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l

született
1965. október 2-án, 0ífenbach am

Mainban, a Mérleg jegyében.

I

Új vezérigazgató a l(empinskiben

Család
Nyolc éve nősült, kettesben él íelesógével, most éppen a magyar íővárosban. (.,Én vagyok a neiem 39 éves

kisgyereke" - teszi hozzá nevetve.)

l

lskolák
A gimnáziumot Philadelphiában
(USA) végezte, majd a Delaware-i
Egyetemen szerzett diplomát nem.
zetközi kapcsolatok területen.
198g-tól egy kétévesmenedzsment

tréning programon vett részt a Luíthansánál New Yorkban.

vezetőváltások a Danubiusnál
N'etrtps Príír,r,.a

pénzügy szakán,

Munkahelyek
199'| - Luíthansa, USA keleti régió

-

koordinátor
1993 - account menedzser a cég Los
1994 - a latin.amerikai térségmarkelingmenedzsere
1999 - a tel-avivi Luíthansa iroda

letágának marketing- és kereskedel
mi tevókenységét felúgyeli

2003 - a budapesti Luíthansa irodát
vezeti, amely egyben a német lógi.
társaság közép- és keleteurópai

Nemes Pótet

í|

szállodából irodához
2005. jarrttár l(]. <jttr a l\,ltltivtttitln IJudapest Utrrzírsi Kft. nrrrrrkatr'tt-stl Itibtlt.
]tláría. Az érté]<csítésiszakcrnber kclt,ábbarr a sz|rllrrrlirillat,llatr (Ntrvtltcl,

I(etlPittski) rlcrlgrlztrtt, 2()00 r,égc tjta a Le I\1elir_lie,n 13ttclallcsl szírlltltla í:t,lékc
sítésiés rrrarketirlgigazg&tói l)ozíci(jját ti)ltötte [le. Arrgrrl és trétrtet tr.yelrletl

Jábor Mária

beszél.

központja

Nyelvismeret
Német, angol, spanyol, és saját be-

l

a Danttbirts Ilotel Sovata. Ilcrtel Blaclel és IIotel Faget igazgatírsírt.
A Danubitts Gr'Óg.r.sztiIlrlcl/rk'fe,r,tileti lgrrzgattiságárrrrk éléIrAretties Ptller hel.vét
Kr-ll,ö.ssyArrrll,tis. a T{elia etldigi igazga|írja veszi tít. A Ilotel Hclia igazgató.'a az
eclclig a B udapes t } lote l t vezc trj Kiss Zt ll tri tt lesz. A f{cltel Bttcla
1lcs tbc r Kiss Zo1tárr lrelvé:t Silhijstltui ]yltjzet,Jttdít veszi át, aki eddiga 1lét:si területi igazgatti hel},ettese vcllt. Az íj belvét l)tlttlttt ,,\tttlt.tis ltrgla§a el, aki ectdig a Dantrbitts Beta
lárrclrclz tar tclzó'I'lrcrnrá1 IIclte j IIaI,kárivt vezet te.

tjge és az

United Airlines szemólyszállítási üz-

rógió|ának

l)trrtttllitts (il.tig.y"z'l1rlcl.'k 'l'ertilcti lgaZgatóság.iIral< (1.1rellnral
Ilotel NIargitsziget, Glirncl IIotcl NlaI,gitsziget,1'hcrrtral í,s (]rltrftlt.tlltce llrltt,l
FIelia) vezctiÍ|c tlvLrgtlíjlla r,'t)Irul. tt[1\,al)trkl<tlr fcbrttiir t-ja,t('il títvt)szi lJrtlt]ll1,1lerl

I

Angeles-i képviseleténól

igazgatóia, ahol egyben

Henli Blin

vesen kajakozik, lotózik ós íóz.

1993-ban MBA diplomát szerzett az

teheríuvarozási üzletág marketing-

l

útj vczérigazgtrtója llcrlri ll1ilr. A lltlrtletrttx_i szitletésííI]lirr karrierjét a iVIrlrrte (]arlt'l i Iltltcl cle Paris gasztt,tltrrirrtirri I,tlszlegí.rr
kez<l[e. Dcllgozrrtt Dániában, l(atrrerutlbtrn és 'ItrnéziíllattSlterattltl sziillo
tlákban, nlajcl a rrrarrilai I]otel lrlterL-tltltirrentai fííszakácsa lctt. Iilsíívezér.igazgattii l<ittcvezésétl9íJB.ban, tr clubai llrterCclrttinetrtal llotc.l ltesiclcrrtllerr
kapla. rnajcl Bangktlkllan és Ri.jarlhbarr szintén vezérigazgatti vclli a lírnc trrás
szállocláillirrl. 2004.jarrtrárjilban csat]akclztltt a Kerrrllitlski szti[ltrtlaclsrllltlt,t
ltoz, nrint a szentpétel,r,ári Glantl IIotel FJurope vezél,igazgatírja. l]iirr úr ftll1,ékorrtlarr Lleszél frarlciirul, turgcllul ós 1agalcrg tr.yelvert. Szallarlitlcjé:ben szí

