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 „Gasztrosuli” a Zsolnay Negyedben 

Februárban kezdetét vette a Zsolnay Negyedben Gasztrosuli programunk a ZSÖK-kel együttműködve. 

Első alkalommal mézeket kóstolhattak az érdeklődők Nagy István magyarsarlósi méhész segítségével. 

Április 1-én a Húsvét közeledtével sonka bemutatót és kóstolót tartunk majd a Herkules Műhelyben, 

ahol az érdeklődők a jelenlévő szakemberekkel együtt értékelhetik érzékszervi minősítés keretében a 

termékek megjelenését, állagát, textúráját, színét és illatát, valamint ízét.   

Kedves Tagtársak! 

A FATOSZ új honlapján - www.falusiturizmus.eu a vendégházak adatainak felvitele és javítása 

folyamatosan zajlik. Ezúton kérjük tagjainkat, hogy ellenőrizzék le a megjelenést az oldalon. 

Amennyiben változtatásokat szeretnének eszközölni, legyenek szívesek jelezni (info@baranyavidek.hu 

vagy 70/413-8018) és a hibákat ki fogjuk javítani. 

 

Figyelem! 

 A 2017. évi tagsági díj befizetési határideje 2017. március 30. Kérjük azokat, akik még idén nem 

rendezték tartozásukat, legyenek szívesek a fenti határideig pótolni. Minden tagunknak küldtünk ki 

információkat a tagdíj befizetésének módjáról.  

Köszönjük! 

 

Megjelent klasztertagunk, Császár Levente legújabb könyve 

GARABONCIÁSOK KÖNYVE 

Bikal meséje 

A fenti címen jelent meg Császár Levente legújabb mesekönyve. Az illusztrációt Kő Boldizsár 

grafikusművész készítette, valamint archív és mai fotók színesítik a könyvet. A mesét Bikal Község 

Önkormányzata jelentette meg. 

Bikal története egy hosszabb lélegzetvételű, összefüggő mesenovella, amely 22 fejezetből áll, s melynek 

középpontjában egy garabonciás áll. A fejezetek önállóan is élvezhetőek, minden fejezet végén lezárul 

az aktuális cselekményt. A sztori valamikor az 1840-es évek elején indul és közel félszáz esztendőt ölel 

fel.  

 

http://www.falusiturizmus.eu/
mailto:info@baranyavidek.hu


A szerző az íráshoz a település monográfiáját használta alapnak, de az adatgyűjtés során a személyes 

interjúk is érdekes adalékkal szolgáltak, nem is beszélve a Puchner örökség jelentőségéről. A történet 3 

db, közel azonos nagyságú egységre lett felosztva. Az elsőben megismerjük Bikal múltját és a főbb 

szereplőket. A másodikban elkalandozunk a Mecsekbe. A harmadik részben pedig tanúi leszünk a 

garabonciás ténykedéseinek Bikalon és a környező településeken. Tulajdonképpen a dolgot úgy is fel 

lehet fogni, hogy a mese a Hegyhát meséje, melynek – a garabonciás közreműködésének köszönhetően – 

Bikal áll a középpontjában. 

A magyar néprajzi lexikon a garabonciások tanítása kapcsán csak azt jegyzi le, hogy 13 iskolát kellett 

elvégezniük egy távoli országban, de hogy ezek melyek, arról nem esik szó. Az író tett egy próbát, és 

megpróbálta megfogalmazni ezeket az iskolákat, de ehhez „átruccant” a Mecsekbe, aminek több oka 

volt: elsősorban Mágocs és Bikal között az útról gyönyörű panoráma képet mutat a hegy vonulata, mint 

egy távoli, egzotikus ország; másodjában a Hegyhát a Mecsekről kapta a nevét (hegyek háta mögötti); 

harmadízben az adatközlők is kissé irigykedtek a Mecsek természeti szépségeire és mondavilágára. A 

garabonciás többi, általános dolgaiban a szerző hűen követte a néprajzi leírásokat (foggal születik, 

aludttejet kér, jégesőt hoz, felhőn jár, sárkányokat szelídít, bika képében jelenik meg, stb…), még egy 

vonalas néprajzos szemében is megállhatja a helyét.  

A 60 oldalas, keménytáblás borítóval ellátott, gazdagon illusztrált míves kiadvány ára: 2.500 Ft. 

(A könyv után a csaszarlevente61@gmail.com email címen, vagy a 30/420-4629 telefonszámon lehet  

érdeklődni.) 

 

„Megnéztem a hegyeket, kívülről-belülről. Tudom, mi van fent és mi van lent. Melengetett izzó tűz, 

hűsített jeges víz. Simogatott a szél, ringatott a föld. Szót értettem ördöggel és vigyázott rám angyal. 

