
ÁPRILISI HÍRLEVÉL 
 

A DÉL-DUNÁNTÚLI FALUSI TURIZMUS 

KLASZTER HÍREI 

 

 
Kedves Tagtársak! 

 

A 2016. évi tagdíj befizetésének határideje 2016.03.31 volt. Aki szeretné folyamatosan fenntartani 

tagságát és nem fizette be a megadott időpontig az összeget egyesületünknek, kérjük, pótolja.  

Bankszámlaszámunk: Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület 71800264-16061200 

Készpénzes befizetés: Pécs, Vince u. 9/2. (előtte a 70/413-8018-as telefonszámon célszerű egyeztetni, 

mert ügyintézés miatt nem mindig tartózkodunk bent az irodában). 

Tagsági igazolást csak azoknak tudunk kiállítani, akik érvényes tagsággal rendelkeznek 2016-ra. 

Köszönjük! 

 

Medvehagyma Fesztivál Orfű 

 

2016.04.09-10-én rendezik meg immár 13. alkalommal a két napos fesztivált, melyen egyesületünk is 

képviselteti magát a 2015. évi EDEN nyertes Mecsek Zöldút partnereként. A helyszínt az Orfűi Tájház és 

Kemencés Udvar biztosítja.  

A program első napján, április 9-én adják át ünnepélyesen Orfű új ökoturisztikai látogatóközpontját, a 

Medvehagyma Házat, melyet 12.00 órától a nagyközönség is megtekinthet. 

 

Bővebben a fesztiválról: http://www.medvehagymahaz.hu/aprilisban-ujra-medvehagyma-fesztival-orfun/ 

Bővebben a látogatóközpontról: http://www.medvehagymahaz.hu/medvehagyma-haz/ 

 

 

Termelői és Kézműves Vásár Szentlőrincen 

 

A szentlőrinci vásártéren, a Kistermelők házában rendszeresen minden hónap második szombatján 

megrendezésre kerül a Termelői és Kézműves Vásár, melynek célja a helyi kis és közepes 

termelők/őstermelők segítése a piacra jutásban. 

 Szeretettel várnak minden kedves őstermelőt, kézművest és látogatót. 

Aki jelentkezni szeretne árusításra, az a következő elérhetőségeken érdeklődhet:  

Wirth Bálint 

Rendezvényszervező 

Alapítvány a Vidék Kis- és Középvállalkozásainak Fejlesztésére 

Baranya Megyei Vállalkozói Központ 

Tel.: 0620/485-0685 

E-mail: termelohaz@bmvk.hu 

 

 Bővebb információ az időpontokról: http://www.programturizmus.hu/ajanlat-szentlorinci-vasar.html 

 

 

http://www.medvehagymahaz.hu/aprilisban-ujra-medvehagyma-fesztival-orfun/
http://www.medvehagymahaz.hu/medvehagyma-haz/
mailto:termelohaz@bmvk.hu
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Szívesen fogadjuk hírlevelünkbe a Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség tagjainak 

aktuális információit, melyet szeretnének megosztani másokkal. (info@baranyavidek.hu) 

 
 

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

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

Köszönjük! 

 

 

A FALUSI- ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK (FATOSZ) 

HÍREI 

 
Személyi változások a FATOSZ-nál 

 

A FATOSZ irodavezetőt keres! Horváth Balázs 2016. február 15-én távozott posztjáról és várják 

helyére az új munkatársat. A pályázati felhívást hírlevelünkhöz csatoltan olvashatják. 

 

Gasztroélmények Éve 2016 – „Kóstolj bele a tavaszba” 

 

(Országos tematikus hétvége az aktív és zöld turizmus, valamint a gasztronómia jegyében) 

Április 8-ig várják a vendégházak jelentkezését! 

 

A szálláshelyek tavaszi belföldi forgalmának élénkítése érdekében 2016. április 21-24. között 

(csütörtöktől vasárnapig) a Magyar Turizmus Zrt. az aktív és zöld turizmusban érintett partnerek 

bevonásával kampányt indít a gasztronómiai élmények előtérbe helyezésével. 

