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A magyar vidék, falvaink jövôje, globa-
lizálódó világunkban attól függ, hogy a
vidéken, falvakban élô emberek, mikró
és kisvállalkozások mennyire képesek
érdekeiket felismerve, összefogással,
maguk vidékének fejlesztésén, szolgál-
tatásaik bôvítésén, minôségének emelé-
sén együttgondolkodni, illetve együtt-
mûködni.

A Falusi és Agroturizmus Országos
Szövetségének és megyei szervezetei-
nek alapvetô célkitûzése – amit az alap-
szabályaink is tükröznek –, hogy orszá-
gunk vidékeinek, agrár térségeinek gaz-
dasági, társadalmi, és kulturális állapota
fejlôdjön, a falusi, vidéki lakosság élet-
minôsége javuljon, amiben a falusi és
agroturizmus fejlesztésének kulcs szere-
pe van, és lesz a jövôben is.

Szövetségünk igyekszik – a fenti cé-
lok elérése érdekében – egységes orszá-
gos szervezetbe tömöríteni mindazokat,
akik a falusi és agroturizmusban tevé-
kenykednek, tevékenységük kapcsoló-
dik a falusi turizmushoz, illetôleg szer-
vezett módon támogatni kívánják a falu-
si és agroturizmus fejlôdését, és ezen ke-
resztül vidékük fejlôdését. A Szövetség
szervezeti kereteket biztosít a falusi és
agroturizmusban tevékenykedôk érde-
keinek feltárására és megfogalmazására,
valamint ezen érdekek hatékony képvi-
seletére és érvényesítésére. A Szövetség
tevékenysége arra irányul, hogy növe-
kedjék a falusi és agroturizmus népsze-
rûsége, s az iránta megnyilvánuló keres-
let. A falusi turizmus keretében biztosí-
tott szolgáltatások magas színvonalon
elégítsék ki a hazai és külföldi vendégek
igényeit, jelentsenek hosszútávon biztos
megélhetést a szolgáltatók részére, mi-
közben a saját életük minôsége is javul.

A vidékfejlesztés komplexitásának ha-
zai és EU-s követelményei, valamint a tu-
rizmus irányainak változásai egyre sürg e-
tôbb feladat elé állították Szövetsé-
günket. Élmények átélése, a tudásvágy, a
gyökerek keresése, a természeti értékek
élvezete mind megannyi eleme lett a po-
tenciális vendégek igényeinek, amelyeket
ki kell elégíteni a fenntarthatóság elvének
érvényesülése mellett, amely széles kö-
rûen értelmezve – kölcsönös elônyök
alapján – az érdekek összehangolását

nyilvánul meg. Ez a vidéki turizmus ese-
tében a Vendég – Szolgáltató – Helyi la-
kosság + környezet alappilléreket jelenti.

A turizmusra általánosságban jellem-
zô jellegváltás a falusi turizmusban a ha-
gyományok felértékeléséhez vezetett és
széles körû szolgáltatás kialakítására
buzdítja a falusi turizmusban érdekelt
szakembereket, vendéglátókat, és szol-
gáltatókat. A vidékfejlesztés és turiz-
musfejlesztés elôsegítette azon szerve-
zetek számának növekedését is, melyek
egy-egy szegmensben tevékenykedôk
érdekeit voltak hivatva szolgálni (lovas
turizmus, népmûvészet, borászat, bio-
gazdálkodás, kézmûvesség stb.)

Szövetségünk idôben felismerte,
hogy a szálláshely szolgáltatás mellett
egyre komolyabb hangsúlyt kell fektet-
nie az egyéb szolgáltatások, programok
fejlesztésére, mely csak akkor lehet
eredményes, ha keresi az együttmûkö-
dés lehetôségét szakmai és érdekvédel-
mi társszervezetekkel, elsôsorban azok-
kal, melyek hatóköre országos és regio-
nális, megyei szervezetekkel is rendel-
keznek. Így nem csupán központilag, de
helyi szinten is hatékony együttmûkö-
dést lehet és kell kialakítani.

Mindnyájunknak országosan, megyei,
kistérségi és helyi szinteken keresni kell
az együttmûködés lehetôségeit az adott
területen tevékenykedô, szolgáltatásokat
nyújtó vállalkozásokkal, önkormányzat-
tal, intézményekkel, civil szervezôdé-
sekkel, és minden vállalkozásra kész
emberrel.

A falusi és agroturizmus csak akkor
lehet sikeres, ha az egyenként kisebb ha-
tásfokú, de annál változatosabb vonze-
rôk tudatos feltárása révén, azoknak
komplex programokká való szervezése
megvalósul, mely egyben a vidék fejlô-
dését is elôsegíti A professzionalizmus
megköveteli, hogy ez a tevékenység szi-
lárd szakmai alapokon nyugodjon
ugyanakkor a vidék érdekében tett ez
irányú erôfeszítések elismerésre találja-
nak a döntéshozók köreiben is. Ezzel va-
lósulhat meg a széles körû érdekérvé-
nyesítés.

Mivel ez elôzôekben vázolt cél és te-
vékenység azonos, vagy hasonló megfo-
galmazása valamennyi megyei szervezet
alapszabályában megtalálható, így azok
megvalósítása elsôsorban a megyei szer-
vezetek munkáján múlik. A cél és tevé-
kenység két rendezô elv köré csoporto-
sítható folyamatos cselekvési programot
jelent számunkra:

• A megyei szervezetek (illetôleg azo-
kon belül egyes települési szervezetek)
egyéni tagjainak (természetes vagy jogi
személyiségû szolgáltatók, termelôk,
forgalmazók) gazdasági érdekei kielégí-
tését segítô (piacra vitel, minôségjavítás,
f o rgalomnövelés segítése, stb.) prog-
ramja. (Egyéni érdekek szolgálata az
érintettek szervezett összefogásával).

• Az ehhez szükséges feltételrendszer
kialakításában való közremûködés a kö-
zösség összefogásából adódó saját lehe-
tôségek programja, illetôleg a döntésho-
zók közérdekû befolyásolására irányuló
program megvalósítása.

Mindkettô nagyon felkészült (általá-
nos és szakmai mûveltség: a tények, a
lehetôségek és szükségszerû megoldá-
sok ismerete), elkötelezett, a közösséget
szolgálni kész tagokat és tisztségviselô-
ket kíván.

A megyei szervezeteink vezetôségé-
nek is az érdemi munkához, a siker érde-
kében magas fokon kell tudni alkalmaz-
ni:

• jogi, 
• közgazdasági, 
• idegenforgalom elméleti, 
• államigazgatási 
• gyakorlati ismereteket egyaránt 

és sokszor egyidejûleg is.
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A célt szolgáló tevékenység csak át-
gondolt tervezéssel valósítható meg,
mert e-nélküli tevékenység csak sodró-
dás, az események utáni kullogás, s ezért
eredménye is csak szerényebb lehet.

A közösségi tervezésnek két szintje
van:

• stratégiai (hosszú távú, általános cé-
lokat magában foglaló) tervezés,

• taktikai (középtávú, a stratégiai cé-
lok megvalósításához szükséges teen-
dôk, feltételek és eszközök) tervezése.

A közösségi tervezés akkor hatékony,
ha az érintettek (települési önkormány-
zatok, szolgáltatók, termelôk, forgalma-
zók) terveinek ismeretére épül, azokat
összesíti és emeli magasabb szintre, a
megvalósíthatóság garanciáival.

A megyei szervezeteinknél is eljött az
ideje, hogy mindenhol fenti célokat
szem elôtt tartva állítsák össze stratégiá-
jukat, s azt taktikusan a térség többi sze-
replôjével összefogva igyekezzenek
megvalósítani.

Nagyon fontos, hogy mielôbb az eu-
rópai gyakorlathoz igazítsuk megújítan-
dó minôsítô rendszerünket. Az adott tér-
ségben a falusi és agroturizmusban szol-
gáltatokkal közösen, tovább fejlesszük,
specializáljuk „termékeinket”.

A falusi turizmus fejlesztendô, speciá-
lis termékei: 

• Csoportok vendégháza a falusi
portán

A 110/1997-es, magánszálláshelyekre
vonatkozó Kormányrendelet 2004-évi
módosítása nyomán lehetôség nyílik 10
férôhely feletti kapacitásokkal mûködô
vendégházak létrehozására is. Ez már a
falusi programlehetôségek bôvítését is
megköveteli, hogy az érkezô nagyobb
15–20 fôs csoportok számára szervezett
elfoglaltságot tudjon adni a vendégfoga-
dó és települése.

• Hagyományok vendégfogadó por-
tája

A falvak kulturális és tradicionális ér-
tékeit, tárgyi és szellemi kultúráját be-
mutató porták, ahol a vendégek megis-
merkedhetnek a kézmûvesség hagyomá-
nyaival is.

• Környezetbarát vendégfogadó por-
ta

Az ökoturizmus elfogadott felfogásá-
nak megfelelôen, a program aktivizálni
kívánja a természetvédelmi értékek kö-
zelében élôket, azokat a helyi közössé-

geket, akik saját hagyományaik bemuta-
tásával, egyedi szolgáltatásokkal hozzá
tudnak járulni a kiformálódó ökoturisz-
tikai kínálat gazdagításához. Az ökotu-
risztikai terméktípus fejlesztésének ked-
vezô megoldása, ha a vendégek elhelye-
zésében számítanak a védett területek
közelében fekvô falusi vendégfogadók
szálláskapacitásaira. Az így megszerve-
zôdô szálláshely és program kínálatok-
nak szervesen illeszkedniük kell a védett
területek turizmusához. Az összekap-
csolódást, a kínálatok illeszkedését, az
ökoturizmus követelményeinek való
megfelelést jelezni is szükséges, hiszen
az érkezô vendégek csak így tudnak vá-
lasztani a régiókban rendelkezésre álló
számos szálláshely és szolgáltatás közül. 

• Gyermekbarát vendégfogadó porta
A kisgyermekes családok fogadására

felkészült vendégfogadók speciális aján-
lata. Ebben többek között a ház és kör-
nyezetének veszélymentes kiépítése,
gyermekjátékok, játszóudvar, gyermek-
programok is szerepelnek.

• Falusi életmód ifjúsági porta
A turizmusban mind fontosabb elsô

generációs vendégkör megnyerését szol-
gálja. A csoportosan szervezett üdülés
(akár osztálykirándulásként is) a falusi
életmód és élmények bemutatását, a me-
zôgazdasági tevékenységek megismer-
tetését helyezi programjai centrumába.

• Aktív üdülés falun
A sportolás különbözô módozataira

felkészített falusi porta, amely kerékpá-
ros, vagy viziturizmus állomásként, pi-
henôhelyként is megjelenik, de mellette
horgászat, természetjárás, a vadászat is
bôvíti a kínálatot.

• Egészségporta
A biotermeléshez, egészséges, helyi

élelmiszerekhez, a reform életmódhoz
köthetô kínálatokkal piacra lépô porták
megkülönböztetésére szolgál.

• Üdülés boros gazdánál
A borvidéki települések boros gazdái

számára javasolható terméktípus,
amelynek keretében a fô program a szô-
lô- és borkultúra megismerése, a vendég
ellátása a ház termékeivel. A szolgáltatá-
sok kötôdnek a borutakhoz, azok kínála-
tát bôvítik a kisebb bortermelôk bevoná-
sával.

• Üdülés lovas udvarban
A lovas panzióknál kisebb lótartó por-

ták speciális ajánlata a lovaglást kedve-

lôk számára. Itt a ház néhány lován te-
replovaglás, lovagolni tanulás, a lovak-
kal ismerkedés egy fontos programpont,
amit a lovak közelsége tesz egyedivé és
kedveltté. Ugyancsak itt olyan lovas is-
kola is szóba jöhet, aki szállás és étke-
zéssel egészíti ki, teszi komplexé szol-
gáltatási csomagját. 

• Segítséggel élôk üdültetése falun
A fogyatékosok fogadására kialakított

vendégfogadó porták kínálata, amely az
építészeti kialakítástól a környezet megfe-
lelô formálásán át a speciális követelmé-
nyeknek megfelelô programokig terjed.

Fejlesztô törekvéseink során be kell
látni, hogy

• az idegenforgalom vidéki térségek-
ben megjelenô formái közül azok fej-
leszthetôk sikeresen, és hordozhatják
magukban a vidékfejlesztés és egyben
helyi gazdaság erôsítésének tovagyûrû-
zô hatásait, amelyek beilleszkednek a
piacképes turizmus termékek sorába, 

• kapcsolódnak a turizmus keresleti
trendjeihez, valódi vonzerôkön alapul-
nak és átfogó, egymással is kapcsolato-
kat építô, komplex termékeket testesíte-
nek meg, s

• mindezek mellett magukban hor-
dozzák a kiterjedt, területi, turisztikai
hálózatok létrejöttének az esélyét.

Ez év pályázataival szeretnénk meg-
teremteni annak lehetôségét, hogy közö-
sen partnereinkkel – akikkel már kötöt-
tünk kétoldali együttmûködési megálla-
podásokat – létrehozzuk az „Idegenfor-
galom vidéki, falusi érdekképviseleti há-
lózatát”, amely hosszútávra biztosítja a
közös érdekvédelem megvalósítását, s
amely együttesen nagyobb lobby erôt
képvisel. A FATOSZ országos törekvé-
seinek, valamint pr tevékenységünk erô-
sítése érdekében ez év elején az Orszá-
gos Idegenforgalmi Bizottságban meg-
tartott prezentációnkat mellékelem,
amely jól szemlélteti, múltunkat, jele-
nünket és jövôbeni törekvéseinket.

Mivel a FATOSZ megyei falusi turiz-
mus egyesületek ernyôszervezete, s mint
olyan, tevékenysége a helyi szervezetek
munkájából, eredményeibôl áll össze,
ezért a Falusi Turizmus Tájékoztatónk e
számát elsôsorban megyei egyesületeink
tevékenységének bemutatására szánjuk.

DR. CSIZMADIA LÁSZLÓ
a FATOSZ elnöke
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A MÚLT

• A II. világháború elôtt hazánkban
már szervezett falusi turizmus mûkö-
dött,

• Az Országos Magyar We e k e n d
Egyesületet 1929-ben hozták létre,

• Az Országos Magyar Ve n d é g-
forgalmi Szövetség 1936-ban már 29
megyei osztályigazgatóságot mûköd-
tetett,

• 258 községben folyt a falusi ven-
déglátás.

