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A DÉL-DUNÁNTÚLI FALUSI TURIZMUS 

KLASZTER HÍREI 

     
A Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület közgyűlése 

 

2016. május 24-én, kedden tartotta rendes éves közgyűlését a Baranya Megyei Falusi Turizmus 

Közhasznú Egyesület Pécsett, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tanácstermében. Először Turós 

Izabella, a NAK megyei igazgatója köszöntötte a résztvevőket, majd Dr. Szabó Géza, az egyesület elnöke 

rátért a napirendi pontok áttekintésére. 

A jelenlévők egyhangúan elfogadták a 2015. évi pénzügyi és szakmai beszámolót, a mérleget és a 

közhasznúsági jelentést (a mérleg és a közhasznúsági jelentés a honlapunkon megtekinthető az alábbi 

linken: http://www.baranyavidek.hu/static/upload/documents/baranyavidek/adozas/obhgepi-pk-142-

1398843514300-1-1-143024970451.pdf), valamint elfogadták a 2016. évi pénzügyi és szakmai terveket. 

 

Egy külön napirendi pontként került sor az egyesületet érintő fontosabb témák megvitatására.  Az 

ellenőrzőbizottsági tagok közül  Szeledi Katalin lemondott posztjáról, így a jelölőbizottság javaslata után 

Szakácsné Fehérváry Erzsébetet szavazták meg a jelenlévők a megüresedett pozíció betöltésére, aki már 

évek óta aktívan segíti egyesületünk tevékenységét és tagja A Mecsek-Nyugat Falusi Vendéglátónak 

Egyesületének. 

 

Ezután született döntés a tagdíjak emeléséről. Ennek kiváltó oka az egyesületünk által a FATOSZ-nak 

fizetendő  éves tagdíj jelentős megemelkedése 2017. január 1-től.  A közgyűlés megszavazta az emelt 

tagdíjak alábbi összegeit, melyek 2017. január elsejétől lépnek életbe: 

- magánszemélyek részére: 8.000,- Ft/év, 

- egyesületek, nonprofit szervezetek: 15.000,- Ft/év, 

- egyesületek tagokkal: a 15.000,- Ft alapdíjon felül plusz 2.000,- Ft/fő /év, 

- vállalkozások, cégek: 30.000,- Ft/év. 

 

A klasztertagok tagdíjai is emelkednek 2017. január elsejétől: 

- 50 milllió forint bevétel alatt 30.000,- Ft/év, 

- 50-100 millió forint bevétel között 50.000,- Ft/év, 

- 100 millió forint bevétel fölött 90.000,- Ft/év lesz a fizetendő klasztertagsági díj. 

 

A 2016. évi tagdíjak befizetési határideje 2016.03.31-én lejárt. Amennyiben szeretnék tagságukat 

továbbra is fenntartani és még nem rendezték a díjakat, kérjük, minél előbb pótolják a hiányosságot. 

Számlaszámunk: Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület 71800264-16061200 

 

Köszönjük! 

 

 
 

Szívesen fogadjuk hírlevelünkbe a Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség tagjainak 

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

http://www.baranyavidek.hu/static/upload/documents/baranyavidek/adozas/obhgepi-pk-142-1398843514300-1-1-143024970451.pdf
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A FALUSI- ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK (FATOSZ) 

HÍREI 

 
FATOSZ közgyűlés 

 

A FATOSZ 2016. május 18-án tartotta éves közgyűlését, melynek főbb témakörei a következők 

voltak: 

o a szövetség szakmai és pénzügyi beszámolója a 2015-ösévre 

o a szövetség 2016. évi szakmai és pénzügyi terve 

o a szövetség alapszabályának módosítása a törvényi szabályozásoknak megfelelően 

o tagdíjemelés. 

 

A FATOSZ ülésén résztvevő küldöttek több mint 3 órás vita után megegyeztek abban, hogy a tagdíj 

emelése elkerülhetetlen. A megemelt tagdíj mértéke bekerül a szövetség új alapszabályába és 2017. 

január 1-től lép hatályba.  

 

A megyei szervezetek 1 éves tagsági díja a következőképpen fog alakulni: Minden megyei szervezet 

alapdíjként befizet 100.000,- Ft-ot, ehhez jön hozzá a megyei tagsággal rendelkező falusi szállásadók 

után fizetendő 1.000,- Ft személyenként, melynek maximális korlátja 100.000,- Ft. Ennek értelmében 

a Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület a jövő évben 200.000,- Ft tagdíjat köteles 

befizetni a FATOSZ számára.  

 

 

Személyi változások a FATOSZ-nál 

 

2016. június 1-től új irodavezetője van a FATOSZ-nak. Baksa Barbara tölti be ezt a pozíciót, aki most 

veszi át a feladatokat Zala Andreától.  

