De fellelhetők pogány germán vagy
éppen ókori görög, római motívumok is. A farsang csúcspontja
a karnevál, hagyományos magyar nevén „a farsang farka”. Ez
a farsangvasárnaptól húshagyó keddig tartó utolsó három nap.
Számos városban ekkor rendezik meg a híres karneválokat. Kiemelkedő közülük a velencei karnevál, viszont manapság a leghíresebb a riói karnevál, mely hatalmas színpompás felvonulás feldíszített kocsikkal, melyeken a szamba iskolák képviselői
ropják a táncot. Magyarországon legjellemzőbb az álarcos, jelmezes alakoskodás, az igen híres a mohácsi busójárás. A farsangi bálok, karneválok mellett ilyenkor tartják a középiskolások szalagavatóját is, és az Operaházban is ilyenkor báloznak.
A 2013-as szezont Bécsben a legimpozánsabb báli helyszínen,
a Hofburgban megrendezésre kerülő „Die Nacht der 1000 PS“
elnevezésű bál nyitotta meg. Ezeken a bálokon a szokások konzervatívak, követik a századelő etikett-szerű vonásait.
A bál rendezésének és a bálok lefolyásának koronként és helyenként kialakult formái vannak, úgyszintén a táncok rendjének és az egyéb külsőségeknek is. Ahhoz, hogy a vendégek jól
érezzék magukat a bálban, kell egy kitűnő szervezőcsapat, aki
előkészíti, megszervezi és minden olyan körülményt biztosít,
amely lehetővé teszi a gondtalan szórakozást. Egy jó rendezvényszervező munkája nem csak szervezési és lebonyolítási
elemekből tevődik össze, hanem sok olyán háttér informáci-

óval is rendelkeznie kell, amelyre nem is gondolnánk, például
nem árt ismerni a farsang eredetét, régvolt és jelenlegi szokásokat, tradícionális ételeket. A farsangi ételek közül Magyarországon tipikusan a kiadós húsételek, kocsonya, disznóhús,
cibereleves, káposzta, rétes, csörögefánk és a szalagos farsangi fánk terjedtek el. Ezek az ételek gyakran megjelennek a
báli menüsorokban is, a különleges, máskor nem fogyasztott
étkek mellett.
Nekem nagyon kedves ez az időszak. Emlékszem, hogy az
óvodában és az iskolában a legkedveltebb ünnep a farsang
volt. Már hetekkel előtte készítettük a jelmezemet. Többször
öltöztem fel boszorkánynak, de voltam bohóc és Mickey egér
is. Néhány évvel később már nem jelmezes felvonulásra, hanem a szalagavatóra, majd a főiskolai gólyabálra készültem.
Lelkesen, heteken át tartott a készülődés, hiszen ilyen különleges eseményre nem járunk gyakran. Viszont ez az időszak
alkalmas baráti együttlétek, házi farsangi mulatságok megrendezésére is. Finom parti falatok, vagy háziasabb jellegű ételek
mellett, jó hangulatban kellemes órákat tölthetünk el. Egy házi
jelmezverseny lebonyolítása pedig nem nagy feladat! Baráti
körben szívesen maszkírozzuk magunkat és öltözünk be még
akár a legviccesebb jelmezekbe is. Ráadásul a tél is gyorsabban elmúlik!
Mindenkinek, kellemes farsangi mulatozást!
Kovács Anikó
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VELENCE ÉS RIO VONZÁSÁBAN
A hajdan tündöklő, majd később kegyvesztetté váló bálok
újraéledése ismét a középpontba került. Gondolák kontra
szamba – avagy miért a velencei és a riói karneválok a legközkedveltebbek a világon?

Igaz, hogy február az év legrövidebb hónapja, mégis sikerült kiharcolnia magának, hogy a képzeletbeli kulturális reﬂektorok őt
is megvilágítsák egy rövid időre. Ezt úgy érte el, hogy a manapság ismét népszerű és közkedvelt bálok, valamint a leghíresebb
karneválok nagy része is ebben az időben kerül megrendezésre.
Én most egy kis történelmi áttekintés után a két talán legismertebb és legtöbb ember által ﬁgyelemmel kísért, Velencei és Riói
karneválból nyújtok át egy-egy kisebb szeletet. Érdekes, hogy
amellett, hogy mindkettőt milliók imádják és kísérik ﬁgyelemmel
minden évben a világ legtávolabbi pontjain is, ezek a rendezvények nagyban eltérnek egymástól.
Ma már nagyon kiterjedt körben szerveznek karneválokat és bálokat: szerte az országban láthatunk virágkarneválokat, mindannyian voltunk már szalagavató bálon, vagy megemlíthetjük az
évente megrendezésre kerülő, és hazánkban presztízs értékűnek számító Operabált is. Azonban meg kell jegyezni, hogy a
bálok és karneválok megrendezése és lebonyolítása minden történelmi korban máshogy zajlott. A bálok igazán divatossá XIV.
Lajos, a „Napkirály” idejében váltak, persze ekkor még csak az
előkelő rétegek számára volt elérhető a szórakozás eme formája. Később nem éppen a legelismertebb szabadidős programok
közé száműzték őket, ekkoriban terjedtek el az álarcosbálok,
ahol titokban, álarcok mögé bújva találkozhattak az emberek
egymással. Így „diszkréten” köthettek üzletet, ismerkedhettek
vagy folytathattak privát viszonyokat egymással az elit vagy akár
a kevésbé előkelő származású osztályokból származó egyének.
Ma már szélesebb körök számára elérhetőek ezek az események, és egyre többen járnak el bálozni, ha idejük engedi.
A karneválok históriája is igen hosszú időkre nyúlik vissza. Az
európaiak által talán a leglátogatottabb a Velencei karnevál,
amelyhez köthető első írásos emlékek még 1094-ből valók. Mivel Velence óriási tengeri hatalomnak számított, rengeteg győzelmet aratott ellenlábasai felett, és ezen győzelmeket rendre
meg is ünnepelték városszerte. Részben emiatt is, a 18. században elnyerte a „karneválok városa” címet, és az európai nemesek is előszeretettel látogattak el a városba, hogy a Szent Márk
téren és a szűk utcákon kimulassák magukat. Az álarcok és a
jelmezek természetesen kötelező kellékek voltak a vigadalmak

során. Azonban amikor a Velencei Köztársaság megbukott, vele
süllyedt a mélybe a karnevál is, amit csak a nem túl távoli múltban sikerült újra feléleszteni. Napjainkban azonban újra egy világhírű, rengeteg ember által kedvelt, szórakoztató rendezvényt
jelent, ami az újítások mellett meg tudta őrizni hagyományos
kellékeit: az álarcokat és a különféle jelmezeket.
Rio egy másik „sikertörténet”. A karnevált mai formájában 1928
óta rendezik meg, de eredete sokkal régebbre nyúlik vissza.
1723-ban portugál bevándorlók tartották meg az „első” Riói
karnevált, azonban onnantól kezdve jóval nagyobb volumenű
mulatsággá nőtte ki magát az esemény, minthogy vízzel, sárral
vagy liszttel szórják össze egymást a résztvevők. Szépen fokozatosan beépültek a műsorba a maszkok, a jelmezek, a lélegzetelállító ruhák, majd a szamba is állandó szereplője lett a
karneváloknak. 1917-ben hivatalosan is a szamba lett az aláfestő zenéje az időközben folyamatosan „elbrazilosodó” ünneplésnek, valamint 1928-tól kezdve már a szamba-iskolák versenyét is a rendezvény alatt bonyolítják le. Ezen a táncversenyen
mindegyik tánciskola (amelyek tulajdonképpen olyan egyesületek, amelyek egészségügyi és oktatási támogatást is nyújtanak
a tagjaiknak) választ egy témát, amit a zenészek és a táncosok
tolmácsolásában fejeznek ki. A Rio egyik belvárosi utcájában
megrendezett felvonulásra borzasztóan nehéz bejutni, a jegyáraknak csak a csillagos ég szabhat határt. Persze ha valakinek
szerencséje van, megeshet, hogy hozzá tud jutni egy jó helyhez,
viszonylag korrekt áron is akár.
A karnevál a világ egyik legfelkapottabb látványossága, ehhez
nem fér kétség. Egy rövid időre kiszakítja az ide ellátogatókat
szürke hétköznapjaikból, valamint felhőtlen, önfeledt szórakozást biztosít a számukra, egy olyan rendezvényen, ahol a tánc
és a zene mellett egymás szeretete és elfogadása van a középpontban.

