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KLASZTER HÍREI 
 

Keszeg Fesztivál 

 

2016. július 2-án, most szombaton rendezik meg a Bátai Keszegfesztivált. A számos kulturális fellépő 

és a gyerekprogramok mellett halászléfőző és halsütő verseny is lesz, melyre egyesületünk csapattal 

nevezett be. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a programra. A rendezvény plakátját hírlevelünkhöz 

csatoltan olvashatják. 

 

Bővebb információ és részletes program: http://www.bata.hu/rendezvenyek_elemei/2016/keszeg-

fesztival-2016-07-02.pdf 

 

Nagyszakácsi – Turizmusbarát Polgármesterek Napja 

 

Augusztus 6-án, szombaton lesz hagyományosan a Turizmusbarát Polgármesterek Napja 

Nagyszakácsiban, melyen a megszokott módon egyesületünk is megjelenik főzőcsapatával. Tisztelettel 

várjuk tagjainkat is az eseményre.  

 

A Somogy Megyei Falusi Turizmus Szövetség közgyűlése 

 

2016. június 10-én tartotta éves közgyűlését a tavaly újra megalakult Somogy Megyei Falusi Turizmus 

Szövetség, melyre egyesületünk is meghívást kapott.  A helyszín a mosdósi Keresztes Vendégház volt, 

a vendéglátó pedig Keresztes Józsefné Anikó, aki 2015-ben elnyerte az Év Falusi Vendégfogadója 

címet.  

A tagok rövid bemutatása után került sor az elmúlt év szakmai témáinak megbeszélésére és a tagok 

által felvetett kérdések, kérések megbeszélésére.  

A múlt év sikerei után az idei évben ismét csapattal készülnek egyesületünk Sütő-Főző Fesztiváljára, 

hogy újfent megmérettessék magukat.  

A jó hangulatú gyűlést egy finom vacsora követte. 
 

 
 

Szívesen fogadjuk hírlevelünkbe a Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség tagjainak 

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

 

A FALUSI- ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK (FATOSZ) 

HÍREI 

 
Megújul a FATOSZ honlapja 

 

A www.falusiturizmus.hu oldal eddig is számos információval segítette a szállást kereső turistákat. 

A megújuló honlapra folyamatosan kerülnek fel többek között a falusi vendégházak aktuális adatai, a 

http://www.bata.hu/rendezvenyek_elemei/2016/keszeg-fesztival-2016-07-02.pdf
http://www.bata.hu/rendezvenyek_elemei/2016/keszeg-fesztival-2016-07-02.pdf
mailto:info@baranyavidek.hu
http://www.falusiturizmus.hu/


régiók kézművesei, programajánlók, természeti és kulturális értékek, hogy még könnyebb legyen az 

eligazodás a kikapcsolódásra vágyóknak és egy helyen megtaláljanak minden fontos információt, 

mely az utazásukhoz szükséges. 

 

A FATOSZ tájékoztatása a védjegyről 

 

A  kormány döntésének megfelelően átalakult a magyar turizmus szervezete, és annak állami 

irányítása a Nemzetgazdasági Minisztériumtól a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz került, dr. 

Ruszinkó Ádám turizmusért felelős helyettes államtitkári feladata is véget ért.  

Ennek megfelelően a védjegy is átkerül a Nemzeti fejlesztési Minisztériumhoz, melynek átadása, 

felülvizsgálata folyamatban van. 

Ezzel kapcsolatban az alábbi linken olvashatnak: 

http://www.turizmusonline.hu/belfold/cikk/bucsuzik_dr__ruszinko_adam  

 

 

HÍREK A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBÓL 
 

Bikali Nyári Fesztivál 2016 

Számos fesztivállal és programlehetőséggel várja idén nyáron is a családokat a bikali Reneszánsz 

Élménybirtok 2016. július 2. – 2016. augusztus 25. között. Legyen szó akár klasszikus zenéről, 

hagyományőrzésről, lovas színházi előadásokról, a Bikali Nyári Fesztiválon mindenki megtalálja a 

számára legmegfelelőbb kikapcsolódási lehetőséget.  

A részletekről programajánlónkban is olvashatnak. 

