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 Falusi Vendégfogadók XI. Nemzetközi Sütő-Főző Fesztiválja 

 

2016.10.01-én Bátán tartotta meg egyesületünk immár 11. alkalommal Nemzetközi Sütő-Főző 

Fesztiválját, melyre 9 csapat nevezett be. Még el sem kezdődött a verseny, az érdeklődők már finom 

falatokat kóstolhattak, hiszen minden csapat igyekezett bemutatni a falusi vendégfogadást az otthon előre 

elkészített vendégváró csemegék kínálgatásával. 

 

A bőséges alapanyagcsomag – melynek tartalmát előre nem tudták a résztvevők – halat, vaddisznóhúst, 

egy egész tyúkot, különböző zöldségféléket és gyümölcsöket is rejtett magában. A csomag igazi kihívása 

a hal volt, valamint a szintén a csomagban rejtőző citrom és narancs. A közel négy óra alatt elkészült 

változatos ételeket – több mint 30 étel receptjét gyűjtöttük össze a versengőktől -  a szakmai zsűri 

hosszasan szemlélte, ízlelte. 

 

Az első helyezettnek járó vándordíjat a GÓBÉK csapata nyerte, mely a Háromszéki Panziósok 

Egyesületének tagjaiból verbuválódott. Mivel a múlt évben Bikalon is ők nyertek, így csak 

„megszellőztették” a vándordíjként náluk lévő hatalmas fakanalat, és már vitték is vissza. A második 

helyen a Mecsek Zöldút Egyesület és a „Nádasdi Rotyogtatók” (Kelet-Mecsek Gyöngyei Falusi 

Turisztikai Egyesület) végzett holtversenyben.  A harmadik díjat a Tolna Megyei Falusi Turizmus 

Ispánkerti Vendégház, Báta csapata nyerte. A többi csapatnak sem kellett elkeserednie, hiszen értékes 

külön díjakat nyertek a kiváló fűszerezés, vagy éppen a borok és ételek harmóniája miatt. 

 

Köszönjük a helyszínt, a támogatást és a segítséget Báta Község Önkormányzatának, a csapatok 

lelkesedését és a szakértő zsűri munkáját, amelyet Dr. Szalók Csilla a FATOSZ elnöke vezetett és tagjai a 

Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség vezetőiből toborzódtak. 

 

 Tanulmányi út Székelyföldre 

 

Egyesületünk tagjai 2016.10.06-09 között ellátogatnak Kovászna megyébe, hogy a Háromszéki 

Panziósokkal közösen részt vegyen a II. Székely-Magyar Gasztroszeánszon és a falusi vendégfogadóink 

be tudjanak mutatkozni külföldön is. Ez kiváló lehetőséget nyújt a tapasztalatcserére az értékesítés, 

vendégfogadás terén.   

 
 

 

Szívesen fogadjuk hírlevelünkbe a Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség tagjainak 

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

 

 

mailto:info@baranyavidek.hu


A FATOSZ HÍREI 

  

Előre kell megfizetniük a szállásadóknak az idegenforgalmi adót? 

 

Ezzel a témakörrel foglalkozott egy cikk, mely az alábbi linken érhető el: 

https://nemzeti.net/elkerulik-az-adofizetest-6247733.html 

 

Erre reagált a Magyar Nemzetnek a FATOSZ alelnöke, Fekete Mátyás. 

 

„Elutasítják az előre befizetendő idegenforgalmi adó ötletét 

Horváth Attila, 2016. szeptember 19., hétfő 13:47” – Magyar Nemzet Online 

 

„Nem tartom szerencsésnek a helyi idegenforgalmi adó (ifa) előzetes behajtásának ötletét, ezt az 

országos szövetség nevében mondhatom. Aki ilyen javaslattal állt elő, annak elkerülte a figyelmét, hogy 

az ifa esetében nem a szállásadó, hanem a vendég az adóalany” – nyilatkozta lapunknak Fekete Mátyás, 

a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének alelnöke.” 

„Fekete Mátyás hangsúlyozta: igaz, hogy a szállásadó kötelessége az ifa beszedése, de ez nála nem jelent 

bevételt, csupán egy átfutó tételnek számít, ezért abszurdum őt arra kötelezni, hogy bármit is előre 

fizessen az önkormányzatnak. Ilyen alapon akár az adóhatóság, akár egy önkormányzatnál 

foglalkoztatott adóügyes dolgozó is megelőlegezhetné a saját zsebéből az ellenőrzés alá vont személytől 

a remélt összeget.” 

A teljes cikk az alábbi linken érhető el: 

http://mno.hu/gazdasag/felhaborodtak-a-vendeglatok-1362348 

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2016. 

09. 19. 

 HÍREK A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBÓL 
  

 A Baranya Megyei Vállalkozói Központ felhívása 

 

Ezúton szeretnénk meghívni a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Szentlőrinci Rendezvény 

Centrumába, a hagyományosan minden hónapban, megszervezésre kerülő Termelői és Kézműves 

Vásárra! 