Tulajdonképpen mellékes, hogy milyen típusú bálokat vagy karneválokat kedvelünk; hogy az elegáns estélyiekért és szmokingokért, a lenge szamba-ruhákért, vagy a különféle jelmezekért
és álarcokért rajongunk; a lényeg az, hogy jó társaságban töltsük el ezeket a pillanatokat, és jól érezzük magunkat a rendezvényeken. Akinek van lehetősége, használja ki, és mindenképpen látogasson el valamelyik karneválra vagy bálra így a téli
szezon vége felé, hiszen már szinte a tavasz ajtaján kopogtatunk, és újra eljön a szabadtéri rendezvények ideje!
Horváth Soma
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ÜDVÖZÖLJÜK A FEDÉLZETEN...

Hajó
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sti Dunapart legszebb részén horgonyoz, az Erzsébet-híd

Különleges rendezvényhelyszín

több mint 10 éve

és a Lánchíd között.
Éttermünk nagy üvegablakain keresztül, valamint
– tavasztól őszig – a panorámateraszokon ülve,
közvetlen közelről élvezhető az egyedülálló panoráma a Budai Várra és a Citadellára. A hajó bal
oldalán található klasszikus ír pub jellegű éttermünk
egyedi dekorációval, fa borítású falakkal kínál
különleges helyszínt rendezvényeknek.

SANTA
MARIA

PUB

PANORÁMA
TERASZ

DUNA
TERASZ

éttermi ültetés

150

110

80

80

állófogadás

250

130

120

120

TERMEK,
TERASZOK

Profizmus és precizitás,
rendezvényszervezés,
mind a gasztronómia területén
mind a

csodálatos panorama  páratlan környezet  központi elhelyezkedés  rugalmasan alakítható terek
igényes eszközök  felkészült személyzet  figyelmes kiszolgálás
könnyed, magyaros ízek és színvonalas nemzetközi fogások Tobai Róbert sztárséf tolmácsolásában

családi és céges rendezvények  partnertalálkozók  gálavacsorák  üzleti reggelik, ebédek, vacsorák
sajtótájékoztatók  workshopok  grill partyk  esküvők  születésnap, évforduló  zenei események

COLUMBUS ÉTTEREM ÉS PUB 1051 BUDAPEST, VIGADÓ TÉR 4. KIKÖTŐ
+36-1-266-9013  +36-30-638-8842  SALES@COLUMBUSPUB.HU

WWW.COLUMBUSPUB.HU
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109 ÉVES MÚLT, MEGÚJULT KÜLSÔ

MÁTYÁS PINCE ÉTTEREM
%XGDSHVW0UFLXVWU



HPDLOVDOHV#PDW\DVSLQFHKX
WWW.MATYASPINCE.EU
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KONFERENCIA – CSÚCSMINŐSÉGRE HANGOLVA

Nem könnyű jó helyen, jó konferencia
helyszínt találni. Olyat pedig, amelyik
könnyű megközelíthetőséggel, a legmagasabb technikai színvonalon és jó
árakkal w áll a partnerei rendelkezésére, szinte lehetetlen – ha csak nem az
ETO PARK HOTEL**** Business & Stadium, Győrről beszélünk.
Konferenciák? Vezetői értekezletek? Üzleti megbeszélések?
Kisebb csoportos előadások? Tréningek? Sajtótájékoztatók?
Megoldás a ETO PARK HOTEL**** Business & Stadium, Győr.
Néhány érv, hogy miért érdemes szállodánkat választania
Könnyű megközelíthetőség!
A győri ETO PARK HOTEL**** Business & Stadium tökéletes
földrajzi adottságokkal rendelkezik: könnyű megközelíteni Pozsonyból, Bécsből és Budapestről is. Szállodánk azonban
nem csak a három nagyváros relációjában, de Győr mikrokörnyezetében is egyedülállóan jó elhelyezkedéssel bír: a belváros
éppúgy pár perc alatt megközelíthető, mint a hazai gazdaság
egyik „fellegvára”, a győri ipari park.
Kérjen bármit – termeink kapcsán nincs lehetetlen!
Szállodánk ideális helyszínéül szolgál konferenciák, csapatépítő tréningek, céges rendezvények és gálavacsorák megszervezésének; több mint 1000 m2-es konferenciakapacitás,
400 m2-es, exkluzív kialakítású, 4,2 m belmagasságú, oszlop

nélküli bálteremmel biztosítjuk a tökéletes
körülményeket.
A legmodernebb technikai
megoldásokkal támogatjuk
rendezvényének sikerét!
Szállodánk legmodernebb audiovizuális eszközöket felvonultató technikai háttere egyedülálló támogatást biztosít partnereink egyedi és különleges konferencia és szakmai rendezvény
szervezési igényeinek. Lehetőséget biztosítunk a prezentációs
eszközök, beépített és hordozható számítógépek használatára, a beépített technika segítségével lehetőség van a teremben
zajló események kép és hanganyagának DVD-re rögzítésére,
olyan modern berendezéseket biztosítunk, amelyek segítségével a teljes technika egy felületről, egyszerűen vezérelhető.
Kávészünettől az üzleti ebédig terjedő,
minden igényt kielégítő ételkínálat
Egy rendezvény sikere nem csak a professzionális szervezésen, a kellemes környezeten és az érdekes előadásokon múlik,
hanem azon is, hogy a meghívott vendégek mennyire elégedettek a vendéglátás színvonalával, az ételek minőségével, a
személyzet hozzáállásával. Az ETO PARK HOTEL**** Business
& Stadium munkatársai maximális odaﬁgyeléssel foglalkoznak
a minden igényt kielégítő kínálat biztosítására, az egyedi kérések rugalmas kezelésére.
További információ:
www.etoparkhotel.hu
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ACSA-ÚJLAKI PRÓNAY-PATAY KASTÉLY
Az acsaújlaki kastély kreatív turisztikai központként működik, ami a hazai viszonlatban unikális, az épített és a
természeti környezet adottságaira épülő élménycentrum.
Az impozáns épület lehetővé teszi, hogy jegyzett alkotók és
szakemberek mellett lehet megismerni, kipróbálni és megtanulni számos művészeti ág, illetve kézműves szakma alapvető
fortélyait. Emellett a kastély és hat hektáros parkja nyitva áll az
egyéni és csoportos látogatók, valamit a helyszínt bérlők előtt.
További információt honlapunkon talál:
www.acsaikastely.hu,
kapcsolattartó: Tordai Anna 06 30 625 61 39.

