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sokkoló helyzet. A kormányzat más területeken is tapasztalha-
tó központosítási törekvése itt is erőteljesen érvényesül: a Turiz-
mus Zrt. átalakulása az új Magyar Turisztikai Ügynökségbe még 
nem oszlatta el a kétségeket, a szakemberek továbbra is várják az 
új vezetés első lépéseit, nyilatkozatait. Ezért is kértünk azonnal 
interjút a szakmát irányíró kormánybiztostól, Bienerth Gusz-
távtól, aki nem a politikai életből, hanem a kőkemény gazdasági 
szférából érkezett. És ez mindenki részéről meg kell hogy adja a 
bizalmat, hiszen ha valakit, akkor őt nem kell arról győzködni, 
hogy abba kéne hagyni a voluntarista ötleteléseket, és a szakmai 
szervezetek bevonásával egy gazdálkodóbarát környezetet kelle-
ne kialakítani minden terület számára. Örvendetes, hogy a kor-
mánybiztos azonnal készen állt a beszélgetésre, és a professzio-
nalista rendteremtés részletezése mellett is hangsúlyozta, hogy 
a RENDEZVÉNY szakmai magazinon keresztül is azt üzeni a 
társszakmáknak, hogy működjenek közre a közös stratégiai irá-
nyok kidolgozásában. Mint említette, az azóta létrehozott Nem-
zeti Turisztikai Tanácsadó Testület keretében elnökként azon 
fog dolgozni, hogy az év végére létrejöjjön a turizmus hosszútávú 
stratégiája. Ebben meghallgatják minden fontos szakma, érdek-
képviselet, a turizmus meghatározó szereplőinek a véleményét, s 
ennek eredőjeként teszi meg javaslatait a kormányzat felé. Köz-
ben nyilvánosságra került a Testület összetétele (lásd hírössze-
foglalónkban!), ami azért fölvet kérdéseket is, hiszen a testület 
tagjai kizárólag magas szintű kormányzati képviselők, továbbá 
a két kiemelt régió: a Balaton és a főváros egy-egy szakembere. 
Kérdés, hogyan jut el a legmagasabb szintre a turizmushoz tarto-
zó területek, köztük a rendezvényes, a fesztiválszervezői és egyéb 
szakmák hangja, amit az elmúlt években annyi fórumon sokszor 
bizony hiába fogalmaztak meg.
Nem eloszlatott kételyeinkkel együtt legyünk bizakodók, 
és várjuk a hosszú évek óta sürgetett részleges, vendéglátói 
áfacsökkentés mellett a további pozitív lépéseket, hogy végre a 
mi területünkön is beindulhasson a régóta várt gyorsabb fej-
lődés. Mindezzel együtt ajánlom figyelmükbe az érdekes kor-
mánybiztosi interjút és magazinunk további anyagait.

Horváth Ágnes
főszerkesztő
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Exkluzív interjú Dr. Bienerth Gusztáv kormánybiztossal
Áfacsökkentés és a MICE szakma felértékelődése várható

Az április közepén kinevezett kormánybiztos a Magyar 
Turizmus Zrt. felszámolásáról, a jogutód Magyar Turisz-
tikai Ügynökség tevékenységének koordinálásáról, az 
Európa-szerte kirívóan magas 27%-os vendéglátóipari 
áfa januári 18%-ra, rá egy évre pedig 5%-ra történő 
csökkentéséről, a kongresszusi turizmus, a MICE felérté-
kelődéséről, „Bécs ostromáról”, a Sziget Fesztivál jelen-
tőségéről és a vezetésével létrehozott Nemzeti Turiszti-
kai Tanácsadó Testület létrehozásáról nyilatkozott.

•	Mennyiben	 értékelődött	 fel	 a	 turizmus	 az	 által,	 hogy	 eddig	 a	
Gazdasági	Minisztérium	helyettes	államtitkára	irányította,	ápri-
lis	vége	óta	viszont	az	Ön	személyében	kormánybiztos	felügyeli?

- Nem önmagában ettől a ténytől, hanem a Magyar Turisztikai 
Ügynökség csapatának munkájától értékelődik fel az ágazat. At-
tól, hogy a kormányzat stratégiai fejlesztési ágazatnak minősítet-
te a turizmust és minden olyan döntés, ami az elmúlt időszakban 
megszületett, ezt sugallja.

•	Hogyan	tud	a	Turizmus	Zrt.	jogutódlással	zökkenőmentesen	át-
alakulni	Nemzeti	Turisztikai	Ügynökséggé?

Természetesen ez az átalakulás is kisebb nagyobb zökkenőkkel 
jár. Az ügynökség célja, hogy a piac, illetve az idegenforgalom 
szereplői, a turisták, az idelátogatók ebből csak azt vegyék észre, 
hogy hatékonyabb, színesebb, eredményesebb, versenyképesebb 
és magasabb színvonalú a piac által nyújtott szolgáltatás.

•	Seszták	Miklós	 fejlesztési	 miniszter	 korábban	 azt	 ígérte,	 hogy	
minden	szakemberre	számítanak,	de	a	Turizmus	Zrt.	szinte	ösz-
szes	vezetője	felállt,	hogy	más	munkahelyet	keressen.

A döntések, egy új struktúra, egy új stratégia óhatatlanul válto-
zást is eredményeznek. A szakértelemre, a tudásra, a kapcsola-
tokra mindig szükség van minden szakmában, így a turizmus-
ban is.

•	Hivatalba	 lépésekor	Ön	úgy	 nyilatkozott,	 hogy	 az	 új	 rendszer	
maga	a	nemzetközi	trend,	a	21.	századi	struktúra,	s	az	eddigi	ma-
gyar	bürokratikus	 intézményrendszernek	a	nemzetközi	verseny-
ben	ügynökségekkel	kellett	 felvennie	a	versenyt.	Mit	 jelent	ez	az	
új	struktúra?

Azt, hogy közelebb kell kerülni a piachoz és közelebb a gaz-
daság szereplőihez. Érteni, tudni kell azt, hogy a piac szerep-
lőinek mi a jogos elvárása, és hatékonyabb, versenyképesebb 
szolgáltatást kell nyújtani. Ehhez pedig magának a közigaz-
gatásnak is változnia kell. Az eddigi több helyen meglévő, tu-
rizmussal foglalkozó szervezetek, személyek és struktúrák egy 
szervezetbe kerülnek, ez a Magyar Turisztikai Ügynökség. Ez a 
21. századi struktúra.

•	A	Szállodaszövetség	minapi	közgyűlésén	első	szakmai	expozéjá-
ban	arról	beszélt:	kormányzati	döntéssorozat	várható,	hogy	a	tu-
rizmusban	csökkenjenek	a	vállalkozók	terhei,	és	jobb	jövedelem-
termelő	képességgel	működhessenek.	Ezt	szolgálja	az	Európában	
kirívóan	magas	27	százalékos	áfa	most	bejelentett	csökkentése	is?

Igen, e döntéssorozat keretében csökken január 1-jétől 18 %-ra, 
az azt követő évtől pedig 5 %-ra a vendéglátóipari áfa - bizonyos 
kiegészítésekkel. Ez nyilvánvalóan az adóterhek csökkenését je-
lenti és ezzel a szakmának élnie kell. Remény szerint munkaerő 
megtartó, fejlesztő, beruházó döntéseket fogunk ezzel indukál-
ni, amelyre a szakmának szüksége van.

•	Több	újságcikkben	a	turizmus	vezetésének	váratlan	átalakítását	
a	kormányzat	központosítási,	államosítási	 lépései	közé	sorolták.	
Valóban	erről	van-e	szó?

A korábbi állami feladatokat más struktúrában fogja az állam sa-
ját maga megvalósítani. Ennek a piacnak sok szereplője van: ön-
kormányzatok, érdekképviseletek, kis- és középvállalkozások, 
multinacionális cégek. Ennek a nagyon bonyolult és összetett 
elemnek egy részét képezi az átalakítás, amellyel az állam saját 
feladatait teszi hatékonyabbá.

•	Hogyan	látja	a	rendezvényes	szakma	helyét	az	új	struktúrában?

Cél a minőségi turizmus, megőrizve mindazt, ami jelenleg a 
rendszerben jól működik. A rendezvények, konferenciák, a 
M.I.C.E. stratégiailag kiemelt területek. A rendezvényszakma 
olyan forrása a turizmusnak, ami fejlesztést, nagyobb beruhá-

Interjú
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zást igényel. Éppen ezért is született döntés arról, hogy szükség 
van egy nagy befogadóképességű kongresszusi központra.

•	És	 hogyan	 áll	 a	 sokezres	Kongresszusi	 Központ	 építése,	 illetve	
2018-ra	tervezett	átadása?

A helyszín adott, a Művészetek Palotája parkolójának területét 
vette meg az állam, már javában folyik a tervezés, és a közeljövő-
ben nyilvánosságra kerül a megvalósulási ütemterv. A forrásokat 
biztosítani kell, mivel nem olcsó beruházás egy ilyen kongresz-
szusi központ. A kormánydöntés megszületett, a végrehajtás sza-
kasza kezdődik. Ezzel egy időben hamarosan meg kell kezdeni 
a helyszín kiajánlását, értékesítését is, hiszen pontosan tudjuk, 
hogy négy-öt évre előre kell megszervezni a nagy rendezvénye-
ket. Egy körülbelül ötezer fő befogadására alkalmas kongresszu-
si központ tartalommal való megtöltése pedig időigényes.

•	A	MaReSz	mostani	2.	Event	Touch	konferenciáját	megnyitó	be-
szédében	hangsúlyozta,	hogy	kiemelkedő	szerepet	szánnak	a	kon-
ferencia-turizmusnak.

Igen, regionális összehasonlításban lemaradtunk Prága, Bécs és 
Horvátország mögött is. Most az a cél, hogy meghaladjuk Prágát 
és ostromoljuk Bécset.

•	Az	 Ügynökség	 beharangozásáról	 szóló	 tanácskozásra	 meghív-
ták	többek	között	Gerendai	Károlyt,	a	Sziget	vezetőjét	is.	Milyen	
együttműködésre	számítanak	a	fesztiválok	vezetőivel?

Számos szakember került meghívásra a tanácskozásra. Gerendai 
Károly a rendezvényszervezés egyik csúcsrendezvényének, a Szi-
get fesztiválnak a főszervezője, rendkívül sikeres ember és ren-
geteg tapasztalattal rendelkezik. A Sziget, és a hozzá kapcsolódó 
rendezvények – amellett, hogy egy magán vállalkozás – jó hírét 
viszik Magyarországnak szerte a világban.

•	Az	 említett	 szállodaszövetségi	 előadásában	 partnerséget	 és	
együttműködést	ígért	a	szakmabelieknek.	Milyen	konkrét	lehető-
ségeket	jelent	ez?

Például, hogy a RENDEZVÉNY szakmai magazinon keresztül is 
üzenek a társszakmáknak, hogy a stratégiai irányokat együtt kell 
kidolgozni. Vagyis nem magunkba fordulva, „egy füstös szobá-
ban” szeretnénk ezt megtenni, hanem az érdekképviseletekkel, 
a szakmákkal, a turizmus meghatározó szereplőivel szimbiózis-
ban. A kormány döntött arról, hogy egy Nemzeti Turisztikai Ta-
nácsadó Testületet hoz létre, amelynek elnöki pozícióját fogom 
betölteni. A testület közvetlenül a kormánynak tesz javaslatokat. 
Azon dolgozunk, hogy az év végére elkészüljön a turizmus hosz-
szú távú stratégiája. Mivel korábban a gazdasági szférában tevé-
kenykedtem, így nyilvánvaló számomra, hogy az ágazatot érintő 
stratégiai döntéseket csak együttműködéssel lehet sikerre vinni. 
Ez egyben az én meghirdetett célom is!

Horváth Ágnes

Interjú



4 rendezvény

Hírek a szakmai szövetségek életéből

MaResz hírek
Trendek és versenyképesség a rendezvényszervezésben
Event Touch rendezvényszakmai konferencia a Groupama Arénában

Több, mint 250 résztvevővel zajlott 2016. június 7-én a 
Groupama Arénában az Event Touch szakmai konfe-
rencia és kiállítás a MaReSz (Magyarországi Rendez-
vényszervezők és - szolgáltatók Szövetsége) szervezésé-
ben.
A helyszín kiváló választásnak bizonyult, hiszen a rendezvény 
alatt több arcát tudta megmutatni: a megnyitó a pályán Danny 
Blue mentalista showműsorával mindenkit elvarázsolt, az ezt 
követő konferencia a különtermekben pedig szakmailag nyúj-
tott kiemelkedő előadásokat. A vendégek megismerhették a leg-
újabb rendezvénygasztronómiai újdonságokat, tanulmányoz-
hatták a Bocuse D’Or sikeréig vezető utat, illetve nagyvállalatok 
rendezvényszokásairól hallhattak nagyon fontos információkat. 
Emellett megtudhatták a legújabb digitális trendeket a rendez-
vényeken, ötleteket kaptak a versenyképesség növelésére videók 
használatával, hallhattak a kiállítások jövőjéről, valamint érté-
kesítési trükköket is kaptak a hatékonyabb ügyfélszerzés érde-
kében. A napot webfejlesztési, adózási kérdések zárták, előtte 
pedig a rendezvényprotokoll színes világába kaptak betekintést 
az érdeklődők. Hogy a rendezvényhelyszínek se maradjanak ki, 
kerekasztal - beszélgetés keretében ismerhették meg rendez-
vényügynökségek, konferenciaszervező cégek választási szem-
pontjait, az adottságok és az elvárások tükrében.
Az egész napos eseményen a profi technikáról a MaReSz techni-
kai tagozata gondoskodott, az élvezetek csúcspontja pedig a ká-
vészüneteknél és az ebédidőben érkezett el: a MaReSz catering 
tagozata egy igazi gasztro fesztivál hangulatát varázsolta a 
Groupama Aréna II. emeletére. A konferencia szüneteiben 43 ki-
állító fogadta az érdeklődőket és mutatta be szolgáltatásaikat, és 
hogy senki se maradjon le a szakmai programról, egy elkülöní-

tett lounge részen kivetítőn keresztül élvezhették az előadásokat. 
A MaReSz ezzel a rendezvénnyel csatlakozott az UFI (The Glo-
bal Association of the Exhibitors Industry) által elindított „Glo-
bal Exhibition Day” elnevezésű nemzetközi kezdeményezéshez. 
A két évente megrendezett Event Touch szakmai konferencia és 
kiállítás azért is különleges, mert a MaReSz tagjainak felajánlá-
saival valósul meg, a Szövetség ezzel az eseménnyel is sokat tesz 
a rendezvényszervező szakma fejlődésének érdekében.