• a 30-as évektôl mintaszerûen – a
közigazgatásba beépülve – egy kézben
összpontosult rendszer jött létre, amely
egyidejûleg végezte az üdülési kereslet
felkeltését és a szálláshely kínálat bizto-
sítását,

• az altruista alapon mûködô szerve-
zet, igény támasztás, igényre nevelés,
szakszerû propaganda, szálláshely köz-
vetítés mellett, a vendéglátók felkészíté-
sével, a szálláshelyek komfortossá téte-
lével és a települések fejlesztésében
adott tanácsaikkal érték el az eredményt.

• Európában a vidéki, falusi turizmus
a 70-as években kezd kialakulni (pl.
Landtourizmus, Bauerhof),

• Hazánkban a 80-as évek végén
kezd éledezni a falusi turizmus,

• Hôgyész 1993, I. Országos Falusi
Turizmus Konferencia,

• Budapesten 1994-ben megalakul a
FTOSZ,

• A FATOSZ-szá való átszervezés
2001-ben történt, 19 megyei szervezet
mûködik ma,

• A FATOSZ marketing irodája, hon-
lapja, prospektusai, kirakata, prezentá-
ciós anyagok stb. a 1077 Budapest,
Király utca 93, alatt találhatók,

• Elérhetôség: www.fatosz.hu, e-
mail: agroturizmus@axelero.hu, tele-
fon: 00-36-1-268-0592.

A FATOSZ FALUSI 
ÉS AGROTURIZMUS 

FELFOGÁSA

A hazai lakosság és a külföldi vendé-
gek, turisták szabadidô szükségletei-
nek, vidéki, falusi környezetben való,
minél szélesebb körû kielégítéséhez
nélkülözhetetlen, minôségi infrast-
ruktúra és sajátos szolgáltatások kia-
lakítása, fenntartása, prezentálása, a
természet és a környezet egyidejû
megóvása, valamint a helyi lakosság,
intézményeinek és a helyi vállalkozá-
sok összefogása, életkörülményeinek
javítása a vidéki  (falusi) turizmusban
szolgáltatást nyújtók szakmai együtt-
mûködése mellett.

A falusi és agroturizmus egy komplex,
sokoldalú tevékenység halmaz, termék
láncolat.

Beletartoznak a falusi portákon a nyu-
galmat, a csendet, a pihenést biztosító

vidéki környezetben való speciális üdü-
lési formák mellett a különleges termé -
szethez kapcsolódó üdülési formák is, az
ökoturizmus, a természetjárás, a szikla -
mászás, a lovaglás, a kaland, a sport és
az egészséges életmód turizmus, a vadá -
szat és a horgászat, a mûvészet és a kul -
turális örökség turizmus.  Bizonyos terü -
leteken az etnikai alapú turizmus is meg -
jelenik. 

A vidéki (falusi) turizmus fô vonzerôi-
ként a természet közelsége, a még élô
tradíciók  (tárgyi, szellemi, kulturális,
valamint termelési hagyományok), a vi-
déki élet-mód, a családias miliô, az em-
beri kapcsolatok emelhetôk ki.

Mindezek azonban nem egy meghatá-
rozott turizmus-változat alapját jelentik,
hanem a sokszínû, tájegységenként, te-
lepülésenként, de akár vendég-fogadó-
ként is eltérô kínálat, a falusi turizmus
számos típusának, specializálódásának
kialakulásához nyújt kiváló lehetôséget.

FALUSI ÉS AGROTURIZMUS
múltja – jelene – jövôje

Dr. Csizmadia László,
a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének elnöke

(Országos Idegenforgalmi Bizottság ülése, 2008. február 21.)

Attrakciók A falusi turizmus Kapcsolódó vidéki turizmus
speciális termékei terméktípusok

I. A vidék természeti Aktív üdülés falun Természetjárás
értékei túrázás, horgászat, kerékpározás Kerékpáros turizmus

Horgászat, vadászat
Üdülés a lovasudvarban Lovas turizmus
Környezetbarát vendéglátó porta Agroturizmus
helyi termékek, természeti értékek Ökoturizmus

II. A vidék tárgyi Hagyományok vendégfogadó portája Kulturális turizmus
és szellemi öröksége Csoportok vendégháza a falusi portán Ifjúsági turizmus

Falusi életmód ifjúsági porta    Agroturizmus
A célcsoport bekapcsolódása 
a mezôgazdasági munkákba
Gyermekbarát vendéglátó porta 

III. Az agrárium értékei Egészségporta Egészségturizmus
és termékei gyógynövények, biotermékek

reform életmód, egészséges helyi  élelmiszerek
A „falusi vendégasztal”
gasztronómiai élmények és agroturizmus Agroturizmus
Üdülés boros gazdánál Borturizmus
borúti kínálatok Tematikus, helyi termék utak

KAPCSOLAT A VIDÉKI TURIZMUS VONZERÔ CSOMÓPONTJAI ÉS A FALUSI TURIZMUS 
SPECIÁLIS TERMÉKEI KÖZÖTT
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A FALUSI TURIZMUS TERMÉKEI
EGYEDIEK

• a helyi és kistérségi vonzerôkön
alapszik,

• esetek többségében a vendég a
vendéglátóval egy épületben lakik, él,

• a vendég a helyi, családias élet-
formának résztvevôjévé válhat,

• ezen tevékenység végezhetô enge-
dély mentesen és vállalkozás formá-
ban egyaránt, 

• keresletet ébreszt a helyi szolgál-
tatások iránt,

• bôvíti a munkalehetôségeket, kie-
gészítô jövedelem

• kultúrát közvetít a vendégfogadók
és vendégek között,

• segíti a térségben élôk összefogá-
sát, közösség tudatának erôsítését,

• kialakítható a település, ill. a térség
komplex turisztikai szolgáltató rendsze-
re,

• fenntartható, nem lesz soha tömeg
turizmus,

• a falu komplex idegenforgalmi kí-
nálatának hasz-nosítása, együtt kínálja a
falusi szokásokat, élet-körülményeket,
kultúrát és ahol lehet a mezô-gazdaságot
is.

FALUSI ÉS AGROTURISZTIKAI 
SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG 

JOGSZABÁLYI HÁTTERE

A 136/2007. (VI. 13.) sz. Kormány-
rendelet lehetôvé teszi : 

• falusi szállásadás nyújtására al-
kalmas településen

• szállásadástól független (azaz lá-
togatók részére)

• magánszemély által (nem vállal-
kozó)

• alkalomszerûen 
nyújtott alábbi szolgáltatásokat:
a) Helyi népi, építészeti, kulturális

értékek, örökségek bemutatása
b) Falusi élet- és munkakultúrához

kapcsolódó hagyományok bemutatása
c) Falusi vendégasztal szolgáltatás
d) Helyi gazdálkodási módok, ter-

melési szokások bemutatása

e) Saját elôállítású népmûvészeti és
kézmûves termék értékesítése

f) Az a-e pontokhoz kapcsolódó ren-
dezvények szervezése

TERMÉK SPECIALIZÁCIÓ 
FEJLESZTÉSEI

Szakosodás – specializáció
• Bio-/ökoporta
• Egészségporta
• Mozgáskorlátozottakat, fogyaté-

kosokat fogadó porta
• Bébi és gyerekbarát porta
• Aktív üdülést biztosító porta

(sport, kerékpár stb.)
• Lovas udvar
• Üdülés boros gazdánál
• Hagyományok portája
• Falusi vendégasztal porta
• Falusi életmód ifjúsági porta

JÖVÔBENI TÖREKVÉSEK

Az elôzôekre tekintettel, mint orszá-
gunk falusi tu-risztikai civil szolgálta-
tóinak és kisvállalkozásainak szakmai
érdekképviselôi:

• a FATOSZ elkötelezett az olyan,
kis léptékû, fenntartható turisztikai
fejlesztések mellett, melyek integrál-
ják, erôsítik és hasznosítják a környe-
zeti, kulturális és helyi közösségi érde-
keket,

• a falusi turizmus azon megfelelô
elismerésére törekszünk, amely  szá-
mos elmaradott vidéki térség életében
és túlélésében játszik és jövôben is fog
szerepet játszani,

• hangsúlyosan igényeljük, hogy a
politikai irány-vonalak és törvényi kere-
tek olyan módon kerül-jenek alkalma-
zásra, hogy az lehetôséget adjon és erô-
sítse a falusi, vidéki embereket vállalko-
zásait és  tevékenységeit, non-profit és
civil szervezetek munkáját és szolgálta-
tásait, a vidéki térségek több lábon állá-
sának érdekében,

• elkötelezettek vagyunk a falusi tu-
rizmus piaci alapú szemlélete mellett,
ahol a vidéki értékek a külön-bözô piaci
szegmensek értékelésére alapozhatók, 

• a megfelelô termékek fejlesztése ér-
dekében, a kutatás, statisztika, az erôfor-
rások jobb helyi, és kistérségi (TDM) tu-
rizmus menedzsmentjének ki-alakítását
és mûködtetését szükségesnek tartjuk,
amely helyi és térségi összefogást, koor-
dinációt és nagyobb kormányzati és ön-
kormányzati támogatást igényel,

• a helyi, kistérségi és régió sajátos
élményt nyújtó szolgáltatásainak kiala-
kítása, biztosítása és termék-csomagok
létrehozása egyik legfontosabb felada-
tunk,

• fontosnak tartjuk a települések szol-
gáltatásainak mind belföldi, mind kül-
földi prezentálását a marketing eszkö-
zök igénybevételével,

• feladatunk a helyi és vidéki, falusi
lakosság, civil társadalom, intézmény-
rendszer és turizmus szolgáltatásainak
összefogása és érdekképviseletének biz-
tosítása,

• szakmai képzéssel, tanácsadással,
minôsítésekkel kívánjuk segíteni a meg-
lévô és jövôbeni szolgáltatókat,

• a turizmus fogadóképességének
megteremtésével szeretnénk elôsegíteni
a vidék, a falvak fejlesztését,

• bôvíteni és korszerûsíteni szeret-
nénk az internet segítségével informá-
ciós rendszerünket,

• nemzetközi összefogás keretében,a
kölcsönösség alapján szeretnénk a
Kárpát-medence falusi és agróturizmus
kínálatáról az egységes információ rend-
szert kialakítani és mûködtetni,

• hazai vonatkozásban tovább bôvít-
jük a vidéki turiz-musban szolgáltató
szervezetekkel, érdekképviseletekkel az
együttmûködési megállapodásokat. 

Nagyon reméljük, hogy tevékenysé-
günk, a falusi és agroturizmus fejleszté-
se hozzájárul a magyar vidék megújulá-
sához, a lakosság helyben tartásához és
a város és falu közötti egymást kiegészí-
tô kapcsolat rendszerének kialakulásá-
hoz!



FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ 7

A dél-magyarországi falusi vendéglátó-képzés fellegvára

A Napraforgó Falusi Vendéglátók Alsó-
Tiszavidéki Közhasznú Egyesülete
1999. november 20. napján alakult meg,
taglétszámunk jelenleg 82 fô.

Az Egyesület alapító tagjai a jelenleg
Szeged, Bécsi krt. 24. szám alatt mûködô
Szegedi Katedra Alapítványi Szakképzô
Iskola akkor végzett falusi vendéglátók
hallgatói voltak. Egyesületünk mûködé-
séhez a megalakulás óta az iskola ad
székhelyet és mûködési helyet. Az iskola
egyesületünkkel együttmûködve folya-
matosan szervez Csongrád és Békés me-
gyében is falusi vendéglátó képzést. 

Az iskola néhány évvel ezelôtt a Sze-
gedi Tudomány Egyetem Mezôgaz-
dasági Tudománykarával együttmûköd-
ve, több hazai és határokon átnyúló part-
nerségi pályázati lehetôségeket kihasz-
nálva egy szerteágazó több szereplôs
szakmai programot dolgozott ki.

Ennek segítségével biztosítani tudják
a Dél-Magyarországi Régió gazdái és
gazdálkodói számára a „Falusi vendég-
látó”, OKJ-s állami végzettséget adó

képzésekben való részvételt, valamint
ezen túl a szaktanácsadói rendszer, illet-
ve a továbbképzési rendszer ingyenes
igénybevételének lehetôségét.

Az iskola megteremtette a gyakorlati
oktatás helyeit is oly módon, hogy több
bemutató gazdaságot is bevont a gya-
korlati munka sokoldalúan szemléletes-
sé tételének folyamatába.

Az együttmûködés keretében elkészült
a Dél-Magyarországi Régió falusi szál-
lásadóit, kézmûveseit, biogazdáit és be-
mutató gazdaságait tartalmazó kiadvány.

Kidolgoztuk a „Falusi Ve n d é g l á t ó ”
képzés tananyagát, tankönyvek, jegyze-
tek, CD-k, DVD-k formájában.

A közös projek-
tek keretében szo-
ros együttmûködés
alakult ki Bács-
Kiskun, Békés és
Csongrád megye
Falusi Ve n d é g l á-
tók szakmai szer-
vezetei között is,
melynek keretében
a szakmai elôadá-
sokon mindhárom
megye érdeklôdôi
képviselhetik ma-
gukat. 

E g y e s ü l e t ü n k
tagjai falusi szál-
lásadók, kézmû-

vesek és önkormányzatok képviselôi.
Tagjaink részére rendszeresen tartunk
szakmai tájékoztatókat, melyre meghí-
vunk szakmai elôadókat.

Együttmûködünk a Megyei Kézmû-
ves és más szakmai szervezetekkel.
Részt veszünk a Déli Napfény + Szegedi
Kistérség LEADER akció csoportjában,
velük együttmûködve vettünk részt ez

évben a Budapesti Utazás kiállítás kere-
tében a II. LEADER Expón, ahol tagja-
ink és az elkészült Kistréségi Vendég-
váró kiadványunkkal és Gasztronómiai
kínálattal mutatkoztuk be a Dél-alföldi
Régió kiállító helyén. A kiállítás negye-
dik napján hagyományôrzô kulturális

csoportjaink a 16. pavilonban mutatkoz-
tak be. 2008. március 8–9-én a Szegedi
Utazás kiállításon a Csongrád megyei
kézmûvesekkel együtt vettünk részt a
kiállításon, ahol szintén tagjaink kiadvá-
nyaival és gasztronómiai kínálattal,
nagy sikerrel mutatkoztunk be.

A Katedra Alapítványi Szakképzô
Iskola egy most zajló – a határon túli
magyarok támogatását segítô – Apáczai
pályázat keretében a Vajdaság közelebbi
és távolabbi pontjain ismerteti a falusi
vendéglátás magyarországi tapasztala-
tait és tart tanfolyamokat a délvidéki
magyar és szerb gazdák részére. Ezen
együttmûködés keretében e fent említett
Szegedi kiállításon részt vettek a Vaj-
dasági kiállítók is, bemutatva települé-
seik turisztikai kínálatát, gasztronómiai
és szálláshelyek tekintetében is. Tervez-
zük Egyesületünk és a Vajdasági Egye-
sületek szorosabb együttmûködésének
kiépítését is.