Jarl Konferenciaközpont
A Jarl Konferenciaközpont belsőépítészeti tervezését a svéd Kinnarps,
Európa vezető irodabútor gyártója készítette, amely konferencia-,
oktató- és tárgyalótermi bútorok és kiegészítők széles skáláját kínálja.
Konferenciaközpontunkat ezért a kényelmes bútorok, hangulatos
színek, teljes körű technikai felszereltség és környezettudatosság
jellemzi, ahol minden ügyfelünk megtalálja a számára legmegfelelőbb
helyszínt és kialakítást.
www jarl konferenciaterem hu | 1133 Budapest Váci út 92.
www.jarl-konferenciaterem.hu
92 | +36 1 237 1251
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3 ÉVES A
VITAL HOTEL NAUTIS****
2010 márciusában nyitotta meg kapuit a Velenceieitó partján elhelyezkedő exkluzív szolgáltatásokat nyújtó hajó formájú Vital Hotel Nautis****
wellness- és konferencia szálloda. 81 nem dohányzó szoba és 4 luxus lakosztály áll a Vendégek rendelkezésére, melyhez számtalan sikeres rendezvény helyszínéül szolgáló, modern
technikával felszerelt konferenciapark tartozik.

Új teremmel bővül a Vital Hotel Nautis****
konferenciaparkja
A szálloda konferencia termeinek tudatos kialakítása lehetővé
teszi akár a kisebb létszámú tréningek akár az exkluzív autó
bemutatók és azok sajtó tájékoztatójának megrendezését is.
A szálloda színvonalának megtartása a folyamatos fejlődéssel és újítással valósul meg. Az eddigi tapasztalatokból
és visszajelzésekből ihletet merítve, a terem-kapacitások legkedvezőbb kihasználtságának megtartása és a magas színvonal még magasabb szintre emelése a cél. Az idei évben tehát új teremmel bővítettük konferenciaparkunkat.
A 240 m2-es Nautis termünket 1/3-2/3 arányban szekcionáltuk,
természetesen a legmodernebb konferencia technika megtartásával. A konferencia terem leválasztása mellett Bowling
termünket is hangulatosabbá varázsoltuk, így ideális
helyszínné vált az esti bulik, bor-és pálinka kóstolók megrendezéséhez.
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EEsküvő a fellegekben
Igazi különlegesség, felejthetetlen élményt nyújt
Ig
a házasság kötés naplementében, szállodánk
kertjében.
A nagy létszámú esküvők mellett
ke
exkluzív
esküvői party is tartható a fellegekben, a
exk
4. em
emeleti luxus lakosztályok különleges látványt
nyújtó tóp
tópanorámás teraszán.

És ez még nem minden…
A szálloda grill terasza egzotikus vitorláshangulatú árnyékolással bővül, ezzel is kellemesebbé téve az esti koktél party-k
hangulatát. A grillterasz bővítése mellett több kültéri programmal is szélesebbé tesszük a csapatépítő programok választékát, gondolunk itt a hajós csapatépítő tréningek mellett bogrács és grillversenyek teljes körű lebonyolítására is.
…egy hajónyi élmény a Velencei-tó partján, világszínvonalon!
Vital Hotel Nautis **** superior
2483 Gárdony, Holdfény sétány 9.
Tel: +36 (22) 570 115
Fax: +36 (22) 570 118
E-mail: info@hotelnautis.hu www.hotelnautis.hu
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NEMZETKÖZI INSPIRÁCIÓ – 25 RENDEZVÉNY,
NY,
AMIT LÁTNUNK KELL, MIELŐTT MEGHALUNK
LUN
UN
UNK

forrás: eventmanagerblog.com

Nincs két egyforma rendezvény, de mégis számos olyan rendezvény van, amely beépül a köztudatba, életünk szerves része lesz. A ManagerBlog összegyűjtötte azokat a rendezvényeket, amelyekre muszáj ellátogatnunk. Olyan rendezvények, amelyek nem csak egyedi élményt nyújtanak, de inspirációt is. Természetesen az, hogy
miért látogatunk el egy rendezvényre nagyon szubjektív, azonban az összegyűjtött
események mind ikonikussá váltak az utóbbi évtizedekben. Bármi is legyen az oka a
látogatásnak, nagy lehetőségeket rejtenek ezek a rendezvények és nem utolsó sorban
an
sok ötletet is meríthetünk belőle, de „legrosszabb” esetben csak szórakozunk egy jót.

1. M
MONACO GRAND PRIX

4. G
GROUNDHOG DAY (IDÉTLEN IDŐKIG)

A Forma1
F
nem örvend akkora népszerűségnek az Egyesült Államokban, mint
Európában. Mégis a a monacoi nagydíj
óriási tömegeket vonz. Sportrajongókat,
VIP közönséget és persze jachtokat... A
versenyt 1929 óta rendezik, ahonnan egy
évben sem hiányozhatnak a hollywood-i
celebek, és hajóik.
Kötelező sport rajongóknak, a divat áldozatainak és persze a sztár hírekre éheseknek.

Bill Murray moziﬁlmjének köszönhetően
ez a helyi rendezvény világszintű tradíciónak örvend mára.
Minden évben Punxusutawney-ben (Pennsylvania) óriás tömegek gyűlnek össze,
hogy megnézzék, hogy a Punxsutawney
Phil névre hallgató amerikai mormota látja-e az árnyékát. Ha látja? Sajnos még további 6 hétig eltart a tél, ha nem, akkor a
tavasz korábban érkezik, mint várták. Csak
úgy, mint a medve Magyarországon, csak
még senki nem gondolt köré eseményt.
A történelembe és hagyományokba viszszanyúló ismeretlen rendezvény mára
trend lett és minden évben felpezsdítik a
Twitter életét. Életre szóló élmény!

2. TE
TED GLOBAL
TED prominens példája a konferenciáknak. A helyi szervezésű konferenciák
TEDx néven lettek ismertek.
Egy TED Global rendezvényre bejutni
persze komoly kihívás, hiszen csak meghívásos alapon működik és a jegyárak
a megﬁzethetetlen kategóriát közelítik
meg. Számos világvezető prezentál és
prezentált már ezen a konferencián.
A TED által közzétett videók folyamatosan elérhetővé tesznek számunkra nehezen található ötleteket, inspirációkat.
Ez az ellentmondásos helyezet – a tudás
korlátlan megosztása valamint az egyedülálló választék között – teszi a TED-et
többé, mint egy sima rendezvény.

3. B
BURNING MAN
Korábbi számban már írtunk a Burning
Ko
Man-ről. Nehéz körbeírni ezt a
nyolcvanas évek óta létező, több
mint 50 000 résztvevőt vonzó rendezvényt. Egy extravagáns város extrovertált
résztvevőkkel, ami felépül,
aztán eltűnik pár nap leforgása alatt, de arra az időre
élettel tölti meg a sivatagot.
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5. B
BARCAMP
A BarCamp
B
nem egy bizonyos rendezvény inkább egy rendezvény típus, amely
egy nemzetközi „felhasználók által generált” konferencia. Elsősorban a web és a
technikai újdonságok köré csoportosulva. A témát a résztvevők adják és a rendezvényt tulajdonképpen a helyszínen
töltik fel tartalommal.

