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2014. évi első Választmányi Ülés 

 

A Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség Választmánya megtartotta idei első 

ülését. Igen kellemes helyszínt sikerült találni január 23-án csütörtökön délután a szederkényi Ulbert 

vendégházban. A Választmány számos aktuális kérdéskörét tárgyalta át a szövetség futó projektjeinek. 

Csak válogatás a számos áttárgyalt témából és megszületett döntésből: 

- A turisztikai börzéken évek óta tapasztalható közönség apály miatt, a szövetség nem készül sem a 

pécsi, sem a budapesti utazás kiállításokra. Tagjaink partnereink segítségével anyagot fel tudnak 

küldeni Bp-re. Ám éppen az elmúlt évi tapasztalatokból kiindulva idén is tervezzük a szeptemberi 

OMÉK-on a megjelenést. 

- Ebben az évben is október első szombatján (4-én) rendezzük meg a „Falusi Vendégfogadók IX. 

Nemzetközi Sütő-Főző Fesztiválját” a helyszín még nem dőlt el. 

- A Baranyai Zöldút szolgáltatóinak támogatására a szövetség 18 kerékpár tartós bérbe adására ír ki 

februárban pályázatot. 

- A szövetség keresi az idei „Falusi Turizmus Utcafesztivál” helyszínét és időpontját. Ez 

kapcsolódhatna valamilyen pécsi örökségi tematikájú fesztiválhoz, de arra is gondolt a választmány, 

hogy a megyénkbe vendégeket küldő nagyvárosokban (Szeged, Debrecen, Kecskemét) jelennénk meg 

egy ottani nagyobb eseményhez csatlakozva. 

- A szövetség a „Vidéki örökség útjai” klaszter projektből 2014-ben három internetes kampányt 

bonyolít majd le. Az elsőt húsvét környékén indítja majd a tavaszi rendezvények népszerűsítésére, és a 

hétvégi pihenési lehetőségeket keresők figyelmének felkeltésére. A második facebook kampányt 

pünkösd környéki időzítéssel a nyári szezonra és a nyár eleji gasztro- rendezvényekre hegyezi ki. 

Szeptemberben indul az őszi kampány felkészülésként az utószezon fesztiváljaira és rendezvényeire, 

köztük a sütő-főző fesztiválunkra. Mindegyikhez várjuk tagjaink javaslatait és csatlakozását! 

A szövetség gyarapította az elmúlt pályázati periódusban a taglétszámát. A vidéki turizmus 

támogatására pályázó új tagjaink között többségben voltak a vállalkozások.  

 

 

 
 

 



 

Szívesen fogadjuk hírlevelünkbe a Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség tagjainak 

aktuális információit, melyet szeretnének megosztani másokkal. Kérjük terjesszék ismerőseik körében! 

(info@baranyavidek.hu) 
 

 
 

A Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség munkatársai továbbra is várják a hívásokat a 

vezetékes számon: 72/782-691 illetve van egy új elérhetősége az irodának: 70/413-8018. 
 

 
 

Közeleg az adóbevallás időszaka. Köszönjük a múlt évi felajánlásukat és ezúton kérjük, idén is 

támogassák adójuk 1%-ával Szövetségünk munkáját. Adószámunk: 18315921-1-02. 

Köszönjük! 

 

A Falusi- és Agroturizmus Országos Szövetségének (FATOSZ) hírei 

 
Idén is gazdag menüt kínál a Vidékjáró 

Idén folytatódik a Vidékjáró programsorozat. A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége 

(FATOSZ) kezdeményezésére 2013-ban olyan, a vidéki Magyarország szinte minden szegletét 

bemutató rendezvények kerültek sorra, melyeken összességében látogatók tízezrei vettek részt. 

Idén tovább bővítik a programkínálatot és új partnereket is bevonnak az idei Vidékjáró sorozatba.  