 

Elérhetőségei:  

E-mail: fatoszirodab@gmail.com 

Tel: 06/20-345-1540 

 

 

HÍREK A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBÓL 
 

Átadták az új pécsi állatkertet 

Két év után újra megnyitotta kapuit a pécsi állatkert. Az ünnepélyes megnyitót 2016. május 20-án, 

pénteken tartották, szombattól pedig a nagyközönség is birtokba vehette a megújult létesítményt és 

megismerkedhetett az állatkert régi és új lakóival. A beruházás 1,8 milliárd forintba került. 

Bővebben: http://turizmus.com/fokusz/atadtak-az-uj-pecsi-allatkertet-1135938 

Elkészült a Zrínyi Miklós-Szigetvár 1566 emlékév programja 

mailto:fatoszirodab@gmail.com
http://turizmus.com/fokusz/atadtak-az-uj-pecsi-allatkertet-1135938


2016 a szigetvári vár ostromának 450. évfordulója. Ez alkalomból összeállították a Zrínyi Miklós – 

Szigetvár 1566 emlékév programját, melyben szerepel többek között szobor- és emlékműavatás 

Szigetváron és Pécsett, tudományos konferencia és a meghívott nemzeteket bemutató tematikus napok. 

„A Magyar Közlöny márciusban számolt be arról, hogy a magyar kormány félmilliárd forintot szán a 

Zrínyi Miklós-Szigetvár 1566 emlékév megrendezésére, és további 580 millió forintot költ a szigetvári 

várnak, az emlékév hivatalos helyszínének fejlesztésére.” 

Bővebben: http://turizmus.com/fokusz/elkeszult-a-zrinyi-miklos-szigetvar-1566-emlekev-programja-

1135892 

Pécs - Újabb Guiness rekord 

„Pécs május 13-án megdöntötte a virágültetési rekordot, ugyanis a Viktória utca, a Maléter Pál út és a 

Krisztina tér által határolt területen egyszerre több mint 1500 pécsi ültetett el 16 ezer tő virágot, ráadásul 

rendkívül gyorsan.” 

http://www.pecsma.hu/pecs-aktual/pecs-guinness-rekordot-dontott/ 

 

HÍREK MAGYARORSZÁGRÓL 

 

Restaurálják a Feszty-körképet 

 

21 évvel ezelőtt adták át az újjászületett Feszty-körképet a látogatóknak. A Feszty Árpád festette, „A 

magyarok bejövetele" c. monumentális festményt 1995 után újra restaurátorok szépítik. A munkálatok 

augusztus végén fognak befejeződni.  

A felújítási munkálatok ideje alatt tematikus napokat tervez az Emlékpark, amelyek során a Látogató a 

munkálatok kulisszatitkairól is hallhat a restaurátorok tolmácsolásában. A tematikus napok pontos 

időpontjairól a későbbiekben az Emlékpark hivatalos oldalán, a www.opusztaszer.hu oldalon 

olvashatnak. 

Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/restauraljak-a-feszty-korkepet-1135551 

 

Pályázati ajánló 

 

Magyar kézművesség  - 2016 valamint Menyegző és kézművesség pályázat 

Kettős tematikájú, nyílt pályázatot hirdet tárgyalkotók számára a Magyar Kézművességért Alapítvány. 

A pályázaton hazai és határon túli alkotók maximum 3 olyan alkotással vehetnek részt, amelyek 

természetes alapanyagokból, kézműves technikával készültek.  

Regisztrációs határidő: 2016. június 15.  

Nevezési határidő: 2016. június 18. 

http://turizmus.com/fokusz/elkeszult-a-zrinyi-miklos-szigetvar-1566-emlekev-programja-1135892
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A részletes felhívás az alábbi linken érhető el: http://www.amka.hu/cikkek/magyar-kezmuvesseg---

2016-valamint-menyegzo-es-kezmuvesseg/palyazati-felhivas---magyar-kezmuvesseg---2016-valamint-

menyegzo-es-kezmuvesseg.html 

Elérhető a pályázati portál a családi házak felújítását támogató pályázathoz 

„Elkészült az Otthon Melege Program keretében meghirdetett családi házak energiahatékonyságának 

növelését célzó alprogram pályázati honlapja. 2016. július 1-jétől pályázatot benyújtani kizárólag ezen 

az oldalon keresztül lehetséges ügyfélkapus regisztrációval rendelkező magánszemélyek részére. 

Pályázni kizárólag a https://csaladihaz2016.nfsi.hu/ oldalon lehetséges, ahol 2016. július 1-jétől az 

ügyfélkapus regisztrációval rendelkező magánszemélyek nyújthatják be támogatási kérelmüket a 

rendelkezésre álló forrás kimerüléséig. Az alprogrammal kapcsolatos további tájékoztatás a pályázati 

felületen történik, ahol aktualizálva érhető el a Pályázati Felhívás, a Pályázati Útmutató és annak 

mellékletei, továbbá a szükséges tájékoztató dokumentumok.” 

