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Egyedülálló kínálatunk 130 000 m2.-es zárt területen: 
• 1400 férőhely szállodai szobákban és hangulatos bungalókban.
• Vendéglátás akár 2000 főre is, több étteremben.
• Rendezvénytermek 2300 főre (legnagyobb terem: 1500 fő).
• 500 m strand és szabadtér kültéri programokhoz.
• Wellness, rekreációs, sport és vizisport szolgáltatások.
• Programok: borkóstoló, vitorlázás, hajózás, kerékpártúrák. 
• 450 férőhelyes ingyenes parkoló a területen belül.

Szállodánk kitűnő választás, ha Ön
üzleti rendezvény, konferencia, kiállítás, családi ünnepségek megrendezéséhez keres helyszínt!

Várjuk szíves érdeklődését!
Hotel Club Tihany, 8237 Tihany, Rév. u.3. Tel.: 87/535 564, Fax: 87/538 516

Email: reserv@clubtihany.hu, conference@clubtihany.hu, www.clubtihany.hu
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Az InnovácIó  
jegyében telt  
A MaReSz nAp
Immár harmadik alkalommal rendez-
te meg a Magyarországi Rendezvény-
szervezők és -szolgáltatók Szövetsége már-
cius 19-én a rendezvényszakma elsőszámú konferenciáját, a 
MaReSz Napot. Az „Innováció a rendezvényszervezésben” 
témakörben címmel szervezett előadássorozatra változatos 
programokkal, mégis azonos gondolatkörre épülő előadá-
sokkal készültek a szervezők. Az eseményt hatalmas érdek-
lődés övezte, hiszen a rendezvényszakma évek óta kihívások-
kal küszködik, amelynek egyetlen kivezető útja a kreativitás, a 
megújulás.
A Larus rendezvényközpontban megtartott fórumot – ame-
lyen a rendezvényszervező cégek képviselői mellett a rendez-
vényhelyszínek, catering és technikai szolgáltatók képviselői is 
részt vettek – Ganczer Gábor, a MaReSz elnöke nyitotta meg, 
majd a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgató-helyettesével, 
Horváth Gergellyel közösen átadták a MaReSz-díjakat, ame-
lyet az idei évben Horváth Ágnesnek, a MaReSz főtitkárának, 
és Morlin Franciskának, a Chemol Travel kongresszusszerve-
zési és beutazási üzletágvezetőjének ítélt oda a Szövetség.
A több mint 150 résztvevővel zajlott esemény délelőtti prog-
ramján Horváth Gergely, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazga-
tó-helyettese a nemzeti marketingszervezetnek a hazai ren-
dezvényipar fellendítéséért folytatott külpiaci erőfeszítéseiről 
beszélt. Ferenczy Anikó, a Magyar Kongresszusi Igazgatóság 
igazgatója Magyarország nemzetközi konferenciapiaci pozici-
onálása érdekében kifejtett hosszú távú stratégiai terveikről és 
ennek eszközeiről tartott előadást. Mr. Marc Slenema az MCI 
Amsterdam nemzetközi konferenciaszervező cég képviseleté-
ben, a Magyarországról, mint konferenciahelyszínről tett ész-
revételeit, tapasztalatait osztotta meg a közönséggel, valamint 
kitekintést adott a nemzetközi MICE trendekre.
A plenáris előadások közül egyik legnagyobb érdeklődést a 
szervezők és beszállítók (helyszínek, technikai cégek, stb.) 
problémáit feltáró előadás, majd az azt követő vitafórum övez-
te. A rendezvénypiac különböző szektoraiban dolgozó meg-
hívottak az egymás közötti legjellemzőbb konfliktusokat (pl. 
kizárólagosság, árazási illetve jutalékpolitikai kérdések, direkt 
megkeresésekre küldött ajánlatok) és azok lehetséges megol-
dásait igyekeztek egymással megvitatni. Egyöntetű konklúzi-
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óként a folyamatos párbeszédet és a networking fontosságát 
hangsúlyozták.
A délutáni egymással párhuzamosan megtartott előadáso-
kon a konferencia résztvevői többek között a rendezvényeken 
alkalmazott információtechnológia legújabb trendjeiről hall-
hattak előadást Kiss Zsolttól, a COMPOFFICE-R Kft. ügyve-
zetőjétől, majd az innovatív rendezvény gasztronómiai megol-
dások lehetőségeiről, fontosságáról beszélt Pintér Katalin, a 
Gerbeaud Gasztronómia Kft. ügyvezetője. A szerzői jogvéde-
lem, koncepcióvédelem, azaz „ötletlopás” témában hangzott 
el előadás dr. Nagy Balázstól, a dr. Hatházi vera Ügyvédi Iro-
da képviseletében. A szekció utolsó előadásaként konkrét pél-
dák említésével a rendezvényszervezést terhelő legfontosabb 
adózási jogszabályok is terítékre kerültek, különös tekintettel a 
reprezentációs adóra – a Correct Pénzügyi és Könyvszakértő 
Kft. munkatársainak köszönhetően. 
A párhuzamos szekcióban Urbán Zsolt, a Magyar Reklámszö-

vetség elnöke az eseménykommunikáció legfőbb kihívásairól 
számolt be. vaskó Tünde, a visualpower Kft. marketing- és 
kommunikációs igazgatója látványos filmbejátszásokkal gaz-
dagított előadást tartott a 3d-s épületfestésről, az „épület-
mozgató” animációkról és objektumvetítésről. A rendezvény-
szervezőket érintő rendezvénybiztonsági kérdésekről Bernáth 
Mihály biztonságszervező szakember tájékoztatta az érdeklő-
dőket.
A konferenciát követően, a MaReSz Nap Szervezőbizottsága 
online kérdőíven mérte fel a résztvevők véleményét a rendez-
vényről. A kérdőív többek között kitért a szervezésre, a progra-
mokra, az előadókra, illetve a következő MaReSz Nappal kap-
csolatos kérdésekre is. 
Az egyéni visszajelzések és az értékelések alapján megállapít-
ható, hogy a 2013. évi MaReSz Nap sikeres volt, a válaszadók 
az előadásokat érdekesnek és hasznosnak ítélték, és összes-
ségében szívesen vettek részt a rendezvényen.

MaReSz Díjazottak – Horváth Ágnes és Morlin Franciska –, Horváth Gergellyel és Ganczer Gáborral

eMlékezéS IhRIg péteRRe

„Olyan csönd van így nélküled 
hogy szinte hallani,  
amit még utoljára  
akartál mondani.”

Ennyit és nem többet írt ki Ihrig Péter legki-
sebb leánya facebook oldalán.
Ezek a gondolatok szerepeltek Ihrig Péter gyászjelentésén.
Elgondolkodtató sorok…
Akik ismerték és szerették Őt tudták róla, hogy nem tartott szünetet, 
mindig újabb és újabb terveket szőtt.
Most fekete zászló leng a budapesti Kálvin tér 5. szám alatti házon, 
amely több mint 25 esztendeig volt az általa igazgatott COMEXPO 
Kft. otthona, majd született meg e ház falai között a gondolat, majd 
vált valósággá és alakult meg 1992 júniusában  a Magyarországi 
Rendezvényszervezők Szövetsége, amelynek az első négy évben el-
nöke,  későbbiekben alelnöke, majd tiszteletbeli elnöke volt.
Életében meghatározó szerepet játszott a rendezvényszervezés. Tíz  
évig rendezett bridzsversenyeket, öt éven keresztül nemzetközi bridzs-
fesztivált. 1987-1989 között a COMPEXPO Leányvállalat  igazgatója, 
1990-től az USA-H tulajdonú COMPEXPO Kft., ügyvezető igazgatója, 
2003-2010-ig a COMPEXPO Stúdió Kft., ügyvezető igazgatója volt. 
Számos országos rendezvény (microCAd, NJSZT MICRO) szervezé-
se mellett 13 alkalommal  rendezte meg évente a COMPFAIR Nemzet-
közi Számítástechnikai kiállítást, 13 alkalommal a KRIMINALEXPO, 

7 alkalommal az ENTERIŐR-MILIŐ kiállítást. Az általa irányított 
COMEXPO Stúdió Kft. tíz vidéki nagyvárosban szervezett rendez-
vényeket.
A hazai rendezvények mellett  egy évtizedig szervezte  magyar cé-
gek részvételét a frankfurti AMBIENTE és TENdENCE kiállításokra. 
Az általa alapított MaReSz  a rendezvényszervezés területén vég-
zett munkáját 2001-ben Az Év Rendezvényszervezője kitüntetéssel 
díjazta. 2006-ban hívta életre KUPOLA néven a Magyarországi Ren-
dezvényszervező Szövetségek vezetőinek kerekasztal társaságát, 
amely később elnökévé választotta.
2007-ben a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitűntetést 
kapta.
A 2008-as tanévben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsé-
szettudományi Kara Kommunikációs Szakára hívták, hogy  kötele-
ző tárgyként oktassa a rendezvényszervezést. Óriási tudásanyaga 
mellett, szakmai tudása és közvetlensége, népszerűvé tette a hall-
gatók körében. Oktatási tevékenységét váratlan betegsége miatt két 
év múltán feladta. 
Az óriási tudásanyag, ami vele együtt halt el, pótolhatatlan veszteség 
a rendezvényszakma számára.
Szakmai tudása mellett igényessége, barátságos mosolya  végtelen 
űrt hagy maga után.

Szakmai tapasztalatod a hivatalos és baráti beszélgetésekben, írá-
saidon, tanításodon keresztül megmarad az utókornak.

Nyugodj békében Ihrig Péter!
Emlékedet szeretetben megőrizzük! 
 Horváth Ágnes

Hírek a szakmai szövetségek életéből
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2013. június 4-én a Budapest Music Centerben tartotta 
Közgyűlését a Magyarországi Rendezvényszervezők és 
-szolgáltatók Szövetsége.

A hivatalos napirend előterjesztését megelőzően néma főhaj-
tással emlékezett a tagság a május 22-én elhunyt Ihrig Péterre, 
a MaReSz alapító, majd tiszteletbeli elnökére.

A Közgyűlés első részében az Elnökség tagjai tartottak tájé-
koztatást a MaReSz tevékenységéről. 
Az Elnökség kiemelten fontosnak tartotta a MaReSz Nap sike-
res megszervezését (lsd 3. oldal), valamint az Alapszabály és 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. 
Mindezek mellett a MaReSz lobbizott a turizmus ágazat fon-
tosságáért, kiemelt szerepéért.
A MaReSz stratégiaalkotó szakmai egyeztetésen találkozott a 
Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Nonprofit Kft. nemrégiben 
kinevezett turisztikai divízióvezetőjével, Máté Gáborral. 
A megbeszélésen a résztvevők egyeztették azokat a hiányos-
ságokat, feladatokat, lehetőségeket, amelyekre a főváros tu-
risztikai stratégiájának megoldással kell szolgálnia. 
A korábbi alkalmakhoz hasonlóan a MaReSz részéről az aláb-
bi, a rendezvényszervező szakmát érintő kérdések ezúttal is 
felvetődtek: 

Régóta várat magára
•  a több ezer fős konferencia központ megépülése,
•  az önkormányzati törvény módosítása, 
•   az IFA bevételek elszámolásának, felhasználásának köz-

ponti kezelésének kérdése, 
•   a budapesti hajókikötők tulajdonlásának és kezelésének 

ügye, 
•   Budapest arculatának kialakítása, hangsúlyosabb kommu-

nikálása itthon és külföldön egyaránt, 
•   a város arculatához szervesen hozzátartozó köztisztasági, 

higiéniai kérdések és az infrastruktúra fejlesztése. 

A kormányzat részéről dr. Nemes Andrea, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium Turisztikai- és vendéglátóipari főosztály vezető-
je kért állásfoglalást a MaReSz Elnökségétől, a turisztikai és 
vendéglátó tevékenységekhez kapcsolódó képesítési követel-
ményeket meghatározó jogszabályok felülvizsgálatával kap-
csolatban. (A hivatal egyszerűsíteni szeretné a képesítések 
megszerzését.)

Az Elnökség állásfoglalásában többek között a következők 
szerepeltek: 
•   A képesítések felülvizsgálata indokolt, de több esetben in-

kább szigorúbb feltételrendszerre volna szükség, semmint 
azok enyhítésére

•   Javaslat: a vendéglátói tevékenység végzéséhez szükséges 
szakmai gyakorlat bevezetése

•   A minőségi gyakorlati helyek kiválasztása érdekében aján-
lólista létrehozását kezdeményeztük. 

•   Képesítés megszerzéséhez kötni a rendezvényi étkeztetést, 
valamint a konferencia- és rendezvényszervező tevékeny-
ség végzését. Ez utóbbit az Európai Uniós jogszabályokkal 

harmóniában, az Európai 
Uniós elvek betartásával 
javasolt kialakítani.