Magyarországi Rendezvényszervezők  
és -szolgáltatók Szövetsége

1101 Budapest, Albertirsai út 10.
Tel.: +36-1-263-6202, +36-30-485-2778
www.maresz.hu
krisztina.bacsi@maresz.hu; fotitkar@maresz.hu
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Magyar Fesztivál 
Szövetség hírek
Közgyűlés és konferencia Százhalombattán

A Magyar Fesztivál Szövetség éves rendes közgyűlése 
és szakmai konferenciáját Százhalombattán a Barát-
ság Kulturális Központban rendezte meg 2016.május 
25-én.
Márta István elnök éves összefoglalóját, a Szövetség 2015-ös 
pénzügyi beszámolóját és a 2016-os költségvetési tervét egyhan-
gúlag elfogadta a közgyűlés. A megjelentek döntöttek a Magyar 
Fesztivál Szövetség alapszabályának néhány apróbb módosításá-
ról is.
A délutáni - közvetlen hangulatú - interaktív program témáit ke-
rekasztal beszélgetés keretében tárgyalták a meghívott előadók 
és a résztvevők, így nagyobb teret biztosítva a valóban aktuális 
kérdéseknek, kéréseknek.
Az NKA szinte a teljes „vezérkarával” képviselte magát. Doncsev 
András alelnök, Krucsainé Herter Anikó főigazgató, Vízkeleti 
Andrea főtanácsos, bizottsági titkár, Tardy Anna bizottsági tag, 
miniszteri tanácsadó a beszélgetés során a fesztiválok finanszí-
rozását, a pályáztatást és az elszámolást érintő kérdésekről foly-
tattak párbeszédet a fesztivál-szakmát képviselő megjelentekkel.
A beszélgetés további két résztvevője Márta István és Szigetvári 
József (NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma kurátorai), mint 
a Magyar Fesztivál Szövetség elnökségi tagjai hosszasan vála-
szolták meg a résztvevők kérdéseit a kuratóriumi döntések folya-
matával, a hangsúlyokkal kapcsolatban. A résztvevők egyöntetű-
en a minőség, a minőségi kultúra közvetítése mellett tették le a 
voksukat, amelynek biztosításában a Magyar Fesztivál Szövetség 
fesztivál minősítési rendszerének is komoly szerepet szánnak a 
jövőben.
A szakmai konferencia záróbeszélgetésének fővendége Dr. 
Hoppál Péter EMMI kultúráért felelős államtitkár volt. Elmond-
ta, hogy a fesztiválok támogatására szánt állami pénzek az elmúlt 
évek során folyamatosan nőttek és ezt a tendenciát szeretnék az 

Hírek a szakmai szövetségek életéből

elkövetkező években is megtartani. Az idei – összeségében- 4 
milliárd forintnyi támogatás további növekedése várható a kö-
vetkező években. A magyar fesztiválpiac fontos szereplője a tu-
rizmusnak, a nemzetgazdaságnak. A kormányzat komoly szán-
déka az ágazat további erősítése, a források „akadály-mentesebb” 
biztosítása is. Bíztatta a Szövetséget a szakmai érdekek további 
érvényesítésére, a problémás kérdések erőteljesebb kommuniká-
lására.
Összességében elmondható, a Magyar Fesztivál Szövetség idén 
is bebizonyította, hogy komoly szereplőként igyekszik segíteni 
tagszervezeteit a siker felé, ugyanakkor az is megmutatkozott, 
hogy nagy szükség van a szakma résztvevőinek találkozására. A 
témák fontosságát jelzi, hogy már most kirajzolódni látszik egy 
következő szakmai találkozó programja, melyet a fesztiválsze-
zon zárásaként őszére tervez a Magyar Fesztivál Szövetség a tu-
rizmus és kultúra aktualitásai témakörben.
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MFSZ elnöksége

Márta István, Hoppál Péter

Elekes Zoltán
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Hírek a szakmai szövetségek életéből

Az NKA Kulturális Fesztiválok megújult szakmai 
kollégiumának döntése – rövid összefoglaló

Előző lapszámunkban adtunk hírt a megújult NKA Kul-
turális Fesztiválok Kollégiuma kuratóriumi tagjairól. A 
szakmai grémium április 4-én hozott döntést a tavaly 
év végén - még az előző kuratórium által- kiírt pályá-
zatokról.
A 389 pályázó fesztivál közel 3 milliárd forintnyi forrást igényelt, 
a Kollégium által osztható keretösszeg pedig 250 millió forint 
volt.
A fenti számokból könnyen kiszámítható, hogy nem tudott min-
den pályázó támogatásban részesülni, ugyanakkor a kuratóriu-
mi tagok, időt energiát nem kímélve törekedtek arra, hogy minél 
több fesztivál részesülhessen a keretből. A Kollégium hat dönt-
nöke az eredendően meghatározott alapelvek - a minőség, a mi-
nőségi szórakoztatás, tehát elsősorban a tartalom - alapján ítélte 
oda a támogatási összegeket.
A következő – 2017-re szóló - kiírás az NKA források véglegesí-
tése után várható november folyamán.
A kuratórium – nagy valószínűséggel – több alapvető változtatást 
is javasol majd a pályázati kiírásban. (Mennyiségi- és minőségi 
szűrés, technikai- és tartalmi szempontok, idő intervallum stb.)
Az új kuratórium döntésének értelmében az alábbi táblázat sze-
rint került felosztásra a 2016-os Kuratóriumi keret. Az elnyert 

összegek 500 ezer és 10 millió forint között alakultak. A 389 pá-
lyázatból 141 pályázat nyert. A nyertesek mellett 211 elutasított, 
20 érvénytelen és 17 halasztott volt.

(Az adatok tájékoztató jellegűek, a pályázó fesztiválok számát 
tartalmazzák!)

Fesztivál kategória
Támogatást 

igényelt
Támogatást 

kapott

Közművelődés 161 42
Zene (jazz/komoly/könnyű/egyéb) 112 50
Színház 42 24
Népművészet 31 13
Tánc 10 5
Ismeretterjesztés 9 -
Képzőművészet 5 1
Szépirodalom 5 2
Műemlék/régészet 5 -
Múzeum 4 3
Építőművészet 2 1
Cirkuszművészet 2 -
Iparművészet 1 -
Összesen: 389 141

MUISZ hírek
Mozgalmas tavaszi időszakon van túl a MUISZ, az 
alábbiakban olvashatják, mi minden történt a szövet-
ség háza táján.

Történelmi jelentőségű közgyűlésen Tunéziában

Április 7-10.között, 40 éves fennállása óta először külföldön 
tartotta közgyűlését a Magyar Utazási Irodák Szövetsége. Más 
országokban bevett szokás egy-egy, valamilyen szempontból 
fontos célországba vinni az irodák tanácskozását, nálunk szkep-
tikusak voltak sokan, pláne, hogy a helyszín Tunézia. De az ér-
deklődés minden várakozást felülmúlt, már a meghirdetés heté-
ben csaknem betelt a létszám. 

A Tunéziában megtartott közgyűlés több szempontból is nagy 
jelentőséggel bír. Mérföldkő, hiszen az első volt, amelyet külföl-
dön rendezett meg a MUISZ és ezzel felzárkózott több elismert 
szakmai szövetség mellé. De jelentőségteljes és példaértékű a 
helyszínválasztás miatt is. Mint Erdei Bálint, a MUISZ elnöke 
kiemelte: nem szabad hagyni, hogy a politika és a terrorfenyege-
tettség határt szabjon az utazásnak és a turizmusnak. Másrészt 
nyíltan kiállt Tunézia mellett, és támogatását, szolidaritását fe-
jezte ki, amelyet az ország, amelyben minden negyedik ember a 
turizmusból él, rendkívül nagyra értékel. Ezért aztán óriási saj-
tóvisszhangot kapott a magyar látogatás a tunéziai médiában is.
Hazánk elsőként tette meg Tunézia felé ezt a határozott és szimpa-
tikus gesztust, amely nagy befolyással lehet az ország turizmusá-
nak felépülésére, hiszen az Európai Utazásszervezők és Utazásköz-
vetítők Szövetsége (ECTAA) a magyar tapasztalatok függvényében 
szintén Tunéziába vinné közgyűlését novemberben.
Összesen több mint 80 utazásszervező, támogató tag és újság-
író csatlakozott a csapathoz, hogy a hivatalos közgyűlési progra-
mon felül saját szemével is meggyőződhessen róla: Tunéziában 
nyugalom van, a helyiek minden intézkedést megtesznek a biz-
tonság érdekében.
A magyar szakmát az észak-afrikai ország turizmusirányítá-
sának legmagasabb rangú képviselői köszöntötték. Így jelen 
volt és beszédet mondott a közgyűlésen Selma Elloumi Reki 
kturisztikai miniszter, Mohamed Ali Toumi, a Tunéziai Utazá-
si Irodák Szövetségének elnöke, Radhouane Ben Salah, a Tuné-
ziai Szállodák Szövetségének elnöke, továbbá a két kint töltött 
nap folyamán többször csatlakozott az eseményhez Abdellatif 
Hamam, a Tunéziai Nemzeti Idegenforgalmi Hivatal vezetője. 
Szintén köszöntötte a résztvevőket Szentgyörgyi Zoltán, Ma-
gyarország tunéziai nagykövete.

Kékesi Donát felvételén balról jobbra: Erdei Bálint Szentgyörgyi Zoltán Selma 
Elloumi Rekik, Abdellatif Hamam, Mohamed Ali Toumi, Radhouane Ben Salah
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A kihelyezett ülés minden szempontból jól sikerült, ezért a szö-
vetség fontolóra vette, hogy igény esetén a műfajból hagyományt 
teremtsen. Azóta már számos ország jelezte, hogy vendégül sze-
retné látni a magyar utaztatókat.
A közgyűlés lebonyolításában kiemelt szerepet vállalt a MUISZ 
titkársága, illetve aktívan közreműködött a Kartago Tours és a 
Tunéziai Nemzeti Idegenforgalmi Hivatal magyarországi képvi-
selete, Leith Ben Zakour vezetésével.

Lendületben a MUISZ – egyre több az új belépő

A Magyar Utazási Irodák Szövetsége sikeres fél évet tudhat maga 
mögött, az eredményeket mi sem támasztja alá jobban, mint az 
a tény, hogy az utóbbi időben 13 új tag csatlakozott a Szövetség-
hez, és jelenleg is további négy iroda várja felvételét a MUISZ-ba.
Rendes tagok: Amazon Travel, Euromedic Tourism Kft.,Classic-
Tour Kft.,Multigo Kft., Pannonia Program és Utazási 
Iroda,Utazásnet.hu, Unlimited Travel, Viasale Travel, Violin 
Travel, Wizztours Kft.
Rendkívüli tagok: Allianz Hungária Zrt., Jacaranda de 
Madagascar budapesti képviselete, Schiller Rent (Bér-Elek Kft.),
A differenciált tagdíj bevezetéséről ugyancsak folyamatosan po-
zitív visszajelzést kap a Szövetség.

MUISZ-részvétel a TDM közgyűlésen

A Magyar TDM Szövetség május 17-19-én tartotta XV. Országos 
Konferenciáját Székesfehérváron, melyre a MUISZ is meghívást 
kapott. Erdei Bálint elnök a május 18-i pódiumbeszélgetésen a 
többi társ szakmai szervezettel – igy a FATOSZ, a MSZÉSZ és a 
Magyar Turisztikai Ügynökség képviselőjével közösen elemezte 
a TDM szervezetek helyét és szerepét a hazai turizmusban. 
 A beszélgetés egyik vezérfonala a termékfejlesztés és a márkázás 
volt. A pódiumbeszélgetés sok aktuális témát érintett, kicsengése 
pedig mindenképpen az volt, hogy végre valóban közös gondol-
kodás indulhat el, melyre valamennyi fél nyitott. 