 

Bővebben: http://elmenybirtok.hu/programok/bikali-nyari-fesztival-2016#ixzz4CTsRG6J7 

 

Százmilliós fejlesztés a Katica Tanyán 

Június 22-én, szerdán adták át a 100 millió forintos fejlesztést a Somogy megyei Patcán. Az új 

attrakciókkal próbálják elérni a családokat és ezáltal jelentős látogatószám növekedésre is számítanak 

a Katica Tanyán. A beruházás keretén belül többek között átadásra került egy új szárazcsúszda-park, 

egy 300 négyzetméteres vizes  játszótér és megújult az állatsimogató is. 

Bővebben: http://kapos.hu/hirek/kis_szines/2016-06-22/szazmillios_fejlesztes_a_katica_tanyan.html 

 

HÍREK MAGYARORSZÁGRÓL 

 

Új adót vezetnek be a turizmusban 

 

„Jelentős, a turisztikai iparágat is érintő adócsökkentéseket fogadott el a kormány június 7-én, azonban 

egy új adónemet is bevezetnek a cégek számára – jelentette be Varga Mihály nemzetgazdasági 

miniszter. 

Varga Mihály az adótörvények elfogadását követően elmondta: 2017-ben kevesebb adót kell 

fizetnünk, az elmúlt 10 év legnagyobb áfacsökkentését hajtotta végre a kormány. 
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Ennek értelmében az Országgyűlés elfogadta a kormány jövő évre javasolt adócsomagját, amely 

többek között az éttermi étkezés áfáját 27-ről 18 százalékra mérsékli 2017-től, 2018-ban pedig ez az 

áfa várhatóan 5%-ra fog csökkenni. Bejelentették azonban, hogy 2018-tól 4%-os turisztikai fejlesztési 

hozzájárulást kell fizetniük a vállalkozásoknak, amely csak a turizmust értintő fejlesztési célra 

fordítható” 

 

Bővebben: http://www.turizmusonline.hu/belfold/cikk/uj_adot_vezetnek_be_a_turizmusban 

 

Megalakult a Magyar Turisztikai Ügynökség 

 

A Magyar Turizmus Zrt. átalakulásával  megalakult az MTÜ (Magyar Turisztikai Ügynökség), 

melynek új vezetője Guller Zoltán (korábban a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kuratóriumának 

elnöke és az Erzsébet program miniszteri biztosa),  a területért felelős kormánybiztos pedig Bienerth 

Gusztáv lett. Az MTÜ egy zártkörű részvénytársaság lesz, amely viszi tovább az Magyar Turizmus 

Zrt. feladatait, csak kibővülő hatáskörrel és lehetőségekkel. 

Bővebben: http://turizmus.com/fokusz/magyar-turisztikai-ugynokseg-a-kacsa-utcaban-1135421 

 

2017. január 1-től megszűnik az MVH 

 

„A Kormány 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozata szerint a Földművelésügyi Minisztérium 

irányítása alatt álló Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 2017. január 1-től 

megszűnik. A kormány határozata szerint az MVH feladatait a Miniszterelnökségnek, a 

Földművelésügyi Minisztériumnak, az államkincstárnak, és a kormányhivataloknak kell átvenniük 

2017. január elsejéig. Az átalakítás hosszú hónapokat is igénybe vehet, ami veszélyeztetheti a 

támogatások zökkenőmentes kifizetését. 

A kormányhatározat szerint az MVH kifizető ügynökségi feladatait a Magyar Államkincstár veszi át, 

miközben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alappal (EMVA) kapcsolatos feladatok a 

Miniszterelnökséghez, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alaphoz (EMGA) és a nemzeti 

agrártámogatásokhoz köthető teendők a Földművelésügyi Minisztériumhoz kerülnek. A hivatal 

megyei kirendeltségeit pedig a kormányhivatalokba olvasztják, a szakmai irányítás a 

Miniszterelnökséghez és a Földművelődésügyi Minisztériumhoz tartozik majd.” 

A kormányhatározat innen tölthető le. 

Bővebben: http://www.palyazatihirek.eu/videkfejlesztes/3199-2017-januar-1-tol-megszunik-az-mvh 

 

Új honlapon az Országos Kéktúra 

 

Teljesen megújult Országos Kéktúra honlapja. Az átláthatóbb struktúra könnyű eligazodást biztosít a 

felhasználóknak, akik egyszerűbben tudják megszerezni a legfontosabb információkat az útvonalról, a 

szakaszokról és a pecsételőhelyekről. 

Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/uj-honlapon-az-orszagos-kektura-1136498 

 

 

  

Pályázati ajánló 

Pályázat borászoknak 
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„Várhatóan meghirdetésre kerül a „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás hatékonyságának 

támogatása” című pályázati konstrukció. A maximálisan igényelhető támogatás 200 millió forint, a 

támogatási intenzitás 50%. A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. szeptember 12. napjától van 

lehetőség.  

Támogatható tevékenységek: 

A) 

1. Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, ill. habzó bor készítéshez, bor-, pezsgő-,illetve 

habzó bor kezeléshez, tároláshoz, érleléshez és kiszereléshez kapcsolódó új eszközök, gépek 

beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása vagy meglévő gépek, berendezések 

korszerűsítése, hatékonyabb berendezésre való váltása. 

2. A szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó üzemen belüli 

anyagmozgatáshoz és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz 

kapcsolódó új eszköz beszerzése. 

3. A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények létesítése. 

B)  

A borászati termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó 

fejlesztések támogatása. Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon 

csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság 

javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák.” 

Bővebben: http://www.palyazatihirek.eu/mezogazdasagi-palyazatok/3202-akar-200-m-forint-

boraszoknak 
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Programajánló 

 

Ökopark Bükkösd: 

 

- 2016.07.03.: Két lábbal a természetben – túra kicsiknek és nagyoknak a környék legszebb tájain 

- 2016.07.03-17: Angol nyelvi tábor gyerekeknek Pécs mellett, a Bükkösdi Ökoparkban 

- 2016.07.10: Gyerkőcös nap a felhőtlen szórakozásért 

- 2016.07.17: Kézműves kreatívkodás 

 14:00–16:00 WC papír guriga újrahasznosítása asztali tolltartóként, karkötőként és még aranyos 

állatkát és készíthetsz belőle! 

 Vendégünk Horváth Antónia, akivel elsajátíthatjátok a csuhéfonás mesterségét! 

- 2016.07.18-23: Bükkösdi lovastábor az Ökoparkban  

 Lovas táborunkba olyan 10 évesnél idősebb fiatalok jelentkezését várjuk, akik szeretik a lovakat és a 

természetet. A tábor résztvevői megismerkednek a lovaglás és a lovas sportok alapjaival. Naponta 

délelőtt és délután lovas program a csoport létszámától függően futószáras és karámos lovaglás. 

Kiegészítő programok: túrázás, lovas kocsikázás, csoportos vetélkedő (zsákban futás, kötélhúzás, 

íjászat, számháború, bálagurítás, tanyasi síverseny), tábortűz, szalonnasütés, éjszakai vadles, őshonos 

állatok etetése. 

- 2016.07.24: Galagonya sütödéje - kemencézés, sütögetés és játék 

- 2016.07.31: Kedvező kedvezmények napja 

 

Bővebb információk: www.okobukkosd.hu 

 

Reneszánsz Élménybirtok, Bikal: 

- 2016.07.02-2016.08.27: Bikali Nyári Fesztivál  

A nyár szépsége a fesztiválok és programlehetőségek sokféleségében rejlik. Klasszikus zene, 

hagyományőrzés, lovas színházi előadások, a tradíció és a modern elemek keveredése vár a Bikali 

Nyári Fesztiválon. Sőt, az idén még szállodai pihenést is nyerhetsz! 

 

o 2016. július 2., 16., 23., 30., augusztus 6. – Hófehér és a hét törpe 

A világhírű Grimm-mese életre kel musical formájában, lóhátról, kicsit új köntöst kapva a nagy 

hollywoodi sikerprodukciók mintáját követve. 

o 2016. július 9. – Mága Zoltán koncert 

A programsorozat második elemeként fellép az Élménybirtok színpadán a világhírű Mága 

Zoltán, akit a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar kísér. 

o 2016. augusztus 13. – Mátyás, az igazságos 

Közkívánatra idén újra bemutatásra kerül a Mátyás, az igazságos családi rockmusical előadás a 

Nemzeti Lovas Színház és a bikali Élménybirtok színészeinek és lovasainak előadásában. 

o 2016. augusztus 27. – Experidance Production – Gyöngyhajú Lány Balladája 

Az ExperiDance Production bemutatja a Gyöngyhajú lány balladája című Omega Musicalt 

Pozsgai Zsolt rendezésében, Román Sándor koreográfiájával. 