 

Szalay-Zala Andrea, a FATOSZ titkára elmondta: a sorozat keretében szervezett rendezvények, az 

úgynevezett tematikus napok – melyek alkalmanként a vidék egy-egy jellegzetességét mutatják be a 

kézművességtől a falusi vendégasztalig, vagy éppen a tájházaktól a csárdák világáig – keretében az 

együttműködő szervezetekkel karöltve azokat az élményeket népszerűsítjük, melyek hozzájárulnak az 

emberek boldogságérzetéhez, a magyar vidék megismeréséhez, ezáltal értékeinek támogatásához, 

elismertetéséhez. A Vidékjáró stratégiája, hogy a 2014-ben a célok érdekében együttműködő 

huszonhét – a vidéki turizmussal, hagyományőrzéssel, helyi termékek előállításával és 

vidékfejlesztéssel foglalkozó – szakmai szervezet e közös programsorozatban a kor kívánalmainak és a 

jövő trendjeinek megfelelően „kínáljon egy minőségi, elismeréssel emlegetett menüsort" az 

érdeklődőknek. 

A tavaly nagy sikerrel megrendezett tematikus napok mellé három új került a palettára. A Legendás 

Vidékjáró Napok, a nemzeti parkokhoz kapcsolódó tematikus napok és az önálló gyógynövény napok. 

Január 25 – február 8 között új rendezvénysorozattal debütálnak, Téli túrák a nemzeti parkjainkban 

elnevezéssel. Részletes programok: http://videkjaro.hu/tematikus-napok 

 

Bővebb információ: http://turizmus.com/fokusz/gazdag-menut-kinal-a-videkjaro-

1120063?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20sza

kma%20napilapja,2014/13.&utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=

Aturisztikai%20szakma%20napilapja,%202014/13 

 

FATOSZ minősítések 

mailto:info@baranyavidek.hu


Megvan az 500. védjegy. A Zala megyei Szentkozmadombján található Faluszéli Tóthék Háza 

elnevezésú vendégház nyerte el. ( www.tothekhaza.hu ) A szálláshely hosszú ideje működő ház, 

melynek berendezése, küldő-belső megjelenése tökéletesen képviseli a minőségi falusi turizmust. 

Említést érdemel, hogy a tulajdonosok nem pályázati pénz lehívása érdekében, hanem önszántukból 

kérték a napraforgós minősítést. 

Baranyában folyamatosan zajlik a lejárt védjeggyel rendelkező házak újraminősítése. Emellett számos 

új vendégház kapta meg a napraforgós besorolását. 

Decemberben és januárban Somogy megyéből a Hársfa Vendégház (Görgeteg), Döröcske Vendégház 

(Somogydöröcske) és a Pitypang Vendégház (Kára), Baranya megyéből az Ulbert Pince vendégház 

(Szederkény) nyerte el a FATOSZ-tól a minősítő táblát. 

A Dél-Dunántúli megyéknél a napraforgós minősítéssel rendelkező vendégházak száma a következő: 

Baranya 55, Somogy 17 és Tolna 7. 

 

A FATOSZ felhívása 

 

A FATOSZ (www.fatosz.eu) Téli túrák nemzeti parkjainkban címmel tematikus napokat tart, melyek 

részei az általa koordinált Vidékjáró programsorozatnak. 

Örömmel vennék, ha minél több falusi szálláshely tudna szállást kínálni a Nemzeti Parkok által 

szervezett programok mellé. 

A túrákról bővebb felvilágosítás a nemzetipark-igazgatóságok központi portálján, a 

www.nemzetipark.gov.hu weboldalon található. 

 

Falusi Íz-Lelő Túra 

 

Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete, új érdekes ÉLMÉNY és PECSÉTGYŰJTŐ játékot hirdet 

a 2014. évre. 

 

Minden 18 évet betöltött személy igényelhet pecsétgyűjtő kártyát a titkarsag@fvsze.com e-mail címen. 

Az igénylés után egy programfüzet és egy kártya kerül a részükre megküldésre.A kártya birtokosnak 

50 helyszínből, programból választva - minimum 10 helyre kell ellátogatnia az év folyamán és ott 

pecsétet kérnie a kártyájára,  majd az év végén a kártyát  Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete 

címére elküldve, a játékos egy sorsoláson vesz részt, ahol értékes nyereményeket sorsolunk ki.   

Az 50  helyszín és program között, lesznek vendégasztal szolgáltatók, gasztronómiai rendezvények, 

pincetúrák, fesztiválok, érdekes vidéki helyszínek, stb. 