amerikai Thunderbird Egyetem marketing és nemzetközi

l

A l{crrrllirrski lJotcl Corvitrtrs

vallása szerint ,,kicsi magyar".

ilobbi
Futball. kosárlabda, íutás, (.,Most

legszívesebben ós leggyakrabban a
budai hegyekben íutok",}

élni, feltéve, ha ott a felesé
gem is jól érzi magát. A világon két hely a legkedvesebb
számomra: az eglik a Maldívszigetek, ahol mindig elámu-

lok azon, hogy milyen magas
színvonalú a kiszolgálás, lak-

ni pedig Arizonában

szeret,

tem a le$obban, engem egyáltalán nem zavart a sivatag.

Nem tudom, hová küldenek
legközelebb,

de ha lesz ott sok

repüló, jó futball, szép táj,
nagy baj már nem lehet, élvezni fogom a munkát.

Laci bácsi befejezte
él'tizedes szitrretet kijr.ctíjerr, 1í)!)3 r-r_varárr I(iss l,rís;lrj irrtlítrltta ri.jt,a ir sze
rnólvlrajózá"t a l(t)zé1l:l'isza viclékérr,Kiskrrre és'l'oka.i köztitt. A I{iss Lászlri tíltal szerrlezett hajótúrákrlrr 200.l-berr nrár közel 15 ezr.ett vettek r.ész[. ttltti ttz
e]Íjzó ér'inek ttibb rrrint a cltr1llá.ia. A silrersclrtrzat az iclért ttz<lrlllatl tttát,nerlr
lblytatóctik, mivel I(iss Liiszlti a tiszai szerlélvlrajóztis írtszelvezése ntiatt
visszavclntrl. A rniskolci vasutas ny,trgtlíjasbóI lett tisztelctbeli kapitánv két él e
elrrverte a Tisza tavi régiri rrrar.ketirrg<líjírt.
'I't)bb

Kiss László

Elhunyt Párkány Mihály

Elhunyt dr. Menyhárt Lajos

Váratlan hirtelenséggel, 58 éves korában elhunyt Párkány Mihály gasztronómus, szakújságíró, a Huba utcai

A magyar szállotlaipar és idegeníorgalom elvesztette egyik
kiemelkedő személyiségét.Dr, Menyhárt Lajos 32 éven át

Dobos C. József Vendéglátó-ipari Szakképző lskola szak-

dolgozott a Hungarlrotelsnól igazgatóként, a Royal Nagy-

tanára, a Magyar Vendéglátók lpartestületónek elnöksé-

szállodálran, a kecskeméti Aranyhomokban, a Sport Szálló-

gi tagja. Az egykori Pannonia Szálloda és Vendéglátó

ban és 1969-től

Vállalatnál kezdte pályafutását, 25 évesen lett a vállalat
legií|abb szállodaigazgatója a visegrádi Silvanus szállo-

amelynek tölrlr rnint 20 óven át a vezérigazgatója volt. Alapíló 1agja vOlt a Magyar Szállodaszövetségrrek, a Magyar

dában. Akivel nen dolgozott együtt, azt tanította; 30

Skal l(lubnak és a Magyar Turisztikai Egyesületnek. Szak-

l993

ig a Duna lnterContinentalban,

éven át vendéglátósok nemzedókei kerültek ki a keze

mai rnunkája elismeréseként ]984ben kapta meg a Ma-

alól. Tagja volt a Magyaí Vendéglátók lparteslületének

gyar Szállodaszövetség Marencich Ottó enrlékplakettjét. A

és a GSzT cínű szaklap szerkesztőségének.

Magyar Turizmus Rt. íranciaországi képviseletének igazga-

Temetósére 2005, íebruár 7-én,12 őra 45 perckor kerül

tó|aként 1996 és 2001 között

sOr a Faíkasréti temető Makovecz ravatalozójában.

Dr. Menyhárt Lajos 68 óves volt,

Párizsban dolgozott.

2005. január
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