 

Az akció három, április végén zajló országos jelentőségű eseményre épül: 

 

- Április 22. – Föld Napja 

- Április 23. – Tájházak Napja 

- Április 24. – Szent György Nap 

 

A fenti jeles napokhoz kapcsolódó programokat a Magyar Turizmus Zrt. folyamatosan gyűjti, már 

több mint 100 programot regisztráltak adatbázisunkba a programgazdák erre a hosszú hétvégére. Az 

aktuális listát az alábbi linken tudják megtekinteni: 

 

http://itthon.hu//kostolj-bele-a-tavaszba-programok 

A tematikus hétvége programjaihoz elsősorban olyan szállással egybekötött csomagajánlatokat 

várunk, amelyek az alapszolgáltatásokon felül valamilyen plusz szolgáltatást – elsősorban 

természetjárással vagy gasztronómiával kapcsolatos – tartalmaznak, esetlegesen kedvezményt 

biztosítanak. 

 

Az ajánlatokat az alábbi kategóriák szerint fogjuk csoportosítani: 

 

- Föld napja program 

mailto:info@baranyavidek.hu
http://itthon.hu/kostolj-bele-a-tavaszba-programok
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- Szent-György napi program 

- Tájházak napja program 

- Gasztronómiai élmény 

- Falusi vendéglátás élmény 

- Helyi termelőt, helyi terméket bemutató programok 

- EDEN nyertes desztinációban szervezett programok 

 

A „Kóstolj bele a tavaszba” kampányban való részvétel INGYENES. 

 

Jelentkezni az ITT TALÁLHATÓ ADATLAP kitöltésével és elektronikus beküldésével lehetséges. A 

csomagajánlatokat 2016. április 8-ig folyamatosan várjuk a csaszar.zsuzsa@itthon.hu e-mail címre. 

 

A beérkezett ajánlatok a következő felületeken jelennek meg: 

 

- www.itthon.hu 

- www.gasztroelmeny.hu 

 

Bízunk benne, hogy a FATOSZ közvetítésével minél több falusi szálláshely is csatlakozik a 

Gasztroélmények Éve tavaszi akciójához szállásajánlatával! 

Bővebben: http://www.fatosz.eu/%E2%80%9Ekostolj+bele+a+tavaszba%E2%80%9D.html 

 

 

HÍREK A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBÓL 
 

Szállodája is lehet a szigetvári várnak a Zrínyi-emlékévben 

A kormány egymilliárd forintot biztosít Szigetvárnak, hogy megrendezze a Zrínyi Miklós-Szigetvár 

1566 emlékévet, valamint a szigetvári várnak, mint az emlékév hivatalos helyszínének fejlesztésére. 

„A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint összesen 497 millió forintot szánnak az 

emlékév megrendezésével összefüggő – kisebb részben határon túli – programok megvalósításához. 

Ezen felül a kormány 580 millió forintot biztosít a szigetvári várnak, mint az emlékév hivatalos 

helyszínének fejlesztésére, a pénzt a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 

Központ kapja.” 

 

http://www.fatosz.eu/ftp/adatlap_szallasajanlat_kostolj_bele_a_tavaszba.doc
http://www.itthon.hu/
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Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/szallodaja-is-lehet-a-szigetvari-varnak-a-zrinyi-emlekevben-

1134593 

 

Hírek Magyarországról 

 

 Több mint 15 ezren regisztráltak egy hét alatt az idei TeSzedd! akcióra 

Az idén hatodik alkalommal megrendezésre kerülő TeSzedd! országos szemétgyűjtési akcióra egy hét 

alatt több mint 15 ezer önkéntes, 140 szemetes helyszín megtisztításával regisztrált. Az április utolsó 

hétvégéjére meghirdetett akcióra április 18-ig lehet regisztrálni önkéntesnek vagy koordinátornak a 

www. teszedd.hu oldalon.  

Bővebben: http://turizmus.com/innovacio/tobb-mint-15-ezren-regisztraltak-egy-het-alatt-az-idei-

teszedd-akciora-1134680 

 

Meghirdették az idei Magyar Termék Nagydíj pályázatot 

„Meghirdették a Magyar Termék Nagydíj nyilvános pályázatot, az idén 38 főcsoportban május 20-ig 

lehet jelentkezni - jelentették be a kiírók sajtótájékoztatón csütörtökön, Budapesten. 

A pályázati rendszer célja, hogy elismerje az áruk, szolgáltatások magas minőségi színvonalát, 

elősegítse a piacon versenyképes termékek előállítását, és ösztönözze a fejlesztést. 

A beadott pályázatokat több fordulón értékelik, és a kiírók tanácsa ítéli oda a tanúsító védjegy 

használati jogát. Az eredményt szeptemberben hirdetik ki.” 

Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/meghirdettek-az-idei-magyar-termek-nagydij-palyazatot-

1134691 

 

 

Pályázati ajánló 

 

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével 

Cél : a kertészeti ágazatok versenyképességének fokozása, valamint innovatív és környezetbarát 

kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása. 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 

egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft vissza 

nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, azaz 19 milliárd 

forint, egy összegben kerül megnyitásra. 

A támogatási kérelmek benyújtása: 

 2016. március 9. napjától 2018. március 8. napjáig van lehetőség. 

Bővebb információ: https://www.palyazat.gov.hu/node/57515 

 Kézművesség, kismesterségek és nem mezőgazdasági vállalkozások támogatása 
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 A pályázat támogatja: 

 a fiatal mezőgazdasági termelő vállalkozások indulását, 

 elsődleges mezőgazdasági termelők off-farm diverzifikációs aktivitásának megkezdését, vidéki 

térségekben induló mikro-vállalkozásokat átalány módon, és 

 elsődleges mezőgazdaági vállalkozások off-farm diverzifikációs tevékenységének fejlesztését célzó 

beruházásokat. 

 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása alintézkedés a vidéki térségekben  / induló 

vállalkozások által vidéki térségekben folytatott nem mezőgazdasági tevékenységekhez nyújtott 

támogatás. 

Cél : 

 a vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység 

indításával történő gazdasági több lábon állása, ahol a kedvezményezett: mikorovállalkozásnak 

minősülő mezőgazdasági termelő. 

A támogatás összege: várhatóan 40 000 euró, azaz kb. 12 M Ft.  

 Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése alintézkedés a vidéki térségekben megkezdett, 

mezőgazdasági termelésen kívüli vállalkozási diverzifikációs tevékenységek megerősítése, 

továbbfejlesztésére irányul. 

Cél: 

 a falusi turizmus hangsúlyozása, amely egyúttal a környezeti és egyéb természeti erőforrások kíméletes 

használatára, a klímaváltozáshoz való szükséges adaptációra is ráirányítja a szélesebb közvélemény 

figyelmét. 

 Ez a művelet a nem mezőgazdasági termelő és szolgáltató, vagy nem mezőgazdasági élelmiszer 

feldolgozást célzó tevékenységek fejlesztését szolgáló beruházásokat támogatja. 

Támogatható beruházások: 

épület vagy építmény építése, felújítása vagy fejlesztése, ingatlan vásárlása a projekt összköltségének 

maximum 2%-ig; új vagy használt gépek és berendezések vásárlása az adott eszköz piaci értékének 

erejéig; általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági díjak, tanácsadási díjak, a 

környezeti, gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak; a következő 

immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint 

szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése. 

Nem támogatható: 

mezőgazdasági termelés vagy szolgáltatás céljára, valamint mezőgazdasági termékek elsődleges 

feldolgozásának vagy forgalomba hozatalának céljára szolgáló beruházási vagy egyéb költség. 



Maximális támogatási összeg: 100 000 euró. 

Erről bővebben: http://www.kisleptek.hu/vallalkozasinditas_vptamogatassal/ 

 Egyedi szennyvízkezelés 

Pályázhatnak a vidéki térségben működő települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, a 2000 

lakos egyenérték alatti települések autonóm és természet közeli szennyvízkezelésének megvalósítása 

érdekében. 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 

maximálisan 155 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás 

erejéig. 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd forint. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 70-80 db. 

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.04.15-től - 2018.04.16-ig lehetséges. 

Bővebb információ: https://www.palyazat.gov.hu/node/57613 

  

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével 

Cél : 

 a kertészeti ágazatok versenyképességének fokozása, valamint innovatív és környezetbarát kertészeti 

technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása. 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 

egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft vissza 

nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, azaz 19 milliárd 

forint, egy összegben kerül megnyitásra. 

A támogatási kérelmek benyújtása: 

 2016. március 9. napjától 2018. március 8. napjáig van lehetőség. 

Bővebb információ: https://www.palyazat.gov.hu/node/57515 

 

 Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése 

A jelen felhívás célja : 

http://www.kisleptek.hu/vallalkozasinditas_vptamogatassal/
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 a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és 

környezetbarát kertészeti termesztés technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása 

révén. 

 A nagy kézimunka igényű ágazatok technológiai fejlesztése a foglalkoztatott létszám növelése útján 

hozzájárul az Európa 2020 Stratégia és Magyarország azon célkitűzéséhez, amely a foglalkoztatottsági 

ráta 75%-ra növelését határozta el. 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, azaz 3 milliárd 

forint, egy összegben kerül megnyitásra. 