Puczkó László a Liget-projekt turisztikai szakértőjeként pre-
zentálta a turisztikai és kulturális szabadidőpark fejlesztését. 
Az est folyamán a Turkish Airlines újdonságairól számolt be 
Földvári András, a légitársaság magyarországi értékesítési igaz-
gatója, majd Somogyi Orsolya, a Jacaranda de Madagascar buda-
pesti képviselet-vezetője tartott prezentációt.

Aktív MUISZ-részvétel az ECTAA ülésén

Ljubljanában tartotta 113. közgyűlését az ECTAA, az európai 
utazási irodai szövetségek brüsszeli szervezete. A közgyűlés szá-
mos aktuális témát érintett, mint például az új csomagtúra-tör-
vény (PTD) beiktatásának folyamata az egyes országokban, vagy 
a tavaly bevezetett Lufthansa DCC EU-s vizsgálata. Témaként 
szerepeltek a légi utasok jogai, az árrés adózás (TOMS) rendsze-
rének felülvizsgálata, a fogyasztók szabályellenes megkülönböz-
tetése azok földrajzi helye alapján, és az online utazási irodák 
praktikái.
A konferencia üdvözölte, hogy az európai / schengeni vízum te-
rén kedvező változások várhatók: az európai országok nagykö-
vetségei és konzulátusai kötelesek lesznek az adott országban 
képviselettel nem rendelkező országba történő utazáshoz is ví-
zumot kiadni, és a vízum megszerzésére jogosult turisták szá-
mára többszöri belépésre alkalmas turistavízumot adnak majd. 
A szakma arra számít, hogy a változás sokat segít az Európába 
való beutaztatás fejlesztésében.

AKTUÁLIS - Új rend a várbehajtásban

Valódi tűzoltást végzett a MUISZ a szakmai társszövetségekkel 
közösen május elején, amikor váratlanul napvilágot látott, hogy 

Hírek a szakmai szövetségek életéből

MUISZ-vacsora a Bazaar Eclectica Étteremben - rekord 
létszámú résztvevővel

A Várkert Bazár Eclectica éttermébe invitálta tagjait a Magyar 
Utazási Irodák Szövetsége májusi szakmai vacsoraestjére. A 
több, mint 90 résztvevő elsősorban a tervezett fővárosi fejleszté-
sekről tudhatott meg friss információkat.
Erdei Bálint elnök köszöntője után Szalay-Bobrovniczky 
Alexandra a turizmust is szolgáló beruházásokról beszélt. 
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május 15-től megtiltanák a turistabuszok várba való behajtását. 
A szakmai szervezeteknek minden befolyást latba vetve elérték, 
hogy kompromisszumos megoldás szülessen. A Miniszterelnök-
séggel sikerült olyan megállapodást kötni, melynek értelmében 
07.00 - 19.00 óra között is felhajthatnak a buszok a Várba, de csak 
a Hunyadi János úton felfelé és a Palota úton lefelé. Egyszerre 
azonban csak 8 turista busz tartózkodhat a Vár területén, és csak 
arra a rövid pár perces időtartamra állhatnak meg, amíg a turis-
ták le és felszállása megtörténik. A Magyar Turisztikai Ügynök-
ség turistasegítő szolgálatot biztosít a Dísz téren, amely segíti a 
csoportból véletlenül lemaradt turistákat.
A MUISZ értesíti külföldi társszervezeteit: ECTAA, RDA, DRV, 
EACT (európai buszosok szövetsége) a változásokról, hogy minél 
több külföldi partner időben megkapja a részletes tájékoztatást.
További fontos információ, hogy a Nemzeti Galériához azok a 
buszok sem hajthatnak be - még előzetes engedéllyel sem - me-
lyek rendezvényre viszik az utasokat.
Az új rend bevezetése nem volt zökkenőmentes, a MUISZ társ-
irodái arról is beszámoltak, hogy néhány – főleg hajós csoport 

kihagyta a városnéző programjából a Vár megtekintését. Remél-
hetőleg a két hetes tesztidőszak elemzése után a Miniszterelnök-
séggel folytatódó egyeztetések során sikerül a körülményekhez 
képest legoptimálisabb megoldást találni. Az egyeztetésre a ta-
pasztalatok alapján konkrét javaslatokkal készül a MUISZ, a tag-
szervezetek jelzései alapján elnökünk saját maga kerékpárral is 
bejárta a kulcsfontosságú pontokat.

Eredmények az illegális utazásszervezők elleni harcban

A tavasz folyamán két ügyben is arról értesítette a Magyar Ke-
reskedelmi Engedélyezési Hivatal a Magyar Utazási Irodák Szö-
vetségét, hogy jogosulatlan utazásszervezés gyanújával tett be-
jelentésük megalapozott volt, és a bejelentés alapján lefolytatott 
vizsgálat bírság kiszabásával zárult.
A MUISZ igyekszik mindent megtenni a jogosulatlan utazás-
szervezés visszaszorítása érdekében, ezért szoros együttmű-
ködést alakított ki a Hivatallal. Egyre több esetben születik el-
marasztaló döntés az ilyen ügyekben, és néhány esetben az is 
előfordult, hogy az intézkedés hatására az addig jogosulatlan 
utazásszervezést végzők legalizálták a tevékenységüket.

Sikeres MUISZ tanulmányút Grúziában

A GeoDiscovery grúz beutaztató iroda meghívására 6 magyar 
iroda képviselői vettek részt a kaukázusi országot bemutató uta-
záson áprilisban. A közvetlen Wizzair járat nagyban megköny-
nyíti a korábban igen népszerű desztináció megközelítését. A 
tanulmányút résztvevői megismerték a grúz művészet 3-4 ezer 
éves emlékeit, és a bámulatos VI-X. századi templomokat. Egy 
program során tesztelték az ország fő exportcikkének számító 
borok minőségét is. A kiváló szállodai és éttermi szolgáltatáso-
kat barátságos szolgáltatói hozzáállás egészítette ki.
A magyar szakemberek tapasztalatai alapján akár 4-5 napos ön-
álló programok meghirdetése is sikeres lehet a piacon a hagyo-
mányos, kombinált túrák mellett.

MAKSZ hírek

Május 27-én átadásra kerültek a Magyarországi Kom-
munikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) által 
szervezett 17. Arany Penge Kreatív Fesztivál díjai.

A díjátadóra az AnKertben került sor, ahol teltház előtt jutal-
mazták a díjazottakat.
163 döntős alkotás jutott a fináléba és abból 110 díjazott került ki.

Különdíjak:

Az ÉV ügynöksége: ACG
Grand Prix: Bici néni
Év ügyfele, legtöbb díjat nyert: Magyar Telekom
Év ügyfele, legtöbb kampánnyal: Heineken Hungária

A fotókat Sziráki Szilvia készítette.
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JCDecaux FMCG különdíj: HPS – Sport szelet/Edző ide-
genben

JCDecaux Telekommunikáció különdíj: Team Red  
– Vigyázz a családomra!

JCDecaux Egyéb különdíj: Havas Worldwide Budapest 
– Élethű

IAB Hungary különdíj: mito: Windows 10/A nagy frissí-
tés napja

Kapcsolat:

Bende Borbála
bori@maksz.com

Hírek a szakmai szövetségek életéből

MVI hírek
hangsúlyt: oktatás, szakoktatás fejlesztése, - együttműködve 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, és az NGM-mel -, a 
reprezentációs adó mérséklésének elérése, az Artisjus jogdíjak 
további csökkentésének ügye - az Artisjus Tarifa Munkacso-
portban Való Folyamatos részvétellel - valamit az ifjúság részére 
szervezett különböző szakmai versenyek támogatása, ahogyan 
ez idén is történt, többek között a Szakma Sztár verseny, a Gun-
del Nemzetközi Verseny és a SkillsHungary esetében. Az MVI 
fontosnak tartja az aktív közreműködést az „Élelmiszer érték 
Fórum” -on az élelmiszerpazarlás csökkentési tervének kidol-
gozásában, és Magyarország gasztronómiájának népszerűsíté-
sét, ezért csatlakozott a „Gasztroélmények Éve” elnevezésű kam-
pányhoz. Az év további legfontosabb eseményei a következők 
lesznek: szakmai konferencia szervezése a SIRHA-n (május 9.), 

IDÉN IS LESZ GASZTROTÚRA 
AZ MVI SZERVEZÉSÉBEN

Az MVI és a Coninvest együtt-z MVI és a Coninvest együtt-
működésével idén ősszel is lesz 
szakmai kirándulás, ezúttal 
Olasz országba. A 4 napos programon még szervezés alatt van, 
de idén is tartalmas és izgalmas gasztrotúra várható!
Már most jegyezzék fel naptárukban: 2016. szept. 29. (csütörtök) 
- október 2. (vasárnap) olasz Gasztrotúra, MVI!

Megtartotta Éves közgyűlését a Magyar Vendéglátók 
Ipartestülete

Eredményes és mozgalmas évet zárt AZ MVI - állapította meg 
Kovács László elnök az április 26-an tartott közgyűlésen. Az 
elnök beszámolt a 2015-ben történt eseményekről és eredmé-
nyekről. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2015. év pénz-
ügyi beszámolóját, melyet korábban a Felügyelő Bizottsag 3 tag-
ja is jóváhagyott. Ismertetésre és elfogadásra került a 2016-os évi 
költségvetési és cselekvési terv is. Az MVI tevékenységében az 
alábbi aktuális problémák megoldására helyezi a továbbra is a 
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Gundel János emléktábla avatása (június), Gasztrotúra szervezé-
se Olaszországba a Coninvest céggel együttműködve (szept. 29-
okt. 2.), Gundel Károly - díjátadó gálaebéd (november 20.), és a 
nagy sikerrel zajló kéthetenkénti éttermi gasztrotúra folyamatos 
szervezése budapesti, illetve vidéki helyszínekkel.

Felavatásra került a Gundel emléktábla

Június 8-án az Akadémia utca 1. szám alatt, a régi István Fő-
herceg Szálloda épületén felavatásra került a Gundel János halá-
lának 100. évfordulója alkalmából készített emléktábla. Az ün-
nepségen megjelenteket Kovács László MVI elnök köszöntötte, 
majd beszédet mondott Kiss Imre a Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum igazgatója és dr. Gundel János profesz-
szor a Gundel család képviseletében. Az emléktábla 20 vendég-
lős és szakmai szervezet anyagi támogatásának köszönhetően 
készült el. A leleplezést követően - melyre dr. Gundel Jánost és 
Bíró Lajost kérték fel -, a koszorúzás következett, melyet az MVI 
részéről két Gundel Károly díjazott: Jakabffy László és Garaczi 

János, a Múzeum részéről Kiss Imre, illetve a Gundel család he-
lyezett fel.
Az eseményről cikket olvashatnak: http://magyaridok.hu/
gazdasag/gundel-janos-vendeglos-etalon-717715/

Összefoglaló az Artisjusnál történt kerekasztal megbeszélésről
Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület 2016. má-
jus 5-ére a 2017. évi V és K jelű díjszabásainak kialakítását érintő 
javaslatok megvitatására meghívta a vendéglátó és kereskedelmi 
üzletek, a szálláshelyek és az egyéb zenefelhasználók érdekkép-
viseleti szervezeteit. A felhasználói oldalt a kerekasztal megbe-
szélésen az MVI, az MSZÉSZ a VIMOSZ és az MKIK képviselte, 
míg a jogosultak részéről az Artisjus mellett az EJI és a MA-
HASZ delegáltjai voltak jelen. Az Artisjust dr. Szinger András 
(főigazgató), dr. Filák Mária (főosztályvezető, Műsorengedélye-
zési Főosztály) és dr. Kabai Eszter (főosztályvezető, Jogi Főosz-
tály) képviselte. A megbeszélésre az MVI részéről Kovács László, 
Gottwald Zoltán, Bardóczy Ákos és Zerényi Károly kapott meg-
hívást.
A kerekasztal megbeszélés elején az angol közös jogkezelő szer-
vezet által készített rövid kisfilm bemutatásával illusztrálták a 
zene fontosságát és szerepét az üzletekben. Ezt követően dr. 
Filák Mária egy prezentáció keretében tájékoztatta a jelenlé-
vőket többek között az Artisjus tevékenységéről, a tarifa meg-
állapítás szempontjairól, az ügyfélkezelésről, az elmúlt 8 évben 
történt fontosabb díjszabás módosításokról, valamint a 2017-re 
felmerült javaslatokról. Az Artisjus hosszas mérlegelés és kuta-
tási eredmények ismeretében nem támogatta az alábbi javaslatok 
megvalósítását:
•	bevétel, forgalom alapú jogdíj-megállapítás
•	zenegép utáni jogdíj eltörlése
•	vendéglátó gépzene (diszkó, műsor) átalakítása
•	a rendszer teljes újragondolása
•	bónuszrendszer kialakítása
Ugyanakkor számos változtatási javaslatot támogatott a jövő évi 
díjszabásra vonatkozóan az Artisjus, amelyek a következők vol-
tak:
•	éves díjtételek bevezetése
•	új belépő kedvezmény mértékének emelése
•	tarifa kalkulátor