A Magyar vendéglátók Ipar-
testülete elnökének megkeresésének eleget téve a MaReSz 
is támogatta a jövedéki törvény módosítására vonatkozó kez-
deményezést, mely a vendéglátó-ipari üzlet és a kereskedel-
mi szálláshely üzlethelyiségében tárolt alkoholtartalmú italok 
mennyiségi szabályozásának enyhítését célozta meg. Azóta 
az Országgyűlés elfogadta a módosító javaslatot, ezzel eny-
hült az eddig hatályos, szigorú előírás.
A MaReSz megalakulása óta jó szakmai kapcsolatot ápol a 
társszakmai szervezetekkel. 
Tavasszal a vIMOSZ, azaz a Turisztikai és vendéglátó Mun-
kaadók Országos Szövetsége és a MaReSz között kezdődött 
párbeszéd.
E mellett az Elnökség képviselője részt vett a Magyar Reklám-
szövetség szervezésében, Elnökök reggelije néven, negyed-
évente a reklámszakma képviselői által szervezett eszmecse-
rén.
A MaReSz Elnöksége kiemelten foglalkozik a rendezvényszer-
vezés oktatásának ügyével. Első lépés a piaci viszonyok fel-
térképezése volt. Szembetűnő volt a „rendszertelenség” té-
nye. Úgy, ahogyan bárki működtethet rendezvényszervező 
vállalkozást, ugyanúgy, minden szakmai háttér és kontrol nél-
kül, bárki oktathat rendezvényszervezést is. A Szövetség ter-
ve, hogy MaReSz ajánlással létre hoz egy rendezvényszerve-
zői végzettséget adó mesterkurzust, amely használható tudást 
kínál a hallgatóknak. A terv megvalósítása érdekében az ok-
tatási munkacsoport tagjai egyeztető megbeszéléseket kez-
deményeznek a rendezvényszervezést oktató tanárokkal, in-
tézményvezetőkkel, és hangsúlyt kívánnak fektetni az oktatást 
felügyelő kormányzati szereplőkkel való együttműködésre. 
A Szövetség tagja az európai konferenciaszervezőket tömö-
rítő szövetségnek az EFAPCO-nak. A témáról Mátray Katalin 
az EFAPCO MaReSz képviselője számolt be a résztvevőknek.
A MaReSz Elnökségének beszámolóját a Felügyelő Bizottság 
elnökének beszámolója követte. Ezen a Közgyűlésen válasz-
totta meg az elkövetkező két évre a Felügyelő Bizottság tagjait 
a tagság. A tagok újra bizalmat szavaztak a korábbi Felügyelő 
bizottsági tagoknak. Elnök: Éder Zoltán (BRILL Kft.) Tagok: 
dr. Hajós Róbert (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem), Varga Attila (DIAMOND CONGRESS Kft.).

A Közgyűlésen mutatkoznak be az újonnan a Szövetség tagja-
inak sorába csatlakozó tagok:  
•  Acsaújlaki Kastély Kft. 
•  Bálvány Rendezvénytechnika  
•  Buddha-Bar Hotel Budapest Klotild Palace Kft.
•  Confhotel Kft.
•  Event design 4Rent Kft.  
•  Hotel Chateau Földváry 
•  Hotel délibáb
•  Lifestyle Hotel Mátra 
•  Stong Safety Security Kft. 
•  TIC Service Rendezvényszervező Bt. 

Közgyűlést tartott a Maresz
Hírek a szakmai szövetségek életéből
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CsaK hosszabb távon érhetneK be az intézKedéseK
A Sok eSzkIMó Mellett kIhAlnAk A fókák  
A RendezvénypIAcon

A felek közös célja a hazai fesztiválok regisztrációjának, mi-
nősítésének lebonyolításában, a Fesztivál-regisztrációs és 
Minősítési Program  működtetésében együttműködés. Ki-
emelt célként fogalmazták meg Magyarország hazai és nem-
zetközi kulturális és turisztikai vonzerejének erősítését, ma-

gas kulturális értékkel bíró, turisztikai 
látogatottságot eredményező fesztiválok 
minőség- és értékalapú érdekvédelmének képviseletét, vala-
mint szakmai lobbi tevékenység kifejtését az átlátható, érték-
alapú fesztivál támogatási rendszer kidolgozására.

Magyar Fesztivál szövetség és a Folklórfesztiválok  
Magyarországi szövetsége (CioFF hungary)

MabeUsz 2013. június 5-i közgyűlését  
az újonnan nyílt budapest Music centerben tartotta

2013. április 25-én Százhalombattán  
konzorciumi együttműködési megállapodást írt alá

Kálmán István ismertette a 2012. éves eredmény kimutatást, 
melyet a tagság egyhangúlag elfogadott.
Ezután beszámolt a legutolsó taggyűlés óta eltelt 2 hónap ese-
ményeiről. 
Találkoztak dr. Horváth viktória államtitkár-helyettessel, továb-
bá az új New Yorki és német külképviselőkkel, jártak a BKK-
nál. Megkezdték a szorosabb kapcsolat kiépítését a MAHASZ-
szal, a Magyar Szállodaszövetséggel és a NIT-tel, akikkel 
közösen szeretnének lobbyzni Budapest turizmusáért, a köz-
lekedési és egyéb problémák megoldásáért.
Felvették a kapcsolatot a Parlament Turisztikai Bizottságának 
új munkatársaival is.
A munkacsoportok beszámolóját a Közlekedési Munkacso-
port kezdte. A május 30-ra meghirdetett horror városnézés a 
meghívottak érdektelensége miatt sajnos elmaradt.
A témához kapcsolódóan Tenczel Gábor tartott bemutatót a 
budapesti hajókikötők állapotáról.
A MICE munkacsoport vezetője hamarosan megbeszélést 
folytat Ferenczy Anikóval és javasolta a kapcsolat felvételt a 
Külgazdasági Szövetséggel.

A Termékfejlesztési munkacsoport röviden beszámolt a meg-
tekintett termékekről: Galgafarm, Zirc, Európa hajó koncertje, 
Six Inn hotel, Barba Negra Music Club. 
A hagyományos termékbemutatót Gőz László, a vendéglátó 
BMC tulajdonos-vezetője kezdte, majd Palai Timea bemutatta 
az Openova program ajánlatait. 
Gőz László elmondta, hogy 11 évig harcolt egy ilyen létesít-
mény megvalósításáért, 7 év alatt születtek meg a tervek és 
engedélyek, 13 hónap alatt épült meg. 2,5 milliárdba került 
az egész beruházás, van benne EU támogatás és 10 milliós 
hitel, melyet 11 év alatt kell visszafizetni. A cégforma egy sze-
mélyes Kft. Az állammal kötött megállapodás alapján nem a 
gyerekei fogják örökölni. A tulajdonos maga is zenész, maga 
a koncepció zenéből indult ki, de a létesítmény alkalmas más 
nagy rendezvények lebonyolítására is.
17 fős személyzettel működnek, plusz 3 fő éttermi dolgozó, 
amit az Edeltrend üzemeltet.

Az elmúlt évben csökkent a nemzetközi konferenciák és 
az egyéb rendezvények száma Magyarországon. Igaz, a 
résztvevők száma némileg emelkedett - derül ki a Magyar 
Kongresszusi Igazgatóság (MKI) adataiból. Ezt a tenden-
ciát ráadásul az International Congress and Convention 
Association (ICCA) legfrissebb statisztikája is megerősí-
ti, hiszen hazánk és Budapest is jelentősen visszaesett 
a nemzetközi rangsorban. A MALÉV csődje bizony igen 
rossz hatással volt a piacra, szakma pedig még mindig 
egy megfelelő méretű konferenciaközpontot hiányol – de-
rült ki egy tegnap tartott sajtótájékoztatón.

Több mint 18 300 nemzetközi konferenciának és egyéb ren-
dezvénynek adott otthont tavaly hazánk, ami több mint 10 szá-
zalékkal marad el az előző évtől. Az viszont jó hír, hogy bár 
kevesebb rendezvény volt, de a résztvevők száma nőtt – derül 
ki a Magyar Kongresszusi Igazgatóság adataiból. A nemzetkö-
zi konferenciák számának csökkenését alapvetően két okkal 
magyarázza Ferenczy Anikó kongresszusi igazgató, aki szerint 
egyrészt maga a bázisév kiemelkedően jónak bizonyult, hiszen 
2011. I félévében hazánk töltötte be az EU soros elnöki tisztjét, 
másrészt a Malév kiesése egyértelműen káros a hivatásturiz-
musra. A fapados járatok és az átszállás, – hiszen számos eu-
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rópai városból csupán így érhető el Budapest, – az üzleti uta-
zók számára nem jelentenek megfelelő alternatívát a magyar 
légitársaság járatai helyett.
A szakember kiemelte azt is, lassan három éve annak, hogy a 
Magyar Kongresszusi Bizottság teljes egészében átszervező-
dött és újrastrukturálódott, amelynek ma már több eredménye 
is tapasztalható. A szervezet 2010 és 2011 között indította el azt 
az értékesítés-ösztönző kampányt, amelynek eredményeképp 
32 ezer plusz vendégéjszaka realizálódott a fővárosban, a kon-
ferencia nagyköveti program keretében pedig az elmúlt három 
évben összesen 35 pályázat részesült pozitív elbírálásban. A 
kongresszusi igazgató mind közül a sportnagyköveti programot 
tartja a legeredményesebbnek, aminek célja, hogy nagy sport-
eseményeket hozzon Magyarországra. „A 2011-ben újraindított 
programra első évben 22 pályázat érkezett, amiből 15 rendez-
vényt tudtunk támogatni, végül pedig 11 kerül megrendezésre 
hazánkban. Az elmúlt három évben összesen 26 pályázat ér-
kezett be, amiből húsz nemzetközi rendezvénynek már bizto-
san Magyarország lesz a házigazdája. Ezekre összesen 30 ezer 
sportolót várunk, akikhez becsléseink szerint 322 ezer szurkoló 
is csatlakozik majd. – mondta Ferenczy Anikó.”
Az intézkedések azonban csak hosszabb távon érnek be, hi-
szen egy-egy rendezvényre, akár 4-6 évvel korábban szüksé-
ges pályázni. A további sikerekhez mindenképpen szükséges a 
légi közlekedéssel történő megközelíthetőség fejlesztése, ami-
nek lökést adhat, hogy idén Budapesten rendezték meg a a 
kontinens légiközlekedésének jövőjét napirendre tűző Routes 
Europe konferenciát. A konferenciákért mostanra számos régi 
és új ország, város küzd, a Magyar Kongresszusi Igazgatóság 
munkatársainak ezért komoly és sikeres lobbitevékenységet 
kell végezniük külföldön. 
A korábbinál is több lett az eszkimó, a fókák pedig lassan kihal-
nak – foglalta össze röviden tapasztalatait Rókusfalvy Gábor, 
Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövet-
ségének elnökségi tagja. Ez a vállalati, illetve dolgozói, vala-
mint protokollrendezvények minimalizálódását jelenti, illetve 
ha tartanak is ilyen rendezvényeket, azokat a korábbinál sok-
kal kisebb büdzséből rendezik. Az elvárások mindemellett nem 
csökkennek, ami a szolgáltatói oldalon csapódik le, vagyis a jó-
val kisebb költségvetésből is ugyanazt a rendezvényt szeretnék 
lebonyolítani. További változás, hogy amíg korábban sokkal ke-
vesebb tenderen kellett részt venniük az ügynökségeknek, ad-
dig mostanság egy egészen kis rendezvényt is megversenyez-
tetnek a cégek. Mindezek következményeképp a kreativitás a 
korábbinál sokkal kisebb teret kap, illetve ezzel lehet kompen-
zálni a kisebb költségvetést. Az elbírálás során ugyanakkor az 

ár kapja a legnagyobb hangsúlyt, ami “almát a körtével” jelle-
gű összehasonlítást eredményez. A vállalati tenderek esetében 
sokszor előfordul az is, hogy nem hirdetnek győztest, ugyan-
akkor az ötletek egy évvel később visszaköszönnek valahol – 
fejtette ki Rókusfalvy Gábor. A fokozódó árérzékenység még a 
külföldi rendezvények esetében is igaz, de szerencsére akad-
nak olyan esetek, amikor sikerül őket meggyőzni a hazai lehe-
tőségek választásáról, már csak azért is, mivel ez egy olyan 
szakma, ahol a lokális tudás meghatározó lehet. A tavalyi FIFA 
kongresszus fehér hollónak nevezhető, ott ugyanis egyértelmű-
en a kreativitásé volt a főszerep. 
A tapasztalatai hasonlóak a kiszolgáló cégeknek is. A rendez-
vényinformatikával foglalkozó Rent-IT Kft. ügyvezetője Kiss 
Zsolt szerint a külföldiek jelentős része hozza magával a techni-
kát is, mi több olyan is akadt, aki a laptopok és kivetítők mellett 
még a szőnyeget is saját maga biztosította. “A Magyarországra 
látogató nemzetközi konferenciák gyakran nem is gondolkod-
nak magyar technikai szolgáltatóban” - osztja meg észrevételét 
Kiss Zsolt, aki szerint mindenekelőtt egy nagy befogadóképes-
ségű, modern konferenciaközpontra lenne szüksége Budapest-
nek. Nálunk enélkül jelenleg így csupán az 1000-2000 fő kö-
zötti események a mérvadóak, és számos nagyobb rendezvény 
megrendezésétől esünk el. Egy ilyen központ jelentősen segí-
tené a magyarországi konferenciaturizmust és bár időről időre 
felmerülnek ilyen tervek, a megvalósítás egyelőre várat magára.
A rendezvények számának csökkenését a szolgáltató vállalko-
zások is érzik. A protokollrendezvények lényegében eltűntek 
Magyarországról, partnerrendezvények sem igen vannak, az 
oktatási célúak száma pedig jelentősen visszaesett. A céges 
családi napok még úgy-ahogy tartják magukat, ezek viszont az 
előbbieknél kevésbé technikaigényesek. A rendezvények szá-
ma mellett a büdzsé is jelentősen, nem ritkán a korábbiak har-
madára-negyedére csökkent, amivel szorult helyzetbe hozzák 
a szolgáltatókat. A cégvezető szerint ugyan el lehet vállalni egy 
rendezvényt önköltségi áron is, ám ha csak ilyenek vannak, ak-
kor ezekből már nem lehet kifizetni a fejlesztőket és megvenni 
azokat az új technikai eszközöket, amelyeket joggal várnak el a 
rendezvényinformatikai cégtől a megrendelők.
A verseny láthatóan erősödik a nemzetközi színtéren. Az Interna-
tional Congress and Convention Association (ICCA) adatai sze-
rint mindenesetre 2012-ben Budapest a korábbi 11. helyről a 20. 
helyre csúszott vissza a világ konferenciavárosainak rangsorá-
ban, az országok között pedig Magyarország a 32. helyen áll.
 