Sellő volt a játszótársam, mérgesítettem boszorkát. Hallottam a múlt szavát és láttam a jövendő képeit. 

Cimboráltam sistergő villámmal és fújtattam hegyes szarvú bikaként. Szívtam bódító pipát és hallgattam 

kobzosok muzsikáját. Nincs olyan lény a messzi nagyvilágban, és azon is túl, akinek bele ne mernék 

nézni a szemébe.” /Részlet a meséből/ 

 
 

Szívesen fogadjuk hírlevelünkbe a Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület tagjainak 

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

 

FATOSZ HÍREI 
 

FATOSZ honlap – www.falusiturizmus.eu 

 

2017. február 9-én a FATOSZ budapesti irodájában a megyei szervezetek munkatársai részt vettek egy 

képzésen, ahol elsajátították a weboldal felületének kezelését, hogy a jövőben gördülékenyen tudják az 

adott megye adatbázisát karbantartani. A működésből eredő hibákat a fejlesztők próbálják minél 

hamarabb kijavítani. 
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"Lehetőségek a falusi turizmusban" 70 órás felnőttképzés indulása 

FATOSZ 2017-ben az új felnőttképzési rendelet elvárásainak megfelelően, képzésindítási eljárás során, 

képzés indítási engedélyt kapott  "Lehetőségek a falusi turizmusban" c. képzésre. 

A képzés célja a falusi szállásadók aktuális gazdasági, szakmai, gyakorlati ismereteinek bővítése, a 

gyors változások követése a falusi turizmus piacán. 

A képzés helyszíne:  Budapest 

Várható kezdési időpont: 2017. március 25. 

A képzés tartama: 70 óra, mely maximum 5 hétvégi időpontot jelentene.  

Összege: 68 500 Ft 

Ha bármilyen kérdés felmerülne a képzéssel kapcsolatban, e-mailen keresztül az:  

info@falusiturizmus.hu címen vagy telefonon: +36 1 352 9804 kaphatnak választ. 

Budapest után vidéken is szeretnénk a jövőben megszervezni a képzést, ezért várjuk azok előzetes 

jelentkezését (info@baranyavidek.hu vagy 70/413-8018), akik szeretnének részt venni Pécsen a 

FATOSZ tanfolyamán.   

Jelentkezés a budapesti képzésre: 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0W_PoVrMqDfDjKYeMX8O5mVlfQYfgp 

Bővebben: 

http://www.fatosz.eu/lehetosegek+a+falusi+turizmusban+70+oras+felnottkepzes+indulasa.html 

 

 „Vidéki örökségeink a Kárpát-medencében ” 

 

Ezzel a címmel szervez konferenciát a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége és a Budapesti 

Gazdasági Egyetem 2017. március 24. -én. A konferencia célja segíteni a falusi turizmusban 

tevékenykedő vállalkozásokat a falusi turizmusban rejlő lehetőségek jobb kiaknázására, a képző 

intézményeknek lehetőséget biztosítania ezen a területen összegyűlt tudás átadására az 

intézményrendszerben dolgozóknak hozzájárulni a döntések megalapozására. 

Helyszín: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11. IV –es előadó 9 órától 

 

A részletes programot levelünkhöz csatoltan olvashatják. 

  

 

HÍREK MAGYARORSZÁGRÓL 

 

Információ az őstermelői igazolványhoz tartozó betétlap kiadásáról 

„A NAK felhívja azon őstermelők figyelmét, akik 2016. január 1-jét követően váltottak ki őstermelői 

igazolványt vagy 2016-ban cserélték le korábbi, papíralapú, barna színű igazolványukat, hogy 

amennyiben nem rendelkeznek a 2017-re érvényes értékesítési betétlappal, úgy azt – az őstermelői 

jogviszony folytonosságának sérülése nélkül – 2017. március 20. napjáig igényelhetik.” 

 Bővebb információ: http://www.nak.hu/szolgaltatasok/tagoknak/24-tagsagi-tudnivalok/92904-

informacio-az-ostermeloi-igazolvanyhoz-tartozo-betetlap-kiadasarol 

 

Az Európai Év Fája címért versenyez a Jászai Mari téri platán 

Tavaly a  a bátaszéki molyhos tölgy  több mint 72 ezer szavazattal nyert, idén pedig a magyarországi Év 

Fája verseny győztese, a Jászai Mari téri platán lehet az Európai Év Fája. A verseny célja, hogy felhívja a 
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figyelmet a fák és az emberek közötti kapcsolatok fontosságára, a fák természeti és kulturális örökségben 

betöltött szerepére.    