Bővebb információ: http://fatosz.eu/hu/fooldal/.htmlfalusi+iz-lelo+tura.html 

 

 

Hírek a Dél-Dunántúli régióból 

 
19. Pécsi Utazás Kiállítás és Vásár  

2014-ben Testvérvárosaink – Helyi értékeink témával hirdetik meg idén a kiállítást. Az odalátogatók 

a belföldi utazási lehetőségek széles kínálatát találják meg egy helyen.. A rendezvénnyel kívánnak 

segítséget nyújtani azoknak az üdülni vágyóknak, akik ilyenkor választanak úti célt a nyári 

időszakra. 

http://www.tothekhaza.hu/
http://www.fatosz.eu/
http://www.nemzetipark.gov.hu/


Hírlevelünkhöz csatoltuk a kiírást a jelentkezési lappal, melyet 2014. február 10-ig lehet kitöltve, 

aláírva és beszkennelve elektronikus úton visszaküldeni. (A jelentkezéseket a beérkezés 

sorrendjében fogadják el.) 

 

Bálint nap pirosban 

A piros a szerelem, a szeretet színe. Idén mindkét érzésünket egyszerre mutathatjuk ki, amikor részt 

veszünk a Szemem Fénye Alapítvány, Öltözz pirosba! Akciójában. 

Immár negyedik alkalommal rendezik meg ezt a jótékonysági akciót. A gyógyíthatatlan betegségben 

szenvedő gyermekek és családjaik ellátását felvállaló alapítvány arra kér mindenkit, hogy február 

14-én, pénteken vegyen fel egy piros ruhadarabot, s 200 forinttal támogassa a Dóri Ház 

működtetését. Hazánk első gyermekhospice háza ingyenesen nyújtja szolgáltatásait, miközben 

rendszeres állami finanszírozásban nem részesül. Fenntartását a Szemem Fénye Alapítvány 

nagyrészt adományokból fedezi. 

A Szemem Fénye Alapítvány várja tehát magánszemélyek, közösségek, közintézmények, klubok, 

baráti körök, cégek és vállalkozások jelentkezését, akik szeretnének egy remek hangulatú 

jótékonysági megmozdulás részesei lenni. Jelentkezni és további információkat kérni a 72/526-658-

as telefonszámon, vagy a vallalati@szememfenye.hu e-mail címen lehet, s az alapítvány honlapja 

(http://www.szememfenye.hu/) szintén hasznos tudnivalókkal szolgál  

Bővebb információ: http://www.baranyanet.hu/cikkek/balint-nap-pirosban-19495 

 

 
 

Együtt gondolkodás a Dráva és környéke jövőjéről 

A SEE River projekt keretében a Dráva „használatában” érintett hazai szakemberek, valamint az ott 

élők ültek össze közös tanácskozásra a közelmúltban. Eddig két munkaértekezleten igyekeztek 

megfogalmazni az együttműködés lehetőségeit, a Drávával kapcsolatos közös jövőbeni elképzeléseket 

a folyó hazai alsó szakaszának kezelése, árvízvédelme, vízgazdálkodása, természetvédelme, 

környezetvédelme, mezőgazdasága, ipara, turizmusa területén. A résztvevők célja többek között az, 

hogy segítsék a döntéshozókat a komplex Dráva-kép megismerésében, a sokoldalú megközelítés 

lehetőségeinek feltárásában, abban, hogy a döntéseket a Dráva fejlesztésére az ott élők és az érintett 

szakmák véleményének és érdekeinek figyelembevételével hozzák meg.  

A két munkaértekezletet, melyet Pécsett és Sellyén tartottak további fórumok követik majd az együtt 

gondolkodás jegyében. A projekt zárásaként egy közös Dráva akcióterv, megállapodás-tervezet készül 

2014 tavaszán, mely várhatóan a Dráva folyó és környéke turisztikai fejlesztési irányaira is kitér majd. 

A Dráva, mint nemzetközi folyó, öt országot érint, így a SEE River projekt is öt országot köt össze. 

Magyarországon és a Horvát Köztársaságon kívül Olaszország, Ausztria és Szlovénia vesz részt 

benne, valamint további öt nemzetközi, délkelet-európai folyó mentén további 7 ország dolgozik 
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együtt a projektben. A magyarországi alprojekt felelőse a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a 

Nemzeti Környezetügyi Intézet. 