•	szállodai közös helyiségek jogdíjának módosítása
•	egyszerű, könnyen alkalmazható tarifa
•	kommunikáció, oktatás, széleskörű (média) tájékoztatás
•	vásárok
•	sportesemények
•	alacsony befogadóképességű vendéglátó üzleteknél kedvezmé-
nyes díj megállapítása
éjszakai bárokra vonatkozó tarifapont megszüntetése
üdülőkörzet besorolás megszüntetése
A fentiek alapján látható, hogy az Artisjus nem támogatta az 
MVI és más szakmai szervezetek által is képviselt rendszerszin-
tű változtatást eredményező, forgalom alapú díjszabás bevezeté-
sét. Ugyanakkor a támogatott javaslatok között megtalálható az 
MVI által felvetett tarifa kalkulátor megvalósítása és a szállodai 
közös helyiségekre vonatkozó jogdíjak módosítása. Előbbi pedig 
már el is érhető az Artisjus honlapján a vendéglátást érintő in-
formációk között. 
Habár a forgalom alapú díjszabás bevezetésére irányuló javas-
latot nem támogatta az Artisjus, a főigazgató úgy nyilatkozott, 
hogy azt nem vetették el teljesen. Amennyiben a szakmai szer-
vetek oldaláról konkrétabb javaslatokat kapnak a forgalom ala-
pú díjszabás kialakítására, akkor elképzelhetőnek tarják, hogy 
bizonyos szegmensekre, önkéntes adatszolgáltatás útján kipró-
báljanak egy kísérleti tarifarendszert. Az MVI üdvözölte az el-
képzelést, azonban hozzátette, hogy az új tarifarendszer kidol-
gozásához kéri az Artisjus képviselőinek szakmai támogatását is. 
Összességében elmondható, hogy a korábbi időszakban elért si-
kerekhez képest a jövő évi díjszabás egyelőre mérsékeltebb ered-
ményeket hozhat a vendéglátó és szálláshely-szolgáltató vállal-
kozások számára, azonban további tárgyalásokkal hosszú távon 
rendszerszintű átalakítások érhetők el. Az Artisjus a továbblépés 
kapcsán júniusra ígérte, hogy első körben kidolgozza a támoga-
tott javaslatok konkrét formáját a díjszabásban és az elkészült 
anyagot eljuttatja majd a szakmai szerveztek részére. 
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Dunai évadnyitó
Budapest számtalan módon megcsodálható. Épületei 
között bolyongva közvetlenül is tanúja lehet a szemlé-
lődő a város épületeiből áradó történelemnek, valame-
lyik hegyről lenézve pedig madártávlatból kap nagy-
totált a Duna két oldalán elterülő Budáról és Pestről. 
Ám semmihez sem fogható élményt nyújt a Duna kö-
zepén hajózva rálátni a jobb és bal partszakaszra. A 
külföldi turisták körében méltán népszerű program a 
városnézésnek ez a módja, hiszen a vízen ringatózva 
tárulnak eléjük a város legszebb nevezetességei. Fel-
mérések szerint a Budapestre látogató turisták 80%-a 
vesz igénybe hajós programot. 
Az első 2013-as sikeres kezdeményezés után a MAHOSZ (Ma-
gyar Hajózási Országos Szövetség) hagyományteremtő szándék-
kal idén április 17-én nagyszabású rendezvényt indított útjára. 
E jeles napon a hazai nagyközönség előzetes regisztráció után 
(www.hajosunnep.hu) ingyenesen vehetett részt az évadnyitó 
felvonuláson valamelyik hajó fedélzetén. Nagy Tavaszi Kirajzás 
névre keresztelt hajós rendezvény keretében majd az összes bu-
dapesti menetrendszerinti, rendezvény- és programhajós cég a 
rendelkezésre álló hajóival másfél órás felvonulást tartott a bu-
dapesti belvárosi Duna-szakaszon. 
A dunai hajós szezon kezdetét jelentő felvonulás méreteiről be-

szél, hogy több mint négyezer fő kapott helyet a 23 felvonuló hajó 
fedélzetén, valamint hogy az eseményhez csatlakozott a honvéd-
ségi flotta és a rendőrség is. A szervezőknek fejtörést, de egyben 
örömet is okozott, hogy a meghirdetett helyek 24 óra alatt elkel-
tek. 
Az eseményhez természetesen jótékonysági célok is kapcsolód-
tak, ezért a résztvevő cégek által ingyenesen biztosított hajók egy 
részén rászoruló és hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek 
is lehetőséget kaptak a hajókázásra, sőt a megvalósulásra váró 
gyermekálmokért gyűjtésre is sor került a Ments Életet köz-
hasznú alapítvány javára (http://mentseletet.hu/html_almok/
megvalosulasra-varo-almok.html).
A MAHOSZ (Magyar Hajózási Országos Szövetség) elnöke, 
Völner Pál a rendezvénnyel a hazai folyami hajózás szüksé-
gességére és fontosságára hívta fel a figyelmet. A dunai hajózás 
iránti elkötelezettségét szemlélteti, hogy a hazai hajópark évről 
évre bővül, régi, sok folyami kilométert futott hajóink pedig 
ráncfelvarráson vesznek részt, aminek következtében megfe-
lelnek a 21. század elvárásainak. Az élmény megtapasztalása 
nagyon fontos stratégia. Aki egyszer résztvevője lesz egy ilyen 
fantasztikus programnak – akár a partról szemlélve is -, az biz-
tos, hogy az év többi napján is szívesen száll a kissé ingó jármű 
fedélzetére, s ennyi elég is ahhoz, hogy a dunai hajózás hirdesse 
töretlen létjogosultságát a budapesti közlekedési eszközök so-
rában.
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Nemzetközileg is keresik a mentalistát
Tavaly júliusban Las Vegasba kapott meghívást idén 
pedig már Dubaiban, Zürichben, Milánóban és Lon-
donban is elkápráztatta a közönségét. Magyarország 
legismertebb mentalistája így a legtöbbet utazó ma-
gyar előadóművészek egyike. Tehát megnyugodha-
tunk, igazából csak azért keresik a mentalistát, mert 
ámulatba ejtő műsoraival már nem csak az itthoni kö-
zönséget bűvöli el. 
Danny műsorait így túlnyomórészt már inkább angol nyelven 
tekinthetjük meg, elmondta, nem feledkezik meg arról, hogy 
honnan jött, így műsorába olyan elemeket is csempész melyekkel 
megmutathatja, hogy valóban magyar. Így kerül a rubik kocka 
és a golyóstoll szándékosan bele a német vagy angol nyelvű mű-
soraiba: „Azért szeretek külföldre járni, mert ilyenkor a magyar 
emberek tehetségét tudom hírül vinni!” Danny tavaly egyébként 
nem először járt az USA-ban, 2014-ben a Beverly Hills Hotel 
mellett fellépett a hollywood-i híres Magic Castle-ben is.
A titok a mögött, hogy Danny Blue-t ilyen sok helyre hívják az 
a professzionális hozzáállásán túl az, hogy képes cégre vagy te-
matikára szabni a műsorait, ezáltal minden egyes show-ja egyedi 
és megismételhetetlen. Nem attól lesz felejthetetlen egy műsor, 
hogy jó, hiszen az már alapvető elvárás a rendezvények világá-
ban. A kulcs az az, hogy a vendégek érezzék, hogy az előadó ne-
kik szól! Több száz ember esetén ezt lehet, hogy nem könnyű 
megvalósítani, de pontosan erre jelent megoldást ha egy műsor-
ban a cég filozófiája bemutatásra kerül, ráadásul úgy, hogy az 
megdöbbenést váltson ki. Danny kihívásként kezeli, hogy min-
den cég számára olyan mutatványt alkosson meg, melyben kife-
jezésre kerül az adott cég mottója vagy a cég filozófiája. 

Nagy cégek, nagy kihívások

Danny az új Porsche 911 bemutatóján egy olyan filmet csinált, 
melyben arra befolyásolta a nézőket, hogy az általuk mondott 
számok összege pont 911 legyen, míg a Microsoftnak a Win-
dows 10 új funkcióit bemutató mentalista műsort készített.
Német vagy angol műsor, professzionális előadói hozzáállás 
és bármely tematikára vagy cégre szabott kreatív megvalósí-
tás. Ez jellemzi Magyarország előszámú mentalistáját, akinek 
a tehetsége nem véletlen kecsegtet a világhírnévvel. 

Televíziós műsorok, melyben Danny is feltűnt

2008 – A kiválasztott TV2

2010 – Elmebaj Viasat 3

2013 – A tudatfeletti Story 4

Fotó: Kékesi Donát

Fotó: Mráz Fruzsina
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Hírek a szakmai szövetségek életéből
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Sziget
Idén - a régi időket idézve – újra szerdától szerdáig tart 
a Sziget, azonban ugyanúgy mínusz egy és nulladik 
nappal felvezetve az öt teljes fesztiválnapot, mint az 
előző pár évben. Bár tavaly csúcsra járatták a hangu-
latot, idén megpróbálják még magasabbra tenni a lé-
cet. Az előzetes érdeklődés alapján várhatóan telthá-
zas eseményen még nagyobb hangsúlyt helyeznek a 
környezettudatosságra, a higiéniára, a látványra és a 
szolgáltatások minőségére. Kezdés augusztus 10-én.
Tavaly itt fejeztük be: „Három teltházas nappal, óriási érdeklő-
dés mellett zajlott az 2015-ös Sziget, ami végül látogatócsúcsot is 
hozott. Már az első napon teltházat jelentettek a Sziget szervezői, 
akkor 80 ezer embert engedtek be, miután csak a Nagyszínpadon 
volt program. Aztán jött a pénteki rekord, ekkor már 90 ezer volt 
a teltház és szombaton is kikerült a „megtelt” tábla. „A hatalmas 
érdeklődés az eddigi törekvéseink visszaigazolása” – nyugtázta a 
23. Szigetet Gerendai Károly főszervező.
Az elmúlt Szigeten tehát 441 ezer látogató gyűlt össze az egy hét 
alatt, s egyértelműen minden idők legjobb fesztiválját élvezhet-
tük – ezt volt a közönség, a zenészek, a szakma és a sajtó visz-
szajelzése, s megkoronázása pedig, hogy a European Festival 
Awards idei díjátadóján – ahol már kétszer a legjobb nagyfeszti-
vál díjat is elhozta a Sziget - idén a “Legjobb zenei felhozatal” el-
ismerését is megkapta kedvenc fesztiválunk. “Ilyen előzmények 
után nem könnyű még jobb fesztivált szervezni, de mi megpró-
báljuk” – mondta Gerendai Károly. A főszervező elmondta, hogy 
az előzetes visszajelzések szerint akkora az érdeklődés a Sziget 
iránt, hogy teltházra készülnek. “Fontos megemlíteni, hogy már 
a fellépők bejelentése előtt nagyon jól fogytak a jegyek, tehát egy-
re inkább sikerül elérnünk azt, amit csak a legjelentősebb és leg-
sikeresebb fesztiváloknál lehet tapasztalni a világban, hogy - bár 

természetesen fontos a zenei felhozatal - elsősorban a feeling, a 
csak ezeken a rendezvényeken átélhető különleges hangulat szá-
mít, vagyis a látogatók jelentős része már a Szigetre akar jönni és 
nem bizonyos koncertekre.” – mondja a Sziget-főnök. Az “egye-
di feeling” már a kezdetektől fogva a Sziget védjegye volt, benne 
változatos zenei felhozatallal, zenén túli programkavalkáddal, 
minőségi szolgáltatásokkal és egyedi látványvilággal, mostanra 
azonban ez a siker legfőbb garanciája is a hihetetlen mennyisé-
gű fesztivált kínáló világpiacon. A látványvilággal kapcsolatban 
Gerendai elmondta, hogy az Art Of Freedom pályázatára idén 
kétszáznál is több pályamunka érkezett a világ minden pontjáról 
dizájnerektől, képzőművészektől, fényszobrászoktól vagy éppen 
lelkes „amatőröktől”, hogy legvadabb elképzeléseik a fesztivál 
idejére testet öltsenek. Hatalmas űrkomp, világító PET palack 
sárkány, óriás szobrok, különleges világítások, – idén is majd’ 
száz köztéri installációval találkozhatunk a Fesztiválköztársaság 
különböző szegleteiben, hiszen a Sziget a „vizuális összevissza-
ságtól”, az apró rejtett vagy éppen monumentális szépségektől 
válik a mi szigetünké, ahol egy-egy koncert között szürreális tá-
jakra tévedhetünk, mesebeli felhőkön pihenhetünk, míg nappal 
némely művészeti alkotásnak mi is részesei lehetünk. Megtud-
tuk azt is, hogy lényegesen többet fordít idén a Sziget a környe-
zettudatos fesztiválozásra és a szemléletformáló kommunikáci-
óra. A szervezők a kezdetektől fontosnak tartják a fenntartható 
fesztiválozást, idén hangsúlyosabb akciókkal és kommunikáció-
val segítik a látogatók körében is népszerűsíteni a környezettuda-
tosságot. Az újrahasznosítástól, a tudatos vásárlásig, a szelektív 
gyűjtéstől, a zöldenergia felhasználásig számos fontos területen 
tudnak jó példákkal segíteni és aktív közreműködésre serken-
teni egy ilyen rendezvény keretein belül. De ezentúl idén már 
kitiltják a kereskedők kelléktárából a műanyag zacskókat, kom-
posztálható és újrahasznosított eszközöket vezetnek be a büfék 
jelentős részében, a szemétgyűjtő edényzet mellett nagyszámú 