 

Bővebben:  http://www.palyazatihirek.eu/energiatakarekossag/3159-elerheto-a-palyazati-portal-a-

csaladi-hazak-energetikai-korszerusitesere 

Közvetlenül elnyerhető uniós források – megújult tájékoztató honlapok 

„A Magyar Fejlesztési Központ (MFK) továbbfejlesztette könnyen átlátható és egyszerűen kezelhető 

online felületeit. A jelenleg is több mint 100 nyitott pályázatot rendszerezetten ismertető 

www.palyazatokmagyarul.eu honlapon a színnel és betűkombinációval jelölt témakategóriák száma 

megkétszereződött. Új funkcióként közvetlenül is lehet keresni a pályázatok és a lehetséges 

konzorciumi partnerek között.” 

Bővebben: http://www.palyazatihirek.eu/vallalkozasok/3157-megujult-honlapok-tajekoztatnak-a-

kozvetlenul-elnyerheto-unios-forrasokrol 
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Programajánló 

Reneszánsz Élménybirtok, Bikal: 

- 2016.06.18.: Apák napja 

Öltözzetek be korhű ruhákba, kóstoljatok bele a középkori szokásokba, vegyetek részt az interaktív 

játékokban. Vívj meg apukáddal, mutasd meg neki, hogy milyen bátor vagy. Természetesen a 

szelídebb lelkeknek is akad bőven kikapcsolódás, lesz állatsimogató új apróságokkal, egy élményekkel 

teli Mese-barlang, valamint különböző fabatkás próbák. A nap végét a Münchausen báró kalandjai 

című látványos lovas előadása zárja. Édesapák most 50% kedvezménnyel válthatnak belépőt! 

 

Részletek: http://elmenybirtok.hu/programok/apak-napja#ixzz49AzFH25z 

 

Ökopark, Bükkösd: 

 

- 2016.06.05. 9:00: Két lábbal a természetben – túra kicsiknek és nagyoknak a környék legszebb tájain 

Indulás Gyűrűfűre, az Ökofaluba! Táv:30 km 

Ökoparkból az ökofaluba! Érdekes és izgalmas program, ahol megtudhatsz mindent az erdő 

állatairól, végigsétálhatsz a Szent László Tanösvényen és igény szerint kipróbálhatod magad 

a viaszfestés helyi hazájában, Gyűrűfűn Matisz Ilonával! 

Ha velünk túrázol, 10% kedvezményben részesülsz érkezéskor, melyet több helyszínen is 

beválthatsz! Sőt, ha teljesítetted a túrát, még 10% kedvezményt kapsz az aznapi brunch menü árából 

vagy a’la carte kínálatunkból! Így már 20% kedvezménnyel étkezhetsz! 

- 2016.06.12. 11:00:  Gyerkőcös nap a felhőtlen szórakozásért 

Kirándulj az Ökoparkba, ebédelj a Galagonya Étteremben brunch menünkből 

vagy a’la carte kínálatunkból és vegyél részt az aktuális programokon! 

11:00 Látványetetés 

14:00-16:00 Társas, twister, uno party 

- 2016.06.18. 21:00: Retro pajta-party 

- 2016.06.19. 14:00: Kézműves kreatívkodás 

Kirándulj az Ökoparkba, ebédelj a Galagonya Étteremben brunch menünkből 

vagy a’la carte kínálatunkból és vegyél részt az aktuális programokon! 

 14:00–16:00 Fából készített ajándékok, játékok, díszek készítése. Vendégünk Tóth Árpád famíves 

- 2016.06.26. 13:30: Galagonya sütödéje - kemencézés, sütögetés és játék 

A Galagonya Étterem igazi csemegével várja az ügyes kezű szakácsokat és cukrászokat, akik 

segítségével elkészülhet a finom lepény vagy cipó, esetleg egy kis kemencés kalács! 

Hogy ezen a hétvégén pontosan mi készül, látogass vissza később honlapunkra és győződj meg róla, 

hogy érdemes kilátogatni az Ökoparkba. 

Ahol nem csak jól érezheted magad, de még egy finom családi ebédet is elfogyaszthatsz! 

 

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

 

Brauer Panzió, Mecseknádasd: 

 

- 2016.06.05. 15:30-18:00: Rékavölgyi Juniális 

A program plakátját hírlevelünkhöz csatoltan küldjük. 

http://elmenybirtok.hu/programok/apak-napja#ixzz49AzFH25z
http://www.okobukkosd.hu/
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Bővebb információ: 

http://brauerpanzio.hu/index.php?menu=rendezvenyek&lang=hu&action=viewArticle&articleId

=44 

 

 

IX. Országos Sillerfesztivál, Paks: 

- 2016.06.03-04: Pakson, a Sárgödör térre várnak mindenkit szeretettel. 