A keretösszeg ezekre a területekre fókuszál: 

 Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági 

üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a 

piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából. 

 A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének 

megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése. 

A támogatási kérelmek benyújtása: 

 2016. március 3. napjától 2018. március 2. napjáig van lehetőség. 

Bővebb információ: https://www.palyazat.gov.hu/node/57519 

 

 

 

 

 

https://www.palyazat.gov.hu/node/57519


Programajánló 

Reneszánsz Élménybirtok, Bikal: 

- - 2016.04.09., 3016.04.23, 2016.04.30: Standard Program 

Bővebben: http://elmenybirtok.hu/programok 

 

Ökopark, Bükkösd: 

- - 2016.04.10: Gyerkőcös nap a felhőtlen szórakozásért 

- - 2016.04.17: Kézműves kreatívkodás 

- - 2016.04.22: Barátaink bora borbarátoknak – Borest a Galagonya Étteremben 

- - 2016.04.24: Galagonya sütödéje – kemencézés, sütögetés, játék 

 

További információ: http://www.okobukkosd.hu, info@okobukkosd.hu 

 

Katica Tanya, Patca: 

- 2016.04.02 - 2016.04.03.: Öko hétvége 

- 2016.04.09 - 2016.04.10.: Középkori hétvége 

-  2016.04.16 - 2016.04.17.: Mesterségek napja: Fafaragás Gosztonyi Zoltánnal 

- 2016.04.23 - 2016.04.24.: Bárány napok 

 

Bővebben: www.katicatanya.hu 

 

Zöldúton pazarul, pazarlás nélkül! - Április 22. Föld napja programajánlat 

Időpont: 2016.04.22. (17:00) 

Helyszín: Kővágótöttös 

 

2016. április 22-én a Föld napján Kővágótöttösre hívnak minden érdeklődőt, hogy természetbarátul 

töltsenek el egy estét. 

Program:Találkozás 17 órakor a templom melletti kemencés udvarban, illatos helyi lepények kóstolása 

aktuális „gazokkal”. Mini koncert Angster orgonán az Árpád kori templomban. Holdtölte túra. 

Részvételi díj: 500 Ft 

További információ: barczdenes@gmail.com 

 

Tájházak Napja 2016 

2016. április 23-24-én színes programokkal várnak minden érdeklődőt a Tájházak. Néhány ízelítő a 

Dél-Dunántúlról: 

- Bátai Tájház és Halászház: A Duna szabályozása előtt a Sárközben Bátán élő nép megélhetési 

forrása elsősorban a halászat és a legeltető állattartás volt. A 19. század második felében 

befejeződött vízszabályozások után az áradásoktól megkímélt területeken megkezdődött a 

szántóföldi művelés és az istállózó állattartás térhódítása. A földművelésből élők gazdag termést 

takarítottak be. A megnövekedett jövedelem maga után vonta a paraszti munkaeszközök, a 

lakásberendezés, a nép viselete, az építkezés és az épületdíszítés megváltozását. A Tájház és a 

Halászház kiállításain végig követhetjük mindezeket a változásokat. 

Bővebben: http://www.tajhazszovetseg.hu/batai_tajhaz_es_halaszhaz 

- Orfűi Kemencés Udvar és Tájház: Nyitott kapuk a medvehagyma jegyében 

http://elmenybirtok.hu/programok
http://www.okobukkosd.hu/
http://../febru%C3%A1r/info@okobukkosd.hu
http://www.katicatanya.hu/
http://barczdenes@gmail.com/
http://www.tajhazszovetseg.hu/batai_tajhaz_es_halaszhaz


Program: Kemencében sült péksütemények készítésének / dagasztástól a kisütésíg/ megtekintése. A 

Tájházban létesült Interaktív Medvehagyma szoba kipróbálása. A Kemencés Udvar felfedezése, 

ismerkedés, a kemencében való sütés-főzés eszközeivel és a kemencékkel. Vásárlási, étkezési 

lehetőségekkel. 

