Mentori címeket adományozott a protokollosok egyesülete
Mentor Titles Awarded by the Hungarian Protocol Association
2018-ban ünnepelte alapításának 25. évfordulóját a Magyar Protokollosok Országos Egyesülete (MPOE), amelyet azzal a céllal hoztak
létre, hogy összefogja a protokollal hivatásszerűen foglalkozó szakembereket és hozzájáruljon a protokoll terület minél szélesebb körben
való elismertségéhez, presztízsének növeléséhez, és erősítse a szakmai
érdekvédelmet.
Az egyesület 2019 decemberében, a Hadik Hotelben tartott hagyományos évzáró ünnepségén a tagok karácsonyi hangulatú esten,
pompás vacsorával egybekötve találkoztak és értékelték az elmúlt
időszakot. Ez alkalommal indították el a mentori cím adományozásának hagyományát is. Fontos visszaidézni, hogy 1993-tól a szervezet
első mentora és támogatója Habsburg Ottó, az európai eszme megtestesítője volt, aki a protokollosok szaktudását és munkáját nélkülözhetetlennek tartotta a hazai és nemzetközi kapcsolatok, események
területén.
Az egyesület vezetői által létrehozott Mentori címet első ízben ezen
az estén Laczkó Rita, az MPOE elnöke adta át a következő három
személynek, akik a saját területükön nagy megbecsülésnek örvendenek:
Kende-Hofherr Krisztina, a TMC csoport tulajdonosa, motivációs
szakember, Iglói-Nagy István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
sportdiplomáciai főosztály vezetője és dr. Fodros István, a Diplomata
Magazin igazgató-főszerkesztője és tulajdonosa. A jelenlévők gratuláltak a kitüntetetteknek, akik megtiszteltetésként fogadták az elismerést, és elmondták, hogy a jövőben is szívesen támogatják a szervezet
tevékenységét.
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In 2018, the National Association of Hungarian Protocol Professionals (MPOE) celebrated the 25th anniversary of its establishment.
The organisation was set up with the aim of bringing together professionals working in the protocol field and contributing to its broadest
possible recognition, and increasing its prestige, while also strengthening the protection of professional interests.
Members of the organisation met at their traditional annual closing
ceremony held at Hadik Hotel in December 2019, and evaluated the
past season in the course of an exquisite dinner in a Christmas atmosphere. At the event, the tradition of a Mentor Title Award was introduced as well. It is important to recall that from 1993 the organisation’s
first mentor and supporter was Otto von Habsburg, who embodied
the European idea, and considered protocol professionals’ expertise
and work indispensable in domestic and international relations and
events.
Mrs Rita Laczkó, President of MPOE handed over the Mentor
Title for the first time that evening to the following three people, all
highly respected in their areas of activity: Ms Krisztina Kende-Hofherr,
Owner of TMC Group, motivation expert, Mr István Iglói-Nagy,
Head of the Department of Sports Diplomacy at the Ministry of Foreign Affairs and Trade, and Dr István Fodros, Editor-in-Chief and
Owner of Diplomatic Magazine. While receiving the congratulations
the prize recipients - who felt honoured by the recognition - stated that
they would continue to support the organisation in the future.
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