6. O
OKTOBERFEST
Szin minden magyar számára is ismert
Szinte
és kedvelt az Október Feszt. Magunk
előtt látjuk a csodálatos München képét és a boldog embereket, akik az „Ein
Prosit”-ot éneklik. A ’Prosit’ azaz a tószt
nem valószínű, hogy csak ’ein’, azaz egy
lesz és szinte biztos, hogy fel kell állnunk
együtt énekelni tömeggel és koccintani
az asztaltársakkal.
Az Október Feszt tulajdonképpen egy
egész város bulija, ami talán a legjobban
megtestesítni a német tradíciókat. 16 napon át tart, milliós nagyságrendű résztve-

vőt vonz és már egy évvel előre érdemes
szállást foglalni.

7. FR
FRIEZE
Aki valaha élt Londonban, tudja, hogy a
Frieze egy nagy durranás a kortárs művészeknek és művészetnek Angliában.
Frieze egy nemzetközi művészeti vásár,
amelyhez a világ minden tájáról csatlakoznak galériák. Átlagosan 60,000 ember
vesz részt rajta és csak kortárs művészetet támogat. A város játszótérré változik
egy kis időre mindenféle berendezéssel
és különc kiállítási tárggyal színesítve.
A lényeg: szerezni valamilyen népszerű
darabot, amellyel egyben nemes cél érdekében is cselekedtünk.

8. C
CIRQUE DU SOLEIL
A Cirkusz
C
az első rendezvények között van,
amelyre gyerekkorunkban ellátogatunk. A
kanadai központú szórakoztató csapat fokozza az élményt, és megújítja a tradicionális cirkusz fogalmát, amelyet óriás tömegek látogatnak és élveznek. Több mint 90
Millióra becsülik a látogatók számát ezekre
az eseményekre, amelyek 4000 embernek
adnak munkát világszinten.
Nagyon jó példája ez annak, hogy hogyan
vegyünk egy már létező modellt, forgassuk ki és tegyük világszenzációvá.

9. Ú
ÚJ ÉV A TIMES SQUARE-EN
190 óta gyűlnek össze az emberek New
1907
York-ban a Times Square-en, hogy megünnepeljék az Új Évet. A túlfűtött izgalom szinte kézzel fogható, összefoglalva

mindazt, amit az egész világon érezhetnek egy új kezdetekor. Persze emellett a
party őrületes és élvezetes.

10. FFIFA VILÁGBAJNOKI DÖNTŐ
Bárm
Bárminek
is nevezzük, foci, futball, labdarúgás a FIFA világbajnöki döntő billiónyi
embert vonz világszerte.
Ami különlegessé tesz ezt az eseményt,
a feszültség. Még, ha a saját országunk
csapata nem is jutott a döntőbe, valahogy biztos, hogy csapatot választunk,
és végig izgulunk 90 percet.

11. C
COMIC CON
Com
Comic
Con inkább egy koncepció, mint egy rendezvény. A san
diego-i nemzetközi Comic Con rendezvény foglalja
össze a koncepció lényegét.
A Comic Convention lehetővé teszi, hogy megérintsük a
rajzﬁlm és képregény hősöket.
Aláírásgyűjtés a kedvenc írónktól, vagy
egy közös kép Captain Amerikával mára
már tradícióvá vált a gyerekek és a nem
annyira gyerekek között egyaránt.
A legutóbbi san diego-i esemény
130 000 embert mozgósított, ami magáért beszél.

12. EEXPO
Az E
Expo, avagy a Világkiállítás a szakmai
kiállítások atyja.
A nemzetek kiállítják a vívmányaikat és
szépségeiket standokon, amik hihetetlen
összegekbe kerülnek. A befogadó városok komplett ráncfelvarráson esnek át az
esemény kedvéért.
A koncepció a múlt terméke, ami még
mindig egy teljes nemzetet megmozgat.

13. D
DAVOS – VILÁG GAZDASÁGI FÓRUM
Mind évben összegyűlnek a világ legMinden
befolyásosabb és legerősebb vezetői az
Alpokban, hogy megvitassák azokat a
hatásokat, amelyek mindannyiunk életét.
Ezen a Fórumon részt venni a lehetetlennel egyenlő, bár újságíróként, vagy befolyásos vezetőként van esélye az embernek a bejutásra.

15. A SUPER BOWL
A Su
Super Bowl nem csak a sport rajongóit köti a tévéhez. A szünet koncertje és a
meccs közel 90 millió nézőt tudhat magáénak.
Minden évben árgus szemekkel ﬁgyeljük,
hogy hány másodperc alatt épül meg a
színpad komplexum és mennyi idő alatt
bontják le azt. Nem is beszélve az odavarázsolt technikáról…

16. C
CANNES FILM FESZTIVÁL
Nem csak mozi kedvelőknek. Hollywood
minden évben Dél-Franciaországba költözik 1930 óta. A Cannes-i Film Fesztivál egyé vált minőségi mozival,és persze
a pletykákkal, diplomáciai krízisekkel. A
fesztivál különleges hangulatot ad DélFranciaországnak ebben az időszakban.

17. B
BÉCSI ÚJ ÉVI KONCERT
Az 1
1939 óta futó klasszikus zenei rendezvény mindenki számára ismert. Több mint
50 Millióra becsülik a nézők számát, akik
73 országban kapcsolnak arra a csatornára, ahol a Strauss művein alapuló koncertet nézhetik és együtt tapsolhatnak a
Radesky Mars-ra, ami nem kis eretnekségnek számít egy klasszikus koncerten.

18. O
OLIMPIA 100M SÍKFUTÁS
Az Olimpia valószínűleg mindenkinek
szerepel a listáján. Van aki a megnyitót
szeretné látni, és vannak, akik megkísérlik a bejutást a 100 méteres síkfutás döntőjére, ami az utolsó jelentős esemény a
nemzetközi sport rendezvényen.
Ez a 10 másodperc millió nézőt és vakut
vonzott, ahol eldől ki a leggyorsabb férﬁ
és nő a világon.
Megnyerni ezt a versenyt, minden futó
álma és megnézni ezt minden sportrajongó egyetlen álma. Megszervezni pedig…?

19. R
ROYAL ASCOT
A Royal
Ro
Ascot egy különleges lóverseny
és nem csak azért, mert a britt királyi
család is részt vesz rajta, és nem is azért,
mert már 200 éve megrendezik.
Hanem a kalapok miatt. Igazából ez egy
tradicionális esemény, ahol a britt elit tagjai megmutatják a furcsa szerzeményeiket.
Eső, divat, pletyka és pezsgés az kulcsfontosságú összetevői ennek a hihetetlen
versenynek. Igazi angol esemény.

14. C
COACHELLA – INDIO, CALIFORNIA
A kö
következő Coachella Fesztivál április
12-14 és 19-21 között kerül megrendezésre. Óriási tömegeket vonz nem csak a
múltja, de a közel 160 fellépő is.

20. O
OSCAR DÍJ - ACADEMY AWARDS
Sen
Senkinek
sem kell magyarázni az Oscar díj átadás. Ez „A” rendezvény a ﬁlm

ipar világában. Csak keveseknek adatott
meg, hogy részt vegyenek ezen a rendezvényen.
A résztvevők listája nem éppen egy szokványos VIP lista.

21. G
GENFI NEMZETKÖZI
MOTOR SHOW
M
Bárki ismeri ezt a rendezvényt. 1905 óta
szervezik a genﬁ autószalont, amely helyet adott minden autómodellnek a történelemben, amit valaha feltaláltak, terveztek. Minden autómárka itt mutatja be
legújabb modelljét.