NAPRAFORGÓ FALUSI VENDÉGLÁTÓK
ALSÓ-TISZAVIDÉKI KÖZHASZNÚ

EGYESÜLETE

A Napraforgó Egyesület munkatársai a Szegedi Utazás  kiállításon

Egy kis kóstoló a falusi vendégasztalok kínálatából 



Engedje meg, hogy nagy szeretettel kö-
szöntsem a Vendégváró Bács-Kiskun
Közhasznú Egyesület nevében, melynek
székhelye Baja, Petôfi sziget ll. 

Rövid történelmi áttekintéssel szeret-
ném bemutatni egyesületünket. l4 évvel
ezelôtt merült fel annak ötlete, hogy lét-
re kellene hoznunk egy idegenforgalmi
egyesületet, mivel az idegenforgalom-
ban mûködô vállalkozások elszigetelten
mûködtek térségünkben. 

l994. év tavaszán kezdtük meg a szer-
vezômunkát és még ebben az évben lét-
rehoztuk 24 alapító taggal a Vendégváró
Bácska Egyesületet. A benne lévô tagok
a szállodát, panziót, utazási irodát, profit
és nonprofit szervezeteket képviselték.
Legfontosabb feladatunknak az összefo-
gást, érdekképviseletet jogi és szakmai
értelemben, közös reklám és marketing-
politika kialakítás, bel- és külföldi szer-
vezetekkel kapcsolatos együttmûködést
tekintettük.

Taglétszámunk  a végzett egyesületi
munkák eredményeként évrôl-évre nö-
vekedett. Közös programjaink elisme-
rést váltott ki tagjaiktól, a térségben lévô
önkormányzatok vezetôitôl. Rendszere-
sen részt vettünk és veszünk az évente
megrendezett Nemzetközi Utazás Kiál-

lításon. Tájékoztató jellegû kiadványa-
ink, bemutatták tagjainkat, tevékenységi
körük szerinti felsorolásban.

Természetesen a térségünkben meg-
rendezett idegenforgalmi rendezvénye-
ken is rendszeresen megjelentünk.
Egyesületünk és tagjaink ismertsége fo-
lyamatosan nôtt. Beláttuk, hogy nagyon
heterogén összetételû egyesületünket
csak akkor tudjuk életben tartani és to-
vább fejleszteni, ha a gazdasági élet
számtalan résztvevôivel összehozzuk.

Ezt a tevékenységet egyesületünk
már nem tudta felvállalni, mert bejelen-
tett székhelye igaz volt, de sem irodá-
val, sem infrastruktúrával nem rendel-
kezett, és vezetôsége is társadalmi mun-
kában látta el – és látja el ma is – a fel-
adatát.  

Ezért kezdeményeztük a Bácskai Ci-
vil Szervezetek Szövetségének megala-
kítását, mely jelenleg megközelítôleg 70
bel- és külföldi taggal rendelkezik és
egyesületi munkánkat is segítik. 

2002 évben kereste meg vezetôsé-
günket a Falusi és Agroturizmus Or-
szágos Szövetsége (FATOSZ). Tu d o-
másukra jutott, hogy egyesületünk tag-
jai között megtalálhatóak a falusi és ta-
nyasi turizmusban üzemelô vendéghá-

zak is. Felkérésükre, megyei egyesület-
té alakultunk. Alapszabályunk kibôvíté-
sével lényeges hangsúlyt fektettünk a
falusi és tanyasi turizmus fejlesztésére,
valamint a megyében mûködô kézmû-
veseket is bevontuk munkánkba. Sajnos
tôlük két év múlva megváltunk, mivel
számukra a különbözô kiállításokon va-
ló megjelenés jövedelemszerzési lehe-
tôség is volt, a köztük keletkezett belsô
feszültségek megoldását nem tudtuk to-
vább felvállalni.

2004 év végén végre közhasznú egye-
sületté váltunk, több mint egyéves kitar-
tó szervezômunkánk eredményeként.

Taglétszámunk: 70 fô, jelentôs lét-
számmal, fôleg a falusi és tanyasi turiz-
musban résztvevôk. A magas létszám ar-
ra kötelezte vezetôségünket, hogy a Szö-
vetséggel szorosabban együttmûködje-
nek. Országos rendezvényein, értekezle-
tein rendszeresen részt veszünk, képvi-
selve tagjaink érdekeit. Évek óta  élünk
a pályázati lehetôségekkel, kisebb ered-
ményekkel. Sajnos egyesületünk na-
gyon alacsony mûködési jellegû kiadá-
sokkal él, ezért az elnyert pályázati pén-
zek is kis összegûek.

Ez a tény természetesen korlátozza te-
vékenységünket is. Ennek ellenére to-
vábbra is részt veszünk országos, me-
gyei és helyi jellegû rendezvényeken,
kiállításokon, a FATOSZ által elindított
Európa Uniós falusi-tanyasi turizmust
népszerûsítô rendezvénysorozaton,
melyben tagjainkra nem kis anyagi ter-
het ró. További együttmûködési lehetô-
ségeket keresve, számtalan programja-
vaslattal segítjük tagjaink tevékenységi
köreinek fejlesztését és a kulturált ven-
dégkiszolgálást.

Végezetül Bács-Kiskun megye párat-
lan szépségû földrajzi-és természeti
adottságaira hívnám fel a kedves olvasó
figyelmét és javasolnám, hogy látogas-
son el megyénkbe és vegye igénybe a
Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület
tagjainak magas színvonalú szolgáltatá-
sait is.

KESZEI JÁNOSNÉ KATI
a Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület

elnöke
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ÖSSZEFOGÁS, ÉRDEKKÉPVISELET, KÖZÖS REKLÁM- ÉS MARKETINGPOLITIKA

A Vendégváró Bács-Kiskun Egyesületrôl

Az egyesület sokat tesz a falusi- és tanyasi turizmus népszerûsítéséért



A bajai kistérség 2006-ban sikeresen pá-
lyázott 85 millió forintra, melyet a vidék-
fejlesztési politikának megfelelôen a tér-
ségben egyedi fejlesztésekre próbáltak
szétosztani. A feladat nem volt könnyû,
hiszen nem minden község volt illetve
még jelenleg sincs felkészülve ezekre a
forrásokra. A különbözô ötleteket be kel-
lett nyújtani, majd elbírálás után a legjob-
bakat támogatták. 

A Vendégváró Egyesület is be tud mu-
tatni tagjai közül egy példát, mely talán
másoknak is ötletet ad. A minôsített ház
Dávod faluban van a Hercegszántai határ-
átkelôtôl 5 km-re, Bajától 25 km-re délre
található. Neve: „Pipacsos Pihenôház”.

A Leader projekt elindításakor az ön-
kormányzat hívta fel a tulajdonos figyel-
mét a lehetôségre, mivel már évek óta
kézmûves programokat szerveznek ennél
a háznál, és ebben a vidékfejlesztési stra-
tégiában erôsen elôtérbe kerül a népi kul-
túra a hagyományok ôrzése. Ez különle-
gesség és erôsíti a közösségek nemzeti tu-
datát. Ebbôl kiindulva egy „Kézmûves

Bemutatómûhely” került kialakításra,
mely végül is egy nyertes pályázatból jön
létre. Itt meghívott kézmûvesek tartanak
majd bemutatókat különbözô csoportok-
nak, akik a falusi turizmusban szívesen
mozognak, és nem csak pusztán szálló-
vendégek, hanem aktívan is részt szeret-

nének venni a régmúlt emlékeinek ôrzésé-
ben. Ez a projekt sok utánajárást igényelt,
de megfelelô kitartással végül is megvaló-
sult. Ez így biztosan tovább erôsíti majd
ennek a dávodi minôsített parasztháznak a
falusi turizmusban elfoglalt helyét, és jö-
vôképet ad neki a továbbiakban.

Az elmúlt egy-két év úgy érezzük nagyon
sok újat és jót hozott egyesületi életünk-
ben. Talán a legfontosabb, ami igazán
összetart egy egyesületet az a közös cél.
Hisszük, hogy ez az egyik legfôbb eré-
nyünk itt, Bács-Kiskun megyében. Ha
visszatekintünk 2006-ra, láthatjuk, hogy
kellett az összetartás, mert megszerveztük
a Szövetség kérésére a Sváb Borutat
N e m e s n á d u d v a r, Hajós, Császártöltés tér-
ségben. 

Az Európai akcióhét kihívás volt a szá-
munkra, hiszen lehetôséget kaptunk arra,
hogy valójában megmozduljunk a falusi
turizmus terén. A távolságot legyôzve
összehangoltuk programjainkat, melyek a
következôk voltak 2006-ban és 2007-ben:
Túra a vörös mocsárnál (Császártöltés) •
Hamuban sült pogácsa a Búbos kemencé-
ben (Dávod) • Gyermek parasztudvar, né-
pi játszóház (Dávod) • Biokert látogatás
Fülöpjakab • Gyermeknap a farmon (Pál-
monostora) • Ôsi mesterségek napja (Ha-

jós) • Nyitott pincenap (Soltvadkert) •
Kiskôrösi Körséta (Kiskôrös) • Hagyomá-
nyos réteskészítés (Kunszállás) • Állatsi-
mogató a tanyán (Császártöltés).

Az Európai Akcióhét idôpontja 2008-
ban március végére, április elejére helye-
zôdött. Ebben az évben kicsit nehezebb
anyagi körülmények közé kerültünk, ezért
csak egy helyszínen tudtunk programot
szervezni.  Nagy elôrelépés viszont a szá-
munkra, hogy egy új helyszínt tudunk be-
mutatni: Érsekcsanádot. Ebben a kis falu-
ban igen aktív falusi élet zajlik, ezért is
örültünk neki, hogy kapcsolódni kívánnak
a falusi turizmushoz. 

A 2008-as program címe: „Csanádi Ba-
zsarózsák a falusi turizmusban”. A c í m-
ben benne van a bazsarózsa szó. Azért vá-
lasztottuk, mert van Érsekcsanádon egy
néptáncegyüttes. Nevük Bazsarózsa Nép-
táncegyüttes, amely fellépésével színesíti
programunkat. A célunk ezzel a rendez-
vénnyel is a falusi élet tisztaságának, egy-

szerûségének, nyugalmának népszerûsíté-
se. Szándékunk, hogy minél több ember-
hez eljusson az információ, mely eligazít-
ja a turizmusnak ezen a területén. De ez
volt a célkitûzésünk 2007. októberében is,
amikor Baján szerveztünk egy kisebb
programot, a Sokszínû Bácska a Falusi
Turizmusban címû rendezvényhez kap-
csolódva. Úgy érezzük ennek a kis lépés-
nek, most érik be a gyümölcse, hiszen
több jelentkezô is bekapcsolódott azóta és
szeretné tevékenységével gazdagabbá
tenni egyesületi életünket.

Ezzel a pár gondolattal csak annyit sze-
retnénk üzenni másoknak, hogy mi is ak-
tívan gondolkodunk a falusi életrôl és
megragadunk minden olyan alkalmat,
mely kicsi létszámmal ugyan, de sok
helyszínen próbál érvényre jutni. 

SI R O K IS T V Á N N É
a Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület

f ô t i t k á r a
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EGY SIKERES LEADER PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA

„Nyitott Bácska Akciócsoport”

A nyertes pályázatból kézmûves bemutatómûhelyet alakítottak ki

Gondolatok egyesületünk összetartó tevékenységérôl
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A Baranya Megyei Falusi Turizmus Köz-
hasznú Szövetség 2007. június 25–28. kö-
zött szakmai tanulmányúton fogadta
Kovászna megye vendégfogadóit. A k é t
szervezet között ez már a negyedik szak-
mai találkozó volt. A baranyai szövetség
képviselôi részt vettek 2005-ben és 2006-
ban a májusi Háromszéki Tu r i s z t i k a i
Napok sepsiszentgyörgyi konferenciáin
és fesztiválján. A kovásznaiak legutóbb
2006. október elején jártak Baranyában a
Falusi Vendégfogadók I. Országos Sütô-
Fôzô Fesztiválján, Hoszszúhetényben. 

A tanulmányút kiemelt célja volt erdé-
lyi kollégáink számára Baranya fogadóte-
rületeinek falusi turizmus kínálatát és ci-
vil hálózati rendszerét, a megyei és kistér-
ségi szervezetek közötti együttmûködést.
A tanulmányút során vendégeink a megye
minden jelentôsebb falusi turizmus szer-
vezetét és kínálatát megismerhették.

Kovásznai vendégeinket Vajda Lajos,
Kovászna Megye Tanácsának alelnöke
vezette, aki a 16 fôs delegációba az erdé-
lyi turizmusszervezés és fejlesztés intéz-
ményeinek munkatársait, a falvak ven-
dégfogadóit és vendéglátó szakembereit
gyûjtötte össze.  

A tanulmányút és tapasztalatcsere zá-
ró eseményén, az ormánsági Drávapiski
vendégfogadói által szervezett vacsorán,
a baranyai vendégfogadók és a kovász-
nai vendégek D r. Hargitai Jánosnak,
a Baranya Megyei Közgyûlés elnökének
közremûködésével megállapodtak a
folytatásban is: 

1. A kovásznaiak 2007. október 6-án
csapattal jelennek meg a baranyai szövet-
ség által szervezett, Falusi Ve n d é g f o g a-
dók II. Országos Sütô-Fôzô Fesztiválján,
Mecseknádasdon. 

2. A két szervezet közös pályázatot
nyújt be a határon túli magyar szerveze-

teket támogató alapítványokhoz egy
„ikerrendezvény” létrehozásának támo-
gatására. Ez az ikerrendezvény a bara-
nyaiaknál már évek óta sikeres „Falusi
Turizmus Utcafesztivál” kovásznai pár-
jának létrehozása lenne a hazai tapaszta-
latok alapján. 

3. Baranya vendégfogadói átadják kép-
zési tapasztalataikat erdélyi kollégáiknak,
ezen belül oktatási tematikák és tanköny-
vek átadása szerepel. 

DR. SZ A B Ó GÉ Z A
a Baranya Megyei Falusi Tu r i z m u s

Közhasznú Szövetség elnöke

Ta p a s z t a l a t c s e re Baranya és Kovászna megye vendégfogadói között

„Térjen be a mi utcánkba!”
Pécs, Jókai tér – 2007. szeptember 22–23. 

