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Kedves Tagtársak! 

-  Amennyiben adataikban bármilyen változás történik (vendégház honlapcíme, e-mailcím, 

telefonszám stb.), kérjük, jelezzék az info@baranyavidek.hu e-mailcímen vagy a 70/413-8018-as 

telefonszámon. 

- Tagdíjbefizetésüket a 2016-os évre csak abban az esetben tudjuk lekönyvelni, ha az előző években 

rendezve volt a tagdíj.  

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

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

Köszönjük! 

Falusi életmód iskola 

A Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület 2013-ban indította útjára „Falusi életmód 

iskola” programját, melynek során iskolákba kitelepülve mutatjuk be a hagyományos ételkészítés 

folyamatát. A jelenlévők meg is kóstolhatják a finomságokat és a végén egy érzékszervi minősítés 

során értékelik a termékeket. A program célja, hogy értő és igényes, valamint motivált fogyasztókat 

neveljünk a helyi termékek jövőbeli piacának kiszélesítésére, főként a városi iskolás korcsoportok 

megnyerésével. Most bővítettük a lehetőségeket és már nem csak iskolákba tudjuk elvinni a 

programot, hanem a Levendula Porta és Pajtaszínházzal együttműködve egy gyönyörű környezetben, 

Orfűn is igénybe lehet venni szolgáltatásunkat. A program szórólapját hírlevelünkhöz csatoltan 

küldöm. 

Őstermelőknek 

Új rendelet lépett érvénybe a mezőgazdasági őstermelői igazolványokkal kapcsolatban 2016. január 1-

től. Még egyszer küldjük az ezzel kapcsolatos linket: 

http://www.nak.hu/hu/kamara/kamarai-hirek/3619-uj-mezogazdasagi-ostermeloi-igazolvanyokrol-

szolo-rendelet-lep-hatalyba-2016-januar-1-jen 

 

Fontos időpont közeleg az őstermelői igazolványokkal kapcsolatban 

2016. év március 20-ig mindenképpen jelenjenek meg a falugazdászoknál azok az őstermelők is 

igazolvány érvényesítés céljából, akik 2016. évre hatályos igazolvánnyal rendelkeznek, - pl. kiváltás 

éve 2014. vagy 2015. év volt - de még nem rendelkeznek 2016. adóévre vonatkozó értékesítési 

betétlappal. A március 20-ig terjedő ügyintézési határidő betartása nagyon fontos azért, hogy az 

őstermelő igazolványa és a hozzá tartozó értékesítési betétlap a szabályoknak megfelelően 

jogfolytonosan, 2016. január 1-től biztosítsa a folyamatos őstermelői státuszt. 

Bővebben: http://www.nak.hu/hu/kamara/kamarai-hirek/3690-tajekoztato-az-uj-ostermeloi-

igazolvanyrol 
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A FALUSI- ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK (FATOSZ) 

HÍREI 

 
A FATOSZ 1 pulttal a Magyar Turizmus Zrt. standján lesz jelen. 

A  pultban a FATOSZ Iroda gyakornokai és alelnökei  lesznek , de természetesen a megyék és 

tagjaink szóróanyagit várjuk, azt kiajánljuk, kitesszük ,ami pedig megmarad, azt behozzuk az irodába. 

A Magyar Turizmus Zrt. központi standjának helye: 

·         Hungexpo Vásárközpont, „A” pavilon, 209A stand  

 

A kiállítással kapcsolatos egyéb hasznos információk: 

·         A kiállítás honlapja: http://utazas.hungexpo.hu/ 

·         Március 3-4. (csütörtök-péntek) - szakmai napok, március 5-6. (szombat-vasárnap) - 

nagyközönségi napok 

·         A kiállítás minden nap 10:00 – 18:00 óra között tart nyitva . 

 A FATOSZ mindössze 2 db belépő jeggyel fog rendelkezni , így senkinek sem tudunk belépőjegyeket 

biztosítani. 

 

 

HÍREK A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBÓL 
 

Kreatív kulturális alkotótereket adtak át Pécsett 

„A tehetséggondozást elősegítő két új kulturális alkotóteret adtak át 2016.02.19-én a baranyai 

megyeszékhelyen működő Pécsi Kulturális Központban (PKK). 

A 2001 óta működő pécsi Apolló Kulturális Egyesület Weöres Sándor költőről elnevezett - jelenleg 

mintegy 2300 kötetből álló - könyvtárat és kreatív alkotóteret, valamint egy zeneszobát hozott létre, 

amelyet Keresztény Béláról, a pécsi Szélkiáltó együttes 2014-ben elhunyt tagjáról neveztek el.” 

Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/kreativ-kulturalis-alkototereket-adtak-at-pecsett-1134160 

 

A Dráván folytatja az Akali vízibusz 

Végre a megfelelő időjárási körülményeknek köszönhetően hajózhatóvá vált a Sió csatorna, és így a 

Balatoni Hajózás Zrt. el tudta küldeni az Akali nevű, 90 személyes vízibuszát Barcsra, melyet az 

önkormányzat vásárolt meg turisztikai célokra. A turisták a Dráván hajókázhatnak vele a Duna-Dráva 

Nemzeti Park területén. Az ünnepélyes átadó március 26-án lesz. Ekkor láthatja először a közönség. 

Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/a-dravan-folytatja-az-akali-vizibusz-1134071 

Elektromos bringák az Ős-Dráván 

„A Zöld Kerékpár Turisztikai Nonprofit Kft., az intelligens kerékpár kölcsönző rendszer üzemeltetője 

szakmai konferenciát rendezett Harkányban február 10-én, melynek témája az Ős-Dráva több 

településén elhelyezett elektromos hajtású kerékpárok beillesztése volt a térség turisztikai életébe. 
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A cél egy olyan elektromos kerékpáros turisztikai hálózat megteremtése, mely egységes vonzerőt 

teremt a bel- és külföldi turisták számára. A megvalósítás a térség turisztikai résztvevőivel 

együttműködve fejlődhet igazán, ezért a közeljövőben kiterjedt partnerségi kapcsolatok építésbe kezd 

a Zöld Kerékpár csapata. Partneri körökbe potenciálisan beletartozhatnak a régió szállodái, 

vendéglátói, kistermelői, turisztikai látványossággal rendelkező települései és turisztikai egyesületei.” 

Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/elektromos-bringak-az-os-dravan-1134038 

 

Pályázati ajánló 

Hírlevelünkhöz csatoltan küldjük a FATOSZ által összeállított pályázati anyagot. 

 

Programajánló 

Reneszánsz Élménybirtok, Bikal 

- 2016.március 5, 19: Tavaszi standard program 

- 2016. március 12: Március 15. ünnepi program 

- 2016. március 26: Húsvétváró 

- 2016. március 27: Évadnyitó Húvsvétvasárnap 

- 2016. március 28: Húsvét hétfő 

Bővebb információ: www.elmenybirtok.hu 

 

Ökopark Bükkösd:  

- 2016.03.06 14:00: Nőnapi Piknik 

- 2016.03.19 9:30: Szezonnyitó lovasnappal 

- 2016.03.27: Tojáskereső vasárnap 

-  2016.03.27 - 2016.03.28.: Rackás napok a Galagonya Étteremben 

Bővebb információ: info@okobukkosd.hu 

 

Katica Tanya, Patca: 

-  2016.03.05 - 2016.03.06. (10:00-18:00): Népi játékos hétvége 

-  2016.03.12 - 2016.03.15. (10:00-18:00): 1848-ra emlékezünk 

- 2016.03.19 - 2016.03.20. (10:00-18:00): Mesterségek napja: tojásfestés Noé Kornélia népi 

iparművésszel 

- 2016.03.24 - 2016.03.25. (10:00-18:00): Tavaszi szünet 

- 2016.03.26 - 2016.03.27. (10:00-18:00): Húsvét és tavaszváró napok 

-  2016.03.28 - 2016.03.29. (10:00-18:00): Tavaszi szünet 

Bővebb információ: www.katicatanya.hu 

 

Kodály Központ – Pécs programjai: 

- 2016.03.03. 10:00: Pannon Filharmonikusok: Még1esély! 

    A Pannon Filharmonikusok támogatásával a zene tényleg mindenkié lehet! 

- 2016.03.03. 19:00: Pannon Filharmonikusok: Horizont 

     Rézfúvós hangszerek a barokk és a klasszika időszakából 

    2016.03.08. 16:00: Pannon Filharmonikusok: Babzsák VII. 

     A legkisebbekre szabott játékos zenei program 
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- 2016.03.08. 19:00: A Pécsi Vonósok 40 éves jubileumi koncertje 

     Vendégszólista és koncertmester Rolla János hegedűművész. 

- 2016.03.12. 19:00: Zorán – Mindig másképp 

     Zorán – ahogy megszokhattuk...  

     Zorán – ahogy még sosem: vonósnégyessel 

- 2016.03.15. 19:00: Pannon Filharmonikusok: Ünnepi díszhangverseny 

     Hangverseny tavaszi nemzeti ünnepünk alkalmából  

- 2016.03.19. 18:00: Pannon Filharmonikusok: Holdbéli tánc 

     Modernitás és fuvola 

- 2016.03.24. 20:00: Pannon Filharmonikusok: Stabat Mater – húsvéti ünnepi hangverseny 

     Tavaszi hangverseny a Pannon Filharmonikusokkal 

- 2016.03.26. 15:30, 17:00: Pannon Filharmonikusok: Csigaház VII. – Bőgő masinák 

     A ház rezidens zenekarának délutáni zenei foglalkozásai 

- 2016.03.29. 19:00: Lesz még egyszer 

     Bródy János koncert a Kodály Központban 

 

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

 

 

Zsolnay Kulturális Negyed: 

- 2016.03.04. 19:00: Bartók emlékére – Versek a kóruszenében  

    A Mecsek Kórus koncertje 

    Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem 

- 2016.03.05-06. : Pécsi Csokoládé Karnevál – 2016 

    Kézműves csokoládék vására, előadások, gyerekprogramok.  

    Itt minden a csokoládéról szól! 

    Helyszín: Zsolnay Negyed – Pécsi Galéria m21 

- 2016.03.08. 18:00, 20:00: Bödöcs Tibor önálló estje 

    Sokak kedvence önálló estjével ismét Pécsett – ezúttal dupla előadással! 

    Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem 

- 2016.03.10. 20:00: Metronóm Jazz Klub: Gayer Mátyás Trió feat. Hofecker Dániel és Komjáti Áron 

    Hamisítatlan pécsi All Stars a Metronóm Jazz Klub vendége... 

    Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem 

- 2016.03.11. 19:00: Lord koncert 

     A rock örök! 

     Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem 

- 2016.03.18. 21:00: Kiscsillag koncert 

Egy vérbeli Kiscsillag koncert az E78 színpadán! 

- 2016.03.19-20: Húsvétváró a Zsolnay Kulturális Negyedben 

     Kézműves foglalkozástól a színházon és zenén át a képzőművészetig – mindezt a húsvét jegyében! 

- 2016.03.30. 19:00: A Zsolnay Színház bemutatja: Kecskeméti Katona J. Színház – T. Williams: 

Macska a forró bádogtetőn 

     Amerikai családi dráma 

     Rendező: Zsótér Sándor 

     Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem 

 

Bővebben: http://www.zsn.hu 
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