  

Időpont: 2016. November 12.; 2016. December 10. 

  

Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a következő kedvezményes foglalási lehetőséget. Amennyiben 

November és December hónapra is előre lefoglalja stand helyét, abban az esetben 15% 

kedvezményt biztosítunk a végösszegből. 

  

Jelentkezési határidő: 2016. November 2. 

  

Amennyiben csupán az egyik alkalommal szeretne részt venni rendezvényünkön, kérem jelezze felém 

https://nemzeti.net/elkerulik-az-adofizetest-6247733.html
http://mno.hu/gazdasag/felhaborodtak-a-vendeglatok-1362348


·         November 12-i rendezvényen való részvétel esetén: November 2-ig 

·         December 10-i rendezvényen való részvétel esetén: December 1-ig 

  
Decemberi vásárunk alkalmával egy különleges karácsonyi vásárral készülünk, melyen gyerek 

programok, ajándékok, és sok más érdekes program várja a kilátogató vendégeinket. 

   

A korábbi évek fejlesztéseinek hála, területünk infrastruktúrája lehetőséget ad arra, hogy fedett és 

szabadterületet egyaránt kínálni tudjunk. 

  

Kérjük, hogy amennyiben szívesen részt venne a rendezvényen és standot igényelne, a mellékleten 

küldött dokumentum visszaküldésével 2016. November 2-ig jelezze felém. 

A területigényléssel és a rendezvénnyel kapcsolatban felmerülő kérdésekre szívesen válaszolok! 

 

Wirth Bálint 

Rendezvényszervező 

Alapítvány a Vidék Kis- és Középvállalkozásainak Fejlesztésére 

Baranya Megyei Vállalkozói Központ 

Tel.: 0620/485-0685 

E-mail: termelohaz@bmvk.hu 

 

HÍREK MAGYARORSZÁGRÓL 

 

Először látható együtt a Feszty-körkép és az Erdélyi Panoráma 

Most először lesz együtt látható a két nagy magyar történelmi körkép, az Erdélyi Panoráma és a Feszty-

körkép az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban szeptember 29-től. A tárlat március végéig lesz 

így látogatható, melyhez egy kísérő kiállítás is társul az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról. 

Bővebben:  

http://turizmus.com/programok/eloszor-lathato-egyutt-a-feszty-korkep-es-az-erdelyi-panorama-1139208 

 

5 új szellemi kulturális örökség került fel a nemzeti jegyzékbe 

Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának Szellemi Kulturális Örökség Szakbizottsága javaslatára, az 

emberi erőforrások miniszterének döntése alapján öt új elemmel bővült a szellemi kulturális örökség 

magyar nemzeti jegyzéke: A Mária-tisztelet zarándok és búcsú hagyománya Magyarországon; a 

Krisztus-katonaság hagyománya Hajdúdorogon – Kardos legények „Görögkatolikus hitéhez 

leghűségesebb város"-ban; a Remélés – alakoskodó, farsangi szokás – Novajon; a Magyarországi 

dudahagyomány és a Magyar cirkuszművészet, a Rajkó-módszer örökségelem pedig bekerült a szellemi 

kulturális örökség jó megőrzési gyakorlatok regiszterébe.  

Bővebben: http://itthon.hu/uti-tippek/-/article/5-uj-szellemi-kulturalis-

orokseg;jsessionid=0DDB90556713CE46366AD8375830B3E0 
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Pályázati ajánló 

 

VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági 

tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása 

A támogatás fő céljai:  

A) a vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező 

mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági 

több lábon állásának biztosítása (a továbbiakban: 1. célterület)  

B) a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás indításának 

előmozdítása (a továbbiakban: 2. célterület) 

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.10.24.-től - 2018. 10. 23-ig lehetséges.  

Igényelhető támogatás: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre. 

https://www.palyazat.gov.hu/vp6-621-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-tmogatsa-

mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa 

 

 

 

 

 

 

https://www.palyazat.gov.hu/vp6-621-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-tmogatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa
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Programajánló 

Reneszánsz Élménybirtok, Bikal: 

-   2016. október 1., 8., 15., 22., 29.: Őszi standard program: 

Fedezd fel a birtokot a tarot kártyát keresve, majd térj be kézműveseinkhez, ismerd meg mesterségük 

csínját-bínját, mulass egy jót birtoklakóink komédiázásán, és szerezd meg Zina világon egyedülálló 

kurtizándiplomáját. A nap fénypontjaként pedig tekintsd meg látványos lovas előadásunkat a Lovagi 

Küzdőtéren! 