Az immár ötödik alkalommal – a Baranya Megyei Falusi Tu-
rizmus Közhasznú Szövetség fôszervezésében – megrendezés-
re kerülô Falusi Turizmus Utcafesztiválon Baranya megye és a
Dél-Dunántúli Régió falusi turizmus megyei és kistérségi szer-
vezetei, falusi vendégfogadói, kézmûvesei, hagyományôrzô
néptánccsoportjai és kórusai kínáltak ízelítôt a Dél-Dunántúli
Régió vidéki turizmus kínálatából 12 sátorban és a színpadon.

A látogatók részt vehettek a fellépô táncegyüttesek és kóru-
sok kulturális programjain, kóstolhatnak a baranyai, somogyi,
tolnai népi ételekbôl és finomságokból, ízelítôt kaptak a térség
házigazdáinak boraiból. Az érdeklôdôk betekintést nyertek a
kézmûvesek alkotásaiba és tevékenységeibe, a gyermekek fi-
gyelmét a színpadon zajló gyermekmûsorok kötötték le, mie-
lôtt a bábkészítés és üvegfestés rejtelmeibe merültek.
Mindeközben a közönség információt gyûjthetett a régió vidé-
ki turizmus kínálatát megjelenítô kiadványokból. 

„Térjen be a mi utcánkba!” Szeretettel hívjuk, várjuk a VI.
Falusi Turizmus Utcafesztiválon, 2008. szeptember 28-án,
Pécsett, a Jókai téren! 

ENDRÉDI MELINDA–DR. SZABÓ GÉZA

Falusi Sütô-Fôzô Fesztivál
Mecseknádasd, Gesztenyés – 2007. október 6. 

Baranya megyében második alkalommal került megrendezés-
re a Falusi Vendégfogadók Országos Sütô-Fôzô Fesztiválja cí-
mû országos hatókörû gasztronómiai rendezvény, amelynek az
idei évben Mecseknádasd nyújtott otthont. A versenyzôk körét
a hazai megyékbôl kikerülô falusi vendégfogadókon túl, erdé-
lyi és szász vendégfogadók csapatai alkották.

A 9–15 óráig tartó verseny komoly kihívást jelentett a részt-
vevôknek, hiszen minden csapat egy elôre összeállított egysé-
ges nyersanyagcsomagot kapott, amelynek összetevôit a csa-
pattagok csak a helyszínen ismerték meg. A nyersanyagcso-
magból a csapatok egy-egy menüsort állítottak össze. Az elké-
szített menüsorokból a közönség a délutáni órákban kóstolha-
tott. A csapatok versenyzése közben kulturális programok,
kézmûves bemutatók, egészségsátor, illatsátor, gyermekjátszó-
ház, borkóstolók várták az érdeklôdôket.

A versenyen az elsô díjat a Békés Megyei Falusi Turizmu-
sért Egyesület, a második díjat a Tolna Megyei Falusi Turiz-
mus Egyesület, a harmadik díjat a Kovászna megyei „Góbék”
csapata vitte el.  

ENDRÉDI MELINDA–DR. SZABÓ GÉZA



FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ 11

A Dél-Dunántúli Régió, a Baranyában, Somogyban és To l n á b a n
fekvô öt borvidékével hazánk méltán hírneves termôterületei kö-
zé tartozik. A régiót jellemzô dombhátak és az azokat koronázó
Mecsek- és Villányi-hegységek délies lankái elképzelhetetlenek
az azokon díszlô, ápolt szôlôskertek nélkül. A régió borvidékei
teljes joggal hivatkoznak az antik idôkbe visszanyúló termelési
kultúrájukra. A szemet gyönyörködtetô szôlôskertek látványát,
mûemléki pincesorok, bortermelô hagyományaikra büszke tele-
pülések falusias hangulata egészíti ki. 

Az sem véletlen, hogy a szôlô- és borkultúra kiváló adottsá-
gaira elsôként az országban, ebben a régióban jöttek létre a ven-
dégfogadás vonzó kínálatát nyújtó borutak, amelyek szervezett
hálózata egyre fontosabb szerepet játszik a Dél-Dunántúl turiz-
musában. A Dél-Dunántúl három megyéjében öt
borvidék összesen hat borútja fogadja immá-
ron közel egy évtizede a színek, ízek és
illatok szerelmeseit. A dombok lábá-
hoz húzódó, csendes falvak, pince-
sorok és borvárosok összekap-
csolódó értékei magukba fog-
lalják mindazt, ami kirándu-
lásra hív és élményeket ad:
barátságos borosgazdákat, a
felejthetetlen borokat, a te-
rített asztalt és azt a nyu-
galmat, amit csak vidéken
élhet meg az ember!

A kóstolók és ételek
elôtt, a szépségek és a tradí-
ciók nyitogatják a lelket.
Borünnepek, népi mestersé-
gek bemutatói, helytörténeti és
mûvészeti kiállítások vezetik
körbe a látogatókat a borvidéki tá-
jakon, hogy az est megérkeztével,
újra a terített asztal mellett érezzék azt,
hogy milyen egy borúti kirándulás.

Mindezeket megtalálják látogatóink az or-
szág elsô Villány-Siklósi Borútján. A hozzá szorosan
kapcsolódó Bóly-mohácsi, szekszárdi és tolnai borutakon, a
Balaton partján, a Dél-Balatoni Borúton és a legfrissebb Pécs-
mecsekin. Neves borvidékek, elismert pincészetek és híres borok
mellé a gazdagon terített asztal, a táj gasztronómiai tradíciói ad-
ják azt az egyediséget, ami a turizmusban meghatározó vonzás-
hoz nélkülözhetetlen.

Semmi sem lehet olyan jó, amit nem lehetne még jobbal meg-
fejelni! Így a Dél-Dunántúl is arra törekszik, hogy borászati kul-
túrájának értékeit, gasztronómiájával és vendégbarátságukról hí-
res településeivel kiegészítve szerezzen újabb vendégeket. 

Ennek elôsegítése érdekében felhívással fordultunk a régió ba-
ranyai, somogyi és tolnai termôhelyein mûködô bortermelôkhöz,
hogy nevezzék be féltô gondoskodással elôállított boraikat egy
nemes versengésbe, amelynek eredményeként a felkért ítészek
kiválaszthatják, a Dél-Dunántúli Régiót a hazai és külföldi ven-

dégek elôtt méltóképpen reprezentáló bort! A vetélkedés ered-
ménnyel járt, hiszen borvidékeink termelôi 44 -féle bort nevez-
tek be. A 16 fehérbor közül a balatonlellei Bujdosó Pincészet
2006-os évjáratú „Altanus Cuvée” bora  nyerte el a megtisztelô
„Régió Bora 2008” címet. A 28 benevezett vörösbor közül
Hetényi János mecseknádasdi borosgazda (Indivinum Kft. Pécs)
2006-os szekszárdi Merlotja lett a gyôztes. A borkiválasztó zsûri
a legszebb palackok versenyében: Trunkó Ferenc szôlôsgyöröki
borosgazda palackjait és címkéit találta a legjobbnak.

A balatonlellei Bujdosó család 70 hektáros birtokán termett az
a 2006-os cuvée bor, amelyben a Chardonnay és Sauvignon
Blanc kiegészül és pikánssá válik a balatoni tájhoz simuló
Szürkebaráttal, valamint az illatával uralkodó Királyleánykával.

A borász lelkét is magában hordó házasítás neve
„Altanus”, ami délnyugati, a mediterrán tér-

ségbôl érkezô, simogató szellôkre utal.
A Balatonboglári Borvidék szívé-
ben fekvô termôhelyeik a szôlôskis-

laki Bánom-hegyen, a János-he-
gyen, a Kakashegyen, a balaton-

lellei Kishegyen és a holládi
Bari-hegyen találhatók. A
család két évszázadot megélt
pincéjében 150 éves borá-
szati eszközgyûjteménnyel
ismerkedhet a kíváncsisko-
dó. A Bujdosó Szôlôbirtok
és Pincészet a Dél-Balatoni
Borút minôsített állomása,

ahol a borkóstolókon a kivá-
ló italok mellé, a kemencében

sült specialitásokból is válogat-
hatnak a látogatók.
Hetényi János borainak alapa-

nyagát a szekszárdi borvidék Decsi
szôlôhegyén fekvô parcelláiról nyeri.

Széles fajtaválasztékában a hagyományos
Olaszrizling és Kékfrankos mellett, a Cabernet

Sauvignon és a Merlot viszi a prímet. A család tekinté-
lyes méretû pincéje és vendégháza Mecseknádasdon, az Óbá-
nyai-völgy bejáratánál található. A vendégház teraszáról Kelet-
Mecsek Tájvédelmi Körzet idáig elnyúló erdôségeiben gyönyör-
ködô vendég a páratlan panoráma mellé páratlan gasztronómiai
élményeket is gyûjthet. A házigazda kiváló borai kemencében és
grillen készült finomságokkal egészülnek ki, borturisztikai kíná-
latát 2007-ben minôsítette a Pécs-Mecseki Borút. A ház étel spe-
cialitása a kemencében sült csülök, mellé bátran ajánlható a
2006-os Merlot, amely friss ízeivel, már formálódó bársonyossá-
gával méltán érdemelte ki a „Régió Bora 2008” kitüntetô címet.

A „szelíd Pannon táj” napsütötte lankáinak és a régió barátsá-
gos borosgazdáinak egyedi alkotásai ezek a remek borok, ame-
lyeket figyelmükbe ajánlunk és egészségükre kívánunk!

DR. SZ A B Ó GÉ Z A– SÁ R D I ÁR P Á D

A dél-dunántúli „Régió Bora 2008”



Az egyesület megalakulása 

Az 1980-as évek második felében az or-
szág vidéki településein újraélénkülô ven-
dégfogadási igények falusi és tanyai kö-
zösségekké formálódási folyamatát lefé-
kezték az 1989–90-es események. A z o n-
ban a kezdeményezések hamar újraéled-
tek, s a Geszt és négy település vállalkozó
kedvû tagjaiból 1994 nyárelején megala-
kult Békés-Bihari Térségi Falusi Tu r i z-
mus Egyesületet követôen ôsszel megyei
szinten is létrehoztuk. A p á r h u z a m o s a n
más megyékben is megalakult
többi szervezettel együtt alapítói
lettünk a Falusi Turizmus Orszá-
gos Szövetségnek is. 

Kiváló természeti 
adottságok

Az alig háborított, folyó szab-
dalta természet, és a mezôgaz-
dasági termelés hasznosította
kiváló termôképességû kultúr-
táj kettôssége által régóta meg-
határozott harmonikus egység,
tradicionális vonzerôt jelent a
turisták számára. A térség viha-
ros történelme során kialakult,
egymás mellett élô soknemzeti-
ségû lakossága máshol nem ta-
pasztalható kulturális sokféle-
séggel rendelkezik a kézmûves-
ség, népszokások, gasztronó-
mia, eszközkészítés, zenei és
mondavilág tekintetében. A ter-
mészeti környezet sokrétû, a fa-
matuzsálemek, a folyók galé-
riaerdôi, a mûemlék fôúri kas-
télyok angolparkja és a Körös
Maros Nemzeti Park védett természeti
területein, bemutató és kiállító helyein
található ritkaságok (túzok, csíkhal, lápi
póc, lábatlan gyík, erdélyi hérics, kónya-
zsálya, kosborok), valamint a fás
sztyepp és szikes puszta területek ôsi nö-
vény- és állat-társulásai az év minden
szakában maradandó élményt nyújt. Az
épített környezet is ezt a sokféleséget
tükrözi, a paraszti, parasztpolgári, pol-
gári, kis- és középnemességi, valamint a
fôúri építészet emlékei és hagyományai

egyaránt jelen vannak a térségben. A te-
lepülési lakosság népi és társadalmi ren-
dezvényei színesítik tovább a maradan-
dó hagyományokat.

Az egyesület tevékenysége

Az egyesület 16 alapító taggal indult,
mára száznál több minôsített szállás-
hellyel és egyre több vállalkozóval bô-
vült. A falusi vendégfogadók programkí-
nálatát a folyómentiségbôl fakadó hor-

gász- és víziturizmus alapozza meg, de
sokan kínálnak lovas- és öko-programo-
kat, élénkülô a bio-termesztési és feldol-
gozási programajánlat, léteznek állatsi-
mogató és gyümölcsöskerti, a hagyo-
mányôrzô gasztronómiai, disznóvágási,
valamint a humán fejlesztô ajánlatok is,
mint a lovasterápiás, nyelvtanítási, hát-
rányos helyzetûek fejlesztô táboroztatási
lehetôség.

Az egyesület elnöksége tart kapcsola-
tot az önkormányzati jegyzôkkel, a segí-

tô aktivistákkal együttesen megyei szer-
vezô hálózatot mûködtet, a 3 fôs szakta-
nácsadó és minôsítô csoport az operatív
területbejárást végzi. A megyében élôk
életviszonyai nehezen fejlôdnek, ezért
lassan alakulnak ki a korszerû kapcso-
lattartás elemei, ami viszont biztosítja a
természeti környezet fenntarthatóságát
és konzerválja a hagyományok továbbé-
lését.

A Békés Megye Falusi Turizmusáért
Egyesület határmenti adottságait kihasz-
nálva építi romániai kapcsolatait és

együttmûködik az Arad és
Bihor megyei vendégfogadók-
kal, közös honlapokon együttes
programokat és szállást kínál-
va. Fölvettük a kapcsolatot a
megye több európai testvérme-
gyéjével és kiépítettünk együtt-
mûködést a Deux Sévres fran-
cia megye, a Vajdaság Tarto-
mány szerbiai, valamint a Man-
tova környéki olasz agrárturisz-
tikai vállalkozóival.

Békés megye fôbb kistájai 
és turisztikai attrakciói

Jól elkülöníthetôk a kistáji
rendszerbôl fakadó sajátossá-
gok, a legélénkebb tevékenység
a Körös-szögben és a Csanádi
hátságon található. Elôbbit a fo-
lyók és holtágaik alkotta vízi
természet közeli foglalatossá-
gok, a halászat és horgászat, a
csónakázás és víziturizmus jel-
lemzik, míg utóbbin a lovastu-
rizmus minden lehetôségével
várják a vendégeket. 