Fesztiválajánló
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csikkgyűjtőt helyeznek el szerte a rendezvényen. Az újrahaszno-
sítás gondolatához és a Szabadság Szigetének humanitárius szel-
lemiségéhez kapcsolódik a szervezők tavaly indított kampánya, 
melynek sikere és a probléma megoldatlansága miatt idén ismét 
úgy döntöttek, kérik a fesztiválozókat, hogy az általuk már nem 
használt kempingeszközöket, sátrakat, takarókat, matracokat 
gyűjtsék össze azoknak az Európába igyekvő menekülteknek, 
akik olykor kénytelenek a szabad ég alatt meghúzódni.
Minden fesztivál egyik Achilles sarka a higiénia. Ezért bár a Szi-
geten eddig is jobbnak számított a helyzet a konkurenseknél, 
most még tovább fejlesztik a WC és zuhany blokkokat, és a ta-
karítók számát is növelik. Nem csupán arra törekednek, hogy a 
nagyobb érdeklődést követve több legyen mindenből, de a bel-
becs és a külcsín, azaz a komfortfokozat növelése és az esztétikus 
látvány is fontos kritérium az idei fejlesztésekkel kapcsolatban. 
A Sziget vendéglátásának változatossága ma már nem kérdés, 
kínálata egyedülálló nemzetközi mércével mérve is, s híre van 
annak, hogy a minőségi vendéglátásra egyre nagyobb az igény 
és a törekvés. Így lehet az, hogy immár külföldről is érkeznek 
vendéglátósok, mint például Szlovákia legjobb éttermének, a Fou 
Zoo-nak a fesztiválokra dedikált kitelepülése, a FoodStock. És 
persze lesz minden, mint eddig a hamburgertől, a pizzán át a leg-
jobb és legizgalmasabb FoodTruck őrületekig, a magyar háztáji 
termékkülönlegességektől, a különböző nemzetek étkeiig.
És akkor még nem beszéltünk a programokról, amire oldalak is 
kevésnek bizonyulnának, így legyen most itt a Nagyszínpadból 
egy kis ízelítő. Idén is Mínusz 1-dik nappal indul a Nagyszínpad 

programja, benne Marky Ramone 40 Years of Punk Rock cím-
mel ünnepli a műfaj évfordulóját, majd a friss lemezével érkező 
Skunk Anansie, és a nagy fesztiválkedvenc Die Antwoord is szín-
padra lép a nyitónapon. A nulladik nap szupersztárja Rihanna 
lesz, aznap először a Punnany Massif lép színre, akik csak 4 fesz-
tiválfellépést vállaltak idén, majd utánuk sorban Jake Bugg, és a 
Parov Stelar Band zenél. De ott lesz még a Fesztiválköztársaság 
“központi rendezvényhelyszínén” Manu Chao a La Ventura pro-
dukcióval, a Muse, David Guetta, SIA, és az End Show porond-
mestere, Hardwell. Fellép továbbá a Sigur Rós, Noel Gallagher 
zenekarával, a Last Shadow Puppets, a Bring Me The Horizon, 
a SUM 41, a Kaiser Chiefs, a The Lumineers, a Quimby, a 
Years&Years és a Parkway Drive, de itt mutatkozhat majd be a 
Nagy-Szín-Pad! Tehetségmutató verseny győztese is.

Fesztiválajánló

26. Művészetek Völgye
Július 22. és július 31. között színház, koncertek, hang-
versenyek, gyerekprogramok, játék és zöld programok 
a Balaton-felvidék három településén, Kapolcson, Tali-
ándörögdön és Vigántpetenden!
A Művészetek Völgye immáron 26. alkalommal várja a művé-
szetek és a Balaton-felvidék szerelmeseit. A fesztiválon minden 
évben jelen van a magyar kulturális, zenei, színházi, irodalmi 
élet színe-java, akikkel akár közösen is szórakozhatunk a Mű-
vészetek Völgye közvetlen és felszabadult légkörének köszönhe-
tően.
Magyarország legnagyobb összművészeti fesztiválja idén is szá-
mos újdonságot kínál és nemzetközi sztárfellépővel zár.
“Sokat dolgoztunk az előkészítéssel, a programok összeállításá-
val, nagyon büszkék vagyunk a 2016-os programra és alig várjuk 
az idei tíz napot.” – mondta el Oszkó-Jakab Natália, a Művésze-
tek Völgye program- és marketing igazgatója.
A Művészetek Völgye a lehetőségek fesztiválja, ahol tényleg min-
den típusú kikapcsolódásra, szórakozásra van lehetőség. A köny-
nyűzenei nagykoncertekre járók tíz napon át a hazai kedvencek-
re bulizhatnak a MOL Nagyon Balaton Panoráma Színpadnál 
vagy a Design Terminál udvarában. A jazz és blues zene kedve-
lői a Modern Art Orchestrával, Hoboval, Harcsa Veronikával és 
vendégeikkel szórakozhatnak.
A komolyzene rajongóit Kapolcson és Vigántpetenden is várják, 
és hosszú idő után először újra szimfonikus zenekar is fellép a 

www.muveszetekvolgye.hu
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Völgyben, a Concerto Budapest koncertjére Taliándörögdön ke-
rül sor a Nemzeti Szín-Tér színpadán. A színházi élet nyáron 
sem áll meg, a vendégek a fesztivál ideje alatt minden nap kor-
társ magyar társulatok, a Nemzeti Színház és a Színház- és Film-
művészeti Egyetem előadásait élvezhetik. A spontán szórakozás-
ra vágyókat pedig a Momentán Társulat improvizációs színháza 
várja. A népzenei programokra érkezők a Muharay Udvarban és 
a Folk Udvarban is megismerkedhetnek a néphagyomány csodá-
ival, a Néprajzi Múzeum több helyszínen is megjelenik, a Fonó 
Budai Zeneház színes világzenei műsorral készül.

Augusztusban ismét Kaposfest

2016. augusztus 13-19. között 7. alkalommal rendezik 
meg a Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivált 
(Kaposfest). A művészeti vezetők, Baráti Kristóf és Vár-
dai István nagy gondossággal állították össze a 14 
klasszikus zenei koncert műsorát. A komolyzenei elő-
adások mellett ingyenes könnyűzenei koncertek vár-
ják az érdeklődőket Kaposváron, Somogy megye ék-
szerdobozában.
A Kaposfest hatalmas hazai és nemzetközi sikernek örvend. 
Évente több, mint 50 magyar és nemzetközi művész játszik a ka-
posvári Szívárvány Kultúrpalota színpadán az egyszeri és meg-
ismételhetetlen koncerteken. Az idei, immáron hetedik fesz-
tivál művészeti vezetői Baráti Kristóf hegedűművész és Várdai 
István csellóművész mellett az érdeklődők hallhatják, többek 
között Valeríj Szokolovot, Kirill Troussovot, Eduard Wulfsont, 

Fotók: M
ózsi Gábor

Fesztivál a fesztiválban a Gyermekvölgy. A kicsiket nagy szeretet-
tel és izgalmas különprogramokkal várják a Kaláka Versudvar-
ban, a Harcsa Veronika Udvarban, a Wartburg Templomkertben, 
a Design Terminál Udvarán, a Magyar Írószövetségnél, az SZFE 
és Színház Színpadnál, a Völgykomolyzene helyszínén, a Modern 
Art Orchestra színpadán a Momentán Udvarban, a Fonóban, a 
Muharay Udvaron, a Csipszer-Kertben és a Dióda udvarban.
A tíz napot egy igazi világsztár csapat zárja, július 31-én Skye 
and Ross from Morcheeba koncerttel ér véget a programsorozat.
Részletes műsor, jegyvásárlás és további információ:
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Szűcs Mátét, Kousay Mahdit, Farkas Gábort, Frankl Pétert, Olli 
Mustonent és Julien Quentint.
A fesztivál szervezősége annak érdekében, hogy minél több fi-
atalt megnyerjen a komolyzenének, ismét lehetővé teszi a 
Kaposfest párna megvásárlását, amely diákigazolvány felmuta-
tásával egy koncertjegy áráért, mind a 14 klasszikus koncertre 
nyújt belépési lehetőséget. 
A szervezők évek óta arra törekszenek, hogy ne csak a klasszikus 
zenei palettáról mutassák be a legkiválóbb előadókat. A köny-
nyűzene, jazz és gospel előadók magyarországi rangos képvise-
lői 2016-ben is ellátogatnak a fesztiválra. Az esemény teljes ideje 
alatt esténként ifj. Sárközi Lajos és zenekara játszik a Kapos Ho-
telben. 
További információ:
Balogh Máté, 70/457-1183
www.kaposfest.hu

Karneváli készülődés 
Szombathelyen
Szombathely legnagyobb attrakciója az idén 17. al-
kalommal meghirdetett Savarai Történelmi Karnevál, 
amely a Nyugat-Dunántúl legnagyobb szabású histo-
rikus fesztiválja – a város védjegye. Augusztus 25 és 28 
között szinte az egész város jelmezbe bújik: a régi és 
még régebbi épületeket ókori motívumokkal ékesítik, a 
Fő téren középkori vásári sokadalom kavarog, az utcá-
kon mindenféle hagyományőrző csapatok vonulnak, 
és szinte minden sarkon áll egy színpad, ahol sokféle 
igényes műfaj hallható és látható - a kosztümös kon-
certektől a kortárs jazzformációkon át a legújabb siker-
csapatokig.

A Karnevál hagyománya a ’60-as években indult, amit a 2000-
es évek elején élesztettek újjá Szombathelyen. Az „üzenet” azóta 
sem változott: Szombathely egy 2000 éve lakott város, ahol min-
dig is szerettek élni, dolgozni, tanulni és szórakozni az emberek. 
Erre a történelmi alapra építenek az újkori Karnevál szervezői is, 
akik az idei évben is 120 ezer látogatóra számítanak.
A Savaria Történelmi Karnevál a város emblémája lett. Nem 
csak azért, mert ekkor érkezik a legtöbb vendég, hanem mert a 
helyi intézmények, cégek, civil szervezetek és művészeti együt-
tesek is mindig aktív részesei a programoknak. A társulatok kü-
lön produkciókkal készülnek a sokadalomra, az árusok versen-
genek a helyekért, a népszerű zenekarok pedig már a következő 
évi karneváli időpontot is lefoglalják a naptárukban. A szombat-
helyiek pedig tógába öltöznek és sarut húznak ezeken a napo-
kon, és nem csak azért, mert a korhű viseletben érkezők ked-
vezményeket kapnak a különböző helyszíneken. Szombathelyen 
szeretnek mások örömében osztozni az emberek – talán mindez 
Szent Mártonnak is köszönhető. Ez a ma is népszerű szent 1700 
évvel ezelőtt a pannoniai Savariában (a mai Szombathelyen) szü-
letett, 2016-ban tehát Szent Márton Emlékévet is ünnepel a vá-
ros. A város legnagyobb szülötte jelen lesz az idei Karneválon is: 
a gyerekek és a családok a Kalandvárban és a vásári forgatagban 
is találkozhatnak Szent Mártonnal, de a másokkal osztozó legen-
dás katona megjelenik a Művészetek utcájában, ott lesz a kisebb 
és nagyobb színpadokon, a kenyérsütők és a borászok között, és 
persze a civilek sátrainál. Hiszen Szombathely Szent Márton vá-
rosa – és ezt az örömhírt szívesen megosztja bárkivel.

Az idei Savaria Történelmi Karnevál számokban:

Időpont: 2016. augusztus 25-28.
Szervező: Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
Programkínálat: 7 színpad, 23 helyszín, 250 program,  

540 fellépő, 1000 jelmezes, 2000 év
Elismerések: Nyugat-dunántúli Kiemelt Örökség Turisztikai 

Eseménye, Príma-díj (kultúra és művészetek kategóriában), 
Kiváló Fesztivál díj, Gasztroélmények Éve 2016.
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Magyar térhódítás a Közel-keleten

A MOBILSOFA 2014-ben nyitotta meg közel-keleti képvi-
seletét. Az elmúlt két évben a magyar csapatnak gyor-
san sikerült alkalmazkodnia a helyi piac sajátossága-
ihoz.
A nyitás legnagyobb kihívása talán az volt, hogy a budapesti pi-
acra kitalált és optimalizált szolgáltatásokat milyen formában 
tudják átültetni a helyi viszonyokhoz. 
„Új jelenség volt, hogy teljesen más méretekben és összefüggé-
sekben kellett gondolkodni a projektek tekintetében, mint azt 
eddig az elmúlt másfél évtizedben megszoktuk. Sokkal nagyobb 
méretek, sokkal nagyobb tempó.” - foglalja össze egyszerűen a 
lényeget Füleki Bálint a cég kreatív igazgatója. 
„Teljesen át kellett formálnunk a tervezési szemléletünket, hogy 
megfelelő válaszokat tudjunk adni a dubaji igényekre. Az első 
évben nagyon sok tenderen indultunk, és próbálgattuk magun-
kat. Igazából a második évre találtuk meg a hangunkat és kezd-
tünk egyre sikeresebben szerepelni a megmérettetéseken.”
„A tervezést érintő kérdések mellett még nagyobb kihívás volt, 
hogy a terveinket meg is valósítsuk a különböző helyszíneken. 
A nyelvi és kulturális nehézségek mellett a megfelelő beszállítók 
és alapanyagok felkutatása volt a legnehezebb feladat” - meséli 
Tordai Bálint, a képviselet operatív igazgatója, akinek irányítása 
mellett a MOBILSOFA egyre nagyobb eredményeket ér el.