 

Részletek: http://elmenybirtok.hu/programok/bikali-nyari-fesztival-2016#ixzz4B4msxmF0 

 

Kékfestő Fesztivál, Nagynyárád: 

http://www.okobukkosd.hu/
http://elmenybirtok.hu/programok/hofeher-es-a-het-torpe
http://elmenybirtok.hu/programok/hofeher-es-a-het-torpe
http://elmenybirtok.hu/programok/maga-zoltan-koncert
http://elmenybirtok.hu/programok/maga-zoltan-koncert
http://elmenybirtok.hu/programok/matyas-az-igazsagos
http://elmenybirtok.hu/programok/matyas-az-igazsagos
http://elmenybirtok.hu/programok/experidance-gyongyhaju-lany-balladaja
http://elmenybirtok.hu/programok/experidance-gyongyhaju-lany-balladaja
http://elmenybirtok.hu/programok/bikali-nyari-fesztival-2016#ixzz4B4msxmF0


- 2016.07.30-31: Az idei évben tizenhatodik alkalommal rendezi meg hagyományos fesztiválját Dél-

Baranya egyik „ékköve” Nagynyárád. A történelmi színtérre, a mohácsi csatahelyre tekintő 

rendezvényhelyszín szabadtéri színpadján a hagyományoké a főszerep. A tradicionális zenék és 

táncok programjai között jut idő a fő helyi specialitás, a rétes kóstolgatására is. A távoli vidékekről 

érkező vendégsereg a sok élmény közben rácsodálkozhat egy nagy hagyományú kézműves 

mesterség, a kékfestés múltjára, termékeire és szerencsére a ma is élő értékeire. 

 

Bővebb információ: http://www.utazzitthon.hu/xvii-orszagos-kekfesto-fesztival-nagynyarad-   

23548.html 

 

Pécs város több pontján: 

 

- 2016. július 1-3.: Zsolnay Fényfesztivál 

„Pécs városa 2016 nyarán indítja útjára legújabb, szemkápráztató kezdeményezését, a Zsolnay 

Fényfesztivált.Július első hétvégéjén a kikapcsolódni vágyókat tematikus, összművészeti fesztivál 

várja, amely a város majd 2000 éves múltjának lenyűgöző hagyatékát a fantázia világával szövi össze, 

színes programjával az impozáns múlt és egy elképzelt jövő határán játékra és gondolkodásra sarkall, 

értéket közvetít, szórakoztat, és gyönyörködtet. 

 

Napközben a belváros a múlt históriáinak, hangulatainak életre keltéséhez ad hátteret, élmények várnak 

a nevezetes történelmi helyszíneken, köztereken és eldugott utcácskákban egyaránt. 

 

Kulturális kalandok kavalkádja várja az érdeklődőket, színészek, zenészek, különleges utcai mulattatók 

és vásározók kínálják alkotásaik legjavát. A misztikus ókeresztény sírkamrák, az első magyarországi 

egyetemet bemutató épületegyüttes, a törökkori emlékek és az újjászületett Zsolnay családi- és 

gyárépületek mind-mind megelevenednek a fesztiválon, és korhű hangulatokkal, produkciókkal, 

látnivalókkal népesülnek be. 

 

Ahogy az éj leszáll, egy másik világba csöppen a fesztivál közönsége, ahol a képzelet veszi át a 

főszerepet. Fényárba borul a belváros, az álló és mozgó fényfestészeti remekek, fényépítmények és 

fényinstallációk között újra érdemes felfedezőútra indulni. A lenyűgöző hangulatú, háromezer fős 

szabadtéri színpad világsztárokat felvonultató koncertjei, a mediterrán hangulatú utcákon felépülő új 

cirkuszi és utcaszínházi produkciók, a városlakók bevonásával létrehozott közösségi fényalkotások 

életre szóló élményt varázsolnak a pillanatokból, amelyeket együtt élhetünk át Pécsett, július első 

hétvégéjén.” 

 

Bővebben: http://www.pecsprogram.hu/program/Zsolnay_Fenyfesztival_2016 

 

Szentlőrinc, Vásártér: 

- 2016. július 9.: Termelői és kézműves vásár 

 

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