A Kis- és Nagy-Sárrét vidéke szíkes
pusztáin és vízi környezetein, valamiko-
ri sziget-településein az öko- és vadász-
turizmusra nyílik lehetôség, valamint a
kulturális és népmûvészeti hagyomá-
nyok továbbélésének élményeire. A G y u-
lai Várfürdô, Békéscsabai Árpád fürdô
és Békési Gyógyfürdô alkotta Három-
város fürdôgyûrû kínálatához több kem-
ping és üdülôház által nyújtott aktív tu-
risztikai programkínálat csatlakozik. Az
Orosháza-Gyopárosfürdô, T ó t k o m l ó s
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Békés Megye Falusi Turizmusáért Egyesület

Sokaknak a madárvilág megfigyelése jelent kikapcsolódást



Rózsafürdô, Mezôkovácsháza és Me-
zôhegyes Termálfürdô, V é g e g y h á z a
Népfürdô csoporthoz a térségben sóly-
mászat, teljes körû kínálattal lovasprog-
ramok tartoznak. A Biharugra, Zsadány,
Körösnagyharsány, Mezôgyán és Geszt
térség ökoturisztikai és Vésztô Mágori
archeológiai bemutató területi kínálatát
a tájegység népi kézmûves és társadalmi
kulturális hagyományainak adottságai
egészítik ki a szórtan ott lévô falusi ven-
dégházak kínálatában. A S z e g h a l o m
környéki településeken Dévaványa, Fü-
zesgyarmat termálfürdôi, a túzokos
puszta, a Hortobágy-Berettyó természe-
ti, madártani és növénytani ritkaságai kí-
nálják magukat. A körösmenti települé-
sek népi kulturális hagyományai és be-
mutatásra kerülô mûvészeti emlékei vá-
lasztékosak. A népi hagyományokon
alapuló disznótoros és kolbászkészítô
bemutatók mellett a megye 14 települé-
sén 24 gasztronómiai fesztivált kóstol-
hatnak végig az év során idelátogatók.
Külön vannak gyümölcs- és agrárter-
mék-fesztiválok is, a térségre jellemzô
tésztafélék (tarhonya és lebbencs) nép-
ünnepélyei, valamint az itt honos italok
közül jellemzôen a pálinkafesztiválok. 
A népszokások bemutatói közül kiemel-
kedik a csorvási Lakodalmas fesztivál és
esküvôi ruhakészítési bemutató rendez-
vénye.

A megye kiemelkedô adottságai az
aktív turizmus lehetôségek. Az Alföldi
Kéktúra megyei szakasza csaknem 200
km-es, a piros jelzésû gyalogos látvá-
nyutak immár 450 km-en elérhetôk és

folyton bôvülnek, jó idôben kerékpárral
is járhatóak, a 3 térségben szervezett
gyalogos teljesítménytúrák nagyon ke-
resettek. A megye az ország egyik leg-
jobb apróvadas területeit kínálja, de szá-
mos nagyvadas terület is van és a dúvad
kilövéses vadászat sem ritka. A Kettôs,
Hármas és Sebes Körös élôvíze és holt-

ágai a horgászok paradicsoma, emellett
a bôvülô csónakkikötô hálózat révén az
egyre gyarapodó víziturizmust kínálják.
A Sarkadtól, Gyulától és Körösnagyhar-
sánytól induló túrák érintette települések
fölsorolását mellôzve említjük meg
Doboz-Szanazugot, Gyomaendrôdöt és
Szeghalom Várhelyet, mint a legfôbb vi-
zibázisokat és Szarvas városának sokol-
dalú kínálatát.

Külön kell említést tenni több termé-
szeti és más, a falusi vendégfogadók kö-

zelében lévô túrák során érinteni ajánlott
múzeumról, bemutatóhelyrôl. Az ismert
és általában mûemlékként számon tartott
épületeken és gyûjteményeken túl emlí-
tendô turista célpont lehet a Körösvölgyi
Természeti Bemutatóház a Peresi holtág
mezôtúr felôli ágánál, a Bodoky Károly
Vízügyi Múzeum Körös-szabályozási
tárlata a mezôberényi Kereki hídnál, a
Biharugra határában lévô, a Ramsari vé-
dettségû halastórendszer élôvilágát be-
mutató Madárvártát, az Ipolytarnócival
vetekedô Vésztô-Mágori archeológiai
bemutatóterületet és Csolt monostorát, a
Tótkomlós melletti Nagykopáncs épen
maradt Árpád-kori katolikus templomát.

Az Egyesület

Jelenleg a megyében számon tartott 572
magánszállásadóból a falusi turizmussal
foglalkozók száma 260 körüli, melybôl
az egyesület által minôsített 112, a többi
„önminôsítéses”. 

A jelenleg aktívan mûködô szálláshe-
lyek száma 65, sok a megyébôl elköltö-
zött és munkát más megyében, vagy kül-
földön végzô is csökkenti a számukat.
Növekszik a vállalkozások által mûköd-
tetett falusi vendégfogadók aránya, jelen-
leg 12%-a az összesnek, vagyis a magán-
személy vendégfogadók vannak több-
ségben. 

JU H Á S Z AT T I L A
a Békés Megye Falusi Tu r i z m u s

Egyesület titkára
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Fontos a turistajelzések karbantartása

A látogatók sok helyen megtekinthetik a békési térség hagyományos népi építészeti értékeit 



A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Köz-
gyûlés határozatában támogatta egy me-
gyei egyesület megalakítását, amikor el-
fogadta a megye idegenforgalmi fejlesz-
tési koncepcióját, 1992-ben. A Megyei
Idegenforgalmi Hivatal szakmai támo-
gatásával, az infrastrukturális háttér biz-
tosításával 1997-ben alakult meg a
Falusi Turizmus Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Egyesülete. Az Egyesületet
52 alapító taggal jegyezték be – mára a
tagság megközelíti a kétszázat, közte
több önkormányzattal. Az Egyesület cél-
jai az Alapszabálya szerint:

• A falusi turizmus Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei fellendítése, fejleszté-
sének támogatása.

• Tanfolyamok, továbbképzések szer-
vezése, kutatások támogatása.

• Kapcsolatok kezdeményezése és
együttmûködés a hazai és külföldi falusi
turizmussal foglalkozó szervezetekkel.

• Kapcsolattartás az érdekelt önkor-
mányzatokkal és gazdálkodó szerveze-
tekkel.

• A megye sajátosságainak, hagyomá-
nyainak megyén kívüli bemutatása.

• Minôsített vendégfogadói hálózat
létrehozása BAZ megyében.

• A falvakban lévô kulturális, idegen-
forgalmi és egyéb, a falusi turizmus
vonzóbbá tételében szerepet játszó prog-
ramok, rendezvények támogatása.

• Vélemény-nyilvánítás a falusi turiz-
mussal kapcsolatos szakmai kérdések-
ben.

• A falusi turizmussal kapcsolatos
kezdeményezô ajánlások készítése a
szakmai döntéshozó szervek felé.

• Vélemény-nyilvánítás a falusi turiz-
musra vonatkozó pénzügyi döntésekben.

• A falusi turizmussal összefüggô me-
gyei és megyét érintô országos pályáza-
tok véleményezése.

• Országos és külföldi látogatások, ta-
nácskozások támogatása és szervezése.

• A falusi turizmus marketing straté-
giájának kidolgozása, együttmûködés a
Tourinform irodahálózattal, utazási iro-
dákkal.

• A falusi turizmus szaktanácsadói há-
lózat kialakításának támogatása.

• A falusi turizmussal kapcsolatos fej-
lesztések Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei koordinálása.

Az Egyesület 1999 óta közhasznú
szervezet, amely hatékonyan fogja össze
a megyében tevékenykedô vendéglátó-
kat. Végzi a szálláshelyek minôsítését,
hírlevelekben tájékoztatja a tagokat az
aktuális információkról, jogszabályok-
ról, pályázati lehetôségekrôl. Szakértôi
országosan elismertek. Tanfolyamokat,
továbbképzéseket szervez, közremûkö-
dik OKJ-s szakképesítést adó tanfolya-
mok szervezésében is. A falusi turizmus
szempontjából kiemelt térségek a me-
gyében: Zemplén, Cserehát, Aggteleki
Nemzeti Park, mint Világörökség térsé-
ge, Bükk, Ó-Bükk, Dél-Borsod és a Ti-
sza-tó környéke.

Az Egyesület mottója: minôségi szál-
láshely + gazdag programkínálat (válasz a
két alapvetô kérdésre: Miért jöjjön ide va-
laki? Ha már itt van, mit csináljon?) Hogy
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Fejezetek a Falusi turizmus Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Egyesületének történetébôl

Az ôszi EuroGites-konferencia résztvevôi is ellátogattak a festôi tájakban bôvelkedô Észak-magyarországi régióba



a mottó megvalósuljon, képzett és elköte-
lezett vendégfogadókra van szükség, s az
Egyesület nem a mennyiségi, hanem a
minôségi mutatók alapján méri eredmé-
nyességét. Az elmúlt években a hangsúlyt
épp ezért helyezte a képzésre. Több olyan,
különbözô pályázatokon nyertes projectje
van, melyek keretében OKJ-s szakképesí-
tést nyújtó tanfolyamok szervezése és le-
bonyolítása szerepel célként, természete-
sen akkreditált szakképzô intézmény part-
nerségével. A B o r s o d - A b a ú j - Z e m p l é n
Megyei Területfejlesztési Tanács által tá-
mogatott komplex oktatási pályázata ke-
retében egy olyan munkáltató tankönyv
kiadása is szerepelt, mely az OKJ-s tema-
tikára épül, s átfogó ismereteket ad a tan-
folyamok hallgatóinak, a szakmai ismere-
tek mellett angol és német nyelvi alapis-
meretekkel együtt. A „Falusi vendégfoga-
dás ABC-je” címmel megjelent könyv
nagy sikert aratott mind a szakma, mind
pedig a képzô intézmények körében - ok-
tattak már belôle Kárpátalján és Erdély-
ben, az ország több megyéjében, s folya-
matosan oktatunk belôle Miskolc több kö-
zépiskolájában, falusi vendéglátókat kép-
zô osztályokban. 

Korábban is már több OKJ-s tanfo-
lyam megszervezésében és szakértôi,
oktatói segítségével azok lebonyolításá-
ban mûködött közre az Egyesület. Az el-
sô 2001-ben a Kereskedelmi és Idegen-
forgalmi Továbbképzô Kft. megyei ki-

rendeltségével jött létre, azok számára,
akik támogatást nyertek valamilyen pá-
lyázaton, fôként a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium és a Me-
gyei Területfejlesztési Tanács kiírásá-
ban. A következô jelentôs állomás a
2003-ban, Jósvafôn zajlott tanfolyam
volt, ahol az aggteleki térség szállásadói
vettek részt a programban, melynek fô
szervezôje a Gömörszôlôsön lévô Kör-
nyezetvédelmi és Térségfejlesztési Kht.
volt. 2003-tól az Egyesület saját pályá-
zatain nyert támogatást tanfolyamokra,

2004 októberében végzôdött az egyik
Oszláron, majd 2004–2005-ben került
sor a második szakképesítést adó tanfo-
lyamra Miskolcon. 

2007-ben jelentôs állomás volt az
Egyesület életében, hogy aktív közremû-
ködôje volt a szeptemberben Egerben
megrendezett EuroGites Nemzetközi
Falusi Turizmus Konferenciának. A z
Egyesület szervezésében zajlott az a két
napos tanulmányút, mely Borsod-Abaúj-
Zemplén megye jelentôs látnivalóit és
falusi szolgáltatói mutatta be a résztve-
vôknek: Hét községben biofarmot láto-
gattak meg, Putnokon a gömöri kézmû-
vességgel ismerkedtek, Gömörszôlôsön
az élô „mûemléki” falut és gyûjtemé-
nyeit tekintették meg, Aggteleken és
Jósvafôn pedig a barlangtúra mellett kel-
lemes falusétát is tettek. Másnap a Cse-
reháton kürtôs kalácsot sütöttek a részt-
vevôk, majd Tokaj-hegyalján, Ta r c a l o n
egy kis családi pincészetet, Tokajban pe-
dig egy nagy borászatot kerestek fel. 

Az Egyesület jövôre vonatkozó tervei
között szerepel a vendéglátó házak sza-
kosítása, nagyobb hangsúlyt kívánunk
fektetni az internetes megjelenésre és a
programszervezésre, a tagok aktivitásá-
nak növelésére. 

NAGY KATALIN
a Falusi turizmus Borsod-Abaúj-

Zemplén megyei Egyesületének elnöke
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A falusi vendéglátók szakkönyve

A tanulmányutakra érkezô szakemberek gyakorlatban is találkozhatnak a helyi szállásadók vendégszeretetével



Egyesületünk a 2007-es évben 12. életé-
vébe lépve részt vett az Utazás kiállítá-
son, Budapesten, ahol a Közép-Dunán-
túli Régióval közösen jelentek meg ven-
dégfogadóink.  Nem sokkal késôbb a pá-
pai Agrárexpón  együttmûködési megál-
lapodást írtunk alá a Somló Környéki
Borút Egyesülettel egy és egyik tagun-
kat, a mi Paulánkat Borlovag Hölggyé
avatták a „Somlóiak”.

A móri „Ezerjó Fakanálforgató” or-
szágos fôzôversenyen részt vett fôzôcsa-
patunk, s különdíjjal térhetett haza.
Bemutattuk kínálatunkat a FATOSZ-iro-
dában, majd a Budai Várban, a Mester-
ségek Ünnepén. Részt vettünk a Magyar
Turizmus Zrt. által meghirdetett Zöld tu-
rizmus évében a Kincskeresô játékban
márciusban, majd a Nemzeti Parkok
Hetében szállásadóink egy része csatla-
kozott a programhoz.

Egész évben a „nyitott pincék” prog-
ram keretében tájjellegû borokat kóstol-

hattak az érdeklôdôk a megye számos fa-
lusi vendégfogadójánál. A M a r t o n v á s á r i
Nyári Napok alatt mezôgazdasági konfe-
rencián vettünk részt, mely központi té-
mája a bor és többek között a falusi turiz-
mus volt. Vajtán augusztus közepén
Nyárbúcsúztató alkalmából „Étkek utcá-
ján” kínálták tagjaink a falusi ízeket.

Szeptember elején a Somlói Napokon
fôttek az Egyesület csapatának bográ-
csában a finom ízek, ahol tiszteletbeli
örökös elnökünket Borlovaggá avatták.
A hónap közepén már a nyíregyházi
Sóstón fôztek lelkes tagjaink a „Kóstol-
juk meg Magyarországot” rendezvé-
nyen. Szeptember végén Pákozdon a
„Huszárkavalkád” nevû rendezvényen
kézmûveseink kirakodó vására és bemu-
tatója volt. Heves megyében, Eger vá-
rosában és környékén tartotta Országos
Szövetségünk az Európai Falusi Turiz-
mus Kongresszusát, melyen egyesüle-
tünk csapata részt is vett.

2008-as terveink hasonlóképp alakul-
nak. Részt vettünk az Utazás kiállításon,
Budapesten, majd a következô héten,
Kecskeméten szintén utazás kiállításon
képviseltük tagjainkat.