(Mészáros Bernadett cikke) 

Bővebb információ: http://www.see-river.net/ vagy http://www.facebook.com/pages/SEE-

River_Project 

 

Hírek hazánkból 

Lezárult a zöld Balaton-kampány 

Sikertörténetnek nevezte Manninger Jenő (Fidesz) országgyűlési képviselő, a Zala Megyei Közgyűlés 

elnöke az elmúlt két évtized balatoni természetvédelmét és a környezetvédelmét kedden Gyenesdiáson, 

a zöld Balaton-kampány zárórendezvényén.  

Tavaly februárban indult a zöld Balaton-kampány, a 12 hónapon át tartó környezetvédelmi projektet 

Gyenesdiás önkormányzata kezdeményezte, partnerként Keszthely, Balatonfüred, Fonyód, továbbá 

szakmai és civil szervezetek csatlakoztak.A fenntartható életmódot központba állító kommunikációs 

kampány 38 millió forintos uniós támogatással valósult meg, és egy környezetvédelmi fotópályázat 

eredményhirdetésével zárult. 

Bővebb információ: http://turizmus.com/fokusz/lezarult-a-zold-balaton-kampany-

1119982?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20sza

kma%20napilapja,2014/10.&utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=

Aturisztikai%20szakma%20napilapja,%202014/10 

 

 

Magyarország 50 legjobb bortermelője 

Kihirdették annak az ötven borásznak a névsorát, akik maguk közül választják meg áprilisban a 

Borászok Borásza díjra legérdemesebb személyt. A választás háttere megújult, ezentúl nem a Vinum 

Praemium Alapítvány alakítja ki az ötvenes kört, hanem egy hétfős jelölő testület, amely a korábbi 

győztesekből áll össze. 

Bővebb információ: boraszportal.hu illetve http://turizmus.com/fokusz/magyarorszag-50-legjobb-

bortermeloje-

1120033?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20sza

kma%20napilapja,2014/12.&utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=

Aturisztikai%20szakma%20napilapja,%202014/12 
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Bioélelmiszerek: újraszabályozná a minősítési rendszert az unió 

Komoly szigorításba fogna Brüsszel a bioélelmiszerek minősítésének szabályozásában. Az Európai 

Bizottság álláspontja szerint sok biotermék nem igazán bio. A szakma szerint az EU-n belül nincs nagy 

baj, ami azonban Ázsiából jön, az sok esetben bizonytalan eredetű - írta a Világgazdaság. 

Bővebb információ: http://turizmus.com/fokusz/bioelelmiszerek-ujraszabalyozna-a-minositesi-
rendszert-az-unio-
1120043?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20sz
akma%20napilapja,2014/12.&utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campai
gn=Aturisztikai%20szakma%20napilapja,%202014/12 

 

Pályázati ajánló 

 

Előreláthatólag csak 2014 közepén jelennek meg a új uniós pályázatok 

Bár a címben megfogalmazott állítást pozitívabban is elő lehetne adni, aki a PályázatMenedzser.hu 

portált látogatja, és pályázni, fejleszteni szeretne, annak valószínűleg rossz hír, hogy csak az év 

közepén jelenhetnek meg az új uniós pályázatok. A Kormányportálon megjelent MTI hír szerint 

Csepreghy Nándor fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár a következőket mondta a 

Szabad Európa Vitanapok konferenciasorozat rendezvényén: az év közepén elindulhatnak az új 

pályázatok, de kis kockázatú, kisebb értékű pályázatok várhatóan már tavasszal megjelennek. 

Bővebb információ: http://www.kormany.hu/hu/hirek/az-ev-kozepen-megjelenhetnek-az-uj-unios-

palyazatok 

Támogatások kifizetésének igénylése tuisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 

turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről új közleményt 

adott ki. 

Bővebben: http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk92014 
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Programajánló 

 
Zsolnay Kulturális Negyed – Pécs: 

-2. pécsi Csokoládé Karnevál és Jégvirág Fesztivál Rendezvény 

Időpont: 2014.02.15 -től 2014-02-16-ig 

A látogató nemcsak egyedi, eddig talán még sosem látott csokoládékkal találkozhat, hanem 

beszélgethet a kézműves manufaktúrák csokoládékészítőivel is. Csokoládés 

édességek, csokoládés lekvár, csokoládé italok, csokis tea, grillázs és sok 

meglepetés most mind egy helyen. 