Olyan projektek tervezésében és kivitelezésében kaptak szere-
pet, mintKpéldául a Global Teacher Prize díjátadó színpadának 
megtervezése, vagy a Mercedes Benz AMG stand megvalósítá-
sa az Abu Dhabi F1 nagydíjon. Idén 3 munkájuk is shortlist-es 
lett a Middle East Events Awardon, közülük is a legérdekesebb a 
LINCOLN márka számára tervezett és kivitelezett szponzoráci-
ós megjelenés a Dubai Jazz fesztiválon, melyet a legjobb ár-érték 
arányú installáció kategóriában jelöltek díjazásra. Érdekesség, 
hogy a hotel bejáratot idéző VIP lounge teljes mértékben a Ma-
gyarországon fejlesztett SONJA falrendszerből épült, így a kivi-
telezés során minimális gyártási költség jelentkezett, de összes-
ségében mégis egy egyedi hatású, prémium installáció született.

Az „év tanára” díj nyertese Hanan Al Hroub, átveszi a díjat Őméltósága Sejk 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum-tól és Sunny Varkey-től, a 2016-os Global 
Education & Skills Forum díjkiosztó gálán.

A Mobilsofa által tervezett 2016-os Global Education & Skills Forum nagyszín-
pada. Ugyanezen a színpadon adták át a Global Teacher Prize 2016, az „év ta-
nára” díjat is.

A Mercedes Benz AMG stand a 2015-ös Abu Dhabi F1 nagydíjon.

A LINCOLN márka számára tervezett és kivitelezett szponzorációs megjelenés a 
Dubai Jazz fesztiválon.

www.mobilsofa.com
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Rendezvényszervezés anno

Rekordszámú rendezvény a tavaszi konferenciaszezonban 
a Hotel Lycium****-Kölcsey Központban Debrecenben

A számos szakmai szervezet díját elnyert Hotel 
Lycium**** és a Kölcsey Központ a 2016-os tavaszi ren-
dezvényszezonban elsősorban orvosi és tudományos 
konferenciák számára adott otthont. A legnagyobb 
konferencia az elmúlt hónapokban a Magyar Diabetes 
Társaság XXIV. Kongresszusa volt. A rendezvény több 
mint 1000 résztvevővel, és rekordszámú kiállító részvé-
telével zajlott április 28-30. között a Kölcsey Központ-
ban. Nagy érdeklődésre tartott számot az esemény, a 
közel 30 kiállító sorai között számos neves gyógyszer-
ipari cég képviseltette magát impozáns standokon, 
sok kiállító legújabb termékeit mutatta be az érdeklő-
dők számára. A kongresszuson megválasztották a Ma-
gyar Diabetes Társaság új vezetőségét.
Az idei tapasztalatok szerint egyre egyedibb tematikát igényel-
nek a visszatérő események. A DROP6 Debreceni Reumatológiai 
Oktatási Program 300 fős kongresszusa alkalmával például kül-
ső helyszínt is bevont a Hotel Lycium**** vendéglátás csapata a 
programba. A februárban megrendezett eseményen a Nagyerdei 
Stadionban futball tematikájú rendezvénnyel lepték meg a részt-
vevőket, melyen az ételeket a híres Loki futballisták kedvencei-
ből válogatták, a felszolgálók a csapat mezében szolgáltak ki, az 
asztalközepek Loki sálakból készültek és étkezés közben a stadi-
on panorámáját élvezhették a résztvevők.
A különlegességek között kell még megemlíteni a Diabetes kon-
ferencia alkalmával a Kölcsey Központ szomszédságában lévő 
Baltazár Dezső téren felállított 400 fős sátrat is.
A Hotel Lycium**** 2016-ban ünnepli megnyitásának 10 éves év-
fordulóját, ennek apropóján egyedülálló élményvacsorát tartot-
tak a szálloda Átrium éttermében. A Legendák Éjszakája élmény-
vacsorán legendás debreceni séfek: Boros László, Fábián András 
és Fehér Gábor utánozhatatlan finomságait kóstolhatták meg az 
érdeklődők. Az este fő vendégei, a legendák, olyan híres debrece-
ni chefek voltak, akiknek neve fogalom nemcsak szakmai körök-
ben, hanem az egész városban és a város határain kívül is.

Az idei év legnagyobb gálavacsorája a Debrecen Város báljának 
700 fős vacsorája, melynek érdekessége a különleges menüsor és 
műsor, valamint az exkluzív dekoráció volt.
A tavaszi szezonban mindezidáig közel 10.000 fő vett részt a kü-
lönféle konferenciákon, az összes megvalósult rendezvény pedig 
közel 200 volt.
A szálloda vezetősége új kínálattal is készült az idei szezonra: 
nosztalgia kávészünet választható különleges „békebeli” kíná-
lattal rendezvényekre, valamint új csapatépítő programokkal 
várják a céges tréningekre érkezőket rejtélyes városnézéssel, 
misztikus menüvel és izgalmas Hotelkrimi nyomozással.
Április 30-án elindult az esküvői szezon is, évről évre több ifjú 
pár esküszik örök hűséget a Kölcsey Központban. 4 helyszín-4 
stílus szerepel a kínálatban, nagyon népszerűek a tetőteraszon 
rendezett esküvői szertatások a Nagytemplom varázslatos pano-
rámájával, mely különösen a külföldi – magyar párok körében 
vonzó. Az előző év esküvői szezonjához képest nagyobb az igény 
a különlegesebb ételekre és menüsorokra, az egyedibb dekoráci-
ókra, valamint a tematikus esküvőkre.
A Hotel Lycium****-Kölcsey Központban a tavaszi rendezvény-
szezonban megrendezett események között meg kell még emlí-
tenünk a XVII. Debreceni Fogászati Napokat, az MSZÉSZ keleti 
régiójának ülését, a Magyar Nőorvos Társaság Északkelet-Ma-
gyarországi Szekciójának Tudományos Ülését, és a Debreceni 
Kardiológiai Napokat.
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Párizs – Toronto – New York

Különleges vacsorák 
világszerte
Repkednek a Michelin csillagok, Széll Ta-
más első magyarként megnyeri a Bocuse 
D’Or-t, gombamód szaporodnak a jobb-
nál jobb éttermek Budapesten és vidéken 
is. Míg itthon újrapozícionáljuk a gasztro-
nómia jelentőségét, addig az étkezés köré 
épülő rendezvények már évek óta hódíta-
nak azokban az országokban, ahol a tár-
sasági élet valamivel pezsgőbb, mint ná-
lunk.

Dîner en Blanc, avagy Vacsora 
fehérben

Akik ismerik a francia kultúrát, vagy be-
hatóan foglalkoznak a gasztronómiával, 
azok számára nem cseng ismeretlenül az 
esemény neve. A Dîner en Blanc François 
Pasquier nevéhez fűződik, aki 1988-ban 
hazatérve Párizsba pár éves külföldi tar-
tózkodása után, egy pikniket szervezett 
rég nem látott barátai számára. A koncep-
ció egészen egyszerű volt: „Hozz valami 
ételt és egy új barátot!”. A saját kertje túl 
kicsinek bizonyult, így a Bois de Boulog-
ne-ba invitálta a vendégeket, és mivel mo-
bilján nem tudott még Viber csoportban 
üzenni, illetve FB eseményt sem tudott a 
80-as években posztolni, így előzetesen 
mindenkit arra kért, fehér ruhába öltöz-
zön, hogy könnyen megtalálják egymást.
Ez a kis baráti összejövetel volt minden 

idők legsikeresebb flashmobjának a kez-
dete. Az elmúlt 30 év alatt számos nagy-

város csatlakozott és ma már ezrek gyűl-
nek össze világszerte egy-egy estére az 
előre meghirdetett időpontban úgy, hogy 
a vacsora helyszíne csak az utolsó pil-
lanatban derül ki. A fehérbe öltözött tö-
meg a különböző városok közterein, ut-
cáin, parkjaiban együtt ünnepli az életet, 
az ízeket, saját városuk szépségét, vissza-
idézve a századelő francia előkelő társa-
dalmi eseményeinek a báját és eleganciá-
ját. Ma már 70 nagyváros csatlakozott, és 
több mint 100 ezer taggal egy újfajta kö-
zösségi hálót alakítanak.
A párizsi Dîner en Blanc már több mint 
10 ezer résztvevővel szerveződik és a vá-
ratlan eseményt a rendőrség is tolerálja, 
még a területfoglalás hiányában is. Az idei 
vacsora június 8-án, a Place Vendôme-on 
zajlott, az igazságügy miniszter ablaka 
alatt, aki azonnal tweetelte is az eseményt.

Dinner by Design

A Dinner by Design 2011 óta hozza ösz-
sze a gasztronómiát és a nemzetközileg el-
ismert designereket, valamint a helyi te-
hetségeket, hogy háromdimenziós étkező 
installációjukkal varázsolják el az érdek-
lődőket.
Toronto után Vancouver és Calgary is 
csatlakozott ehhez a különleges kezdemé-
nyezéshez, melynek a bevételével a Casey 
House, AIDS betegek számára létrehozott 
hospice alapítványt támogatják.
10-12 belsőépítész, designer, építész vagy 
dekoratőr csatlakozik 1-1 eseményhez, 
ahol mindannyian ugyanakkora semle-
ges, “bedobozolt” területet kapnak, hogy 
kiélhessék kreativitásukat. Természetesen 
a legváltozatosabb alkotások születnek 
a romantikustól az egészen agyamentig, 
vagy akár a vérlázítóig.
A Dinner by Design a tradícionális va-
csoraesteket egy egészen új szintre eme-
li a kitűnő gourmet ételekkel, melyeket 
extravagáns, inspiráló környezetben fo-
gyaszthatnak el a vendégek.

Forrás: http://international.dinerenblanc.info , w
w

w.dinnerxdesign.com
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Chicago

Van Gogh hálószobája
Írtunk már az Art Institut of Chicago szé-
dületes kiállításairól és azok beharangozó 
eseményeiről.
Nem csalódtunk ez alkalommal sem. A 
legutóbbi Van Gogh hálószobája elneve-
zésű kiállításuk megnyitó gála vacsoráját 
fergeteges bulival ünnepelték. Az est kok-
télokkal, valamint egy exkluzív tárlatve-
zetéssel indult és egy Van Gogh inspirálta 
vacsorával folytatódott.
A dekorációban szintén visszaköszönt a 
festő világa, hisz a Csillagos Éj takarta a 
terem teljes nyugati falát, míg a keleti ol-
dalra az Éjszakai Kávézó képét vetítették 
ki. Ciprusfák tekeredtek az asztalok kö-
zött, melyek közepén provanszi hangula-
tot idéző napraforgó csokrok pompáztak.

A vendégek a híres szoba képe előtt fotóz-
kodhattak.

Néhányan annyira belelkesültek, hogy 
Van Gogh inspirálta ruhát öltöttek, mint 
Axel Ruger is, az amszterdami Van Gogh 
Múzeum igazgatója, aki napraforgó min-
tás zakóban, többek között a művész déd-
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Forrás: w
w

w.vans.com

unokaöccsével, Willem van Gogh-gal ér-
kezett.
A gálavacsorát követően családi fesztivál 
keretében is népszerűsítették a kiállítást. 
Egy egész napos szórakoztató eseményre 
hívták meg a látogatókat, ahol egészen a 
legkisebbektől az idős korosztályig bár-
ki megismerkedhetett Van Gogh művészi 
stílusával és festhetett, alkothatott egész 
nap.
A kiállítás kommunikációját egy igazán 
sajátságos módszerrel támogatta az Art 
Institut of Chicago. Felépítették az egyik 
hálószoba festmény tökéletes háromdi-
menziós másolatát és az Airbnb-n tették 
elérhetővé az érdeklődők számára. Pilla-
natok alatt foglalták le az összes szabad 
időpontot azok, akik egy-egy éjszakát 
töltöthettek el az arles-i szoba életrekelt 
változatában.
Hipergyorsan terjedt a hír, és szaporodtak 
napról-napra a #vangoghsbedroom Insta 
posztok.
Brooklyn - London

50 éves a Vans
A Vans sportruházat 2016-ban ünnepli 
fennállásának 50. évfordulóját, így ehhez 
méltóan 10 nemzetközi piacon rendez-
ték meg egyszerre a “House of Vans” ese-
ménysorozatot.

A House of Vans-be lépve, a vendégek elő-
ször a Vans történetét ismerhették meg 
egy különleges installáción keresztül, ami 
az elmúlt 50 év ikonikus pillanatait jelení-

tette meg. Hogy a Vans design fejlődését 
valóban nyomon lehessen követni, olyan 
nagyra becsült gyűjtőkkel vették fel a kap-
csolatot, mint a berlini Gördeszka Múze-
um, hogy igazi vintage termékeket tudja-
nak bemutatni.