Őrsi Ákos
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Amikor Buday Péter 
szakácstanulónak állt, 
még nem repkedtek a 
hangzatos beosztások 
a konyhák hierarchiá-
jában. voltak a tanu-
lók, voltak a szakácsok 
és volt a SÉF ÚR. A séf 
úr, akit attól függetlenül 
végtelen tisztelet öve-
zett, hogy Budapest 
egyik elegáns szállodá-
ja, vagy egy nevesincs vidéki éttelem konyháján folyó munkát 
irányította.
Amikor Buday Péter szakácstanulónak állt – mert nem vették 
fel a főiskolára, így nem lehetett földrajz-történelem szakos ta-
nár – a legnagyobb tisztelettel nézett fel mestereire. végigjárta 
a szamárlétrát, szorgalma, tehetsége gyorsan röpítette előre. 
Elvégezte a vendéglátóipari főiskolát, dolgozott Svájcban, Né-
metországban, konyha-
főnök lett, végül próféta 
a saját hazájában. Leg-
alább is, ha a médiába 
történő megjelenése an-
nak számít – márpedig 
Magyarországon a kép-
ernyőn keresztül vezet 
az út az ismertté, az egy-
szerű emberek körében 
népszerűvé váláshoz.
Amikor egyszer „ce leb-
nek” hívtam, villogó sze-
mekkel nézett rám, és 
megesküdött minden-
re, hogy ha még egy-
szer megpróbálom, kitilt 
az összes általa ismert konyháról, kitöröl telefonjából, és még 
talán a legközelebbi fasírtkészítés esetén is számításba vesz, 
mint minőségi alapanyagot…

Tényleg nem az. Kedves és közvetlen az óvodai konyhán dol-
gozó „kolléganőkkel”, a mindenkori éttermébe látogató ven-
dégekkel, ugyanakkor könyörtelenül maximalista a konyháján 
dolgozó kollégákkal. Mestereitől azt tanulta, mindenben töké-
letesre kell törekedni, középszerű bárki lehet. Ezt várja el ma-
gától, és a vele dolgozóktól is.
A talán legismertebb hazai séf életében most új fejezet kez-
dődik. Nem először indul tiszta lappal, de e a mostani „újra-
kezdés” egy valamiben különbözik a korábbiaktól. Buday Péter 
ezen túl nem egy étterem séfje, arca, középpontja lesz. Bu-
day Péter Buday Péter lesz. Ülhetne a babérjain, sütkérezhetne 
a korábban elnyert címek fényében, hiszen az általa vezetett 
konyhák helyet kaptak az ország legjobbjai között, őt magát 
pedig néhány éve a 12 legmeghatározóbb magyar séf közé vá-
lasztották egy szakmai voksoláson.
Márciustól immár saját magát képviseli. Azt mondja, rájött, 
hogy csak annyi munkát szabad felvállalni, amennyivel saját 
maga megbirkózik. Immáron a maga ura. Az utóbbi években 
rengeteg ötlettel jelentkezett, melyek mind a konyhaművészet 
fejlődését célozták. Nevéhez köthető a hazai menzareform el-
méleti és gyakorlati alapjainak kidolgozása, de ma már ezt is 
– mint annyi korábbi ötletét, „agymenését” – most mások va-
lósítják meg. „Nem baj az – mondja -, ha az eredeti célkitű-
zés irányába halad a szekér. Persze nem jó látni, hogy másik 

villognak az ötleteimmel, 
de nincs probléma, ne-
kem szinte minden héten 
kipattan egy-egy új gon-
dolat a fejemből.”
Ha valaki tehát mostan-
tól Budayt akarja elérni, 
ne az L, az R vagy ép-
pen az M betűnél keres-
se a telefonkönyvben. A 
B-nél megtalálja. B, mint 
Buday.
A szolgáltatási kör, me-
lyet a mesterszakács kí-
nál, színes mint ő maga. 
Interaktív bemutatófőzé-
sektől különleges csa-

patépítő tréningeken keresztül a flashmob főzésekig, lakásét-
teremtől privát szakácskodáson át élménybeszámolókig szinte 
a szakma minden területe bele tartozik. 

BMInt budAy
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A paletta csúcsa talán a komplett gasztronómiai csillagtúra, 
melynek során Buday Péter segítségével a résztvevők eljut-
hatnak és megismerhetik Magyarország egyes régióinak kuli-
náris értékeit, a túra végén pedig a megismert alapanyagokból 
együtt készíthetik el a menüt. Gasztro-földrajz és gasztro-
történelem. végül is a földrajz-történelem szak helyett ez is 
megteszi.
És itt a catering. Az új utakon járó Buday Péter mostantól ezen 
a területen is jelentkezik, hiszen új társával, Mányoky Balázzsal 
megalakította a Buday és Társa Catering Kft.-t, egyszerűbb 
nevén a Buday Cateringet. Reményeik szerint ez a catering 
azonban más lesz, mint a többi. Jó barátként gyerekkoruk óta 
ismerik egymást. Mostanra hozta úgy a sorsunk, hogy vég-
re közösen vágunk bele 
ebbe a vállalkozásba.
Egy vendéglátó közgaz-
dász és gyakorlott ven-
déglátós, valamint egy 
több mint harminc éves 
gyakorlattal rendelkező 
ismert szakember. Sze-
rencsés egybeesés, ami-
nek szeretnék, ha min-
den előnyét a vendégeik 
élveznék.
Ez egy professzionális, 
mégis baráti vállalko-
zás, aminek minden elő-
nyét kihasználva próbál-
nak rugalmasak, gyorsak 
és alkalmazkodók len-
ni. Partnereik révén az 
egész országban rendelkeznek konyhai ka-
pacitással, ez lehetővé teszi, hogy 
minden hétköznapi, és minden kü-
lönleges kívánságot a helyszínen 
teljesíteni tudjanak.
Amint azt Buday Péter koráb-
ban már fontosnak tartotta ki-
emelni, a legfontosabb szempont itt 
is, hogy amit ígérnek, azt valóra is vált-
sák. Éppen ezért, csakis annyi rendezvényt 
vállalnak, aminél még garantálni tudják vállalá-
saink megtartását. Fontosnak és egyben a megren-

delőink felé garanciának tekintik, hogy minden rendezvényre 
tulajdonosként, személyesen eljussanak. Mindezt annak érde-
kében, hogy a legjobb kiszolgálást biztosítsák, partnereikkel 
közvetlenül a helyszínen is tartsák a kapcsolatot, minden étel 
Buday Péter személyes felügyeletével és közreműködésével 

készüljön. „A napokban 
egy korombeli kollégával 
megtálaltunk 1600 adag 
fingerfoodot! A térdem 
csonkjain jártam már a 
végén, de megcsinál-
tuk!” – meséli csillogó 
szemmel.
A gasztronómiai mellett a 
Buday Catering komplett 
rendezvényszervezéssel, 
mint szolgáltatással áll 
partnerei rendelkezésé-
re, hiszen az eltelt évek 
során szerzett tapaszta-
latok (az utóbbi két év-
ben a nevével fémjelzett 
Larus Étterem és rendez-
vényközpont lett a Leg-

jobb rendezvényterem) hasznosítása kézenfek-
vő lehetőség az induló vállalkozás számára.

„Életemben először vagyok igazán a ma-
gam ura. Remélem, tudok élni a le-

hetőséggel” – mondja búcsúzóul, 
majd elrohan a piacra. Egy zárt-

körű főzéshez megy alapanya-
gért – együtt a megrendelővel. 

Ahogy kell.
Kolbe Gábor
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StÍluSoS deSIgn koncepcIót béRelne?
event deS!gn4Rent

Amennyiben VIP-ügyfél rendezvényt, esküvőt, kiállítási 
tárgyalót vagy díjátadót tervez, az Event DES!GN 4 RENT 
elegáns és meglepő funkciókkal rendelkező design búto-
rokat kínál és design koncepciót tervez Önnek. 

Csapatunk számos luxus márka képviseletét látja el, melyet 
most vont be a rendezvény világba, így kollekciónk között 
megtalálhatók a Blofield felfújható, a FLUX összecsukható, és 
a Moree kábelmentes LEd fénybútorai! Mindezek mellett közel 
2 évtizedes dekorációs múlttal rendelkezünk lakástextil téren.

FLUX A flux termékek polipropilénből készülnek, azaz az 
egyik legstrapabíróbb műanyagból. 

flux® chair / szék
A flux® szék úgy néz ki mint egy óriás boríték; ami design 
székké alakítható. Ez a könnyen összecsukható, modern, 
minimál kinézetű szék a helytakarékos tárolás minden elő-
nyével rendelkezik. A szék súlya 4.8 kg, pont ezért a terhel-
hetősége 160 kg, kültéri és beltéri használatra egyaránt al-
kalmasak. A székek normál űlőmagassággal rendelkeznek.

flux® junior / gyerek szék
A Flux Junior az eredeti Flux Szék tökéletes mini verziója. Ami 
annyit jelent, hogy ugyan kisebb de szintén egy darabból, 
úgyanúgy összehajtható szék, mint nagytestvére. Hatféle szín-
ben választható: három alap és három új; gyerekcsábító szín-
ben. Kiváló kiegészítője egy gyerekzsúrnak.

flux® pop / ülőke-asztalka
Egy szimpla pattintás és kész is a design puff. vagy lerakó asz-
tal? A flux pop 140 kg teherbírásával ezer felhasználási lehe-
tőséget kínál.

flux® pillar / bárszék
Ez a bárszék finom íveivel tökéletes társává vált flux® column; 
könyöklőnek, bár-asztalnak. A beépített lábtartó komfortossá 
teszi az ülést hosszú üzleti rendezvényeken egy pohár ital mel-
lett. Mint minden flux® termék így a flux® pillar bárszékünk is 
összecsukható, így könnyedén szállítható és tárolható!

flux® column / könyöklő-pulpitus
Ez a bár asztal egy több funkciójú design darab. Finom ívei-
vel matt selyem felületével az első olyan összecsukható bár 
asztal, ami összecsukva (18 mm) laposabb, mint bármilyen 
más megoldás amit eddig ismertünk. Ez a praktikus design 
darab stílusos eleganciát kölcsönöz bármilyen környezetbe.
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MOREE A Moree márka LEd technológiát alkalmazó 
stílusos és magas minőségű design bútoro-

kat jelent, amelyek Németországban készülnek.
Bútoraink kivétel nélkül Uv sugárzásnak, illetve fagynak ellen-
álló műanyagból készülnek.
Kültéri használatra javasolt bútoraink áramellátása legalább 
IP44-es védettségi szint mellett biztosított, azaz „vízállóak”, 
míg a többi termékünk IP20-as védettséggel készülnek.

Fényvezérlés: LEd izzóval készült bútoraink az RGB színskála 
színeiben képesek világítani. A színek kiválasztása rádiófrekven-
ciás távirányítással működik. Ennek segítségével 200 méteren 
belül bármennyi bútordarab egy gombnyomással irányítha-
tó, előre programozott fényjátékok is indíthatóak. A távvezérlés 
megoldható távirányító segítségével, illetve számítógépről.
Brandingelés: A Moree bútorokat az egyedi színeken túlme-
nően a cég sajátos arculatához tudjuk igazítani. 

Minőség és mennyiség nálunk nem akadály. Készletünk szük-
ség esetén gyártói kapacítás bevonásával azonnal bővíthető 
az Önök igényének megfelelően.
Tanácsadással, kiváló minőségű termékkínálattal, megbízható 
logisztikával állunk prémium rendezvény kelléket igénylő ügy-
feleink rendelkezésére! 
Töltse le lgefrissebb katalógusunkat www.design4rent.hu-ról!

20110411_MOREE_Logo_R.pdf

Tanácsadás & Kapcsolat

TEL.: +36.1.451.33.53, +36.1.481.01.60
SALES: +36.30.681.64.09
E-MAIL: info@design4rent.hu
WEB: www.design4rent.hu
HOTLINE:  +36.30.868.23.09

BLOFIELD Levegő. Érezhető, szagolható, beléle-
gezhető. de mi történik ha design bú-

torként használjuk? 
A Blofield a világon az első márka, amely a levegő designt tart-
ja a fókuszban, azaz felfújható design bútorokat alkot.
A kanapékat, fotelokat, perceken belül elektromos kompresz-
szorral fel lehet fújni, így nagyon gyorsan bárhol (strandon, ré-
ten, sportpályán, uszodában, kiállításon vagy konferencián) 
könnyedén lehet kényelmes nagy méretű ülőalkalmatosságot 
kialakítani. A leeresztett bútorokat egyszerűen tudjuk szállíta-
ni, ahova csak szükséges. 
Ez egy olyan tömör, sokoldalú, stílusos reddot díjnyertes kol-
lekció a „következő” generáció designereitől, amely tartós és 
időjárás álló anyagok felhasználásával képes homok, hó és 
még igen sok féle környezetben a kényelmet szolgálni. 
A Blofield ötvözi egy tradicionális fotel designját és minőséget 
magas komforttal és rendkívüli mobilizálhatósággal. 
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Hírek a szakmai szövetségek életéből
euRópAI obSzeRvAtóRIuM  
A kongReSSzuSSzeRvezŐk euRópAI  
SzÖvetSégének pRojektje
Az EFAPCO-t (European Federation of the Associations of 
PCOs – a kongresszusszervezők szövetségeinek európai 
föderációja) alkotó nemzeti szövetségek képviselői egy új 
szakmai, gazdasági és oktatási struktúra létrehozásáról 
döntöttek.