A Falusi Turizmus Akcióhét kereté-
ben Felcsúton a Noll Tanyán szakmai
napot szervez a házigazda.

Tagjaink részére családi napot szerve-
zünk április végén. Fôzôcsapatunk ha-
gyományszerûen indulni fog fôzôverse-
nyeken. Móron és Somlón, majd ôsszel
Nyíregyháza-Sóstón, kézmûveseink pe-
dig ismételten kínálhatják portékájukat
rendezvényeinken.

Pályázni kívánunk régiós kiadvány ki-
adására, mely nemcsak vendégfogadóink
ajánlatait, de borút egyesületeink és kéz-
mûveseink ajánlatait is tartalmazni fogja.

TÖRZSÖK ERZSÉBET
az Egyesület Fejér Megye Falusi

Turizmusáért elnöke
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Egyesület Fejér Megye Falusi Turizmusáért tevékenysége 2007-ben

Én, aki 1994-ben kezdtem fogadni
kedves vendégeinket, ilyenkor is
ugyanúgy készülôdök az Utazás kiállí-
tásra és vásárra, mint legelôször, mikor
elsô vendégeimet vártam. Nyáron,
amikor a befôzések, savanyúságok el-
tevésének ideje van, mindig 10 literes
üvegben készítem a savanyúságot
azért, hogy a finom házi szalámi, son-
ka, szalonna és finom kenyér koronája
lehessen a kóstolófalatkák tetején, amit
mi a Közép-dunántúli régióban közö-
sen ajánlunk és viszünk el a vásárra sa-
ját ízeinkként.

Személyesen a szakmai napon vettem
részt a kiállításon a régió falusi vendég-
fogadói nevében. Készítettem almáspi-
tét, elvittem a régió díjnyertes kígyóréte-
sét, két kosár túrós-sajtos, illetve krump-
lis pogácsát, tetején tökmaggal, a finom
borhoz, amit a régió borút egyesületei
hoztak a vásárra. 

Nagy tiszteletünk jeléül ünnepélyes
keretek között borlovag-avatás is tör-
tént. D r. Csizmadia László urat, a Falusi
és Agroturizmus Országos Szövetsége

elnökét avattuk fel, a Somló Környéki
Borút Egyesület felkérésére, valamint
jómagam, mint somlói Borlovag Hölgy
és Törzsök Tibor a Fejér megyei Falusi
Turizmus Egyesület örökös elnökének
közös javaslatára, hogy kerüljön minél

közelebb a somlói borvidékhez és fi-
nom boraihoz. Úgy gondoltuk, hogy ez
a csekély elismerés kijár, az idegenfor-
galomért és a vendéglátás minôségéért
végzett sok-sok évi munkája elismeré-
s e k é n t .

Szép és bensôséges avatásunkon még
egy nagyon aktív, az Egyesületünkért
sokat dolgozó hölgyet, Tóth Ferencné
Jutkát, Vál község Polgármester Asszo-
nyát fogadtuk Borlovag Hölggyé. Mivel
a borút egyesület tagja az Egyesület
Fejér Megyei Falusi Turizmusáért szer-
vezetnek, szeretnénk egymás munkáját
aktívvá és eredményessé tenni, melyben
Jutka eddig is sokat tett.

Köszönjük, hogy lehetôségünk volt
idén is megjelenni, a régió kínálatát szí-
nesíteni és itt kívánok minden kedves
vendégfogadó és borlovag társunknak jó
egészséget és sok-sok „jó vendéget” a
2008-as évben!

MESTERHÁZY E. PÉTERNÉ
Okleveles vendégfogadó

Pápa-Borsosgyôr

Utazás 2008 – avagy készülôdés a 2008. évi vendégfogadás évére

Dr. Csizmadia László borlovaggá avatása



Szövetségünk 2008. február 1-jén tartotta
tisztújító közgyûlését, ahol megválasztot-
ta új elnökségét. Az új elnök: K o ro k n a i
B é l a , 16 éves tapasztalattal rendelkezô
falusi vendéglátó, a Sárréti Falusi Tu r i z-
mus Egyesületének elnöke. A t i t k á r :
Tóthné Pincés Éva, gyakorló vendéglátó,
az Ebesi Vendégvárók Egyesületének el-
nöke. A megyei szövetség új elnöke,
Koroknai Béla nagy lendülettel kezdett
hozzá terveink megvalósítá-
sához. Legfontosabb felada-
tunknak érzi a megyei falusi
szállásadók, a falusi turizmus
és az idegenforgalmi egyesü-
letek szoros együttmûködé-
sét. Terve: kapcsolatfelvételt,
nyitást indítványozni más
szervezetekkel és mélyíteni a
meglévô kapcsolatokat, egye-
sületi összefogást. Így:

• Az eddiginél is szorosabb
kapcsolatot szeretnénk fenn-
tartani a Népmûvészek Haj-
dú-Bihar Megyei Egyesüle-
tével. Mindkét egyesület a
hagyományokból építkezik,
azokra alapozva hoz létre a
mai életünk számára fontos
termékeket. A falusi vendég-
látást választó vendégek dön-
tésének egyik oka a népszo-
kások, néphagyományok fel-
elevenítése, a népi kismester-
ségek, a kézmûvesség, meg-
ismerése, vagyis a hagyományôrzés.

• Támaszkodni szeretnénk a Tourin-
form irodák szolgáltatásaira, azok infor-
mációs anyagába eljuttatni a falusi turiz-
mus kínálatát.  Elsô lépésként a megye
falusi szállásadói felkerülhetnek a Deb-
receni Tourinform Iroda honlapjára. 
A www.iranydebrecen.hu honlapon már
láthatók a falusi szállásadók adatai. 

• Erôsíteni szeretnénk a kelet-magyar-
országi falusi turizmus egyesületeinek
összefogását a  turizmus fellendítése ér-
dekében. Gondolva itt az ország három
legtávolabbi, legkeletibb megyéjére:
S z a b o l c s - S z a t m á r-Bereg megyére, Haj-
dú-Bihar megyére és Békés megyére.

Békés megye felé a nyitás már meg-
kezdôdött. Békéscsabáról egynapos ta-
nulmányúton vett részt a Körösök

Völgye Natúrpark Egyesület által szer-
vezett csoport, akik négy vendégházat
látogattak meg nálunk. A vendégeknek
is az volt a véleménye, hogy a falusi tu-
rizmuson belül sokszínû lehetôség van,
hiszen a négy ház mindegyike más-más
jelleget képvisel.

A Koroknai porta jellemzôje a termé-
szet közeliség, állatok közelsége, ahol a
gyerekek szívesen simogatják, etetik az

állatokat, részt vehetnek a fejésben és a
takarmányozásban.

Nádudvaron a Fehér Gólya vendég-
ház gyakorolható kézmûves mestersé-
gekkel várja a vendégeit. Bôrözés, ne-
mezkészítés, babakészítés, mézeskalács
készítés, csuhéfonás, kosárfonás, agya-
gozás.

A Béke vendégház Ebesen gasztronó-
miai kínálatával, házi és tájjellegû éte-
leivel – nyúl- és kecskehús, kecskesajt,
kecsketej és túró – ezek kínálásával vá-
lik egyedivé. 

Pocsajban a Sinka Miska vendégház-
ban a néptánc és a helyi népzene megis-
merésére, a népzene megszerettetésére
számíthat a vendég.

• Szeretnénk elérni, hogy megyei
szinten is minél több csapat vegyen részt

a Leader pályázatokon, ahol kiemelt
szerepe van a falusi turizmusnak, mint
ahogy azt már a Tormaút Egyesület, az
Ebesi Vendégvárók Egyesület, a Sárréti
Falusi Turizmus Egyesület megtette.

• El akarjuk érni azoknak a vendég-
látóknak az összefogását is, akik eddig
nem tartoztak egyesületekhez, vagy a
megyei egyesülethez. Ha látják majd,
hogy együtt, összefogva eredménye-

sebben lehet dolgozni, ak-
kor érdemes lesz csatlakoz-
niuk. 

• Kapcsolatfelvételt terve-
zünk a megye önkormányza-
taival.

• A megyei Szövetségnek
ott kell lennie a megye más
nagy rendezvényein

és egymás rendezvényein,
mert az összefogás erôt ad és
elôre mutat.

• Fontosnak tartjuk az
együttmûködést az utazás
vásárokon való megjelenés
estében is. 

Erre jó példa a márciusi
Debreceni Utazás V á s á r,
ahol a Debreceni Tourinform
irodával és a megye vendég-
látóival, egyesületeivel ösz-
szefogva a közel 10 méteres
stand megtervezése és beren-
dezése példa értékû összefo-
gással történt. Nem csak,

mint kiállító, hanem hangulatfelelôs sze-
repet is betöltött a szövetség. Ilyen pél-
dául az állatsimogatás, a dekoratív be-
rendezés, étel- és italkínálás, illetve a ci-
teraszó.

A megyébôl sok településrôl érkeztek
az ételek, kiállítási berendezések. Itt volt
a híres bárándi kenyér, a nádudvari szil-
valekvár, az ebesi túrós béles, a sárrét-
udvari sonka, az ebesi mangalica zsír, a
nyíracsádi és nyírábrányi almapálinka, a
kismarjai bor és a Koroknai porta régi-
ség-gyûjteménye.

VEREB CSABÁNÉ
a Ligetalja-Gúth Idegenforgalmi

Egyesület elnöke,
a Falusi Turizmus Hajdú-Bihar Megyei

Szövetsége vezetôségi tagja
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Változások, új tervek, hírek Hajdú-Bihar megyébôl

A megye specialitásai bármilyen mennyiségben elfogynak



Heves Megye Falusi Turizmus Egyesü-
lete immáron 12 éve mûködik, amelyet
folyamatosan javuló vendégfogadói te-
vékenység jellemez. Jelentôs kapacitás-
bôvítés mellett, szolgáltatásaink színvo-
nala jelentôsen javult ezen idôszak alatt.
Néhány településen a falusi vendéglátás
bevétele az, ami biztosítja a jövedelem
kiegészítést, az ott élô nyugdíjas és több
gyermekes családok számára. A tagjaink
szép eredményeket értek el a faluszépí-

tésben, a környezet rendezésben az épí-
tett örökség megóvásában, a faluköz-
pont és környezetük szépítésében.

Egyesületünk az ország egyik legna-
gyobb megyei szervezetévé nôtte ki ma-
gát, a megyében közel 600 falusi ven-
dégház várja a vendégeket. A falusi szál-
láshelyek ágykapacitása, közel 5000 fé-
r ô h e l y, amelyet 36 településen kínálunk
a megyébe érkezô vendégeknek. Jelen-
leg, több mint tíz helyi turisztikai szerve-
zettel dolgozunk közösen annak érdeké-
ben, hogy a megyébe érkezô vendégek
fogadási feltételei javuljanak, és a térség
szolgáltatóinak érdekképviselet ellássuk.

A legdinamikusabb növekedés Eger
szalókon tapasztalható a Gyógyfürdô
belépését követôen, amelynek eredmé-
nyeként a helyi lakók komfortosították,

bôvítették a vendégfogadás feltételeit,
de sok új épülettel gyarapodott a szállás-
kínálat a helyi és beköltözô lakosok ré-
szérôl is.

Az idei évben is, az eddigi jelzések
alapján a Tisza-tó továbbra is sikeres, él-
ményekben gazdag kikapcsolódást ígér,
az elôfoglalások itt is biztatóak. 

A Mátraaljai településeken a borutak,
a pince éttermek mentén, a megye felsô
településein, állatfarmok, lovastanyák,

vagy szürke marha tanyák szomszédsá-
gában is sorban nyílnak a falusi szállás-
helyek, amely érdekében sokat lob-
byztunk az elmúlt években.

Jelentôs eredménynek tartjuk, hogy a
borutak mintájára ez évben megalakult a
„Sajt út is, amely a kecske, juh és tehén
tartók összefogásával jött létre, és a vi-
déki turizmus megállóhelyei kívánnak
lenni. A Sajt út tagja is csak minôsített
tanya, vagy gyártó lehet, amely biztosít-
ja a megfelelô higéniát és a kultúrált tu-
risztikai fogadási feltételeket.

Szeretnénk felhívni a figyelmet, a
szorosabb együttmûködésre, amely
plusz kínálatot jelenthet a vendégeink-
nek, és lehetôséget arra, hogy közös be-
mutatókat, kóstolókat szervezzenek a fa-
luhoz, a vendégházhoz legközelebb esô

sajtgyártókkal, ugyanakkor az állat far-
mok látogatása, jelentôs vonzerôt jelent.

A pinceprogramok segítségével is nö-
vekszik az igény a kultúrált falusi szállás-
helyek iránt. A falusi szálláshelyeken a
tartózkodás, a vendégéjszakák átlag szá-
ma 1–2 nappal magasabb, mint a keres-
kedelmi szálláshelyeken, ezt növelni több
programmal és szolgáltatással tudjuk. Az
üzemelô szálláshelyeken a foglalási
trend azt mutatja, hogy a jó minôség
mellett szükséges a jó ellátás, a falusias
étkeztetés, a túravezetés és a település
közös programkínálata. 

Jó kezdeményezés volt Gyöngyöspatán
a „Péter-Pál napi Palóc kezdeményezés,
amelynél nem csak a falu, hanem a kör-
nyék és Nógrád megyei falvak is össze-
fogtak, bemutatva ezzel a térség kínálatát.

Három tagunk tapasztalatcserén vett
részt Zala megyében az Országos Szö-
vetség szervezésében, ahol a szállásadók
szintén a településeken mûködô szolgál-
tatásokkal fogtak össze, a vendégek
komplexebb kiszolgálásáért, lovasbe-
mutatókkal, disznóvágással, tájjellegû
ételek bemutatásával.

A Tisza-menti csoportunk benevezett
Erdélyben a Kolbásztöltô versenyre, ahol
több mint száz csoport versengett a vidéki
ízek elôállításán, nem eredménytelenül,
mert oklevéllel tértek haza. Az erdélyi
kezdeményezés célja is a hírverés, jó mar-
ketingfogás az egyre erôsödô erdélyi falu-
si turizmus fellendítésére.