 

Részletek: http://elmenybirtok.hu/programok/oszi-standard-program#ixzz4KtbLJzbQ 

 

 

 Ökopark, Bükkösd: 

 

- 2016.10.16.: Tökös-káposztás nap 

- 2016.10.22.: Borest 

 

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

 

Szentlőrinci Termelői és Kézműves Vásár 

- 2016.10.08: Mindenkit szeretettel várnak a Termelői és kézműves vásáron Szentlőrincen, a Kistermelők 

Házában! Szeretnék, ha kezdeményezésük hatására egyre több és több ember fedezné fel magának 

azokat a gasztronómiai, kulturális és művészeti értékeket, melyeket helyi kezdő, vagy éppen már 

működő mikrovállalkozók és őstermelők hoztak létre. Legyünk büszkék értékeinkre és vásároljunk 

hazait! Ne feledd: légy mindig hűséges, vedd meg helyben, ami szükséges! Árusító standok fedett- és 

szabad területen egyaránt igényelhetők! 

 

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

 

Leányvásár, Pécsvárad: 

- 2016.10.14-16: Az 1966 óta megrendezésre kerülő Pécsváradi Leányvásár évtizedes hagyományos 

rendezvény a kistérségben. Zengővárkony és Pécsvárad magyar fiataljai Lukács-napjához kötődően 

találkoztak, ismerkedtek szórakoztak október 18.-ához közel eső hétvégén. Ifjúsági találkozó volt ez, 

ismerkedő, barátságkötő, szerelem-ébresztő alkalom. A maga fajtájából való párt itt találhatott magának 

minden fiatal... Este nagy bál volt a várkonyi nagykocsmában, Másnap pedig a váradi vásár sátraiban 

megvásárolhatták már a bábsütőktől a sokat ígérő mézeskalács szíveket, rajta az el nem mondott, csak 

üzent vallomással. Ezt a játékos, kedves ünnepet nevezték el leányvásárnak, amely most már évről évre 

gazdag programmal csábítja a látogatókat a településre: hagyományőrző népi együttesek seregszemléje, 

menettánc, gálaműsor, népművészeti kirakodóvásár egyaránt megtekinthetők ilyenkor a város 

központjában. 

 

Bővebben: http://www.programturizmus.hu/ajanlat-pecsvaradi-leanyvasar.html 

 

Zsolnay Kulturális Negyed: 

 

http://elmenybirtok.hu/programok/oszi-standard-program#ixzz4KtbLJzbQ
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- 2016.10.01.: Magyar táncház – moldvai táncház a PásztorHóra zenekarral 

17.00-tól táncház gyerekeknek 

19.00-tól táncház felnőtteknek 

Helyszín: Zsolnay Negyed – m21 Galéria előtere 

- 2016.10.04. 19:00: A Tanac Néptáncegyüttes próbái 

Hagyományőrzés a táncban minden kedden és csütörtökön 19.00–21.00-ig 

Zsolnay Negyed – E78 – Táncterem 

- 2016.10.09. 20:00: Metronóm Jazz Klub: Lisbeth Quartet 

Klasszikus felállású német jazz-formáció  

Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem 

- 2016-10.11:  Orient kísérleti táncműhely 

Keleti táncok a szebbik nem képviselőinek keddenként 17.30–19.30-ig 

Zsolnay Negyed – E78 – Balett-terem 

- 2016.10.20. 20:00: Metronóm Jazz Klub: Grencsó Kollektív Open 

A magyar avantgárd jazz egyik kiemelkedő alakja Pécsett! 

Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem 

 

Bővebben: www.zsn.hu 

 

Kodály Központ: 

- 2016.10.01. 18:00: Pannon Filharmonikusok: Latin szaxofon 

Egy különleges este a szaxofon jegyében 

- 2016.10.03. 19:00: Kamea Dance Company Izrael: Carmina Burana 

A X. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó programja 

- 2016.10.05. 19:00: Pál István Szalonna és Bandája  

A Kárpát medence leggyönyörűbb, legautentikusabb muzsikái, valamint népzenei feldolgozások... 

- 2016.10.08. 15:30, 17:00: Pannon Filharmonikusok: Csigaház I. – A vonó-sok 

A ház rezidens zenekarának délutáni zenei foglalkozásai 

- 2016.10.11. 16:00: Pannon Filharmonikusok: Babzsák II. 

A legkisebbekre szabott játékos zenei program a nyolc évnél fiatalabbaknak 

- 2016.10.13. 19:00: Pannon Filharmonikusok: Barokk esszencia 

A barokk esszenciája J. S. Bach, Telemann és Händel műveivel 

- 2016.10.21. 19:00: Lutherania Ének és Zenekar & Budapesti Vonósok: J. S. Bach h-moll mise 

Ökumenikus est. 

Vezényel: dr. Kamp Salamon  

- 2016.10.23. 19:00: Pannon Filharmonikusok: 1956-os ünnepi díszhangverseny  

Emlékezzünk! 

- 2016.10.28. 19:30: Pannon Filharmonikusok: Actus tragicus  

Hangverseny az elhunytak emlékére  

- 2016.10.29. 20:00: Caramel: Live! – országos turné 

A hazai könnyűzene egyik legismertebb férfihangja Pécsett 

- 2016.10.30. 19:00: Emlékezz rám, hogy élj! – Jótékonysági hangverseny 

Gospel & jótétemény 

 

Bővebben: www.kodalykozpont.hu 
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