Sam van de Kerckhof, a belga szövetség, a BAPCO képvise-
lője az EFAPCO januári prágai közgyűlésén indítványozta a 
European Observatory (EurObs) létrehozását. A javaslatot a 
résztvevők workshopokon elemezték.
A EurObs három pillére, a Gazdaság, a Nemzeti szervezetek 
és az Oktatás rendkívül aktív és interaktív szakmai, oktatási 
és gazdasági programot jelent, amiben mind a 14 tagország 
részt vesz majd. 
A pillérek illeszkednek az EFAPCO fő céljaihoz és jól kapcso-
lódnak az Európai Bizottság különböző főigazgatóságainak 
határköreihez. Az Obszervatórium eredményeire támaszkod-
va az EFAPCO és az európai rendezvény ipar egységesen és 
gyorsan reagálhat a szakmát érintő eseményekre és kihívá-
sokra, az előre jelezhető kockázatokra és lehetőségekre. Fog-
lalkoztatás, innováció, kreativitás és versenyképesség – ezek a 
központi fogalmak. Az EurObs keretében a tagországok felmé-
rik, hol hogyan készítik fel a következő nemzedéket ennek a fo-
lyamatosan fejlődő szakmának a művelésére. A tervek szerint 
a EurObs félévente beszámol majd minden, a szakmai képzést 
érintő kezdeményezésről.
A projekttel az EFAPCO nem csak az EU-
ban, hanem a testvérszervezetekben és 
a világ más részein is erősíti jelenlétét. A 
nemzeti szövetségek számára a projekt 
lehetőséget nyújt a szakma elismerteté-
sére, a szövetség pozíciójának javításá-
ra, illetve a gazdaságért és a turizmusért 
felelős állami szervek, a munkáltatói szö-
vetségek, kamarák egyetemek, főiskolák 
előtti megerősítésére.

Gazdaság
A tagországok rendezvény iparának 
egységes formátumban, elektronikusan 
szolgáltatott statisztikai, pénzügyi és 
gazdasági adatait különféle szempontok 
szerint fogjuk feldolgozni. Az elemzések 
és eredmények segítségével az EFAPCO 
az európai és a globális rendezvény ipar 
egyik vezető erejévé kíván válni, egyben 
hatékonyt lobbi eszközt ad a tagszervezetek kezébe.

Nemzeti szervezetek
Az adatgyűjtés interaktívvá teszi a viszonyt a nemzeti szövet-
ségek és tagjaik között, a tagoktól kapott adatok és a az adott 
év elvégzett feladatairól szóló beszámolók felhasználhatók a 

szövetség marketing céljaira, cserébe a szövetség a szakma 
elismertségének javításával segíti a tagok gazdasági céljainak 
elérését. A távlati cél az etikai kódexek egységesítése, egy eu-
rópai etikai kódex létrehozása.

Oktatás
Jelenleg Európa szerte hatalmas a szakadék az oktatási kí-
nálat és a szakmai kereslet között, miközben az oktatásnak 
kulcsszerepe van a szakma elismertetésében és fejlesztésé-
ben. Javítanunk kell a kommunikációt az iskolák és a szakma 
között, nekünk kell meghatároznunk, hogy milyen szakembe-
rekre van szükségünk készségek, gyakorlat, emberi tulajdon-
ságok, iskolai végzettség tekintetében. Az EFAPCO és part-
nerei hálózatára támaszkodva diák csereprogramok, iskolák 
versenye, és számos más program szervezhető.
Az EFAPCO számít a tagok, így a MaReSz aktív részvételére is 
a programban, amely jól kapcsolódik a MaReSz törekvéseihez 
is. az adatgyűjtés, az etikai kérdések, az oktatás fejlesztése te-
rületén. Reméljük, hogy a MaReSz tagok is aktív részesei lesz-
nek a programnak és élvezői az eredményeknek.
Az Európai Obszervatórium a 2014. január 17-18-án Malagá-
ban tartandó 6. EFAPCO Kongresszus egyik fő programpontja 
lesz.

Mátray Katalin – Stefkó Judit
az MaReSz képviselői az EFAPCO-ban

További információ: www.efapco.eu

Isabelle Durant, az Európai Parlament 
alelnök meghívta az EFAPCO vezető-
it, hogy a parlament tagjai előtt ismer-
tessék elképzeléseiket a kongresszus 
szervezők és általában a rendezvény 
ipar szakmai elismertetéséről és na-
gyobb politikai támogatásáról.

A találkozón, amelyre a közeljövőben ke-
rül sor az EU brüsszeli központjában, az 
EFAPCO-t Nicolas Le Brun, tiszteletbeli el-
nök és Sam van de Kerckhof, a belga szö-
vetség képviselője képviseli, a parlamenti 
képviselőket az alelnök asszony személye-
sen hívja meg a megbeszélésre.
Isabelle durant szerint az EurObs rendkívül 
figyelemreméltó kezdeményezés. vélemé-
nye szerint a három ágazat sok helyen kap-
csolódik a parlament és az EU tevékeny-

ségéhez – a turizmustól és közlekedéstől a kulturális, szociális, 
tudományos, kereskedelmi és gazdasági fejlesztésekig. Különö-
sen pozitívnak értékelte, hogy az érdemi munkát a nemzeti szö-
vetségek végzik, és reményét fejezte ki, hogy ez az aktivitás más 
európai országok kongresszus szervezőit is a saját szakmai szö-
vetségük megalakítására sarkallja majd.
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Üzleti megbeszélések és konferenciák zöld 
környezetben, egy elkötelezett zöld szállodában. 

Budapesten egyedülálló zöld szobák, „zöld” kávészünetek és energia-
takarékos szállodai szolgáltatások a környezettudatos lebonyolításhoz.

ÖrökZÖLD Meeting ajánlat: 7.490 Ft/fő + adók

• terem és alap technikai felszerelés
• 2 kávészünet
• 3 fogásos napi business ebéd 1 üdítővel

Kiegészítő lehetőségek
• Zöld kávészünet 540 – 780 Ft/fő felárral
• Flamenco Feeling kávészünet 780 Ft/fő felárral
• szállás kétágyas elhelyezéssel, büféreggelivel 8990,-Ft/fő/éj

Ajánlatunk 2013. augusztus 31-ig érvényes 
15 szoba és/vagy 25 fő feletti új foglalás esetén 

GREEN MEETINGS 
a Feneketlen-tónál

danubiushotels.hu/flamenco

Telefon: +36 1 889 5708, E-mail: flamenco.sales@danubiushotels.com

Rendezveny magazin 2.indd   1 6/3/13   4:11 PM
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9027 Gyõr, Nagysándor J. u. 31. 
  telefon: +36 96 815 981 ▪ e-mail: info@etoparkhotel.hu

www.etoparkhotel.hu 

Csúcsminõségre hangolva

ARANYNAP-DÍJ 2012 – Magyarország legígéretesebb,
2012-ben nyílt konferenciaszállodája

Nem könnyû jó helyen, jó konferenciahelyszínt találni. Olyat 
pedig, amelyik könnyû megközelíthetõséggel, Wi-Fi -vel, nagy 
méretû, ingyenes parkolóval és ráadásul  a legmagasabb 
technikai színvonalon áll a partnerei rendelkezésére,
szinte lehetetlen – ha csak nem az ETO PARK HOTEL**** 
Business & Stadium, Gyõrrõl beszélünk. 

NÉHÁNY ÉRV, HOGY MIÉRT ÉRDEMES NYUGAT-
MAGYARORSZÁG VEZETÕ KONFERENCIA SZÁLLO-
DÁ JÁT   VÁLASZTANIA:
Könnyû hozzánk eljutni!
A szálloda tökéletes földrajzi adott ságokkal rendel kezik: 
könnyû megközelíteni Budapestrõl, Bécsbõl és Pozsony-
ból is. Nem csak a három nagyváros relációjában, de Gyõr 
mikrokörnyezetében is egyedül állóan jó elhelyezkedéssel 
bír: a belváros éppúgy pár perc alatt elérhetõ, mint a 
gyõri ipari park.

Bármilyen rendezvényt lebonyolítunk Önnek!
Ideális helyszín konferenciák, céges rendezvények, gála-
vacsorák és csapatépítõ tréningek megszervezé sének. 
Tíz, többségében termé szetes fénnyel megvilágí tott, szek-
cionálható rendezvény-  és multifunkciós termünk kel akár 
400 fõs rendezvények lebonyolítását is örömmel vállaljuk.

A high-end technikai megoldásokkal támogatjuk  
rendezvényének  sikerét!
Szállodánk legmodernebb audiovizuális eszközöket fel-
vonultató technikai háttere egyedülálló támogatást nyújt 
partnereink egyedi és különleges konferencia és szakmai 
rendezvény szervezési igényeinek. 
Beépített és hordozható prezentációs eszközeink és 
számító gépeink,  a rendezvények kép- és hanganyag  
felvételére  alkalmas berendezéseink és az egy felület rõl 
kezelhetõ teljes technika mind az Ön kényelmét  szolgálják.

Kávészünettõl az üzleti ebédig terjedõ, minden igényt  
kielégítõ ételkínálat.
Egy rendezvény sikere nemcsak a professzionális szer -
ve zés en, a kellemes környezeten és az érdekes  elõ adáso-
kon  múlik,  hanem azon is, hogy a meghívott vendégek  
mennyire  elégedettek a vendéglátás  szín vonalával, az 
ételek minõségével, a személyzet   hozzá állásával. 
Az ETO PARK HOTEL****  munka társai  maxi mális oda-
figyeléssel foglalkoznak a minden  igényt  kielégítõ kínálat 
biztosításával, az egyedi  kérések rugalmas  kezelésével.

210x297_PR_0610.indd   1 2013.06.10.   9:48:39
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Idén június 15-23. között már 
18. alkalommal kerül sor a 
DUNA KARNEVÁL NEMZETKÖ-
ZI MULTIKULTURÁLIS FESZTI-
VÁL megrendezésére, melynek 
helyszíne Budapest, szervező-
je a DUNA Művészeti Társaság.

Ez a jelentős fesztivál a tánc és 
zene számos műfajával, változa-
tos programokkal fontos értékes 
színfoltja fővárosi nyárnak. A kar-
neváli hangulat megteremtésé-
ben közreműködnek a hazai hivatásos és amatőr néptánc és 
népzenei együttesek, a komolyzene, a fúvósok, a világzene és 
kortárstánc képviselői. A Karneválon és a Iv. „LÁNCHÍd” Nép-
táncversenyen résztvevő külföldi vendég együttesek a határon 
túlról, Európából és Ázsiából érkeznek. Az idei meghívott or-
szágok: Görögország, Japán, Kazahsztán, Kína, Olaszország, 
Spanyolország, Törökország, Csehország, Lengyelország, 
Szlovákia, Románia - Erdély… A rendezvény a magyarországi 
fesztiválok minősítési rendszerében a legmagasabb fokozatú 
„Kiváló Fesztivál” címet nyerte el. 
Egy látványos karneváli felvonulással indul a fesztivál június 
16-án, vasárnap.
Közel 1000 táncos és zenész teremt valódi karneváli hangula-
tot Budapest szívében. Az együttesek a Szent István Baziliká-
tól a vörösmarty térre érkezve késő estig tartó táncgálával és 
táncházzal köszöntik a Karnevált, melynek fővédnöke Csomós 
Miklós, Főpolgármester-helyettes A programsorozat fővédnö-
kei: Bogyay Katalin az UNESCO Közgyűlés Elnöke, Nagykövet 
és dr. Fazekas Sándor Miniszter. 
A Karneváli események koronája a XvIII. duna Karnevál Gála. 
Június 21-én a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon Cigányka-

raván címmel a külföldi és hazai 
táncegyüttesek közel 400 művé-
szének közös előadását élvezheti 
a közönség a Magyar Állami Népi 
Együttes és a duna Művészegyüt-
tes, a Bem, a Bihari és a Tukemo 
Roma Táncegyüttes közreműkö-
désével.
A vörösmarty téren is színpompás 
kavalkád fogadja az érdeklődőket:
Szabadtéri koncertek, külföldi va-
lamint hazai néptánc és a népzene, 
világ- és kortárs tánc, fúvós-, és vi-

lágzenei produkciók, népművészeti kiállítás és vásár, hagyo-
mányos magyar élelmiszerek vására, Folk FlashMob 
Hagyományok Háza is integrálódik a programfolyamba, teret 
biztosít a III. Senior Tánckarneválnak.
Még színesebbé téve a programot Budafokon Borvárosban 
zajlik a Borvárosi Karnevál, amely szintén csatlakozik a tánc-
programokhoz táncházzal.
A nemzetköziséget erősíti a 8. kerületben Olasz Intézet szerep-
vállalása, ahol Olasz-Magyar tánckoncertet tartanak, az olasz 
kulturális évadhoz kapcsolódóan.
Figyelemre méltó esemény a mátyásföldi Erzsébet-ligeti Szín-
ház Iv. LÁNCHÍd Nemzetközi Néptáncversenye, meghívott 
vendég együttesek részvételével, melynek célja a kultúrák
közötti párbeszéd erősítése a hagyományőrzés és korszerű-
ség jegyében.
Békásmegyeri Közösségi Ház ad teret a XII. Békásmegyeri 
Karneválon a XvIII. duna Karnevál nemzetközi együttesei mű-
sorának.
Ez a rendezvénysorozat szép példája annak, hogy hogyan vál-
hat egy európai főváros pár napra egy fantasztikus kulturális 
érték befogadójává és hirdetőjévé, Budapest a tánc jegyében.

dunA kARnevál 

hétRétoRSzág

neMzetKözi MUltiKUltUrális Fesztivál 

a szereK és portáK Fesztiválja
2013. augusztus 10–20.