Bővebb információ: www.facebook.com/pecsicsokoladekarneval 

illetve http://www.pbkik.hu/hu/pecs-baranyai-kereskedelmi-es-

iparkamara/cikkek/kerek-csokolade-szogletes-csokolade-pecsi-csokolade-

67214 

- Bóbita Bábmúzeum: "Idő-élmény" bábkiállítás 

Időpont: 2014.01.11-tól 2014.04.20-ig 

A Vojtina Bábszínház időszakos kiállítása 

Nyitva tartás: H–P: 9.00–16.00, Szo: 9.00–18.00, V: szünnap 

http://www.iranypecs.hu/hu/esemeny/idoelmeny-babkiallitas.html 

 

A Kodály Központ programjai:  

2014. február 1. 18.00 óra: Pannon Filharmonikusok: Segítség, komolyzene! III. 

2014. február 12. 19.00 óra: Francia Szerelem: Horgas Eszter és a Talamba Ütőegyüttes koncertje 

2014. február 14. péntek 19.00 óra: Pannon Filharmonikusok: Valentin napi hangverseny 

Énekes közreműködők: Zséda, Vastag Csaba, Polyák Lilla, Antal Tímea, Kocsis Tibor és Tabáni 

István. 

2014. február 15. szombat 19.00 óra (a február 14-i koncert ismétlése) -  

Bővebb információ: http://www.kodalykozpont.hu/ 

 

Tenkesalja Böllérfesztivál - Siklós: 

A siklósi Tenkes Kapitánya Lovastanyán idén is megrendezik a nagysikerű “BÖLLÉRVERSENYT”.  

Rendezvény időpontja: 2014. február 8. 

Bővebb információk: Email: tenkeslovastanya@freemail.hu vagy tel.: (72) 579-215 

 

Kikerics túra a Szársomlyón 

2014.02.08-án  

Hazánk területén egyedül a Szársomlyón él a fokozottan védett magyar kikerics. A 10. éve 

megrendezett kikerics túrán kivételes alkalom nyílik a szintén fokozottan védett, csak engedéllyel 

látogatható Szársomlyó földtani, növénytani, állattani és kultúrtörténeti értékeinek megtekintésére. 

Előzetes bejelentkezés szükséges!  

Bővebb információ: http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/750_kikerics-tura-a-szarsomlyon 

 

Katica Tanya, Patca: 

- Gyertyaszentelő napok 

Időpont: 2014.02.01 - 2014.02.02 (10:30-17:00) 

http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/750_kikerics-tura-a-szarsomlyon


- Télkergető farsangi napok 

Időpont: 2014.02.08 - 2014.02.09 (10:30-17:00) 

- Mesterségek napja Török Emőke nemzetközi babatanárral 

Időpont: 2014.02.15 - 2014.02.16 

- Jégtörő Mátyás napja 

Időpont: 2014.02.22 - 2014.02.23 (10:30-17:00) 

További információ: http://www.katicatanya.hu/ 

 

 

Skanzen, Szenna: 

- Balázsjárás 

Időpont: 2014.02.01 - 2014.02.02 (10:00-16:00) 

- Farsangi készülődés 

Időpont: 2014.02.08 - 2014.02.09 (10:00-16:00)  

- „Csöröge, csöröge” 

Időpont: 2014.02.15 - 2014.02.16 (10:00-16:00) 

- Farsangi maskarázása 

Időpont: 2014.02.22 - 2014.02.23 

Bővebb információ: http://www.skanzen.hu/ 

 

Veronika Erdei Iskola, Gyűrűfű 

Viaszfestés 

Időpont: 2014.02.15. 

További információ: http://www.gyurufu.hu/erdeiiskola/ 

 

Farsangi programok a Villányi borvidéken: 

Időpont: 2014.02.07-15. 

Téltemető farsangi programok, bálok, böllérverseny, dínom-dánom, és sok finom bor. 

Bővebb információ: http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/farsang?utm_source=hirlevel-

20140129programok&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel 