Tükrözve a Vans kifinomult ízlésvilágát, 
a vendégeket minden helyszínen különfé-
le produkciókkal és széleskörű zenei stí-
lussal szórakoztatták. A bulik interaktív 
programokat is kínáltak, többek között 
“csináldmagad” workshopokat és cipő 
testreszabást is kipróbálhattak a vendé-
gek. Az est során street food, “gofri-nya-
lóka”, valamint brandingelt ünnepi po-
hárban kínált sör csillapította a vendégek 
étvágyát és szomját.
A londoni és a new yorki események szín-
helye továbbra is állandó rendezvényhely-
színként fog üzemelni, míg a többi csak 
az évforduló alkalmából nyitotta meg ka-
puit.
Torontoban egy indoor görkorcsolya 
parkban bizonyíthattak a jelentkezők, 
míg Kuala Lumpurban egy raktárépület-
ben rendezték meg a bulit, és a vendégek 
ideiglenesen kialakított pályán versenyez-
hettek.
Londonban egy különleges fotóinstalláci-
óban készíthettek képeket az érdeklődők, 
míg Sao Paoloban egy bemutatófalat deko-
ráltak fel különlegesen festett deszkákkal.
New Yorkban 500 vendég tért haza saját 
maga tervezte Vans cipővel.
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A Nemzeti Turisztikai Tanácsadó Testület létrehozása

A kormány a turisztikával és vendéglátással összefüggő, stra-
tégiai jelentőségű kérdések koordinálása, valamint a fejlesztési 
igények támogathatóságának megítélésére kormánytagok rész-
vételével tanácsadó-testületet hozott létre,amelynek Bienerth 
Gusztáv kormánybiztos lett az elnöke. A testület véleménye-
zi az ágazattal kapcsolatos kormány-előterjesztések tervezetét, 
és részt vesz azok közigazgatási egyeztetésében. Állást foglal a 
kiemelt fejlesztési és innovációs területekről, közreműködik az 
egységes állami turizmus-fejlesztési koncepció finanszírozási és 
támogatási rendszerének megvalósításában, illetve együttmű-
ködik szakmai egyeztetések lefolytatásával a turisztikai és ven-
déglátási politika kormányzati szintű operatív és stratégiai dön-
téseinek előkészítésében. Emellett javaslatot tesz a kormánynak 
a turizmus és a vendéglátás jogszabályi környezetének kialakí-
tására, módosítására is. A testület tagjai a kormánybiztos mel-
lett az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter, 
a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter, a tu-
rizmusért felelős miniszter, az általános politikai koordinációért 
felelős miniszter, a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt 
személy, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazga-
tója. Az NTTT üléseinek állandó meghívottja a Balaton Fejlesz-
tési Tanács elnöke által kijelölt személy, a bormarketinget érin-
tő előterjesztés esetén az agrárpolitikáért felelős miniszter által 
kijelölt személy, valamint a főpolgármester által kijelölt személy. 
A testület az ülései előkészítésére, az elé kerülő előterjesztések 
szakmai véleményezésére és előkészítésére, a szakmai testüle-
tekkel való kapcsolattartásra, a tervezett intézkedések előzetes 
és utólagos hatásvizsgálatában való közreműködésre szakértői 
munkacsoportot hozhat létre. A szakértői munkacsoport a ta-
gok által kijelölt személyekből áll.
A testület és a szakértői munkacsoport működésével kapcsola-
tos titkársági feladatokat a Magyar Turisztikai Ügynökség látja 
el a szervezeti keretein belül. A tagok és az állandó meghívottak 
a testületben végzett munkájukért nem részesülnek díjazásban, 
költségtérítésben. Érdekesség, hogy az új tanácsadó testület lét-
rehozásáról szóló kormányhatározat éppen attól a naptól hatá-
lyos, amikor az Országgyűlés megszavazta az adótörvény-mó-
dosítási csomagot, benne az utolsó pillanatban becsempészett új 
adóval, a turizmusfejlesztési hozzájárulással, amit a vendéglátó-
helyeknek kell majd fizetniük 2018. január 1-jétől, kvázi cserébe 
azért, hogy – legalábbis a most elfogadott törvényjavaslat szerint 
– 5 százalékra csökken az étkezőhelyi szolgáltatások után fize-
tendő általános forgalmi adó. (Adózóna/MTI, 2016.06.07.)

A várt áfacsökkentés a vendéglátásban

A januártól 18%-osra, egy évvel később 5%-osra csökkentett 
vendéglátó-ipari adót egységesen üdvözölték minden társszak-
mában is. A 2018-ban ehhez kapcsolódó 4%-os új turisztikai 
különadót sem ellenzik, sőt - mint Niklai Ákos rámutatott - sa-
ját maguk javasolták korábban. A Szállodaszövetség elnöke el-
mondta, hogy az áfacsökkentés által generált többletforgalom 

lehetőséget ad minőségjavító beruházásokra, a versenyképesség 
javítására és a munkaerőhiány elleni küzdelemre. Az MSZÉSZ 
és a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége 
korábban – egy részletes, a Századvég kutatóintézet által készí-
tett iparági elemzésre alapozva – a hoteláfa 18-ról 5%-ra csök-
kentése mellett azt javasolta, hogy 6%-ot fizessenek be a szál-
lodák egy közös alapba, amelyből fejlesztéseket, felújításokat, 
béremeléseket lehetne finanszírozni. (Az Európai Unióban az 
átlagos áfakulcs 11%.) Niklai szerint lényegében ez az elképzelés 
valósult meg az éttermi szolgáltatások terén, csak 4 százalékkal. 
Az áfacsökkentés által generált többletforgalom lehetőséget ad 
minőségjavító beruházásokra, a versenyképesség javítására és 
a munkaerőhiány elleni küzdelemre. A hozzájárulást várható-
an turisztikai marketingre és promóciókra fogják költeni. Nik-
lai hozzátette: a szövetség azt szeretné elérni, hogy a szállodai 
szolgáltatás jelenleg 18 %-os áfája is csökkenjen, és a szektorra is 
terjedjen ki a turizmusfejlesztési hozzájárulás. Szerinte ugyanis 
a szállodai adóintézkedések esetében még nagyobb lenne a más 
ágazatokra gyakorolt multiplikátor-hatás, mint az éttermi szol-
gáltatások esetében. Kérdés azonban, hogy az EU mit szól majd 
mindehhez, hiszen az uniós előírások szerint tilos áfaszerű elvo-
násokat kivetni, márpedig a most elfogadott turizmusfejlesztési 
hozzájárulásnak ugyanaz az alapja, mint az áfának, és ugyanak-
kor is kell bevallani. Hegedüs Sándor az RSM adótanácsadó cég 
szakértője viszont úgy vélte, a beterjesztett szövegben felhasznál-
ták a korábbi uniós kritikákat, hogy ne minősüljön egy második 
általános forgalmi adónak. Földes Balázs áfaszakértő véleménye 
szerint sem lesz nehéz kivédeni a tiltott áfa vádját, mivel nem 
általános, minden termékre és szolgáltatásra vonatkozó, hanem 
egészen szektorspecifikus elvonásról van szó. Tény, hogy az EU 
nem szereti az ágazati különadókat, mivel alkalmazásukat nem 
tartja hatékonynak – de elvileg nem is tiltja őket. (Világgazda-
ság, 2016.06.09.)

Megmarad a SZÉP kártya - megszűnik az Erzsébet utalvány

A cafeteria-rendszer gyökeres átalakításáról döntött a kormány, 
miután Brüsszel kifogásolta az EU jogot sértő mechanizmust, 
illetve a cafeteria 2011-es államosítását, a három nagy fran-
cia szolgáltató tönkretételét. Minden bizonnyal a készpénz és a 
SZÉP-kártya lesz jövőre a cafeteria legnépszerűbb formája, ami 
alaposan felforgatja a béren kívüli juttatások rendszerét. A köz-
szférában évente 200 ezer forintban, a versenyszektorban pedig 
450 ezer forintban maximálják a kedvezményes (34,51 %-os) 
adóterhelésű cafeteria-juttatásokat. 2017-től készpénzben évi 
százezer – vagyis havi 8.333 – forint adható, a fennmaradó ösz-
szeg SZÉP-kártya lehet a jelenlegi maximumokkal: a szálláshely 
alszámlára 225, a vendéglátásra 150, a szabadidőre pedig 75 ezer 
forint utalható kedvezményes adóval. Kikerül a béren kívüli jut-
tatások közül és csak a munkabérek adóterhe mellett adható a 
későbbiekben (ha egyáltalán megéri valakinek): a munkahelyi 
étkeztetés, az iskolakezdési támogatás, a helyi utazási bérlet, az 
iskolarendszerű képzés költsége, az önkéntes kölcsönös nyug-

Hírek a hazai rendezvényszervezés világából 
Az EVENTER.HU szerkesztésében
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díj-, egészség-, és önsegélyező pénztárba befizetett munkáltatói, 
foglakoztatói havi hozzájárulás. Ugyancsak kikerül az Erzsébet 
utalvány is, tekintettel az Európai Bíróság februári döntésére. A 
korábban is szinte készpénzzel felérő juttatásként számon tartott 
Erzsébet utalvány helyére kerül kissé megemelt összegben a kész-
pénzjuttatás lehetősége. Megmaradnak viszont az eddig adó-
mentesen vagy különleges szabályok alapján adható juttatások, 
azaz kulturális rendezvényekre évi 50 ezer forintig, sportrendez-
vényekre korlátlanul kaphatnak belépőket a munkavállalók, és 
évi ötmillió forintig a lakáshitelek kifizetését vagy törlesztését is 
támogathatják a cégek. Adómentes a kockázati életbiztosítás és 
a betegségbiztosítás is. A kormány korábbi tervei szerint teljesen 
megszüntették volna a SZÉP kártyát, ami súlyos károkat oko-
zott volna a belföldi turizmusban, hiszen a SZÉP kártyával fize-
tő hazai vendégek sokat segítettek a hotelek és vendéglátóhelyek 
forgalmának növekedésében. (Forrás: Privátbankár, HR Portál, 
2016.06.03. és 15.) 

Konferencia a 2024-es budapesti olimpiáért

Demján Sándor szerint 30%-os az esélyünk, de meg kell próbál-
nunk elnyerni az olimpiát, mert elősegítené a felzárkózásunkat, 
ami nélkül 50 év múlva nem lesz Magyarország. A Munkáltatók 
és Vállalkozók Szövetségének elnöke az olimpiával foglalkozó 
szakmai konferencián beszélve hozzátette: ha nem lenne olimpia, 
akkor is be kellene hoznunk azt a gyalázatos lemaradást, amit a 
politika okozott. Ha nem mi rendezzük, akkor is vannak olyan fej-
lesztések, amiket mindenképpen el kell végezni. Rámutatott, hogy 
minőségi szakmunkásokra van szükség, ilyenek pedig nincsenek, 
helyette csak „-lógus”-ok vannak, emiatt Demján szerint „ez egy 
beteg ország”. Mint mondta, szakácstól pincérig, portásig, nyelve-
ket beszélő emberekre van szükség, de ők elmentek, hogy sokkal 
több pénzt keresnek máshol. Demján hangsúlyozta, az is fontos 
lenne, hogy a korrupció gyanúja sem merülhessen fel, és javasolta, 
hogy az olimpiát is érintő korrupciós bűncselekmények esetében 
duplázzák meg a büntetési tételeket. Tarlós István főpolgármes-
ter arról beszélt, hogy az olimpia esetében több lenne a munka-
hely, növekedne a versenyképesség, és akár 0,3%-kal növelhetné 
a GDP-t. Emlékeztetett rá: az olimpiához jó főpróbát jelentene a 
jövőre Budapesten megrendezendő vizes világbajnokság. A ma-
gyar pályázat vezetője, Fürjes Balázs kormánybiztos hozzátette: az 
olimpiára új Duna-híd épülne, korszerűsödne a közlekedés, több 
lenne a zöldterület, és jelentősen javulna a fővárosban élők életmi-
nősége. Zubreczki Dávid, az Urbanista blog szerkesztője csak ab-
ban az egy dologban nem ért egyet a felszólalókkal, hogy olimpiát 
kell rendezni – minden másban osztja a nézeteiket. Hangsúlyoz-
ta, hogy ezeket a fejlesztéseket olimpiától függetlenül is el kellene 
végezni. Elmondta azt is, hogy eddig sehol sem sikerült tartani a 
kezdeti költségeket. „Jó lenne, ha ebben is mi lehetnénk az elsők” 
– jelentette ki. (Forrás: Origo, 2016.06.16.)

1. Borbár Túra Budapesten

Az újonnan alakult Magyar Turisztikai Ügynökség szakmai 
közreműködésével tartották meg Budapesten az 1. Borbár Túrát. 
Az érdeklődők 22 borbárban a 22 borvidékből 1-1 kiválasztott 
nedűit kóstolhatták meg. Mint Szűcs-Balás Vera régiós marke-
tingmenedzser elmondta, az összes borvidék bemutatása mellett 
az érintett területről meghívott borászok és turisztikai, gasztro-

nómiai kiadványok segítettek megismertetni a kiválasztott bor-
vidéket, és kedvet csinálni ahhoz, hogy a vendégek nyáron vagy 
ősszel el is utazzanak a kiszemelt borvidékre, és ehhez minden 
szükséges információt megkaphattak. A borkedvelők nemcsak 
megismerték a borvidék, a helyi borkultúra érdekességeit, ha-
nem a vidék legalább három borát 22% kedvezménnyel kóstol-
hatták meg. A 2010-es évek elején indult el a budapesti borbárok 
forradalma. Ezt megelőzően inkább éttermekben, egy hagyo-
mányos ebéd vagy vacsora keretében fogyaszthattak otthonu-
kon kívül minőségi borokat az emberek. A borbárok megnyitása 
után azonban már be lehetett ülni akár csak egy pohár borra 
is munka után, színház vagy buli előtt. A borbárok hamarosan 
divatos, pezsgő helyszínekké váltak, ahol a minőségi italok fo-
gyasztása iránti igény találkozott az egyre sokszínűbb és népsze-
rűbb hazai borkultúra felé megnyilvánuló érdeklődéssel. Mára 
már több mint húsz borbár működik a fővárosban, amelyeket 
mind kicsit más elképzelések mentén alakítottak ki, így eltér-
nek a borkínálatuk összeállításában, a gasztronómiai palettájuk-
ban és a belső terükben, hangulatukban is. (Forrás: Bor és Piac, 
HVG, 2016.06.02. és 08.)