2013

Hétrétország az Őrségben van - avagy Hétrétország maga az Őr-
ség, amely erre a 10 augusztusi napra képzeletbeli országgá lé-
nyegül. Fővárosa Őriszentpéter - a maga 1300 fős lélekszámával 
– egyben a szerek és porták fesztiváljának központja. „Mi érde-
kes van ebben a híres kis Hétrétországban?” – kérdezheti a kí-
váncsi, még beavatatlan, vertikumhoz szokott városlakó.

Mindenekelőtt tágasság, erdei csend, fűszál hegyén ringatózás, 
magas égen felhőfutás, szárnyvillanás, domboldalon szabad szellő, 

és „legelőin fű, kövér”, amely fesztivál-névként is megörökítődik. van 
Pajtaszínház, kiállító- és vetítő terem az egykori gőzmalomban, az őriszentpéteri Tsz 
major enyészettől visszahódított, új funkcióval megtöltött épületeiben. (Még ha a va-
kolat nem is mindenhol folytonos, vagy hibátlan.) Aztán itt vannak a környék falvainak 
apró templomai, melyek évszázados csendet halmoztak fel és most zenére áhítoz-
nak. Szerek, porták, műhelyek és műtermek, szívélyes emberek. Lakhelyek és történe-
tek, megőrzött sors-lenyomatként. Csupa olyasmi, ami máshol nincs. Ezért érdemes 
messze földről ide látogatni, kis kalandízű virtuális országjárás

Fesztiválajánló
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Fesztiválajánló

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.  |  +36 1 237 1251 

tréning konferencia
meeting-tárgyalás

kényelmes bútorok

teljes körű felszereltség

változatos ételkínálat

videokonferencia
tetőkert

2013. július 26. és augusztus 4. között  
23. alkalommal kerül megrendezésre a 
MŰVÉSZETEK VÖLGYE FESZTIVÁL

A Művészetek völgye programsorozat 1989-
ben indult útjának. Ekkor alakult meg a Ka-
polcsi Kulturális és Természetvédelmi Egy-
let, mely a térség kulturális és gazdasági 
életének felvirágoztatását tűzte ki céljául. Az 
első fesztivál pár száz látogató és egy tu-
catnyi fellépő körében, családias hangulat-
ban telt. Mindannak ellenére, hogy a feszti-
vál nőttön-nőtt, egyre több látogatót vonzott 
az évek során, eredeti célját nem vesztette 
szem elől. A fesztivál 23 éves múltjának kö-
szönhetően mára a Művészetek völgye iga-
zi kulturális „branddé” nőtte ki magát. Minő-
ség, érték, kultúra, művészet, sokszínűség – olyan hívószavak, 
melyek elsőnek jutnak eszünkbe a fesztiválra gondolva. 
A Művészetek völgye fesztivál egyedi sajátossága minden más 
hazai fesztivállal szemben, hogy családias, falusias környeze-
tében a látogatók és fellépők, művészek, alkotók és közsze-
replők 10 napon keresztül együtt élik életüket, együtt töltik 
napjaikat és közös élményeket szereznek. A Művészetek völ-
gye nem csupán koncertek és előadások sorozata, melyet a 
látogatók pusztán nézőként élvezhetnek, hanem a folyamatos 
párbeszéd, az ismerkedés és az interakció, az igazi emberi és 
társasági együttlét lehetőségét kínálja mindenkinek, aki maga 

is részese kíván lenni az egyedülálló ese-
ménysorozatnak.
2013-ban mindösszesen 1000 amatőr és 
professzionális művészt és művészcsopor-
tot várunk a völgybe. Célunk, hogy a művé-
szeti ágak minél szélesebb köre képviseltes-
se magát, s miközben a populáris műfajok 
is megjelennek, a sokszínűség és a különle-
gesség mellett a minőségen legyen a hang-
súly. Klasszikus zenei programok, jazz és 
blues koncertek, irodalmi estek, gyerek-
programok, népzenei koncertek, táncházak, 
képző- és iparművészeti kiállítások segítik 
elő a kulturális sokszínűség bemutatását.
Kiemelt helyszínek, programok: völgy zene-
akadémia, Palya-udvar, Kaláka versudvar, 
Kapolcsi Hobo Klub, Blue sPot Café, Jazz 

és irodalom udvar, „A mi falunk” – Muharay Színpad népművé-
szeti programjai, Roma Udvar, Ősök Háza, református irodal-
mi kávéház, Kézművesek völgye, kiállítások, kapolcsi útilapok, 
Művészetek Zöldje, Társas/Játék/völgy, Értékőr Udvar az Élte-
tő völgyben. 
A rendezvény fellépői között tudhat ismert és elismert művé-
szeket, a teljesség igénye nélkül: Palya Bea, Kaláka, dés Lász-
ló, Esterházy Péter, Ferenczi György és a Rackajam, Hobo 
Blues Band, Sebő Együttes, Harcsa veronika, Szokolay don-
gó Balázs, Müller Péter Sziámi, Berecz András, Lackfi János, 
dresch Quartet … www.muveszetekvolgye.hu
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A Savaria Történelmi Karne-
vál nem csak Szombathely, 
de Közép-Európa legna-
gyobb jelmezes-historikus 
rendezvénye is. A karne-
válozó városban a látoga-
tók egy különleges időuta-
zás részeseivé válnak, ahol 
a 2000 éves történelem, a 
művészetek, és a hagyo-
mányok találkoznak a je-
lenben. A történelem órán 
tanultak megelevenednek, 
sőt kézzelfoghatóvá válnak, 
ami kicsik és nagyok szá-
mára egyaránt varázslatos 
élmény!
A karnevál a Nyugat-dunántúl kiemelt örökség-
turisztikai programja, kiváló minősítésű feszti-
vál. A rendezvény létjogosultságát a megőrző-
dött római sírkövek, oltárok, feliratok, régészeti 
leletek igazolják, bizonyítékául annak, hogy a 
város Pannónia fontos polgárjogú települése 
volt.
Az iskolakezdés előtt egy héttel, 2013. augusz-
tus 22-én immáron 14. alkalommal lobban fel 
a „karnevál lángja”, amelyet augusztus 25-ig, a 
karnevál végéig fáradhatatlanul őriznek a vesta 
szüzek a Fő téren. A nyüzsgő karneváli hangu-
lat ezúttal is garantált lesz a vasi megyeszékhe-
lyen: húsz helyszínen, több száz program várja 
majd a karneválozókat. 
Az ókori tartományi székhely – ma a Történelmi Témapark - fa-
lai között minden évben találkozót adnak egymásnak különböző 
korok harcosai, katonái, lovagjai és házuk dolgos népe. Az 1. 
századi kelta, római és dák harcászattól egészen a 18. századi 
nemesi bandériumok hadviseléséig terjed a paletta. A belváros 
a középkori vásári hangulatot idézi fel, ami szintén történelmi 
jelentőséggel bír, hiszen a jelenlegi Fő téren tartották évszáza-
dokon át a szombathelyi heti és országos vásárokat - melyek 
története egészen a 12. századig nyúlik vissza. Évről-évre, így 
idén is az ország minden tájáról érkeznek a kézművesek, hogy 
legszebb portékáikat kínálják a karneválozóknak.
A gyermekeket furfangos vetélkedők, ókori és középkori játé-
kok, kézműves műhely várja a Kalandparkban, emellett a Gyön-
gyös-patakon kenuzhatnak is, ami minden évben népszerű a 

lurkók körében. A karne-
vál „lelke” vitathatatlanul a 
Borok Utcája, ahol a 2013-
as Karnevál Bora mellett, a 
legkiválóbb borászatok ne-
dűit kóstolhatják a karnevá-
lozók. de a szervezők gon-
doltak a „folyékony kenyér” 
híveire is, akik szintén meg-
találják a kedvükre valót a 
Sörtéren. A karneváli so-
kadalomban gólyalábasok, 
mutatványosok, zászlófor-
gatók és tűz zsonglőrök fo-
kozzák a jó hangulatot, és a 
legfinomabb étkek ejtik kí-

sértésbe a haspártiakat. Emellett a Mediterrán 
udvarban, és a Keleti bazárban akusztikus ze-
nei produkciók, és táncbemutatók várják a lá-
togatókat – itt egyébként a merészebbek egy-
két tánclépést is elsajátíthatnak majd! Idén a 
város múzeumai is egységesen csatlakoznak a 
karneválhoz, akik szintén attraktív programok-
kal szolgálnak. 
A fesztivál újdonsága a Zsidó udvar és bazár 
lesz, ami a Zrínyi utcában kap majd helyet – elő-
adásokkal, koncertekkel, és sok-sok érdekes-
séggel.
Szombat este most is zsúfolásig megtelik a 
belváros, hiszen lassan másfél évtizede a Sa-
varia Történelmi Karnevál legnépszerűbb att-
rakciója a Jelmezes Felvonulás. A résztvevők 

felidézik a város római alapítóinak öltözetei mellett, a honfogla-
ló magyarok viseleteit, illetve a reneszánsz és barokk kor pom-
pázatos ruháit.
A Savaria Történelmi Karnevál mindezek mellett büszke arra, 
hogy a hagyományőrző programok mellett a legkiválóbb előadó-
művészek koncertjeit hozhatja el a karneválozóknak. Augusztus 
24-én este Rúzsa Magdi, Artisjus-díjas énekesnő kápráztatja el 
a nagyérdeműt. de az illusztris fellépők sora itt még nem ér vé-
get: a karnevál ideje alatt Szombathelyre látogat Malek Andrea a 
Budapest Jazz Orchestraval, és koncertet ad Ferenczi Gyuri és 
a Rackajam, a Csík zenekar, és a voler Mouche is.
A Szervezők a részletes programról folyamatosan beszámol-
nak a www.savariakarneval.hu portálon, és hivatalos Facebook-
oldalukon!

A karnevált látni kell – idén is ünnepel Savaria!
Fesztiválajánló
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Rendezvény magazin nemzetközi híreinek 
szerkesztője és online felülete

Usa
11 egySzeRű, de eMlékezeteS  
fIgyelMeSSég RendezvényRe…

Flip-Flop búcsúajándék két 
féle megközelítésből
MSNBC nem kisebb esemé-
nyen, mint a Fehér Ház Újság-
írói Szövetség gálavacsorájá-
nak after-partiján, a résztvevők 
megkönnyebbülhettek és vá-

laszthattak a flip-flop papu-
csokból. 
a másik megközelítés…
Egy hosszú Oscar gála után 
Seth MacFarlane hivatalos 
after-partiján egy ruhatárhoz 
hasonló „cipőtárat” állítottak 

fel, ahol a kényelmetlen magas sarkú cipőket az eseményhez 
illő arany papucsra cserélhették a vendégek. 

Stílusos, könnyen elérhető  
telefontöltő 
Miami-ban az FN C.E.O. konferenci-
án a vendégek egy luxus lounge-ban 
tölthették a telefonjaikat. Stílusosan 
és diszkréten oldották meg ezt a ké-
nyelmi szolgáltatást minden asztal-
nál, ahol emellett csinos asztalközé-
peken olvashatták el a töltés módját, 
a wi-fi kódokat és közösségi oldalak-
ra történő posztolás javaslatait.

Személyreszabott  
parfüm ajándék 
Egy los angeles-i sajtótájé-
koztatón egyedi, személyre 
szabott parfümökkel térhet-
tek haza a vendégek, ame-
lyet a helyszínen az ízlésük-
nek megfelelően állítottak 
össze. 

a kényelmes transzfer
Magyarországon is egyre elterjedtebb a „riksák” használa-

ta. New York-ban 
sincs ez másképp. 
Azonban a Turner 
Broadcasting egy 
egyhetes rendez-
vénysorozaton bizto-
sított ingyenes fuva-
rokat az egységesen 
logózott „riksákkal”.

Kéztörlők és fogpiszkálók 
Szintén New York-ban látták 
be, hogy egy gasztronómiai 
fesztiválon, ahol kóstolunk, 
eszünk, iszunk, gyakran 
vállnak „maszatossá” a dol-
gok. delta éppen ezért kéz-
törlőket, fogpiszkálokat és 
mentolos cukorkákat osztott a résztvevőknek. 

„Haj-szerviz” kukacos 
fesztiválba járóknak 
Több mint 80  000 em-
ber látogatott egy 700 hol-
das Tennesse-i farmra a 
Bonnaroo zenei és művé-
szeti fesztiválra. Garnier 
Fructis gondolt egyet és 
praktikus szolgáltatással ör-

vendeztette meg az egész napot és éjszakát kint töltő feszti-
válozókat. A 150 négyzetméteres légkondicionált sátorban in-
gyenes hajmosásra és frizura készítésre nevezhettek be. 