 

Bővebben: http://www.tajhazszovetseg.hu/orfui_kemences_udvar_es_tajhaz 

 

- Hosszúhetényi Tájház: „Állati jó 7 próba”  

Program: Állati jó 7 próba a tájházban … a Szent György napi állatkihajtás jegyében. A tájház 

udvarán várjuk a gyerekeket egy tréfás, játékos délutánra. A nebulók 7 állomáson keresztül 

ismerkedhetnek a háziállatokkal és őrzőikkel. Elsőként egy mesén keresztül megtudják, hogy Ki, 

mit őriz?, ezután állomásokon keresztül teljesítik a 7 próbát. Memória és párosító játék: Miből mit?, 

Ki mit visel?, Ki mit eszik?, Ki hol lakik?, Miből mi készül?; és még sok érdekes játék. Végül 

„állati” kóstolással zárjuk a napot. 

 

Bővebben: http://www.tajhazszovetseg.hu/hosszuhetenyi_tajhaz_1 

 

- Szentlászlói Tájház – Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény: Program: 13.00-tól Megnyitó, 

ünnepi köszöntő: Schvarcz Éva Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentlászló elnöke; Hideg 

István polgármester. 

Kulturális műsor: Óvodások német műsora; Hahner Duó és Ferkó német zenés előadása; 

Szentlászlói Általános Iskola német nemzetiségi néptánccsoportjainak bemutatója;  

Nyugdíjasklub, Szentlászló. 

15.00-tól Tájház bemutatása – „Tájházi tekergés”; Szent György napi szokások c. előadás; Játékos 

honismereti verseny; kézműves foglalkozások; lovaglás; kiállítás Német nemzetiségi értékek 

Szentlászlón című pályázatból.  

17.00-tól Sváb ételek kóstolója és népi ügyességi játékok.       

18.00-tól A nap zárása, eredményhirdetések.  

13.00 – 17.00 Retró véradás sörrel, virslivel 

 

Bővebben: 

http://www.tajhazszovetseg.hu/szentlaszloi_tajhaz_helytorteneti_es_neprajzi_gyujtemeny_0 

 

Az országos programok az alábbi linken érhetők el: 

http://www.tajhazszovetseg.hu/tajhazak_napja_2016 

 

Zsolnay Kulturális Negyed: 

- - 2016.04.02. 15:00: Portugieser du Monde – 2016 

- Nemzetközi Portugieser Kóstolófesztivál 

- Helyszín: E78 – Koncertterem 

- - 2016.04.02., 04.09. 16:00: Hüvelyk Matyi – Bábjáték 4 éves kortó! 

- Helyszín: Bóbita Bábszínház 

- - 2016.04.08. 20:00: Rutkai Bori és a Kistotál, Szabó Benedek és a Galaxisok 

- Helyszín: E78 – Koncertterem 

- - 2016.04.15. 20:00:  Kállay Saunders Band koncert 

Kállay Saunders András a Megasztár V. felfedezettje 

- E78 – Koncertterem 

http://www.tajhazszovetseg.hu/orfui_kemences_udvar_es_tajhaz
http://www.tajhazszovetseg.hu/hosszuhetenyi_tajhaz_1
http://www.tajhazszovetseg.hu/szentlaszloi_tajhaz_helytorteneti_es_neprajzi_gyujtemeny_0
http://www.tajhazszovetseg.hu/tajhazak_napja_2016


- - 2016.04.16., 2016.04.23. 16:00: Szélkötő Kalamona – Bemutató előadás 

Mindkét áprilisi időpont bemutató! 

Bábjáték 4 éves kortól  

Bóbita Bábszínház 

- - 2016.04.18. 19:00: A Zsolnay Színház bemutatja: Conor McPherson – A gát 

A Kaposvári Csiky Gergely Színház és a Budapesti Nemzeti Színház közös produkciója 

- Helyszín: E78 – Koncertterem 

- - 2016.04.19. 18:00: Dumaszínház – Kiss Ádám a nagyvilágban 

80 perc alatt a Föld körü 

Kiss Ádám önálló estje 

-  E78 – Koncertterem 

- - 2016.04.21. 20:00: Metronóm Jazz Klub: Karosi Júlia Quartet feat. Lukács Miklós 

✪✪✪ Karosi Júlia minden dala egy kifinomult történet... ��� 

-  E78 – Koncertterem 

 

Bővebben: http://www.zsn.hu 

 

Könyvajánló - Müller Nándor klasztertagunk kiadványai 

 

Ezúton szeretnénk ajánlani minden természetkedvelő figyelmébe Müller Nándor útikönyveit és 

fotóalbumait, köztük a közelmúltban megjelent 2 új kiadványt, melyeknek bemutatójára 2016.03.22-én 

került sor a Tettye Oktatási Központban. 