22. N
NEMZETKÖZI CES
CES (Consumer Electronic Show) azaz
Elektronikai kiállítás. Minden évben óriás
tömegek gyűlnek össze Las Vegas-ban,
hogy megértsék hogyan fogja megváltoztatni az életünket a technológia.
Itt jelentek meg először a VCR kazetták,
CD-k, plazm a TV-k és HD TV-k és valaha
itt mutatták be a Commodore 64-es számítógépet is.

23. W
WIGHT SZIGET FESZTIVÁL
A Wight
W
zenei fesztivál egy komplett szigetet sajátít ki 1968 óta Angliában. 1970re már olyan zsúfolt volt, hogy az angol
parlament törvénykezett ellene.
Nem kisebb művészek, mint Jimi Hendrix, The Doors, Joni Mitchell, The Who,
a Pearl Jam és Bruce Springsteen léptek fel a szigeten, amely megközelítőleg
55 000 embert vonz minden évben.

24. S
SXSW (SOUTH BY SOUTH WEST)
Éves zenei, ﬁlm és interaktív konferencia
és fesztivál Austin-ban.
Az SXSW-t azoknak szervezik, akik a
technika világában élnek és hisznek az
internetben. Twitter és Foursquare elsőként volt használható az SXSW-n és
minden évben ﬁatal stréberek utaznak
ide, hogy bemutassák a legújabb ötletüket annak reményében, hogy ők lesznek
a következő Biz Stone, vagy Ev Williams.

25. A KIRÁLY SZÜLETÉSNAPJA
– THAIFÖLD
Őfelsége Bhumibol Adulyadej Thaiföld királya. Thai embereknek ő majdhogynem
élő istenség. December 5-én milliónyi
thai gyűlik össze, hogy megünnepelje a király születésnapját. Felvonulással, csónak
menettel és tűzijátékkal
emlékeznek meg a király
születésnapjáról.
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Hírek a hazai rendezvényszervezés világából
Az EVENTER.HU szerkesztésében
PROMO DATA

ÚJABB VISSZAESÉS
A 8. TORKOS CSÜTÖRTÖKÖN

A FÉLSZIGET FESZTIVÁL
KOLOZSVÁRRA KÖLTÖZIK

A tavalyi csökkenés után az idén is 20%-kal kevesebb: 839
étterem csatlakozott a Torkos Csütörtök akcióhoz. A 2006ban indult torkoskodást 500 étterem kezdte, e szám két év
alatt megduplázódott és 2009-2011-ben volt a csúcson 1300
vendéglátóhellyel. A vacsorázók száma a 260 ezres rekordhoz képest már tavaly 160 ezerre csökkent és az idén két héttel január 31-re előrehozott napon még kevesebb volt. A Magyar Turizmus Zrt. szervezésében a szálláshely-szolgáltatók
is csatlakozhattak általában 20%-os kedvezménnyel, de ez
sem segített túl sokat.
A csatlakozás feltétele továbbra is az akkori és előző heti étlap és itallap választékának és árainak teljes körű megtartása illetve 50%-os kedvezmény biztosítása volt mindenre.A
résztvevő éttermek között volt halászcsárda, art café, gyorsétterem és prémium kategóriás étterem is, mint például a
budapesti Nobu és Alabárdos vagy a balatonszemesi Kistücsök. Az idén kivételesen nem a hamvazószerdát követő csütörtököt jelölték ki az akcióra, mivel az éppen – az étterembe
járás szempontjából szintén népszerű – Valentin (Bálint) napra esett.
A Turizmus Zrt. szakembere a Napi Gazdaságnak hangsúlyozta, hogy az idén már csak azok csatlakoztak az akcióhoz,
akik a hosszú távú célt, nem pedig az azonnali bevételszerzési lehetőséget tartják szem előtt.
(Napi Gazdaság, 2013. 02. 04.)

10 év után Marosvásárhelyről Kolozsvárra költözik a Félsziget fesztivál - jelentette be szerdán Emil Boc polgármester
és Bodor László, a fesztivál igazgatója. Reményüket fejezték
ki, hogy bár hároméves szerződést kötöttek, de remélhetőleg ugyancsak minimum egy évtizedes együttműködésre kerül sor. A városháza egy tízhektáros telket és a rendezvényhez
méltó infrastruktúrát biztosít a város határában levő Gorbóvölgyben a Félsziget megrendezéséhez. Az infrastrukturális
fejlesztésekre mintegy 30-50 ezer eurót kell fordítania a városnak, és további összegekkel is támogathatják a rendezvényt.
Rámutatott, hogy a rendezvény jól illeszkedik a Kolozsvár által
elnyert 2015-ös Európa ifjúsági fővárosa címhez. Bodor emlékeztetett rá: Marosvásárhelyen állandó bizonytalanság övezte a Félsziget megszervezését, ugyanis a Maros-parti telket
magánszemélyektől kellett bérelni, és az áramszolgáltatást
is generátorokkal kellett megoldani. Ezen kívül Kolozsvár jobban megközelíthető, és a városban mintegy százezer egyetemi hallgató tanul, s éppen a diákokra való tekintettel hozták
előre a fesztivál időpontját augusztusról a július 18. és 21. közötti időszakra, az egyetemi vizsgaidőszak végére. Az erdélyi
magyar ﬁatalok által alapított Live Music Egyesület 11. alkalommal szervezi meg a Félsziget fesztivált, a második óta a
budapesti Sziget fesztivál szervezőivel partnerségben. Az idei
- becslések szerint egymillió eurós költségvetésű - rendezvényen nyolcvanezer nézőre számítanak.
(MTI, 2013. 01. 30.)

A BALATON SOUND LETT EURÓPA LEGJOBB
KÖZÉPKATEGÓRIÁS FESZTIVÁLJA
A minden nap teltházas Balaton Sound lett az első a Festival
Awards Europe közönségszavazásán. A tavalyi kontinensgyőztes Sziget a nagyfesztivál kategóriában, a zamárdi buli
pedig a közepes méretű fesztiválok között került a tízes döntőbe, ahol az idén már rekordmennyiségű, több mint egymillió szavazat érkezett harminchárom európai ország több
mint 250 fesztiváljára. Az Európai Fesztiválszövetség által
életre hívott verseny díját Lobenwein Norbert és Fülöp Zoltán, a Balaton Sound alapító-főszervezői vették át január
9-én a hollandiai Groningenben. Mint elmondták, az elmúlt
hat év önmagában egy sikertörténet, hiszen a rendezvény
nyújtotta prémium fesztiválélmény már az első évben nagy
szakmai és közönségsikernek bizonyult és azóta minden évben teltházas napok és egyre növekvő érdeklődés jellemzi a
fesztivált.
A tavaly nyári Balaton Soundon 108 ezren, a 20. Sziget Fesztiválon 379 ezren vettek részt. Óriási sikert aratott a Sziget élő
közvetítése a YouTube-on. Ez utóbbi volt az első rendezvény,
amit a YouTube élőben közvetített Magyarországról, és megtekintéseinek száma máris felülmúlta a négymilliót, amivel a
YouTube-on bejutott a legnépszerűbb európai zenei események közé.
(Musicmagazin.hu, 2013.01.10.)
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NINCS PÉNZ A BÁLI BIZNISZBEN
A válság a bálokat sem kímélte: lényegében nincs olyan rendezvényszervező, amely a haszon reményében ma bálok
szervezésébe fogna. Ami van, azt társadalmi céllal, jelentős
önkormányzati vagy állami segítséggel rendezik nonproﬁt szervezetek. A kivétel ritka - írja érdekes riportjában a HVG. BakróNagy Hédi, a MaReSz elnökségi tagja, a RagazzArt vezetője
megerősítette, hogy a bál nem jó üzlet a rendezvényeseknek. A
kisebb rendezvényszervező cégek ugyanis sérülékenyebbek,
mert 30, 60, nem ritkán 90 napra ﬁzetik ki őket, s egy monstre rendezvény nagy kockázatot jelent a számukra. Szerinte a
multinacionális cégek inkább olyan tréningekre, továbbképzések megszervezésére adnak megbízást, amellyel a dolgozóik
vagy partnereik hatékonyságát, eredményességét lehet fokozni. A bálokhoz nem szokás ilyen workshopokat kapcsolni, így
ez kiesik a költségvetésből. Egyre több vállalat pedig még a
karácsonyi ünnepeket is házon belül bonyolítja le. Rubovszky
András a rendszerváltás óta szervezi egykori munkahelyén, a
Gellért Szállóban a Széchenyi Bált. Szerinte sincs ma Magyarországon kifejezetten bálra vagy farsangi rendezvényre specializálódott cég. A mesterségek szerint tagozódó és egyre
ritkuló bálokat a szakmai kamarák, egyetemek maguk szervezik meg. A leggyakoribb cél az anyagi segítségnyújtás és a ﬁgyelem ráirányítása valamilyen fontos problémára vagy ügyre,
és fontos, hogy a végén rentábilis legyen a rendezvény. A bál