Yoga 
Palm Beach, szépség kon-
ferencia… Hogyan más-
képp relaxálhatnának a 
résztvevők, mint jógával? 
A résztvevők logózott jóga 
matracot kaptak, amelyen 
kedvükre pihenhettek és 
nyújthattak a füvön. 

Relax függőágy
Bonnaroo (biztosítási cég) 
amellett, hogy lapos kereke-
ket és lemerült akkumuláto-
rokat szervizelt, a v.I.P terü-
leten  még függőágyakat is 
biztosított vendégeinek. 

UV védelem készenlétben
Mi mást oszthatnánk egy medencés 
partiban a koktél és falatkák mellett, 
mint naptejet. A Lacoste egy partiján 
a szikrázó sivatagi nap ellen cigaretta 
árus lánynak „álcázott” személyzet osz-
tott a naptejeket. 

Menedék az esőben 
Mivel snassz 6x3-as sátrat ál-
lítani az érkező vendégeknek 
az esetleges eső ellen, New 
Yorkban jóképű személyezet 
tartja az óriás esernyőket 
egészen a bejáratig. 

bizbash.com
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néMetország
ShoWtech 2013 – beRlIn

BEPILLANTÁS A RENDEZVÉNY-
SZERVEZÉS jÖVőjÉBE

Június 18 és 20. között került megrendezésre Berlinben a 16. 
Nemzetközi Film, Színház és Rendezvény Szakkiállítás az ezt 
kísérő szakmai konferenciával együtt. A kiállításon új témák ke-
rültek terítékre, úgy mint a rendezvénytechnika jövője. Három 
napon keresztül, 18  000 négyzetméteren informálódhatott a 
szakmai közönség a legújabb termékekről, ötletekről és szol-
gáltatásokról. 300 kiállítót és 25 nemzetet vártak a ShowTech 
2013 kiállításra. 

A szakma a Showtech-kong-
resszuson megismerhette a leg-
újabb fejlesztéseket és tech-
nikai lehetőségeket színpad-, 
fény-, hang- és vetítéstechnikai 
területen. 3 területen élvezhették 
ki az újdonságokat: rendezvény-

technikai biztonság és újítások, Hd vetítés és felvétel, színhá-
zi jelmezkészítés. A csúcspont az előző évekhez hasonlóan, 

most is a SHOWTECH Éjszaka volt este 6 órától 
events-magazine.de

hollandia
event StARtup beSt of
Májusban az amszterdami Event Tech Circus rendezvényen jó 
pár újítás került bemutatásra rendezvényes témában. 
A legtöbb „tudós” 2009 óta a technológiai újításokra fókuszál, és 
mégis az igazi események az internet és okostelefon letöltések 
világában történnek. Egyre több szakértő és vállalkozó áll elő új 
ötletekkel és megoldásokkal a rendezvényszakértők számára. 
Összegyűjtöttünk egy pár ötletet, amellyel még innovatívabbá te-
hetjük a rendezvényeket, de az alkalmazások tárháza szinte vég-
telen. vannak, amelyek inkább „házi” felhasználásra alkalmasak, 
de érdemes folyamatosan informálódni.

GruupMeet
A szolgáltatás még nem működik, de az ötlet 
annyira elmés, hogy a blog készítője nem hagy-
hatta ki. A GruupMeet célja, hogy leegyszerűsít-
se a kommunikációt a rendezvény levezetője és a szervezők kö-
zött egy erre a célra kifejlesztett mobil alkalmazással. Kíváncsian 
várjuk a működő alkalmazást!

EventWith
Gyakran állítják, hogy egy letöltés sikere a nevé-
ben rejlik. Az, hogy mennyire sokatmondó előre-
vetíti a szolgáltatás értékét. Az EventWith elneve-
zés sokat elárul.  Első ránézésre inkább baráti társaságnak jó egy 
otthoni grill partit megszervezni. Eldönteni mikor legyen, ki mit 
hoz és mennyi lesz buli költsége személyenként. Meghívhatod a 
barátokat, beoszthatjátok a feladatokat és még jelez is, hogy el 
ne felejtsd. Ha egy kicsit nagyobban gondolkodunk, akár egy na-
gyobb rendezvényre is beoszthatjuk a szervező csapat feladatait, 
határidőket és a beszerzésekhez szükséges költségvetést is. A 
személyes teszt még hátra van, de ötletes alkalmazás!

Calendo
Calendo a legújabb játékosa az event alkalma-
zásoknak. A csapat kifejlesztett egy olyan elő-
rejelző programot, amely pontosan (legalábbis 
az ő állításuk szerint) tudja, hogy milyen ese-
ményt javasoljon az érdeklődési körödre, ízlé-
sedre és ismerőseidre alapozva. 

Tint
Az egyik leglátogatottabb bejegyzés volt az EventManager 
blogon a „hogyan jelenítsd meg a Twitter postokat a rendezvé-
nyeden” témába. (már 4 évvel ezelőtt) 
Erről szól a Tint. Legyen az Facebook, Youtube, Instagram, 
Pinteres vagy Twitter, a Tint megjeleníti ezeket egy nagyon ele-
gáns és praktikus megjelenésben. Úgy néz ki, hogy ez a felület 
egyszerűen megfelel mindenkinek. 

Boomset
Boomset alapvetően egy regisztrá-
ció applikáció. Persze ez magában még nem ragadta volna meg 
a figyelmünk. 
A tény, hogy helyszíni badge nyomtatást is ajánlanak, amiért 
helyben PayPal számlával fizethetünk, az már sokkal inkább. 
Emellett van egy érdekes csoportos üzenőfal szolgáltatásuk, 
ami azonnal riaszt, ha egy fontos ember lép be a terembe. Mi-
lyen praktikus egy networking eseményen!

PicWithUs
Manapság egyre inkább az esküvők és a ma-
gánesemények is elindultak a technológia irá-
nyába.
PicWithUs kihasználta ezt a lehetőséget és 
létrehozott egy felületet, ahol a résztvevők könnyen meg tudják 
osztani a képeiket a házigazdával. 
PicWithUs generál egy ideiglenes email címet, ahova vendégek 
elküldhetik a képeiket, amit a házigazda kényelmesen kivetíthet 
csakúgy, vagy kommentekkel. 

Photomadic
2013 trendje a fotómata. Photomadic új szereplője a piacnak. Az 
elegáns „bódé” mellett dSLR kamera, nagy érintőképernyő és 2 
iPad-et is biztosítanak a rendezvényre. Persze emellett grafikai 
alapok, személyre szabott Facebook album, Twitter vagy ema-
il küldési lehetőség is elérhető. A három kijelző lehetővé teszi, 
hogy amíg a többiek fotóznak ők reagálhatnak a képekre. 

Muzeek
Egy újabb 2013-as trend.
Muzeek alapvetően a közvetítőknek, helyszíneknek, zenekarok-
nak és művészeknek szól azzal a céllal, hogy zenei rendezvé-
nyekre aktivitást generáljon. Emellett a zenészek egy szimpla 
„book” gombra kattintva jelezhetik, hogy ráérnek egy koncertre. 
Muzeek megoldja a számlázási és fizetési rémálmokat, amivel a 
művészek nem nagyon szeretnek foglalkozni.
A helyszínek gyorsan és egyszerűen tudnak informálódni a ban-
dákról és a zenészekről egy rendszerezett formában, a közvetí-
tők pedig könnyen átlátják a helyszínek elérhetőségét, kapacitá-
sát és a művészeknél a többszörös foglalást.

eventmanagerblog.com

nemzetközi hírek
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PROMO DATA

hírek a hazai rendezvényszervezés világából 
Az EVENTER.HU szerkesztésében

gÖdÖllŐn jáRtAk  
Az euRópAI kIRályI kAStélyok vezetŐI
A gödöllői kastélyban  tartotta éves közgyűlését az Európai 
Királyi Kastélyok Szövetsége. Catherine Pégard elnök, a ver-
sailles-i kastély igazgatója üdvözölte, hogy a gödöllői kastély 
is aktív tagja a szervezetnek, igazgatója az elnökség munkájá-
ban is részt vesz. Hozzátette: a gödöllői kastély nagyon szép, 
és látható, hogy mennyi munka van 20 éves felújításában. Re-
ményét fejezte ki, hogy  jut majd  forrás a még fel nem újított 
részekre is. Gönczi Tibor igazgató elmondta, hogy a rendezvé-
nyen az európai királyi kastélyok vezetői közül többen először 
jártak Magyarországon és  komoly elismerés, hogy mi lehet-
tünk a házigazdák. Az idén még két ilyen találkozó lesz, szept-
emberben ismét itt Gödöllőn találkoznak azok a munkatársak, 
akik a közösségi média és az internet használat kapcsán oszt-
ják meg tapasztalataikat egymással. A másik idei találkozón 
pedig a látogatóirányítás, a látogatói szokások elemzése lesz 
a téma versailles-ban. A gödöllői kastélynak még csak a fele 
van felújítva és rengeteg lehetőség rejlik még benne,  – mondta 
Gönczi Tibor, aki reményét fejezte ki, hogy a kormányzat is a 
fejlesztések folyatása mellett dönt. 

(Turizmus Panoráma: – www.europeanroyalresidences.eu)

vISSzAeSéSünk A neMzetkÖzI  
RendezvénypIAcI RAnglIStán
Magyarország nem került be az ICCA 2012-es listájának első 
20 helyére, a városi rangsorban pedig Budapest a 11.-ről a 20. 
helyre csúszott vissza, s ott Rómával kell osztoznia. Az Interna-
tional Congress and Convention Association most közölt 2012 
évi jelentése szerint nagy változás nem történt, az országok-
nál magasan vezet az Egyesült Államok, és őt követi Németor-
szág és Spanyolország. Bár Ausztria visszaszorult a 11. helyre 
– amit kompenzál, hogy a városoknál Bécs vezeti a rangsort. 
Párizs megőrizte a 2. helyét, Berlin a 4-ről a 3-ra lépett elő-
re, majd Madrid, Barcelona és London következik. A számok 
biztatóak és stabil növekedésről tanúskodnak a rendezvény-
piacon. A szervezet tavaly 11.500 eseményt regisztrált, majd-
nem 10 %-kal többet, mint 2011-ben. Az okok között szerepel, 
hogy jelentős gazdasági növekedés indult be főként Ázsiában 
és dél-Amerikában, illetve Afrikában és a Közel-Keleten is ha-
sonló tendenciák figyelhetők meg. végül pedig fontos, hogy 
a konferenciák témája többnyire tudományos, egészségügyi 
vagy technológiai, ezek a területek pedig dinamikusan fejlőd-
nek és ez folyamatosan új szervezetek és rendezvények meg-
születését generálja. 

(Turizmus Panoráma)

MAgyAR bobtAIl  
A vIlág legSzebb kutyájA
371 fajta 18.500 kutyáját nevezték 5 kontinens 70 országából 
a május 16-19. között (az 1971 és 1996 után) immár harmad-

szor Budapesten megrendezett  Kutya világkiállításra. Még 
a kisebb panziók is csaholással voltak tele – már ahol egy-
általán beengedték a piperkőc négylábúakat. Korózs András, 
a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének elnöke a 
Hungexpon elmondta, hogy a négy napos világverseny legfon-
tosabb üzenete, hogy egy kis ország, és kis kennelklub is jól 
meg tud rendezni egy világkiállítást.
A zárónapon tartották meg a Best in Show programot, amely 
a magyar hagyományokhoz méltóan rendkívül ünnepélyes 
volt, s amelyen egy magyar óangol  juhászkutya (bobtail), 
Jimmy lett a legszebb a 10 fajtacsoport győztese közül. 2014-
ben Helsinkiben lesz a világkiállítás, amely évfordulós rendez-
vényként speciális dolgokkal fogja várni a kiállítókat, látoga-
tókat.

(wds2013.hu, 2013.05.23.)

RekoRd RéSztvevŐ A budApeStI  
8. RouteS euRope konfeRencIán
130 légitársaság 400 döntéshozójával közel 1.100 légügyi 
szakember vett részt fővárosunkban a kontinens legfonto-
sabb éves légiközlekedési találkozóján, a Routes Europe-
on. Május 12-14. között a Syma Rendezvénycsarnok biz-
tosította a konferencia és kiállítás központi helyszínét. A 
konferenciát a 2006-os első varsói tanácskozás óta évente 
rendezik meg, és legfontosabb célja, hogy az európai lé-
gitársaságok és repülőterek, valamint turisztikai hivatalok 
vezetőinek fórumot biztosítson a légiközlekedést érintő leg-
fontosabb kérdések megvitatására, új járatok és szolgálta-
tások elindítására.
A házigazda Budapest Airport és a Magyar Turizmus Zrt. be-
mutatta a magyar főváros és az ország turisztikai adottságait 
és előnyeit, azzal a céllal, hogy a konferencia eredményeként 
a közeljövőben újabb desztinációkkal jöjjön létre direkt légi 
összeköttetés.