 

Barangolások a Mecsekben: 

Séták, kirándulások, bakancsos túrák a Mecsekben. A nagy sikerű Barangolások sorozat első kötete, 

melyet 2009-ben vehettek először kezükbe a Mecsek és a kirándulás szerelmesei. A kötet segítségével a 

hegységet átszövő turistautakat járhatja végig a kedves olvasó. Az érintett helyek nevezetességeit, 

műemlékeit, mondákat, hasznos információkat ismerhetnek meg a könyv hasábjain. A 236 színes fotó 

kiválóan illusztrálja mikor, merre járunk, és milyen látnivalók várnak ránk. A Mecseket mintegy 760 

kilométernyi turistaút hálózza be, ebből a könyvben közel hétszázat barangolhatunk be. 

Négy évszak a Mecsekben:  

A méltán népszerű exkluzív fotóalbum képanyagának jórészét az erdőben kúszva-mászva, túrázva, hosszú 

évek munkájával állította össze a könyv szerzője. Az album a Nyugat-Mecsektől indulva bemutatja a 

Közép- és Kelet-Mecsek legszebb tájait, természeti értékeit, védett növény és állatvilágát. Amit a 

Mecsekben látni lehet és érdemes, az ebben a könyvben megtalálható. 168 oldalon, 222 kiváló minőségű 

fotóval, szakszerű, közérthető képaláírásokkal és összekötő szöveggel ismerheti meg a kedves olvasó a 

Mecsek-hegység csodálatos világát. 

Négy évszak a Zselicben:  

Az exkluzív fotóalbum bemutatja a Zselic legszebb tájait, természeti értékeit, védett növény és 

állatvilágát, és egy fejezet erejéig elkalandozik a Boronka-mellék tájaira is. Amit a Zselicben látni lehet és 

érdemes, az ebben a könyvben megtalálható. 168 oldalon, 275 kiváló minőségű fotóval, szakszerű, 

közérthető képaláírásokkal és összekötő szöveggel ismerheti meg a kedves olvasó a Zselic csodálatos, 

néha rejtett, titokzatos világát. 

Barangolások a Zselicben:  

Séták, kirándulások, bakancsos és csillagtúrák. A kötet segítségével a Zselicet átszövő turistautakat 

barangolhatja be a kedves olvasó. Az érintett helyek nevezetességeit, műemlékeit, mondákat, hasznos 

információkat ismerhetnek meg a könyv hasábjain. A 265 színes fotó kiválóan illusztrálja mikor, merre 

http://www.zsn.hu/


járunk, és milyen látnivalók várnak ránk. A 19 séta, 22 kirándulás és 9 bakancsos túraajánló alkalmával 

összesen 650 kilométert barangolhatunk be a könyv segítségével. A túraútvonalakat a szerző az elmúlt 

években újra bejárta, így született meg a Barangolások a Zselicben című könyv. 

Barangolások a Pilisben és a Visegrádi-hegységben: 

Séták, kirándulások, bakancsos és körtúrák a Pilis és a Visegrádi-hegység vadregényes tájain. A kötet 

segítségével a hegységet átszövő turistautakat ismerheti meg a kedves olvasó. Az érintett helyek 

nevezetességeit, műemlékeit, mondákat, hasznos információkat is találhat a könyv hasábjain. A közel 300 

színes fotó kiválóan illusztrálja mikor, merre járunk, és milyen látnivalók várnak ránk. A szerző az elmúlt 

két esztendőben a hegység majd’ minden turistaösvényét újra végigjárta, így született meg a Barangolások 

a Pilisben és a Visegrádi-hegységben című könyv. A kötetben szereplő 21 séta, 26 kirándulás és 9 

bakancsos túra alkalmával összesen 580 kilométernyi turistaösvényt barangolunk be. 

Négy évszak a Pilisben és a Visegrádi-hegységben: 

Az exkluzív fotóalbum 180 oldalon, 275 kiváló minőségű fotóval, szakszerű, közérthető képaláírásokkal 

és összekötő szöveggel ismerteti meg a kedves olvasót a Pilis, a Visegrádi-hegység és a Szentendrei-

sziget varázslatos világával. A Duna-zug természeti értékei, védett növény- és állatvilága mellett a könyv 

bemutatja a történelmi vidék műemlékeit, épített örökségeit is. 

 

                   
 

           
 

Bővebb információ, megrendelés a www.elmenymagazin.hu oldalon található. 

 

 

http://www.elmenymagazin.hu/