 

Bővebben: http://www.programturizmus.hu/ajanlat-paksi-siller-fesztival.html 

 

I. Zrínyi  Fesztivál: 

- 2016.06.03-05: Pécs, Széchenyi tér 

- 2016.06.04: Szigetvári vár 

 

A “Zrínyi Miklós – Szigetvár 1566 Emlékév” keretén belül a Pécs – Mecseki Borút Egyesület 

szervezésében 2016. június 3-5. kerül megrendezésre az I. Zrínyi Fesztivál. A nagyszabású rendezvény 

Pécsett 3 napon keresztül a Széchenyi téren, Szigetváron egy napon át kínál színes családi-, gasztro- és 

zenei programokat a fesztiválozók számára. 

A kellemes szórakozást nyújtó gyermekprogramokat kézműves játszósátor és rajzverseny is kíséri. A 

gyerekek különböző korosztályból nevezhetnek a versenybe, a rajzverseny témája természetesen Zrínyi 

Miklós és Szigetvár ostroma. Az elkészült alkotásokra a fesztivál utáni héten lehet szavazni, az első 

három helyezett színezéshez – rajzoláshoz kapcsolódó ajándékcsomagot kap. 

Az I. Zrínyi Fesztivál estéi könnyű zenei programokkal záródnak, fellép Radics Gigi, a Balkan Fanatik, a 

Fourtissimo Jazz Orchestra, Szigetváron pedig az Anna and the Barbies mozgatja meg a lelkes 

közönséget. 

A rendezvény szervezője a Pécs-Mecseki Borút. 

 

Bővebb információ és részletes program:  

http://www.baranyavidek.hu/blog/i-zrinyi-fesztival-programja 

http://www.pecsmecsekiborut.hu/hirek/i-zrinyi-fesztival-programja/ 

 

Zsolnay Kulturális Negyed: 

- 2016.06.05., 2016.06.12., 2016.06.19. 17:00: Nyáresti térzenék a Zsolnay Kulturális Negyedben 

Pécsi és baranyai fúvósegyüttesek koncertsorozata 

Bóbita Szabadtéri Színpad 

- 2016.06.08. 20:00: Metronóm Jazz Klub: Pocsai Kriszta – Schneider Zoltán duó 

★★★ Természetesen jazz – egy sugárzóan tiszta hangú énekesnőtől... ���  

E78 – Koncertterem 

- 2016.06.15.18:00: Zsolnay Zugkoncertek: Venti Chiavi Guitar Trio  

Várjuk komolyzenei sorozatunkon! 

Zsolnay Negyed – Apostolos terem 

2016.06.15. 19:00: Nyári táncházak – Horvát táncház 

Pirogránit udvar 

Esőhelyszín: E78 

- 2016.06.29. 19:00: Nyári táncházak – Horvát táncház 

Pirogránit Udvar 

Esőhelyszín: E78 

http://brauerpanzio.hu/index.php?menu=rendezvenyek&lang=hu&action=viewArticle&articleId=44
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Bővebben: http://www.zsn.hu 

 

Kodály Központ, Pécs: 

 

- 2016.06.02. 19:00: Pannon Filharmonikusok: Metamorfózis 

A Kelemen Kvartett visszatérése a Kodály Központba... 

- 2016.06.09. 19:00: Cseh Tamás történelemkönyve 

A POSzT 2016 programja 

- 2016.06.10. 19:00: Lajkó Félix: Most jöttem... – Lemezbemutató koncert 

A POSzT 2016 programja 

- 2016.06.11. 19:00: Budapest Klezmer Band 

A POSzT 2016 programja 

Vendég: Szinetár Dóra 

- 2016.06.12. 19:00: Magyar Állami Operaház: Don Pasquale 

A POSzT 2016 programja 

- 2016.06.14. 20:30: Kiscsillag: Semmi konferencia 

A POSzT 2016 programja 

- 2016.06.15. 19:00: Madách Színház: Páratlan páros 

A POSzT 2016 programja 

- 2016.06.16. 19:00: Budapesti Operettszínház: Mágikus Operett 

A POSzT 2016 programja 

Operettgála a POSzT tiszteletére 

- 2016.06.18. 20:30: A POSzT 2016 ünnepélyes díjátadó gálája 

A POSzT 2016 programja 

- 2016.06.20. 19:00: Pannon Filharmonikusok: Mesterek és Tanítványaik 

A jövő tehetségei a Kodály Központban 

- 2016.06.25. 19:00: Pannon Filharmonikusok: Armel – Eötvös és Bartók 

A világon mindenütt elismert Eötvös Péter Pécsett! 

 

Bővebben: www.kodalykozpont.hu 

 

http://www.zsn.hu/
http://www.kodalykozpont.hu/