(Yetfly.hu, és routesonline.com)

budApeStI konfeRencIA  
A hotelek gAzdASágoSSágáRól  
Május végén tartották meg 70 magyar és több régiós szak-
ember részvételével  a szállodai e-commerce és revenue 
management konferenciát a  dotcomhotel szervezésében a 
Continental Budapest szállodában. A május 30-31-i esemé-
nyen nemzetközi szaktekintélyektől hallgathattak meg gya-
korlatias előadásokat a jelenlévők. Az esemény – amelyen 
nemcsak hazai, hanem a régióból több ország szakemberei 
is részt vettek és tapasztalatot cseréltek –, azért is volt egye-
di, mert az elméleti tudáson túl rengeteg gyakorlati, praktikus 
információ is elhangzott a revenue management és a külön-
böző e-commerce technikák világából. Ezenkívül nermcsak 
a jelenlegi, hanem a jövőben várható trendekre is kitekintést 
kaphattak a szállodások, kiváló lehetőség adódott nemzet-
közi networkingre, illetve a hasznos prezentációkból konkrét 
ötleteket is meríthettek saját üzletmenetükkel kapcsolatosan. 
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hazai hírek
Az első napon előadások, a másodikon workshopok zajlot-
tak, az első nap nyitóelőadását magyar részről Gál Péter, a 
BdO Magyarország tanácsadója tartotta, illetve előadott még 
Fáska Gábor, az Opera Garden Hotel igazgatója is szállodai 
mobilapplikációk témában. A hazai hotelszakmából hetvennél 
is több szállodás volt jelen, ami jól mutatja ennek a területnek 
az egyre hangsúlyosabb voltát.

(Turizmus Panoráma.)

kezdŐdIk A nyáRI bulISzezon
A szeszélyes nyári idő ellenére javában készülődnek a na-
gyobb és kisebb ifjúsági fesztiválok szervezői, akik az idén is 
soktízezres bulikra számítanak a legnevesebb külföldi és hazai 
zenekarok és előadóművészek részvételével.
A megabulik közül a sort a Hegyalja Fesztivál nyitja: június 25-
30. között a Rakamazi Kempingben az idén is különös figyel-
met fordítanak a környezetvédelemre. A vOLT Fesztivál követ-
kezik a következő héten, július 3-6. között, s a magyar fiatalok 
hosszú évek óta ezt tartják a legjobb 100 ezer résztvevős buli-
nak. Alig egy héttel követi őt július 11-14. között a főleg külföldi 
fiatalokat vonzó, ugyancsak 100 ezres létszámú zamárdi Bala-
ton Sound, amelyet az idén a Festival Awards Europe-on meg-
választottak a legjobb középkategóriás fesztiválnak, ami nagy 
elismertség a vOLT-ot is magába foglaló Sziget Kft-nek. S ter-
mészetesen jön augusztus 5-12. között a nagy Sziget Fesztivál, 
amely 380 ezer közeli nézőszámának fele – a heti bérletesek 
túlnyomó többsége – külföldről érkezik. A több mint két évtize-
des szuper-megabuli júniusban egy tavalyi újdonságával nép-
szerűsíti magát a budapesti Erzsébet téren: a Sziget Eye a lon-
doni és párizsi „testvéréhez” hasonlóan egy hatalmas – nálunk 
– 65 méteres óriáskerék, amelynek légkondicionált kabinjaiból 
csodás kilátás nyílik a fővárosra.

(Eventer gyűjtés)

eldŐlt: MARAd SopRonbAn  
A volt feSztIvál
Sopronban marad, de 5 év múlva  a Lővér Kemping helyett 
más helyszínen lesz a magyar fiatalok legkedveltebb nyári 
fesztiválja. Tavaly nyár óta kérdéses, hogy maradhat-e a meg-
szokott helyszínén a soproni vOLT Fesztivál. Sajtótájékozta-
tóján Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert elmondta: környe-
zetvédelmi okok miatt követelték, hogy ne a Lővér hegységnél 
legyen az általában 100 ezer fiatalt vonzó hatalmas buli. A 
környezetvédelmi államtitkárral és a város vezetőivel sikerült 
kompromisszumra jutniuk, s még négy évig maradhat a régi 
helyszín a július első hétvégéjén rendezendő külföldön is híres 
fesztivál. Elmondták, hogy a környezeti értékekre való különös 
odafigyelés mellett a visszaváltható „repohárba” mérik majd a 
csapolt sört is. A legtöbb hazai fellépőt: 150 zenekart, énekest 
és dJ-t, valamint 30 világsztárt is felvonultató vOLT a város 
vezetői szerint is Sopron egyik jelképe lett és igen szép tu-
risztikai bevételt is jelent. A Sziget Kft.-hez tartozó vOLT szer-
vezői hangsúlyozták: az idén továbbfejlesztik a gasztronómi-
ai kínálatot, s igyekeznek megszervezni, hogy Magyarország 
legjobb rétese, cukrászdája, macaronja ugyanúgy elérhető le-
gyen, mint az ország legnevesebb koktélbárja. A borfesztivá-
lon pedig elsősorban a soproni régió legjobb borászai mutat-
koznak be. 

(Music.hu)

MundIAdvocAt éS MáS SpoRt- 
Rendezvények MAgyARoRSzágon
A 2012-es rovinji ügyvéd foci vB után májusban Magyaror-
szágon tartották az immár 17. nagy tornát. A párizsi Corporate 
Sport Organisation (CSO) döntése értelmében a felcsúti Pus-
kás Akadémia és a Budatours utazási iroda rendezhette a 
nagyszabású eseményt, amelyen 40 országból mintegy 2.000 
ügyvéd és jogász vett részt. A helyszínek között volt Felcsút 
mellett Budapest, Budaörs, Telki, Csákvár, Etyek, Bicske és 
Székesfehérvár. A Mundiadvocat döntője a felcsúti Aranycsa-
pat Stadionban volt. Az esemény többszáz millió forintos tu-
risztikai bevételt jelent Magyarországnak.
A 2015-ös Íjász vB-t Gödőllő nyerte el az osztrák és  az olasz 
pályázat előtt. Így 2015. júliusában 1.200 versenyző és 300 kí-
sérő érkezik Gödöllőre – s a rendezvény közel 8.000 vendég-
éjszakát generál. 
2015. augusztus 11-18. között debrecen rendezheti meg a Hő-
légballon Európa-bajnokságot. A sportág már beépült a város 
életébe, hiszen 10 év alatt ez már a 3. világesemény lesz a 
2005. évi EB-t és a 2010. évi vB-t követően. A versenyre 26 or-
szágból várják a résztvevőket. 
Győr  szervezi a 2017-es nyári Európai Ifjúsági Olimpia Fesz-
tivált (EYOF). Az Európai Olimpiai Bizottság római közgyű-
lésén  úgy döntöttek, hogy a 14-18. éves korosztály legfőbb 
sporteseményét a kisalföldi városban tartják – várhatóan 3.000 
fiatal részvételével. 
A 2015-ös egyetemi rögbi EB-t 2015. júliusában Gödöllő városa 
szervezi a helyi Szent István Egyetemmel. Az Európai Egyetemi 
Sportszövetség (EUSA) portugáliaia közgyűlésén jelölték ki Gö-
döllőt, ahova kb. 350 versenyzőt várnak.

(Eventer gyűjtés)

pünkÖSdI nyItott pInce nApok  
oRSzágSzeRte
A május 18-20. közötti pünkösdi hosszú hétvégén tartották 
meg  az immár nyolc éves múltra visszatekintő Nyitott Pince 
Napokat, ahol mintegy száz pince tárta szélesre kapuit és vár-
ta a borkedvelők hadát. A Nyitott Pince Napok a nagyközön-
ségnek ajánlott, nyitott országos, borturisztikai rendezvény, 
amely kiterjed Magyarország valamennyi borvidékére. A ren-
dezvényhez bármelyik pince csatlakozhatott, a részvételhez 
az kellett, hogy regisztrálják magukat a Nyitott Pince Napok 
honlapján, és feltegyék magukról a szükséges információkat. 
A csatlakozó pincék vállalták, hogy ezen a három napon nyi-
tott kapukkal fogadják a látogatókat; a rendezvény ideje alatt 
bárki meglátogathatta őket, a vendégeknek nem kellett külön 
előre regisztráltatniuk magukat a szervezőknél, és a pincék 
többségénél sem kellett előre bejelentkezni. Ha valaki csak 
úgy beesett, azt is szívesen látták. Manapság igen sok bo-
ros rendezvényt tartanak, de az országos  Nyitott Pince Na-
pok keretében nem a borászok mennek a fogyasztókhoz, ha-
nem a borkedvelők zarándokolnak el a pincékhez, ahol komoly 
kedvezményekkel lehetett szembesülni. A borkóstoló árakból 
például 10-50% kedvezményt adtak, míg a palackos vásárlás 
esetén is  10-25%-kal olcsóbban juthattunk hozzá a kiszemel-
tekhez, ami igencsak jelentős, pláne, ha azt nézzük, hogy sok 
borásznál a pinceár amúgy is valamivel alacsonyabb, mint az 
aktuális kiskereskedelmi ár.

(Borászportál.hu, Veol.hu) 
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történelmi rendezvényhelyszínek 
az acsaújlaki Kastély Kft. kínálatában

turai kastély Acsaújlaki kastély
Ha Ügyfelük egy igazi Csipkerózsika kastély romantikájára vá-
gyik és 130 éves, valódi történelmi helyszínnel szeretne felejthe-
tetlenné egy esküvőt vagy egy bált, romantikus és meseszerű for-
gatási helyszínt keres, válassza a turai Schossberger kastélyt! A 
Schossberger család sikertörténete Schossberger Lázár pályá-
jával kezdődött. A Felvidékről Pestre települt kereskedő fiával, 
Schossberger vilmos Simonnal együtt, gabonakereskedéssel, 

bankügyletekkel, a dohány- és cukoriparba való bekapcsolódás-
sal biztosította a család jövőjét. A Kiegyezés (1867) után már Pest 
leggazdagabb kereskedői közé tartozó a családnak az uralkodó, 
Ferenc József, magyar nemesi címet adományozott 1863-ban. 
Az 1873-ban herceg Esterházy Miklóstól vásárolt turai családi 
birtokon elindult az építkezés, Ybl Miklósnak, a kor legismertebb 
magyar építészének grandiózus tervei alapján. 1883-ban elké-
szült az „Operaház kistestvéreként” is emlegetett neoreneszánsz 
stílusú kastély, ami nemcsak a megjelenésére utal, hanem azokra 
a technológiai nóvumokra, melyek a kor csúcsszínvonalát kép-
viselték.  A főúri palotában nyugodt, kiegyensúlyozott, inkább 
visszafogott nagyúri életet éltek kora tavasztól késő őszig, ahol 
számos iparmágnás, arisztokrata és bankár fordult meg. A kas-
tély ősfás parkja egyidős az épülettel, mely szintén egyedülálló 
vegetáció: sok olyan faj található benne, melyek hazánkban nem 
őshonosak és első telepítésnek tekinthetők. Eredeti állapotában 
a kastély kertje felülről nézve az egykori Magyarország körvona-
lait mintázta. A magyar mellett a nemzetközi filmes társadalom is 
felfedezte ezt a csodát és itt forgatták a Poirot-sorozat több ré-
szét, a Holdhercegnő jelentős részét és első filmesként a kastélyt 
választotta Angelina Jolie is. A kastély műemlékvédelem alatt áll, 
de az idevonatkozó szabályok betartásával több száz fős rendez-
vény megtartására is alkalmas. www.turaikastely.hu

Merőben más vizuális benyomást kelt az acsaújlaki kastély, 
mely 2012. szeptemberében nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. 
Acsaúljak település maga a kastély. A minden tekintetben a luxus 
világát kínáló épület nászajándék volt a környéket uraló Prónay 
dezső földesúr lányának, ezért aztán nőiesen kecses, habos és 
hivogató.  A Prónay család Turóc megyéből származik, már Iv. 
Béla király korában, 1279-ben birtokot szereztek. A család tag-

jai később is kitűntek vitézségükkel, vármegyei és országos hi-
vatalokat viseltek, egészen a XX. századig. A nemzetség több 
ágra szakadt, Prónay I. Gábor alapította a Pest vármegyei bárói 
ágat. A bárói címet a család 1770-ben Mária Teréziától nyerte 
el. A XX. századra a birtok hitbizománnyá alakul, és minthogy a 
kastélyt így Prónay dezső lánya nem örökölhette, neki építtette 
a báró Acsa-Újlakon ezt a kastélyt. Az épületet a II. világháború 
után az állami gazdaság használta, később a Lapkiadó vendég-
házat üzemeltetett benne, jelenleg magántulajdon, tulajdonosa 
az épületet és a hozzá tartozó területeket felújította, karbantart-
ja. 6 hektáros parkjában saját tó áll kis szigettel. Minden tekintet-
ben akadálymentesített épületről van szó, mozgáskorlátoztottak 
részére a belső tereket lifttel lehet megközelíteni. 100 fő exklu-
zív ellátásra alkalmas borozó található a pincében, kinti és benti 
medence, jacuzzi teszi teljessé a kikapcsolódást. 60-70 fős ren-
dezvények lebonyolítására alkalmas, de szívesen választják di-
vatbemutatók és fotózások helyszínéül is. Szeretném kiemelni az 
épület fekvését, mely az esetleges diplomáciai vagy kormányza-
ti rendezvények szempontjából fontos: félszáz kamera figyeli az 
épület minden zugát, a tetőn biztonsági szakemberek elhelyezé-
se úgy oldható meg, hogy az épület észrevétlen megközelítése 
gyakorlatilag lehetetlen. 

www.acsaikastely.hu

 Jáger Andrea marketing vezető Mail: jagera@acsaujlakikastely.hu Mobil: +36 30 5303140  
 Tordai Anna irodavezető Mail: tordai@acsaujlakikastely.hu Mobil: +36 30 6256139

Keressenek minket kérdéseikkel, mi két gyönyörű megoldást is tudunk!