hagyománya a rendszerváltás után született újjá. A legkülönfélébb szakmák képviselői, civilek, közszférában dolgozók és
vállalkozók támasztották fel a 30-as, 40-es évek Magyarországán a virágkorát élő műfajt. Egy ideig a farsangi bál volt a rendezvényszervező cégek megbízásainak is a non plus ultrája,
de tíz éve egyre kevesebb bált rendeznek a szezonban.
(HVG.hu, 2013. 02. 14.)

TELTHÁZAS BUSÓJÁRÁS MOHÁCSON
80 ezren vettek részt a február 7-12-i busójárás vasárnapi fő
programjain, ahol rekord számú, több mint 1.000 jelmezes
űzte a telet és köszöntötte a remélt tavaszt. Hegedűs Emese fő szervező elmondta, hogy az UNESCO által az emberiség szellemi kulturális örökségeinek listájára 2009-ben fölvett
fesztivál népszerűsége folyamatosan nő, kiemelt rendezvényei egyre több embert vonzanak. A közönség jól szórakozott
a borzas bundákat viselő hagyományőrzők faragott álarcokkal, favillákkal, kereplőkkel és kolompokkal felszerelt felvonulásán. A busók kora délután a Mohács-szigetről csónakokkal
átkeltek a Dunán, s a felvonulás után vízre bocsátották a kimúlt telet jelképező koporsót, és sötétedéskor meggyújtották
a főtéren összehordott hatalmas máglyát, közben járták a horvátok jellegzetes körtáncát, a kólót. A jelmezesek hétfőn már
házról-házra járva mutatták be télűző tudományukat, a keddi
zárónapon pedig újabb máglyán égették el a zord évszakot
szimbolizáló koporsót. Mohács messze földön híres farsangi fesztiválját egy 1783-as feljegyzés említi először. A legenda szerint a helyi sokácok furfangos ősei a török megszállás
elől a Duna túlsó partján lévő Mohács-szigetre menekültek.
Álruhákat öltve tértek vissza a folyón átkelve és rajtaütöttek a
babonás törökökön, akik az ijesztő maskarásoktól megrémülve fejvesztve menekültek a városból. A főszervező elmondta,
hogy több mint 80 különböző rendezvényt tartottak. A város
főterén 8-10 ezer ember vett részt a záróprogramon. Nyárra
elkészül a mohácsi busóudvar, ahol 200-250 busóöltözék és
kellék kiállításával már azok is megismerkedhetnek a nemzetközi hírű fesztivállal, akik nem februárban, hanem az év más
időszakában érkeznek Mohácsra.
(MTI, Pécsi Napilap, 2013. 02. 11–14.)

RENDHAGYÓ CSAPATÉPÍTÉS SZEGEDEN
Megváltozott munkaképességű dolgozóinak tartott újszerű
csapatépítő tréninget a védett munkahelyként működő ERFO
Nonproﬁt Kft. Az EU-pályázati forrásból megvalósított csapatépítés a Momentán Társulat zenés, improvizációra épülő, interaktív előadásán alapult. A módszer segítségével olyan munkatársakat is sikerült bevonni, megmozgatni, akik korábban nem
szívesen vettek részt a hagyományos tréningfeladatokon. A
80 fő részvételével megrendezett megmozgató, motiváló alkalom egy kompetenciafejlesztési folyamat kezdete is – mondta
a Rádió 88-nak Berta László, a cég kommunikációs partnere. Emlékeztetett rá, hogy Magyarországon hozzávetőleg 930
ezer csökkent munkaképességű személy él, piaci integrációjukra egy lehetséges megoldást jelent a védett munkahelyeken
történő foglalkoztatás. Hangsúlyozta: fontos, hogy mind szakmailag, mind mentálisan fejlődhessenek a munkavállalók, ezzel egyrészt a cégen belüli továbblépésre is lehetőségük van,
másrészt a megszerzett tudással utat kaphatnak a nyílt munkaerőpiac felé is.
(SzegedCafé, 2013. 02. 15.)

CSAPATÉPÍTÉS AZ ÁLLATKERTBEN
ÉS EGY HOTEL FEHÉR ASZTALÁNÁL
A H-Moto Team motorversenyzői és szerelői egész napos csapatépítő tréningjükön először az Állatkertbe látogattak, hogy
a borongós időben meglessék a medvét, vajon barlangjából
kibújva meglátja-e saját árnyékát, ami rossz időt jelentett volna, de szerencsére nem ez történt. A csapat egyúttal jelképesen örökbe fogadta és leigazolta Defoe-t, a medvebocsot, aki
mostantól hivatalos kabalaállatként fog szorítani a versenyzőknek. A közös ebéden megbeszélték az idei feladatokat, a versenyekre történő készülést, majd este jöhetett egy kis lazító
szórakozás egy nagy bulin, ahol a többi hazai pályamotoros
csapattal is találkozhattak.
A motorosok számára a tél alapvetően ínséges időszakot jelent. Nincsenek versenyek, s persze az utcán és a tesztpályákon sem lehet a hidegben és a lefagyott utakon motorozni,
így marad a konditerem és a ﬁzikai felkészülés az új idényre.
Győrﬁ Alen, a magyar gyorsasági-motorsport egyedüli Európa-bajnoka elmondta, hogy jó kis csapatépítő nap volt, segített, hogy még jobban összerázódjanak a szezon rajtja előtt.
Ez segített abban is, hogy jobban megismerkedjenek az új
csapattagokkal.
(Forrás: RVO.hu, 2013. 02. 09.)