Bővebben: http://turizmus.com/desztinaciok/az-europai-ev-faja-cimert-versenyez-a-jaszai-mari-teri-

platan-1149746 

 

Természetvédelmi területek újulnak meg 

Négy, országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló vizes élőhely Fejér megyében, a Velencei-

tavi Madárrezervátum Természetvédelmi Terület, a Dinnyési Fertő Természetvédelmi Terület, a Sárréti 

Tájvédelmi Körzet és a Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet újul meg a bruttó 530 millió forintos 

támogatásból.  

Bővebben: http://turizmus.com/desztinaciok/termeszetvedelmi-teruletek-ujulnak-meg-1149741 
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Programajánló 

Ökopark, Bükkösd: 

- 2017.03.25.: Szezonnyitó 

 Egész nap családi rendezvényekkel, kirakodóvásárral várjuk vendégeinket! 

 

Bővebben: www.okobukkosd.hu 

 

Reneszánsz Élménybirtok, Bikal: 

 

- 2017.03.15.: Ünnepi program  

Bővebben: https://elmenybirtok.hu/programok/marcius-15-unnepi-program 

- 2017. március 25. Színházi világnap az Élménybirtokon 

Bővebben: https://elmenybirtok.hu/programok/szinhazi-vilagnap-az-elmenybirtokon 

- 2017.04.01.: Bolondok napja 

Bővebben: https://elmenybirtok.hu/programok/bolondok-napja 

Bővebben: www.elmenybirtok.hu 

 

Kistermelők Háza, Szentlőrinc: 

 

- 2017.03.11. 8:00-12:00: Termelői és kézműves vásár 

Bővebben: https://www.programturizmus.hu/ajanlat-szentlorinci-vasar.html 

 

 

Zsolnay Kulturális Negyed: 

 

- 2017.03.04. 10:00: Cini-cini muzsika 

Csecsemőszínház hároméves korig 

Helyszín: Zsolnay Negyed – Bóbita Bábszínház 

- 2017.03.04. 16:00: Dzsungelmese, avagy Kisoroszlán keresi a sörényét 

Bábjáték négyéves kortól 

Helyszín: Zsolnay Negyed – Bóbita Bábszínház 

- 2016.03.04. 20:00: PásztorHóra Moldvai Táncház 

Egész estés Moldvai Táncház tánctanítással 

E78 - Koncertterem 

- 2017.03.10. 21:00: Lord koncert 

19.00 kapunyitás 

20.00 előzenekar: C.S.I.T  

21.00 LORD 

E78 - Koncertterem 

- 2017.03.12. 19:00: Tavaszi eső – Golestan koncert 

A tél szürkesége után a varázslatos dallamok hallatán ébred hosszú álmából a világ... 

E78 - Koncertterem 
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- 2017.03.23. 20:00: Metronóm Jazz Klub: Juhász Márton 5tet feat. Byron Wallen 

Juhász Márton ezúttal szuperszonikus zenei nagyágyúkkal veszi be az E78 bástyáit – és remélhetőleg a 

közönség szívét is! 

E78 - Koncertterem 

 

Bővebben: http://www.zsn.hu 

 

Kodály Központ, Pécs: 

 

- 2017.03.07. 19:00: Fenyő Jubileum 2017 

Fenyő 70! 

- 2017.03.09. 19:00: Pannon Filharmonikusok: Rapszódia és Akiko 

Az est főszereplője a japán hegedűművész Akiko Suwanai 

- 2017.03.14. 16:00: Pannon Filharmonikusok: Babzsák VII. 

A legkisebbekre szabott játékos, zenei program 3 éves korig.  

- 2017.03.15. 19:00: Pannon Filharmonikusok: Ünnepi díszhangverseny 

Vezényel: Erdélyi Dániel 

- 2017.03.18. 15:30, 17:00: Pannon Filharmonikusok: Csigaház VI. – A reggeli trombita-show 

A legkisebbekre szabott játékos, zenei program 3 éves korig.  

- 2017.03.25. 18:00: Pannon Filharmonikusok: A Királyfi és Pulcinella tánca 

Az évadnyitó Pannon Filharmonikusok-koncert folytatása Sztravinszkij és Bartók  

műveivel 

- 2017.03.27. 19:00: A Szólista a főnök  

Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara 

Hisako Kawamura – zongora 

Karmester: Vásáry Tamás 

- 2017.03.28. 18:30: Gary Chapman – Az 5 szeretetnyelv 

Az öt szeretetnyelv megalkotója, Gary Chapman Pécsre látogat! 

- 2017.03.31. 19:00: Faust, az elkárhozott  

A Pécsi Balett / Dubrovay László táncdrámája két részben 

 

Bővebben: www.kodalykozpont.hu 
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