Az Acsaújlaki Kastély Kft. portfóliójában két kastély szerepel, a  turai és acsaujlaki kastély. Bár mindkét esetben az épület 
kinézetét és használati célját tekintve is kastélyról van szó, rendezvényhelyszínként merőben más lehetőséget nyújtanak.

Rendezvényhelyszín
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Imázs club & Restaurant
 
A belváros szívében található 
IMÁZS étterem, Mészáros Árpád 
Zsoltnak, a Budapesti Operettszín-
ház népszerre művészének a nevé-
hez fűződik. Akinek Imázs hitvallá-
sa Európában jelenleg egyedülálló 
módon a legkifinomultabb techno-
lógiára hangszerelve ötvözi a tradi-
cionális Japán és a fuzionális Thai 
konyha különlegességeit.
Az étterem változatos heti menüvel 
várja vendégeit, e mellett alkalmas 
50-55 fő részére sajtótájékoztatók, 
üzleti rendezvények megtartásá-
ra is.

IMÁzS  
Japán & Thai Restaurant

1067 Budapest, Hajós u 16-18.
06-1/269-3263

www.imazsclub.com

la-guna étterem
A Csepel kertvárosában található étterem szigetnyi hangulat 
a magyar valóságban. A mediterrán hangulatot idéző, egyedi 
bútorokkal berendezett impozáns környezetben 120 vendég 
élvezheti a magyar és japán konyha különlegességeit, vala-
mint Magyarország legjobb pincészeteinek, kiváló borait. Az 
étterem a  családi események, baráti összejövetelek mellett 
alkalmas sajtótájékoztató, céges üzleti rendezvény megtartá-
sára is.

La-Guna Étterem
1215 Budapest, Bajcsy-zsilinszky E. u. 47

Tel:06-1/787-9522
www.lagunaetterem.hu

Rendezvényhelyszín
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RejtvényBemutatkozás

A legismertebb magyar szállodás és vendéglős dinasz-
tia alapítója, a bajorországi Ansbachban született johann 
Adam Michael Gundel, azaz Gundel jános 1857-ben, 13 
évesen érkezett Magyarországra szerencsét próbálni. 

Először nagybátyjához, Grtner György budai vendéglőshöz 
állt be, majd több budapesti vendéglőben szerzett tapasz-
talat után 1869-ben önállósította magát, s megvette a Király 
utca 40. alatti vendéglátóhelyet, melynek nevét a vízszintes 
1. sor tartalmazza. Két év múlva tulajdonosa lett a József téri 
(ma József nádor tér) virágbokor (Blumenstökli) vendéglőnek, 
amelyet 8 évig vezetett, s a belső Lipótváros legelőkelőbb ét-
termévé fejlesztett. Törzsvendégei közé tartozott például Lotz 
Károly, Mikszáth Kálmán, Liszt Ferenc és Tisza Kálmán. 1875-
ben megvette a Schmidt-testvérek által 1872-ben megnyitott 
Erzsébet Királyné szállodát is.

1876-ban a Szállodások és vendéglősök Ipartársulatának 
elnökévé választották, nevéhez fűződik többek között az 
ipartársulat átszervezése, a vendéglősipar képesítéshez kö-
tésének kezdeményezése, a szakoktatás szorgalmazása. Pá-
lyájának virágkorát 1889 és 1904 között a vízszintes 11. sor-
ban található nevű Szállodában érte el, kreációi közül onnan 
indult világhódító útjára a Mikszáth tiszteletére főzött palóc-
leves.
Öt gyermeke közül az 1883-ban született Károly lépett öröké-
be, aki Svájc, Németország, Anglia és Franciaország leghíre-
sebb vendéglőiben tanulta a mesterséget. 1906-ban a Nem-
zetközi Hálókocsi Társaság csorbatói és tátralomnici telepének 
szállodai titkára, 1908-tól pedig igazgatója. 1910-ben átvette a 

A gundel étteReMIfj. Rácz józSef  
SzAlonzenekARánAk  
beMutAtkozáSA
A zenekar több mint öt éve alakult. Hírnevét az első hege-
dűs (prímás), Ifj. Rácz józsef tehetsége és képzettsége, a 
páratlan stílus és a tagok kiemelkedő virtuozitása, vala-
mint a gazdag, változatos repertoár alapozta meg.  

A zenekar elsősorban vonós és húros hangszereket használ. 
Tagjai Magyarország leghitelesebb cigányzenekaraiból verőd-
tek össze, ami különlegessé teszi zenéjüket.  
A zenekar vezetője a tehetséges hegedű virtuóz, Ifj. Rácz Jó-
zsef Zenéje már a világ számos országának hallgatóságát bű-
völte el. Ő szabja meg a zenekar professzionális jellegét. Ifj. 
Rácz József budapesti zenész családból származik. Ő is, akár-

csak a zenekar többi tagja, a világhírű Rajkó zenekarban vé-
geztek. Az együttes rendkívül széles repertoárja magában fog-
lalja klasszikus zeneszerzők, mint Mozart, Chopin, Liszt, stb. 
műveit, operetteket, filmzenéket, magyar népdalokat – vala-
mennyit cigányzenei stílusra átdolgozva - és hagyományos, 
valódi cigány dalokat. A zenekar koncerteken sohasem hasz-
nál feljegyzéseket (kottákat), inkább a közönség igényeit kielé-
gítve improvizál.  
Az együttes bejárta szinte az egész világot. Alig győznek ele-
get tenni a megannyi országból érkező, rangos események-
re történő meghívásnak. Felléptek többek közt Franciaország-
ban, Németországban, Olaszországban, Törökországban és 
még nagyon sok helyen a világban.

A zenekar elérhetősége:
Ifj. Rácz József 
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Vízszintes
1.  Megfejtés 11.  Megfejtés 12.  sütemény alapja lehet 13.  Óhajt 
16. sergio …, világhírű film zeneszerző 17. rossz szlengesen 18. Ub 
20. Kna 21. gong …, népszerű kínai csirkeétel 23. vla 25. szavak 
előtagjaként jelentése új 27. Fejfedő 29. Magam 30. … jános, ismert 
tévés személyiség volt 31. alkot, kipattan a fejéből 32. becézett női 
név 34. … antal, kiváló színészünk volt 35. Kavics 36. lítium vegyje-
le 37. alumínium röviden! 39. Csúf 40. lóbetegség 41. gabonát beta-
karító 43. ez mindenkinek van születése óta 44. rangjelző 46. ten-
ni kívánó 47. angol autómárka 48. gabonaféle 50. … por ës homou 
vogymuk, részlet a halotti beszédből 52. hegyfok 53. … vera, is-
mert gyógynövény 55. star trek: voyager című tv sorozat egyik sze-
replője 57. angol cégforma 59. hátrál 60. Üres mag! 61. szemérmes 
63. CeK 64. román autójel 65. Megfejtés

Függőleges
2. Csokoládé is van ilyen 3. hosszmérték 4. népszerű rajzfilm figu-
ra 5.  itong 6. „Mens … in corpore sano” („ép testben ép lélek”) 
7. ágyéka 8. helyhatározó rag 9.  ismert márka a számítástechni-
kában 10.  becsuk 11.  azonos betűk 14.  városi vasút budapesten 
15. Megfejtés 17. illemhely 19. ennyivel is …, - elégedett 21. régi, 
ósdi autó 22. a hegyen gyomrán átvezető út, építmény 24. préselt 
gyümölcs 26.  „… et labora!” (imádkozz és dolgozz!) 27.  laos je-
lenlegi hivatalos pénzneme 28. Két darab 33. Kiképzés is van ilyen 
35.  elegyít 37.  Menyasszony 38.  járművön utazót 40.  nem sok 
42.  időmérő 43. nemzetközi olimpiai bizottság 45.  talál 49. hol-
land családi szeszfőzde schieadamban, melyet 1691-ben alapí-
tottak 51.  nem szögletes 54.  tűzhányó olaszországban 55.  inda 
56. sok idő múlva 58. azonos betűk 60. Magyar olajcég 62. európa 
Kupa 64. román autójel 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31

32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43

44 45 46 47

48 49 50 51 52

53 54 55 56

57 58 59 60

61 62 63 64

65

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

Wampetics Ferenc által üzemelte-
tett, képzőművészek, írók, politiku-
sok kedvelt vendéglőjének számító 
városligeti zöldéttermet, mely mai 
formáját 1896-ban, még Wampetics 
idejében nyerte el.
Gundel vezetése alatt az Állatkert 
melletti vendéglő neve fogalommá 
vált, fénykorában a családtagokon 
kívül – 13 gyermeke közül hét dolgo-
zott az étteremben – mintegy száz 
alkalmazottja volt. Étlapján a ma-
gyar és a francia konyha ételein kívül 
szerepeltek egyéni ételkreációi is, a 
szakirodalom mintegy húsz ételt tu-
lajdonít neki, közülük a függőleges 
15. sorban található édesség lett 
a legnépszerűbb. 1920-tól 1925-ig 
a Royal Szálló, 1927-től 1948-ig a 
Gellért Szálló éttermeit is bérelte, 
s megvásárolta a szomszédos – a 
vízszintes 65. sorban megfejtésre 
váró nevű építész tervezte – Bagoly-
vár éttermet is. 
Gasztronómiai szakírói tevékenysé-
ge okán a magyar vendéglátóipar 
vezető egyéniségeként tartják szá-
mon, szakmai titka az örökébe lépett 
fia, Gundel Imre szerint: az ételek 
azonos minőségében, a kiváló gár-
dában, a folyamatos ellenőrzésben, a választék bőségében és 
változatosságban rejlett, valamint abban, hogy ragaszkodott a 
„nagy forgalom – kicsi haszon” elvéhez.

Az éttermet 1949-ben államosították, majd a rendszerváltás 
után az ÁvÜ-től 1991-ben Ronald S. Lauder és Láng György 
amerikai állampolgárok tulajdonába került, s a régi stílust 
megőrző 1992-es felújítás óta a két tulajdonos által alapított 
Lángastronomia Kft. üzemelteti a Gundel Éttermet. 

(Forrás: HVG.hu)
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Május utolsó hétvégéjén a vitorlázó sportot kedvelő és művelő 
orvosok, gyógyszerészek töltötték meg a balatonkenesei Hotel 
Marina Port szobáit, hogy megmérettessék magukat a 
szombaton rajtoló regattán. Az első este a közös 
vacsora és baráti beszélgetések jegyében telt 
el. Másnap aztán egyre többen gyülekeztek 
a Marina Port vitorlás kikötőjében, hogy re-
gisztrálják magukat a versenyre. Ez a regat-
ta azonban egy kicsit eltért az eddig meg-
szokottaktól…
de mielőtt megtudnánk miért is, essen 
néhány szó a regatta születéséről. Az or-

vos és gyógyszerész rendezvények szervezőjeként ismert 
G-Management Zrt. öt éve indította útjára doktor Regat-
ta néven évente megrendezésre kerülő vitorlás versenyét. A 
korábban siófokon rendezett verseny az elmúlt évtől új hely-
színt választott, nevezetesen a balatonkenesei Marina Portot. 
A verseny szakmai irányítója nem kisebb személyiség lett, mint 
Litkey Farkas olimpikon, tízszeres Kék Szalag győztes vitorlá-
zó, a sportág egyik legkiemelkedőbb és méltán híres képvise-
lője. 
Ez évben két újdonsággal is szolgált a regatta. Egyfelől a dr. 
Nyári István professzor és dr. Nyulasi Tibor alapította Pharma 
Kupával fuzionálva, mint Pharma Kupa doktor Regatta kerül 

jótékonySágI vItoRláS veRSeny bAlAtonkeneSén

mostantól megrendezésre. Másrészt történt még valami, ami-
vel még nem találkozhattunk versenyeink eddigi történetében. 

A regatta idén huszonnégy rákbetegségből gyógyult 
gyermeket látott vendégül. A Szent László Kór-

ház egykori kis betegei családjukkal érkeztek 
szombaton a balatonkenesei kikötőbe, ahol 
junior doktor regattán mérhették össze tu-
dásukat, persze profi hajóskapitányok se-
gítségével. Az esemény ötletgazdája az a 
Ments Életet Alapítvány volt, aki napi te-
vékenysége során a véradás mellett kam-

pányol. Ottlétüket a CBA támogatta. A profi 
versenyzők között a gyermekek felnőtt kísérő-

ikkel öt hajón szálltak vízre. Az egyik hajó fedél-
zetén ott volt Gazdag Tibor színész is, aki két évvel 

ezelőtt megálmodta a Ments Életet Alapítványt! Ugyan az 
időjárás kellőképp szeszé-
lyes volt a hétvégén, a sötét 
felhők nem sokáig ijeszt-
gették a versenyzőket. Né-
hány csepp esővel, gyakor-
latilag mindenki megúszta 
szárazon a programot. A 
versenyt követően a parton 
Kovács Lázár sztárszakács 
bolognai spagettivel, vala-
mint palacsintával és friss 
eperrel örvendeztette meg 
a gyermekeket. A díjesőből 
persze a kicsik sem marad-
tak ki, épp úgy átvehették a 
győzelemért járó érmeket és kupát, mint a nagyok.
Az összességében harminckét hajót felvonultató Pharma 
Kupa doktor Regatta egy nagyon sikeres rendezvényt zárha-
tott, melyről az MTvA és a Tv2 is tudósított. Folytatás jövőre 
ugyanitt.

- bala -
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