6 év után előrelépés a budapesti Rác fürdőben

Gyors felszámolást és befektetőváltást vetít előre az a friss kor-
mánydöntés, amely stratégiailag kiemelt gazdálkodó szervezetté 
nyilvánította a fővárosnak több mint egymilliárd forinttal adós 
Rác Nosztalgia és a Rác Beruházó Kft.-t. Ez a két társaság építet-
te újjá 8 év alatt 2010-re mintegy 9 milliárd forintból a luxusfür-
dő- és hotelkomplexumot, ám a Rác fürdő és hozzá csatlakozó 5 
csillagos hotel hatodik éve áll bezárva a különböző elszámolási 
és jogi viták miatt. A fővárosi önkormányzat tavaly nyáron dön-
tött a felszámolási eljárás megindításáról a két kft.-vel szembeni 
követelések miatt. A főváros tulajdonképpen közösen fejlesztet-
te a komplexumot a magánbefektetőkkel: adta a régi fürdőt és a 
területet, így 25 százalékos közvetett részesedése volt a beruhá-
zó Rác Nosztalgiában. A beruházást nagyobbrészt közpénzből 
finanszírozták, 750 millió volt az állami támogatás, a Magyar 
Fejlesztési Bank Zrt. 7 milliárd hitelt adott, a magánbefektetők 
mintegy másfél milliárddal szálltak be. A főváros vezetése ép-
pen a finanszírozásra hivatkozva lendült offenzívába, azt fesze-
gette, hogy a döntően közpénzes beruházás végeredményben 
„magánszemélyeket gazdagít”. A vita odáig fajult, hogy a főváros 
egyik cége megakadályozta a Rác Nosztalgia földhasználati jo-
gának bejegyzését, így a komplexum nem tudta megkezdeni sem 
a működését, sem az MFB-hitel törlesztését. Miután az állami 
bank felmondta a kölcsönszerződést, a patthelyzetben a két cég 
csődöt jelentett 2012-ben. Egyéves huzakodás után, 2013-ban a 
főváros és a magánbefektetők csődegyezség keretében megálla-
podásra jutottak. A terv úgy szólt, hogy a főváros 33 százalékos 
diszkontáron kivásárolja a 7 milliárdos MFB-hitelt, a magánbe-
fektetők rendezik 3 milliárd egyéb adósság sorsát, és kivásárol-
ják a főváros Rác Nosztalgia-beli kisebbségi részét. Az osztozko-
dás végeredményeként a magánbefektetőké a hotel, és 30 évig ők 
hasznosítják a fürdőt, de utóbbi a főváros birtokába kerül. Bár 
tavaly mindkét kft.-ben változás volt, tőkeemelésre történt, s új 
ciprusi tulajdonos jelent meg. Amagán tulajdonosokat képvise-
lő Prekuta Bálint elmondta, hogy befektetőtársakat keresnek.  
(Forrás: Világgazdaság, 2016.06.16.)

Hírek a hazai rendezvényszervezés világából
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Keresztrejtvény

Operaszerzők nagyjai 

Gaetano Donizetti
Donizetti szegény család ötödik gyermekeként Bergamoban 
született 1797. november 29-én. Gioacchino Rossini és Vincenzo 
Bellini mellett az olasz bel canto korszak legnagyobb, legtermé-
kenyebb operakomponistája volt.
Kezdetben Simon Mayr tanítványa volt, majd Stanislao Mattei 
atyához került Bolognába ellenpontot tanulni. Első operáját 
(Pügmalion) 1816-ban írta, de az 1818-ban komponált Burgundi-
ai Henriket hamarabb mutatták be. Rendkívül termékeny kom-
ponista volt. Évenként olykor négy műve is nyilvánosság elé ke-
rült. Kezdetben szövegkönyvírója a vízszintes 1. sorban található 
úr volt, de ötödik közös művük (Granadai Zoraida) sikertelen-
sége után Felice Romanival, a kor legjelentősebb librettistájával 
kezdett dolgozni. Másik jelentős munkatársa nevét a függőleges 
16. sor tartalmazza.
1827-ben szerződést kötött Domenico Barbajával, a nápolyi szín-
házak impresszáriójával, így egy időre a dél-itáliai városba köl-
tözött. Itt ismerkedett meg Vincenzo Bellinivel, akivel barátsá-
got kötött ugyan, de a színpadon mindvégig riválisok maradtak. 
1832- ben a Szerelmi bájital (Elisir d’amore) a vígopera terén is 
a legünnepeltebb mesterek sorába emeli. 1835- ben írja meg a 
Lammermoori Luciát (Lucia di Lammermoor), melynek nagy-
sikerű nápolyi bemutatója után kinevezik a konzervatórium 
kontrapunkt tanárává, majd igazgatóvá. Rossini visszavonulása 
(1829) és Bellini korai halála (1835) után Donizetti lett az olasz 
opera korlátlan és rivális nélküli ura.
Miután a cenzúra betiltotta Polyutus című operáját, a nápolyi 
életből kiábrándulva 1839- ben Párizsba költözik. Innen indul 
világhódító útjára a Kegyencnő (La favorita), Az ezred lánya (La 
figlia di regimento) és a Don Pasquale. Párizsból kisebb-nagyobb 

Csokis Jégkorszak
az I. Országos „Igazmondó” Fagyi- 
verseny győztes fagylaltja 2016-ban
6 fő cukrász versenyző, 18 féle fagylalt-költemény, 4 fő 
szakmai, 12 fő gyermek zsűri 3 korosztályból az I. Orszá-
gos „Igazmondó” Fagyi-versenyen.
2016. június 11-én, 10 órai kezdettel lezajlott a verseny, melyre 
mindenki kíváncsi volt, hiszen különlegessége, hogy 4 – 14 éves 
közötti gyermekek bírálták el a versenybe nevezett fagylaltokat, 
akik közül 6 fő ismert ember gyermeke, valamint 6 fő a „Gaszt-
ronómia” című országosan meghirdetett rajzpályázat nyertesei 
voltak, hogy mielőtt vakációzni mennének, melyik számukra az 
év igazi fagylaltja! De természetesen a szakma is képviseltette 
magát.
A szakmai zsűrinek tagja volt Prof. Em. Dr. Gundel János BGE 
nyugalmazott vendéglátás tanszékvezető, Szamos László, arany-
koszorús cukrászmester - Szamos Marcipán, Farkas Elemér, a 
Csokoládé Múzeum alapítója, valamint Éliás Gyula sr., dj., mű-
sorvezető, vállalkozó.
A Gyerek zsűriben, az ismert ember gyermeke tagjai voltak Hor-
váth Csenge (Fésűs Nelly kislánya), Gundel Tamás (Gundel János 
unokája), Czutor Simon (Czutor Zoltán énekes kisfia), Éliás Ta-
más, és Dani (Éliás Gyula jr. énekművész kisfiai).
I. Országos „Igazmondó” Fagyi-verseny  
győztes fagylaltja 2016
Csokis Jégkorszak – Koncz Andrea (Sissi Cukrászda, Gödöllő)
Szakmai zsűri díj
Olvi pisztácia, mentes – Józan Zsuzsa (Rév-Tech Bt., Kiskunlacháza)
Gyerek-zsűri díj
Mese fagyi – Kapitány Zoltán (Kapitány Cukrászda, Kiskunlacháza)
Közönség díj
Saci kedvence – Bartos Attila (Nasi Kézműves fagylaltozó, Budapest, 
22. kerület)
Főtámogatói Nívódíj
Eperke epres kertje – Koncz Andrea (Sissi Cukrászda, Gödöllő)
PSOMK igazgatójának díja
Marcipános meggyes rizs – Nagy László (Marcipán Cukrászda, Duna-
földvár) 
Sisi Alapítvány díja
Nyári zápor cukormentes – Magony Olivér (Gelato Della Palma, Sió-
fok) 
További információ:
https://igazmondofagyi.wordpress.com oldalon.
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Vízszintes
1. Megfejtés 12. Éjszakai mulató 13. Após népiesen 14. Nyájat irá-
nyít 16. Felső végtag 18. „Szól az éhes gyomor.” 19. AT 21. Hazai 
hegység, kapuja Gyöngyös 22. Minőségvizsgáló cég 23. Iparosok 
vagy kereskedők önkéntes társulása 25. Román terepjáró már-
ka 27. KÉA 28. Fővárosa Maszkat 29. Rendőr (argó) 32. Férfinév 
34. Ismert félvezető gyártó vállalat (Advanced Micro Devices) 35. 
Éneklő szócska 36. Rendben! 37. Vizenyő 40. Hajó része 41. Vala-
mit gyorsan megszerző, névelővel 43. Orosz repülőgép típus rövi-
dítése 44. ED 46. Ázsiai nép 47. Bicikli része visszafelé! 49. Kubai 
nemzeti ital 51. Kutat 53. Van ideje 55. Szerző (irodalom) 57. … 
Jones, indiai származású amerikai énekes 58. Valamivel szemben 
60. Kezével jelez 62. Árpalé régiesen 63. Japánból származó kutya-
fajta 65. Fa része 67. Sarok (népies) 69. A Halotti beszéd szövegének 
egyik szava, jelentése: bizony 70. Kettőzve táptalaj alapanyag 71. 
Diplomáciai szolgálatban lévő gépkocsik jelzése
Függőleges
2. Az egyik vércsoport 3. Ollós állat 4. Idegen villamos 5. Jet …, kí-
nai harcművész és színész 6. Megfejtés 7. Ezen a napon 8. A sziget 
neve horvátul 9. Van hozzá bátorságom 10. … imához! (visszafe-
lé!) 11. Ízületi gyulladás 15. Megfejtés 17. Áram teszi! 20. Tárgy-
körök 24. Alszik régiesen 26. … et labora! 30. … Thurman, ame-
rikai színésznő 31. Végzet 33. Folyó a német, lengyel határon 35. 
Régi súlymérték 37. Előtagként jelentése: természetbarát 38. ÉRO 
39. ATZ 42. A debreceni kolbász jelzője 45. Kettős 47. Buddhizmus 
egyik ága 48. Élénkpiros 50. Ábrándozó 52. Strandpapucsod 54. 
Tavaszi csillagkép visszafelé 56. Vegyjele: Sn 59. Szerb város 61. Bő 
64. Duplázva dunántúli város 66. GA 68. Azonos betűk

utakat tett, így Bécsbe is, ahol 1842-ben oly nagy sikerrel vezé-
nyelte a Linda di Chamounix-t, hogy a császár kinevezte udvari 
karmesternek, kamarazenei igazgatónak és udvari zeneszerző-
nek. 1845 nyarán mutatkoztak rajta először az elmezavar jelei. 
1846 februárjában egy Párizs melletti szanatóriumba szállítot-
ták, ahonnan hozzátartozói csak hosszas utánajárás után tudták 
hazavinni Bergamóba. 1848. április 8-án, szülővárosában elbo-
rult elmével fejezte be életét.
Donizetti zenetörténeti fő jelentősége, hogy utolsóként lehelt 
életet a nápolyi iskola (akkoriban már erősen hanyatló) ope-
rastílusába. Ehhez az opera seria műfaját a Párizsban divatos 
grand opéra valamint a Bécsben divatos singspiel stílusele-
meivel ötvözte. Számos operája közül az utolsó alkotó kor-
szakában írottak maradtak leginkább repertoáron. Buffáiban 
megfigyelhető, hogy hangvétele mindig harsányabb elődeinél 
(Rossini, Bellini); ezekből a darabokból féktelen temperamen-
tum árad. Vígoperái (Szerelmi bájital, Don Pasquale) máig az 
operaszínpadok közkedvelt repertoárdarabjai, de drámai ope-
rái is nagy népszerűségnek örvendenek. Korai műveibe (pl. 
Lammermoori Lucia) előszeretettel épített be olyan őrülési je-
leneteket, amelyekben az előadóknak tág lehetőséget biztosított 
énektudásuk csillogtatására. Többször is megpróbálkozott az 
opera seria és az opera buffa közötti határ elmosásával: a ko-
mikusnak látszó szituációkat gyakran romantikusabban fogta 
fel, és ezzel az opera műfajának egy sajátos válfaját (elnevezése 
a függőleges 6. sorban található) hozta létre. Ez jelentős eltérést 
mutat Rossini művészetéhez képest, és Giuseppe Verdi mun-
kásságát előlegezi meg.
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