Hasonló jó kezdeményezésnek ítéljük
meg, hogy Egerben és környékén ren-
deztük meg az EUROGITES III, Nem-
zetközi Kongresszusát, amelyre 27 or-
szágból érkeztek külföldi és belföldi
szakemberek, összesen 280 fô. A Konfe-
rencián hasznos tapasztalatokról szá-
moltak be a külföldi országok a LEA-
DER pályázati lehetôségekrôl, amelyet
Magyarország 2008-tól vehet igénybe.
A két napos konferencia után még egy-
egy napot töltöttek el Egerszalókon és
Mátraderecskén, majd ezt követôen To-
kaj térségében. A konferencia résztve-
vôi, tapasztalatcserére utaztak a fenti két
településre, ahol a helyiek, a falusi turiz-
mus szállásadói és szolgáltatói fergete-
ges egész napos programkínálattal lep-
ték meg a szakembereket és sajtósokat.
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Heves Megye Falusi Turizmus Egyesülete

Életkép a Palóc Útról



A projekt céljai: Sajt- és tejtermékek
készítésével hagyományos módon fog-
lalkozó gazdák és vállalkozók országos
szintû összefogásának és együttmûködé-
sének megszervezése • Évente egy me-
garendezvény szervezése szakmai ta-
pasztalatcsere, üzleti kapcsolatfelvétel,
valamint a fogyasztókkal történô talál-
kozás céljából • A gazdák piaci pozíciói-
nak erôsítése • A szektor jövedelmezôsé-
gének javítása, és új munkahelyek te-
remtése • Nemzetközi kapcsolatok léte-
sítése, együttmûködés és szakmai ta-
pasztalatcsere a vállalkozók igénye sze-
rint • A falusi és agroturizmus új kínálat-
tal való bôvítése • Az egészséges táplál-
kozás népszerûsítése • A sajtok sokolda-
lú gasztronómiai felhasználásának ösz-
tönzése • Az étkezési kultúra fejlesztése:
hagyományôrzés és modernizáció • A
sajtút terv megvalósításában közremû-
ködôk kapcsolatainak elmélyítése a kö-
zös érdekek alapján.

A Kis-, Közép- és Agrárvállalkozók
Országos Szolgáltató Egyesületének
szerepe a kezdeményezés megvalósí-
tásában: Az Alapszabályban rögzített
célok és jogosítványok predesztinálják

az Egyesületet a vállalkozók és a gazdák
esélyegyenlôségének hatékony támoga-
tására versenyképességük erôsítése ér-
dekében • 2007 novemberében a GKM-
hez pályázat benyújtása „Hálózatépítô
szakmai találkozó kis-, közép- és agrár-
vállalkozók részére” címmel. Sikeres
pályázat esetén az 1,2 millió forintos
forrást a Sajt-út terv elindítására is szol-
gáló országos megarendezvény szerve-
zésére fordítanák • Az elnyert pályázati
összeget az Egyesület hálózatépítésre,
taglétszámának bôvítésére kapja, ezért
elsôdleges cél a Sajt-út projektben érde-
kelt vállalkozók, gazdák és szervezetek-
nek az Egyesülethez történô csatlakozá-
sára. 

E l ô z m é n y e k : Vass János, e g y e s ü l e t i
tag, a Bajai Kézmûvesek Egyesületének
elnöke az ötletgazda. A kezdeményezést
az Egyesület felkarolta, ehhez csat-
lakozott Bodnár György, a Kelet-ma-
gyarországi Biokultúra Egyesület elnö-
ke is. • 2007 májusában kapcsolatfelvé-
tel a Gyomaendrôdi Sajt Fesztivál szer-
vezôivel • Az Egyesület honlapján olva-
sott projekt felkeltette a Magyarországi
Leader Központ vezetôinek figyelmét, s

jelezték kapcsolódási szándékukat •
2007. november 24-én a Gerbeaud kü-
löntermében szervezett IV. Újbor és Sajt
Fesztivál sajtkészítô felajánlották aktív
közremûködésüket a szervezômunkában
• A 2008. január 21-én a budapesti Me-
ridián szállóban tartandó francia sajtbe-
mutató során felmerült a magyar és fran-
cia sajtkészítô vállalkozók közötti
együttmûködés lehetôsége • 2008. már-
cius 29–31. között Argentan-ban (Nor-
mandia) „Quasimodo” elnevezéssel vá-
sárt szerveznek, amelyre Magyaország
meghívást kapott. 

A Sajt-úthoz csatlakozó szervezetek:
Magyar Biokultúra Szövetség • FA-
TOSZ • Leader Központ • Elsô Magyar
Fehérasztal Lovagrend • A korábbi sajt
fesztiválok szervezôi • A magyar borren-
dek képviselôi. 

A Szervezet rövid távú célkitûzései: 
A hazai sajtkészítôk név- és címlistájá-
nak összeállítása • Az eddigi sajt feszti-
válok, rendezvények szervezôinek és tá-
mogatóinak megnyerése a projekt meg-
valósításához • Egy jövôbeni sajt-út állo-
másokat feltüntetô „térkép” elkészítése.
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A konferenciát követôen a hazai
és külföldi sajtóban sok jó érté-
kelés, cikk jelent meg, ami pozi-
tív képet rajzol a magyar vidék
és kis települések turisztikai fo-
gadóképességérôl.

Ezúton is köszönetünket fejez-
zük ki az egyesület vezetôsége,
az Országos Szövetség elnöke,
Csizmadia László és a Nem-
zetközi Szövetség elnöke nevé-
ben mindazoknak, akik a szerve-
zésben, a vendéglátásban, a szál-
lásadásban, a házias ételek készí-
tésében kivették részüket.

A Leader Akció csoportok tava-
lyi megalakulás alkalmával, me-
gyénkben mind a hat csoportban
van képviseletünk, akik vállalkozóként,
szállásadóként, vagy egyesületként képvi-
selik a falusi turizmust. Az együttmûködést
ne veszítsék szem elôl, akkor sem, amikor
már Leader tervek elfogadása után élesbe

lehet pályázni, a kis vállalkozásoknak, a fa-
lusi szállásadóknak, a civil szervezeteknek.
A közös célok és marketing több turistát
hozhat a térségbe és több évre, vagy évti-
zedre eldöntheti a térség arculatát, vendég-

fogadó képességét, ami az egyes
porták jövedelem termelôképes-
ségét is meghatározza.

Az eddigi tevékenységünk or-
szágosan és nemzetközileg is el-
ismert, de annak érdekében,
hogy a felépített szálláshelyek
magasabb turista forgalmat és
több bevételt hozzanak, több
szolgáltatást, programot kell
megvalósítani, megfelelôen kell
reklámozni, ami csak közösen
m e g y, de erre a fedezetet az elkö-
vetkezô években támogatások is
segítik, amelyet hatékonyan ki
kell használni. Ezzel a partnersé-
gi szemlélettel, a  kistérség, és az
ország is nyerhet az egyéni bol-

dogulásunkat is itt kell keresni!

HAÁSZ TAMÁSNÉ
a Heves Megyei Falusi Turizmus

Egyesület titkára

A Sajt-út megszervezése Heves megyében

A régió egyik látványos kulturális rendezvénye



Egyesületünk 1994 évben alakult, mint
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Falusi
Turizmus Egyesület, alakulásakor kitû-
zött céljait a következôkben határozta
meg: Jász-Nagykun-Szolnok megye, il-
letve a szomszédos megyék területén a
falusi turizmusban érintett magán és jo-
gi személyek tömörítésére létrehozott
politikailag semleges társadalmi szerve-
zet. Ugyanezen területen a kultu-
rált falusi turizmust meghonosít-
sa, fejlôdését elôsegítse. Egyesü-
letünk 35 taggal alakult 1994 év-
ben. Jelenleg 148 tagunk van.
Jász-Nagykun-Szolnok megye
minden kistérségében vannak
tagjaink, ezen kívül Heves és
Csongrád megyébôl is csatlakoz-
tak magánszemélyek.

Célunk elérése érdekében part-
neri kapcsolatot alakítottunk ki
megyei és települési önkormány-
zatokkal, oktatási intézményekkel,
i d e g e n f o rgalmi hivatalokkal, in-
tézményekkel írott és elektronikus
sajtóval valamint a Falusi és
Agroturizmus Országos Szövetsé-
gével. Tagjaink piacra jutását, kép-
zését, környezetének kultúráját,
minôségbiztosítást és az Uniós
csatlakozásra felkészítést tûztük ki
ekkoriban célként. 

2006-ban egyesületünk tagsá-
gával több tanulmányutat szer-
veztünk. A kultúra, hagyomány
és területfejlesztés területen tevé-
kenykedô szervezetek munkájába sze-
retnénk betekintést nyerni és tanulni tô-
lük. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület
és velünk partner kapcsolatban lévô ci-
vil szervezetek, melyek különbözô mû-
ködési profillal rendelkeznek, az eltérô
lehetôségekbôl eredôen különbözô fej-
letségi szinten fejtik ki tevékenységüket.
Különösen indokolt tehát, a szakmailag
értékes és élményekben gazdag találko-
zások megszervezése, mert ez által lehe-
tôség nyílik az egymástól tanulásra, s a
közös gondolkodásra. A személyes kap-
csolatok erôsödése mind az együttmû-
ködési lehetôségeket, mind pedig az ér-

dekérvényesítési lehetôségeket növelik.
A fogadó tagszervezetek és a megtekin-
tendô programok kiválasztásánál mindig
arra törekeszünk, hogy a résztvevôk szá-
mára fontos információkat adjunk, kö-
vetendô példákat és probléma megoldá-
si lehetôségeket mutassunk be. 

Szervezetünk tagjai közül 15–20 fô
vett részt az egyes tanulmányutakon.

Közülük is azok a tagok, akik valami
szolgáltatást, hagyomány ápolást is tud-
nak a vendégeik számára nyújtani.

Az egyik tanulmányút célterülete a
Kunhegyesen mûködô „Konok Kunok
Hagyományôrzô Baráti Egyesület” vala-
mint szomszéd településen mûködô
Abádszalók Idegenforgalmáért és Falusi
Turizmusáért Egyesület volt. Heves me-
gyében két szervezetet látogatunk meg:
a heves megyei Falusi Turizmus Egye-
sületet és a Mátraaljai Borút Egyesüle-
tet. A harmadik tanulmányutat a dél-Du-
nántúli régióba szervezzük, ahol a Bara-
nya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú
Szövetséget kerestük fel. Mind három

helyszín egyesületeinek tagjai szolgálta-
tói példaértékkel szolgálnak, és tapasz-
talatszerzésre adnak lehetôséget a part-
nerszervezetek tagsága számára.  

A tanulmányutak objektíven igazolha-
tó eredményei: növekszik a személyes és
kommunikatív kapcsolatok száma a civil
szervezetek körében, növekszik a civil
kapcsolatok száma, erôsödik az „együtt-

egymásért” tevékenységek jelle-
ge, formálódnak a közös célok
megvalósítási útjai.

2007. április 13–14-én a Bede-
kovich Lôrinc Népfôiskolai Tár-
saság Jászfényszaruról megke-
reste egyesületünket azzal a ké-
réssel, hogy vállaljuk el a „Vál-
lalkozó nôk a vidékért” címû
programjuk házigazda szerepét a
vidéki helyszínen. 32 fô jelentke-
zett a kunhegyesi programra,
ahol a vendéglátással foglalkozó
vállalkozó lányok, asszonyok
vállalkozásuk indulásáról, sike-
reikrôl és nehézségeikrôl is szá-
moltak be a hallgatóknak.

Az egyesület tervei között sze-
repel egy fô, valamint önkéntes-
ként egy pályázatíró alkalmazása.
Utóbbira a 2007–2013 közötti
EU-s pályázati források kihaszná-
lása érdekében lenne szüksége az
egyesületnek. Szeretnénk az or-
szág más területén tevékenykedô
hasonló civil szervezetek munká-
jával is megismerkedni, valamint

a megyénkben hasonló tevékenységet
végzô  civil szervezetekkel együttmûkö-
dési megállapodást kötni. 

Idén hetedik alkalommal rendezzük
meg június 22-én a szélmalomharc tú-
ránkat, mely a kunhegyesi szélmalom
megmentéséért indult és egyáltalán nem
bizonyult szélmalomharcnak. A szélma-
lom ugyanis ma már megújult vitorlával,
ép belsô szerkezettel várja a túrázókat. 

Tagságunk számára képzést szerve-
zünk, mely között az adózási, minôség
biztosítás, konfliktuskezelési techniká-
kat ismertetnénk meg. Az ifjúságot be kí-
vánjuk vonni a civil társadalomba, megis-
mertetni velük a szféra szépségét. To v á b b i
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Falusi Turizmus Közhasznú
Egyesület munkájáról és eredményeirôl

Geszti Jánosné és saját sütésû ablakos kalácsa



civil rendezvényeket is szervezünk, mint
például a „Puszta télen“ gyalog túra.

Végül röviden egyesületünk egyéb,
fôbb tevékenységeirôl:

Oktatás, ismeretterjesztés. A falusi
magánszállásadók és vendégfogadók
képzését szolgáló tanfolyamok szerve-
zése, egészségmegvédô, értékmegôrzô,
természeti és épített környezet védelmét
szolgáló ismeretterjesztô elôadások és
rendezvények szervezése.

Kulturális tevékenység. A falu népmû-
vészeti, néprajzi, kézmûves és kulturális
értékeinek a környezethez és munkakul-
túrához kapcsolódó tevékenységek be-
mutatása, hagyományokhoz kapcsolodó,
jellemzô falusi rendezvények szervezése
és tevékenységek támogatása.  A Jász-

N a g y k u n - S z o l n o k
Megyei Falusi Tu-
rizmusért Közhasznú
Egyesület és a Kun-
hegyesi Falusi Tu-
rizmusért Egyesület a
Zöld Turizmus Éve
alkalmából rajzpá-
lyázatot hirdetett
2007. júniusában,
kapcsolódva a kun-
hegyesi Szélmalom-
túra rendezvénysoro-
zatához. A beérkezett
pályamûvekbôl ösz-
szeállított tárlat je-

lenleg is megtekinthetô a Szélmalom
belsejében. 

2007. szeptember 29-én Kunhegye-
sen 9-ig alkalommal került megrende-
zésre a Mihálynapi sokadalom városi
kulturális és gasztronómiai rendezvény.
Ennek a rendezvénynek a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Falusi Tu r i z m u s
Közhasznú Egyesület volt a kezdemé-
nyezôje még 1999-évben. Az eltel évek
alatt egyesületünk tagsága biztosítja
minden alkalommal a város fôterén
megforduló vendégek igazi hagyomá-
nyos reggelijét.

Kulturális örökség, mûemlékvédelem
megóvása. Közremûködtünk a falusi tu-
rizmus földrajzi területein lévô kulturá-
lis örökség, mûemlék, világörökség, or-
szágos és helyi jelentôségû-megóvásá-

ban, mint turisztikai vonzerôként történô
hasznosításában. 

