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Pünkösdi Nyitott Pince Napok
2013. május 18-19-20-án országszerte több mint
100 pince várja nyitott kapukkal a borbarátokat
Magyarország csaknem valamennyi borvidékén
és bortermő helyén. A Nyitott Pincék Szövetsége
és a Magyar Turizmus Zrt. május 6-tól 5 napon át
tartó BorOskolát szervez, ahol a legjobb „tanulók”
borkóstolót, birtoklátogatást, borválogatást nyerhetnek.
A Nyitott Pince Napok célja, hogy a borvidékek megismerése
mellett a közvetlen emberi kapcsolatokat is ápolja. A programot a Nyitott Pincék Szövetsége, a Bacchus Arts Stúdió és
a Magyar Turizmus Zrt. szervezésében nyolcadik alkalommal
tartják meg pünkösd hétvégéjén. Ezen a hétvégén előzetes
regisztráció nélkül is bárki betérhet majd a www.nyitottpince.
hu és a www.itthon.hu oldalakon felsorolt pincékbe kóstolóra és egy jóízű beszélgetésre. Az akcióban részt vevő pincék
a három napból legalább két napon 10 és 19 óra között nyitva tartanak, a gazda, borász vagy a borhoz értő személyzet
fogadja a betérő vendégeket. A nyitott pincékben legalább
3 féle bort lehet 10-50 százalékos kedvezménnyel megkóstolni. A legtöbb nyitott pince a Balatonfüred-Csopaki, a Tokaji,
a Móri és a Szekszárdi borvidéken várja majd a bortúrázókat,
ám országszerte több mint 100 pince várja a borra és tudásra szomjazókat. A játékos kedvűekre is gondolva a Magyar
Turizmus Zrt. idén ismét nyereményjátékot hirdet „BORoskola”
címmel a jatek.itthon.hu oldalon, ahol rengeteg értékes nyereményt – borokat, borkóstolókat – sorsolnak ki a szerencsések között.

Hol találhatók
a zöldüzletek?
Előző számunkban bemutattuk a SURVIVE
ENVIRO Nonprofit Kft. által menedzselt „Zöldülnek a Királyok” környezettudatos üzlet
mintaprojektet, mely a pécsi és budapesti Király utca üzleteinek bevonásával zajlik
2014 márciusáig. A zöldüzlet mintaprojektben résztvevő üzletek egymással, de ugyanakkor magukkal versenyezve is próbálják
még hatékonyabbá tenni működésüket.
A résztvevő cégek mindegyike eddig is több
területen kiemelten kezelte a környezettudatosságot, hiszen már a jelentkezésnél is elvárás
volt, hogy bizonyos szakmai kritériumoknak
megfeleljenek. Később az egész országra kiterjeszthető zöldüzlet koncepciót bemutató
1 év időtartamú mintaprojektben, összesen 21
üzlet vesz részt. A tevékenységi kört illetően
a Survive Enviro szakemberei törekedtek arra,
hogy a lehető legszínesebb palettát állítsák
össze, azaz a legkülönbözőbb tevékenységi
körben működő üzleteket, vállalkozásokat
vonják be a programba; így a hotelektől, a vendéglátó egységeken, játszóházon keresztül,
a rendezvény helyszínekig valóban széles
spektrumot sikerült felölelni
További információ: www.zolduzlet.hu
A következő lapszámokban beszámolunk
egy-egy üzlet részeredményéről!
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A szerzői jogdíjfizetés
a MÉSZ napirendjén
A Magyar Éttermi Szövetség májusi tagértekezletének
a Gerbeaud Ház adott otthont. A tanácskozás egyik legfontosabb témája a pénztárgépek cseréje volt, a másik pedig a szakmában mindenkit érintő szerzői jogdíjfizetés, az
Artisjus sajátságos pénzbehajtási gyakorlata. A téma mindig aktuális, de most azért is, mert fölmerült a zeneszolgáltatás után fizetendő jogdíjak új, nem törvénnyel, hanem
rendelettel való szabályozása. Jakabffy László lapunknak
elmondta, hogy az Országgyűlés Parlamenti és Turisztikai Bizottsága összehívta a szakmai szervezeteket a téma
megvitatására, és az új szabályozás előkészítésére. A tanácskozásán részt vett Horváth Viktória turisztikai államtitkár helyettes is, a szakma részéről pedig közel harmincan.
A MÉSZ-t és a Magyar Vendéglátók Ipartestületét is képviselő Jakabffy László megítélése szerint a sok panasz nyomán
a turisztikai államtitkárság szeretne átláthatóbb rendszert
kialakítani, amivel a mostaninál kevesebbet, az üzletek nettó árbevételének bizonyos ezrelékét kellene szerzői jogdíjként fizetni. Preferálják az élő zenét, ezért ennek költségét
le lehetne vonni a fizetendő összegből. Gyűjtik azokat
a konkrét eseteket, amikor az Artisjus indokolatlanul bírságolt meg vendéglátó üzleteket. Aubel Ervin azt mondta el,
hogy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szándéka is
az, hogy megszűnjön az Artisjus hatósági jogkörű fellépése.
A házigazda Pintér Katalin a Gerbeaud szendvics- és fagylaltkehely költeményeivel kedveskedett kollégáinak.