EGYNAPOS ÉTTERMEK – RESTAURANT DAY
A Restaurant Day ötlete Helsinkiben született 2011-ben, amikor is lelkes civilek – hangsúlyozottan nem az éttermi szakmában mozgó bennfentesek – elhatározták, hogy egy napra bárki
nyithat éttermet. Azóta évente négy alkalommal a világ egyre
több városa kapcsolódik be a mozgalomba. A ﬁnnek annyira
megkedvelték a városjárás e kulináris formáját, hogy múlt novemberben ötszáz „egynapos étterem” kínálta fogásait. Budapesten a már több gasztronómiai kutatást is jegyző Based on
Pig csapat vállalkozott arra, hogy népszerűsíti a programot. Sipos Melinda, a csoport egyik tagja elmondta, hogy 2012 májusában Budapesten is a ﬁnnek, a nagykövetség munkatársai
indították el az első helyszínt kísérleti jelleggel. Most vasárnap
közel harminc hazai helyszín közül választhattak a mások házi
kosztjára kíváncsiak.
A legutóbbi Restaurant Day-en felkeresett helyszínek közül
például az egyik csapat a budai Feneketlen-tónál terített le néhány plédet és kempingasztalról addig árulták az előtte két
napon át készített süteményeket, tortákat és kekszeket, amíg
a készlet tartott. Volt, aki tudatosan érkezett a programra, de
akadtak, akik meglátva a színes forgatagot, spontán kapcsolódtak be a kóstolgatásba. Egy óbudai lakásban pedig anya
és lánya készítették az ebédet. Az ebéd utáni kanapés üldögélésben (mert ilyet is lehet), hamar kiderült, az emlegetett követségi munkatárs, a budapesti meghonosító, Tommi Antero
volt az egyik ﬁnn vendég, aki örült a hazájából indult ötlet budapesti terjedésének. A szervezők nem az étterem létrehozásában segédkeznek, hiszen az – civil mozgalomhoz hűen – a
csatlakozók dolga. Melinda és társai platformot teremtenek az
eseménynek a közösségi oldalakon, és tartják a kapcsolatot
a helsinki központtal. A www.restaurantday.org oldalon ki-ki
maga regisztrálhat és népszerűsítheti saját (lakás)éttermét. A
ﬁnnek szerint a programnak már van kimutatható hatása a városfejlesztésre.
(Népszabadság, 2013. 02. 16.)
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Rejtvén
BORHOTEL
SZENTGOTTHÁRDON
AZ ŐRSÉG KAPUJÁBAN
Szentgotthárdon az Őrség kapujában, a belváros szívében elhelyezkedő szállodánk körülbelül 600 m-re található a
St.Gotthárd Spa& Wellness élményfürdőtől.

Bocuse d’Or
A Bocuse d’Or főzőversenyt
1987-ben indította útjára Paul
Bocuse, és kétévente rendezik meg. A gasztronómiai közösség egyik legfontosabb versenyeként tartják számon. Nem
véletlen, hogy hatalmas ﬁgyelem
övezi, az érdeklődők információéhségét pedig a szervezők igyekeznek is kielégíteni.

A

Szállodánk ideális helyszínt biztosít csapatépítő tréningek, céges továbbképzések megtartásához, ideális kiinduló pont az
őrségi és ausztriai kirándulásokhoz, télen síeléshez.

Az újonnan kialakított 200 m2-es többfunkciós konferenciaterem 100fő kényelmes elhelyezését teszi lehetővé.
A terem mobil falakkal 3 részre osztható.

9970 Szentgotthárd
Deák Ferenc u 9-11. szám
Telefon: 00 36/94-552-690, Fax 00 36/94-552-696
E-mail: info@borhotel.hu
Internet elérhetőség: www.borhotel.hu
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Bocuse d’Or több mint két évtizedes múltjával meghonosította először Európában, majd az egész világon azt
a fajta versenyzést, ahol az indulók a világ legnagyszerűbb
séf-zsűrije előtt készítik el adott időre a munkát. Az „élő” verseny középpontjában, természetesen a kóstolás áll. Manapság a Bocuse d’Or versenysorozatban a vízszintes 9. sorban írt ország vesz részt. A versenyt övező médiavisszhang
is páratlan, az Oscar-díjátadó gáláéhoz hasonlatos, hiszen közel 2000 a versenyre akkreditált újságírók száma.
A verseny szervezőinek véleményét csak osztani lehet: „aki
kimarad, az lemarad”, hiszen a részvétellel Magyarország is
felkerül a világ gasztronómiai térképére. Országimázsunk számára kihagyhatatlan lehetőség és jövőbemutató szándék a

1

2

3

10
részvétel, amely eszköz a gasztronómiai megújulásunk elérésében.
13
14
A Bocuse d’Or egy jelkép, amely –
habár Franciaországból ered – a
18
19
nemzeti gasztronómiai felemelkedésünk záloga is egyben. Egy olyan
23
24
fontos pont, amelyre odaﬁgyel a világ. Eljött az ideje, hogy mi is része29
süljünk belőle! A Magyar Bocuse
d’Or Akadémia a Bocuse d’ Or név
33
méltó képviselőjeként, feladataként
nevezi meg Magyarország gasztronómiai hagyományainak ápolását,
37
hazai termékeink népszerűsítését, a
legújabb konyhatechnológia irány42
zatok bemutatását, gasztronómiai
rendezvények szervezését. Minden45
nek célja A Bocuse d’Or szellemiségének meghonosítása Magyarorszá49
50
gon, a konyhaművészet fejlődésének
érdekében.
55
Magyarországról először jutott ki
versenyző az egyik legrangosabb57
nak számító séfversenyre a Bocuse
d’Or-ra. A döntőbe jutott 24 ország
között hazánkat képviselő séf – nevét a vízszintes 1. sorban találják –
és segédje, Garai Ádám a 10. helyet
szerezték meg. Versenyzőnk a függőleges 57. sorban található Michelin csillagos étterem séfje. Soha debütáló ország nem ért el
ilyen jó eredményt a versenyen. Versenyzőnk a világ tízedik
legjobb versenyszakácsa lett, olyan gasztronómiai nagyhatalmakat utasítva maga mögé, mint Olaszország vagy Svájc.
Mindemellett büszkék lehetünk arra is, hogy az idén, januárban lezajlott döntők zsűrijében egy magyarországi sztárséf is
helyet foglalhatott, akinek nevét a függőleges 13. sor tartalmazza.

A tízedik helyen végző magyar csapat olyan kulináris nagyhatalmakat előzött meg, mint Belgium, Svájc vagy Olaszország.
Széll Tamás csapata összesen 1355 pontot szerzett, ami alig
maradt el a 9. helyezett, komoly esélyesként számon tartott
Kanadától. A közönség szavazatai alapján a legjobb Bocuse
d’Or plakát díját a magyaroknak ítélték.
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név 25. Határozott névelő 26. Lóbetegség 28. A perc nemzetközi rövidítése 29. Fertőző bőrbetegség 31. Kutatgat 32. A vasútmodellek legnépszerűbb típusa 33. Veszít a súlyából 35. Szűk nyílás
37. AVR 38. …-tak, órahang 40. Ház előtere lehet 42. Érkezik régiesen 43. Magyarországi gyógyszergyár 44. Volt nemzeti légitársaságunk 46. Tartó 48. Púpos állat 49. Nem göröngyös 52. Spanyol
bravó! 54. Londoni tíz! 55. Fosztóképző 56. Origó 57. Óvodába járó
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7. Ruhát tisztít 8. Hamis 9. Román légitársaság 12. Perzsa uralkodó 13. Megfejtés 15. Duplázva a leggyakrabban használt táptalaj
17. Tanít 19. Matematikai fogalom, kis szám a jobb felső sarokban
21. Beültetett földterület 24. Ez borítja ősszel a földet 26. Egyetem
része 27. Testrész 30. Ajándékoz 34. Ilyen fegyver is van 36. Égtáj 38. Kockázat 39. Közép-Európa Kupa 40. KAT 41. Merengőn
néz a távolba 45. Szóba hozá 47. Ennivaló 50. Industrial Television
51. AAS 52. … et labora, „Imádkozz és dolgozz!” 53. Kedveskedő szó 57. Megfejtés 58. Vérszállító edénye 60. Az SZTK elődje
61. Ellenértéke 62. Számítástechnikával foglalkozó szakma rövidítése 63. Üres tőr! 65. Kettős betű 66. EM
Összeállította: Balázs László
ügyvezető igazgató – G-Management Zrt.
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KIÁLLÍTÁSI TEREK VÍZIÓJA 2020

(részlet)

A teljes pályamunka a CENTREX 2012-ben meghirdetett közép-európai pályázatára érkezett és nyert díjat.
A hely mennyire határozza meg a kiállítást 2020-ban? Menynyire lesz determináló élmény a látogató számára? Hogyan
befolyásolja szűkebb környezetünket és az adott város képét? Utópisztikus megvalósulásomban, a minket körülvevő
tér (beleértve a kiállítások külsőjét is) vizuális szempontból
egy komplexebb térélményt nyújt majd a jelenleginél.
Azok a kiállítások, vásárok, melyek új termékeket mutatnak be,
az eladás mellett nevelni is fognak. De a jövő kiállítása nemcsak külcsínben remekel majd, mert a látogató ÖSSZHANGOT
szeretne, tökéletes belső (és külső) elrendezést. Ezen vezérmotívumok mentén dolgozom ki a standok fejlődésének végső
lépcsőfokát, segítségül hívva a technika egyes eszközeit, megkönnyítve egy – egy vásár átláthatóságát.
A belterek kialakításában három irányvonalat tudok elképzelni. Az egyik a „vissza a természethez”, a másik a „csúcstechnológia mindenütt” elvét követi, a harmadik ezek egyvelegét.
Az állandó berendezések (állványzat, polcrendszer, falak, világítás…) egy egységes, környezettudatos térként dominálnak
majd. A természet megóvása érdekében történik az alapanyag,
az előállítás módszerének és a struktúrájának a kiválasztása.
Hogy érvényesül ez a kiállítóterekben? A Syma falat felváltják az új anyagokból kikísérletezett válaszfalak, melyek több
alkalommal is felhasználhatóak lesznek. Jövőbeli anyaguktól
eltekintve funkciójukban azt a célt szolgálják, hogy mozgatásuk könnyű legyen – vagyis egyik épületből a másikba, részenként szállítható, egy más típusú kiállításon ismét összerakhatóvá (újraértelmezhetővé) váljon. A térelválasztók felépítésénél
a kiállításszervező és alkalmazottai ennek értelmében időt és
nyersanyagot spórolnak. A mobilis fal részeit Lego – szerű elemek képezik majd. Két fal összerakása is hasonló értelemben
következik be mint a játéknál. pl: egymásba illesztheti, elcsúsztathatja a tervező a kívánt eredmény eléréséhez. A terek kialakításában ez sokkal gazdagabb alakítási lehetőségekhez juttatja a szervezőket. Belépéskor az épület ugyanazon aulájába a
falak variálhatóságának köszönhetően a rendező újfajta logikai
struktúrába kényszeríti a befogadó gondolkodását.
Mivel világunk egyre inkább elfordul a technikai megvalósítások
felé, úgy vélem a kiállításrendezés sem fog mentesülni ez alól.

A díjnyertes pályázatok elérhetőek
a www.centrexstat.org honlapon

A Virtuális Kiállítótér (VKT) nagy népszerűségnek örvend majd
a jövőben. Az iPhone készülékekre különböző alkalmazásokat
gyártanak a kiállításokkal kapcsolatosan. A google Art Projectben a világ legnagyobb és legnevesebb múzeumai és kiállítóterei mellett napra készen szerepelnek a kisebb, kevésbé nagy
hírnévvel rendelkező, időszaki kiállítások és vásárok is.
A szemlélés során gondoltam a kiállítás – vásár impulzusainak
aktív befogadására is. A látogatók a tárlat előtt automatikusan
ún. fókuszváltó szemüveget kapnak majd, „amely elektronikusan szabályozható. Viselője egyetlen érintéssel beállíthatja,
hogy közelre, középtávolra, netán távolra kíván éppen koncentrálni.”1 Ez megkönnyítené a tájékozódást a kiállítóterekben. Illetve más előnyökkel is bírna, ugyanazt az információs pultot
egyszerre több ember, ugyanazon időpontban, különböző távolságú helyszínről tudná olvasni. A látogató egy adott, stabil
nézőpontból könnyebben belátná a nagy kiterjedésű pavilonokat.
Célunk így vagy úgy növelni a kiállításon töltött egységidőt, így
a jövőben az épületegyüttes egy olyan multifunkcionális szerephez jut, ahol a kiállítást túlmenően autósmozi, nyári színházi előadás, télen jégkorongozás, vagy külső téli tárlatok színhelyének ad helyet. Miért van erre szükség? Miért jó, ha több
pozíciót tölt be a komplexum a pusztán kiállítási térnél? Ha az
épület egy olyan szerepkör képviselőjévé válik, ahol a családtagok együtt vannak, hasznosan – kikapcsolódással töltik az
időt, mindenki megtalálva a magának megfelelő programot, nagyobb eséllyel indul egy kiállítás is. Mindez egy HELYSZÍNEN,
az épületet 100%-os kihasználtságnak alávetve.
Az általam leírt 2020-as kiállítási jelenség egy olyan fantázia leírás, amely reális eszközöket, struktúrákat céloz meg, s melyet
világunk 8 év múlva a hétköznapi életben is rutinosan alkalmazhatna. Így az általam leírt project – egy kis szerencsével, akarattal és nem utolsó sorban anyagi befektetéssel – akár reális
lábakra is állítható.
Balla Rita

1

Varga Miklós (szerk.) 2012. izgalmas holmik. Fókuszváltó szemüveg. In: Varga
Miklós (szerk.) IPM. Interpress Magazin. A gondolkodó ember lapja. Budapest:
MediaCity Kft. ISSN: 01331639

ROMA HUNGARICUM ÁLLAMI MŰVÉSZEGYÜTTES
A műfajról
A magyar kultúra világszerte ismert
és elismert értekéi között tartják számon a cigányzenét, amely nem azonos
a cigányfolklórral: ez egy egyedülálló
előadói stílus, hangszerelés és hangzás. A magyar cigányzene ma olyan
nemzeti és európai kulturális érték,
amelyre méltán büszke Magyarország,
s amelynek megőrzése és megújítása kiemelt feladat. A Roma Hungaricum Állami Művészegyüttes e műfaj magas színvonalú képviseletét tűzte
ki célul.
A zenekarrol
A Művészegyüttes 2012-ben alakult a Közigazgatási és lgazságügyi Minisztérium támogatásával és a Forum Hungaricum Nonproﬁt Kft. mű-
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ködtetésével. A zenekar 19 tagú, átlag
életkoruk 28 év. Koncertjeiken a népzenén, cigányzenén és operett-részleteken
kívül neves zeneszerzők – Liszt Ferenc,
Kodály Zoltán, Bartók Béla, Hubay Jenő,
vagy Farkas Gyula – darabjait jatsszák.
Szándékuk, hogy a cigányzene jellegzetes műfaját az ifjabb generació számára
is izgalmassá tegyék. Bárhol járjanak is
a világon, fellépéseikkel művészi módon és emlékezetesen kívánják képviselni a hungarikumnak minőslülő cigányzenét!
Roma Hungaricum Állami Műveszegyüttes
Balassi lntézet, 1016 Budapest, Somlói út 51.
E-mail: istvan.sket@romahungaricum.hu
Web: www.romahungaricum.hu
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