Természet- és környezetvédelem.  K ö z-
remûködtünk a falusi turizmus földrajzi
területén lévô természeti értékek és kör-
nyezet, valamint háziállatok hasznosítá-
sában és az ökoturizmus követelményei-
nek megfelelô megóvása.

Hátrányos helyzetû csoportok társa-
dalmi esélyegyenlôségének elôsegíté-
s e . Elmaradt települések, kistérségek,
helyi lakosainak bekapcsolása a falusi
turizmus szolgáltatóinak körébe. 

A m a g y a rországi nemzeti és etnikai ki-
sebbségekkel kapcsolatos tevékenység.
A falusi területeken élô kisebbségek kul-
turális, néprajzi, stb. hagyományainak
feltárása, azok ápolása és hasznosítása.

Fogyasztóvédelem. Euroatlanti integrá-
ció elôsegítése, európai szabályok átvé-
tele és bevezetése a magyar falusi turiz-
mus gyakorlatába.

Emellett szervezetünk a nôi munkaerô
alkalmazásában, a vidékfejlesztés és ha-
gyományápolás terén is jelentôs munkát
fejt ki, illetve hatással van a vidéki kul-
túra megôrzésére is.

GESZTI JÁNOSNÉ
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Falusi
Turizmusért Közhasznú Egyesület elnöke
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A magyar kézmûvesség múltból hozott
értékeinek elismerésére alapított „Ma-
gyar Kézmûves Remek” cím elnyerésé-
re kiírt pályázaton a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közhasznú Egyesület
elnökei, Herbály Imre és Geszti Jánosné
jóvoltából vettem részt, akik finanszí-
rozták a részvételi díjamat, amit ezúton
is nagyon köszönök.

Nagyon nagy megtiszteltetés volt szá-
momra, hogy szerepelhettem ezen a ní-
vós, magas színtû kiállításon, mely a bu-
dapesti Magyar Mezôgazdasági Mú-
zeum konferencia termében volt meg-
tartva, 2008. február 7–14-ig. Azért is
nagy boldogság volt számomra, hogy

bemutattam faragási mûveimmel, mivel
a közel 200 pályázatból csak 36-an ve-
hettünk részt a díjazáson. Itt a mûvészek
lehetôséget kaptak arra, hogy a nagykö-
zönség megismerje alkotásait és szemé-
lyiségét, lehetôvé téve számukra, hogy
kulturális élménytárunk e-kiállítás alkal-
mával újabb élményekkel bôvüljön.

A lehetôséget még egyszer nagyon
köszönöm, és boldog vagyok, hogy a ré-
szese lehettem.

BALÁS EDÉNÉ
aranykoszorús fafaragó mester,

a Tiszaugi Kiemelkedôen Közhasznú
Falusi Turizmus Egyesület elnöke

A mûvész, aki elnyerte a Magyar Kézmûves Remek címet

Balás Edéné és díjnyertes alkotása

Az ablakos kalács kemencében készítve az igazi



A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Falusi
Turizmus Egyesület három évvel ez
elôtt nagy elhatározásra jutott, célul tûz-
te ki a közhasznú minôsítés megszerzé-
sét. A sikert nem adták olcsón, több mint
egy esztendô kellett ahhoz, hogy átver-
gôdjünk a jog útvesztôin. A l é n y e g ,
hogy 2007 decemberének vége felé vé-
gül bejegyezték a változtatásokat, így et-
tôl az esztendôtôl már „csak” az a gon-
dunk, hogyan feleljünk meg a közhasz-
núsági elvárásoknak úgy a tagságunk,
mint a falusi vendégfogadás más részt-
vevôinek, és nem utolsósorban a vendé-
geink megelégedésére.

Az elmúlt 2007-es év persze
nem csupán errôl szólt, hiszen
közben vendégházaink folya-
matosan fogadták a vendége-
ket. Tagjaink a rendszeres ta-
pasztalatcserék során a belföldi
f o rgalom erôsödését, valamint
az internetes helyfoglalások
mindinkább növekvô jelentô-
ségét és fontosságát emelték ki
leginkább. Emellett visszatérô
i g é n y, hogy a FATOSZ oldja
meg végre a szálláshelyek és a
helyi turisztikai ajánlatok szer-
vezett értékesítését, illetve köz-
vetítését a Király utcai irodá-
ban. A FATOSZ honlapja pedig
a mostani passzív formáját feladva le-
gyen összekötve egy interaktív helyfog-
lalási rendszerrel. A tagság száma me-
gyénként és országosan akkor fog ugrás-
szerûen növekedni, ha az országos szö-
vetség és a megyei egyesület ténylegesen
tud majd vendégeket küldeni, ha olyan
pluszszolgáltatásokat élveznek a tagja-
ink, amelyek haszna nagyobb a tagsággal
járó kötelezettségeknél. Megjegyzem,
hogy ilyen országossá kiépíthetô hely-
foglalási rendszer évek óta nálunk is léte-
zik, csak a szövetség és a megyei egyesü-
letek érdeklôdése és kedvezô döntése hi-
ányzik az adaptálásához.

A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Falu-
si Turizmus Egyesület 2007-ben ünne-
pelte fennállásának 10. évfordulóját. En-
nek tiszteletére ünnepi közgyûlést tartot-
tunk Gyôrött. A 10 éves jubileum alkal-
mából többen is elismerô oklevelet kap-
tak. Nevezetesen dr. Bedécs Gyula, az

azóta felszámolt egyei Idegenforgalmi
Igazgatóság vezetôje és munkatársa,
Németh Mária, Darnózseli korábbi pol-
gármestere és a Szigetközi Önkormány-
zatok Szövetségének éveken át elnöke:
Tamás Lôrincné, a megyei Vállalkozás-
fejlesztési Alapítvány csornai kirendelt-
ségének egykori vezetôje: F e re n c z i
László, Kunsziget polgármestere: Lend -
vai Ivánné, a mecséri Dunaparti panzió
vendégváró háziasszonya: Feketéné Tol -
nai Katalin, a dunaszegi Pércsi Miklós -
né, Márk Attiláné Fertôhomokról és
Ujvári János Sarródról.

Nagy siker volt a Fertô környéki tele-
püléseket sújtó rendeletmódosítás visz-
szavonására irányuló országos és helyi
összefogás eredményessége. Ennek volt
köszönhetô, hogy a Fertô-parti települé-
seken a falusi szállásadók nem veszítet-
ték el a tevékenységüket évek óta segítô
adókedvezményt. 

Másodszor is részt vettünk a Falusi
Vendégfogadók Országos Sütô-fôzô
Fesztiválján, ez alkalommal Mecsekná-
dasdon, ahol a miénk volt a dicsôség,
hogy két csapattal is képviseltük Gyôr-
Moson-Sopron megyét. 

Hagyományosan 2007-ben is ott vol-
tunk az Utazás Kiállításon. A részvéte-
lünk zárómérlege igen kedvezô volt an-
nak ellenére, hogy a FATOSZ-standnál
alkalmazott megoldás nem volt szeren-
csés, a közös lónak sajnos nagyon túrós
lett a háta. Ellensúlyozta a problémát,
hogy a Regionális Marketing Igazgató-

ság standján biztos helyünk volt, ahol az
érdeklôdôk megtaláltak bennünket és a
szóróanyagainkat is. 

Ott voltunk a szeptember végén Eger-
ben megrendezett EuroGites-konferen-
cián, ahol az Ízek utcája néven meghir-
detett megyei bemutatkozásunk a konfe-
rencia elôestéjén nagyon jól sikerült.

Éves katalógust tavaly nem jelentet-
tünk meg, miután az elôzô évben dupla
mennyiséget sikerült megszerveznünk,
és a készlet 2008-ig kitartott. A t a g s á g
döntése alapján az önkéntesség alapján
megszervezett színes kiadványba a ko-

rábbiakhoz hasonlóan egy
szimpla kivitelezésû betétlapot
tettünk, amelyben valamennyi
tagunk meg tudott jelenni alap-
adataival, külön befizetés nél-
kül. Tagjaink sorában olyanok
is akadnak, akiknek a vendég-
f o rgalma oly alacsony, hogy
képtelenek nagyobb összege-
ket reklámozásra fordítani.

Nagyon jó az együttmûkö-
dés a Szigetközi Falusi Tu r i z-
mus Egyesülettel, akik egyesü-
letileg tartoznak hozzánk.
Elnökük, Fazekas László jó ér-
zékkel fogja össze a környék
vendégfogadóit. Igen sok se-
gítséget kapnak a Moson-

magyaróvári Tourinform-irodától és an-
nak vezetôjétôl, Duschek Zsuzsától.
Annak örülnénk, ha megyeszerte minél
több helyi egyesület életre hívásánál tud-
nánk segédkezni.

Végezetül egy nagyszerû kiadvány
megjelenésérôl számolhatok be. Megje-
lent a Pannontáj Sokoró Natúrpark Tu-
ristakalauza, amely sorra bemutatja a
térség falvait, látnivalóit, az elérhetô tu-
ristaprogramokat és szolgáltatásokat,
kerékpáros és gyalogos túraútvonalakat
ajánl, tele van olvasmányos informáci-
ókkal és sok-sok színes fényképpel. Az
ingyenes terjesztésû könyvet a Felpécért
Alapítványnál tudják az érdeklôdôk be-
szerezni, amíg a készlet engedi (e-mail:
alapitvany@felpec.hu) .

DR. FEKETE MÁTYÁS
a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Falusi

Turizmus Egyesületi elnöke
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A jog útvesztôiben – Eredmények és dilemmák

Az internetes helyfoglalástól várják a forgalom erôsödését



A Falusi Vendéglátók Nógrád Megyei
Egyesülete idén ünnepli fennállásának
10 éves évfordulóját. Az eltelt idôszak
számos eseményben bôvelkedett, ezért a
legfontosabb, legjelentôsebb eseménye-
ket eleveníteném fel. 

Az egyesület 1998-ban kezdte meg
mûködését azzal a céllal, hogy Nógrád
megye falusi vendéglátóit egy szer-
vezetbe tömörítse, a falusi vendéglátást
fellendítse, népszerûsítse, fejlesztését tá-
mogassa. A Falusi Vendéglátók Nógrád
Megyei Egyesülete kezdetektôl tagja a
Falusi és Agroturizmus Országos Szö-
vetségének, csatlakozva ezzel az ország
falusi vendéglátóinak érdekképvisele-
téhez, valamint a vendégházakat a 
FATOSZ honlapján megjelentetve.  

Az egyesület jelenleg 64 minôsített
vendégházat foglal össze, melyek zömé-
ben 4, illetve 3 napraforgósak. A f a l u s i
vendéglátók népszerûsítéséhez a külön-
bözô keresôlapokon való megjelenteté-
sével járul hozzá. Az egyesület forrásait
a különbözô pályázatokból nyeri, mely-
bôl a székhelyként mûködô, szécsényi
K é z m û v e s h á z - To u-
rinform Iroda fenn-
tartásának rá esô ré-
szét fedezi, továbbá
programokat, fesz-
tiválokat, képzése-
ket szervez. E tevé-
kenység fényében
az egyesület részt
vett a RURAL Tour
nemzetközi pro-
jektjében. Ezután
szeretném bemutat-
ni megyénk talán
l e g j e l l e g z e t e s e b b ,
legkedveltebb vi-
dékeit, látnivalóit.

A csodálatos ter-
mészeti környezetben fekvô Hollókô né-
pi építészeti emlékeivel, máig élô pa-
raszti hagyományaival 1987 óta szerepel
a világörökségi listán. Múzeumaival és
várával számos látnivalót kínál a házai-
ról messze földön híres Ófalu. A jelleg-
zetes, tornácos, deszka mellvédes, kon-
tyolt nyeregtetôs palóc parasztházak a
palóc építészet remekei. Az Ófalunak
azonban nemcsak a látványa érdekes.

Mûködik itt Szövôház, Falumúzeum,
Postamúzeum, Babamúzeum, Kézmû-
vesház is, ahol népi kismesterségek fo-
gásait lehet ellesni. A táj és az itt élô em-
ber harmóniájáról pedig a Bükki Nem-
zeti Park kiállítása mesél. Ez a tárlat
szintén egy felújított parasztházban ka-
pott helyet. Hollókô és térségében szá-
mos falusi vendéglátó, kedvezô árakkal

és színvonalas szolgáltatásokkal várja a
vendégeket. 

A Kelet-Cserhát lankáin két falusi
vendégház várja azokat, akik élmények-
ben gazdag kikapcsolódásra vágynak. 
A környék kitûnôen alkalmas túrázásra,
a közeli látnivalók: a XIII. században
épült Fejér- kô várának maradványai, az
országos zarándokhely, a Nemzeti
Kegyhellyé szentelt Szentkút, valamint

barlangjai: a Remete-barlang és Betyár-
barlang, továbbá a tari Béke Sztúpa,
amely Sámsonházától mindössze 4 km-
re található. A Kôrösi-Csoma Sándornak
is emléket állító szenthely a tibeti budd-
hista hitélet hazai központja. A falu hatá-
rában egy védett kôfejtô is található.
Környékbeli látnivalók: a lucfalvai Fa-
luház és Evangélikus templom, a nagy-

bárkányi Szent Fló-
rián szobor és a
Nádas- tó, a kisbár-
kányi Molyhos-tó,
a Harangláb, a
márkházi ôsboró-
kás, a falu népi épí-
tészetét ôrzô lakó-
házai, a nagyke-
resztúri ökumeni-
kus templom és 
a Majális-lapos. A
h o rgászok szép
fekvésû, világre-
kordokkal jegyzett
tavon hódolhatnak
kedvtelésüknek a 9
kilométerre lévô

Maconkán, a síelôk pedig télen elláto-
gathatnak a mindössze 25 kilométerre
található mátraszentistváni síparkba.
Félórányi autóútra található Bükkszék,
ahol melegvizes gyógyfürdô várja a
strandolni, gyógyulni vágyókat. A kör-
nyék erdôi vadakban gazdagok, így ez a
vidék kedvelt vadászterület is.

Kozárdon, a Mátra és a Cserhát talál-
kozásánál erdôs magaslatok emelked-
nek. Gyümölcsösökkel, szôlôkkel, ré-
tekkel, aprócska szántóföldekkel tarkít-
va a határt. A Cserhát-alji erdôkoszorú-
ban megbúvó gyöngyszemnyi falu a
nyugalom, a pihenés és a megújulás völ-
gye. Kápolna-kilátójának a terasza és
üvegpiramisa, a falu központját díszítô
„Zenélô angyal”-szobor, a mûemléki ha-
rangláb tiszteletre intô egyszerûsége, a
történelmi alakokat mintázó szobrok
méltósága és a Faluház Galériája mûvé-
szi élménnyel ajándékozzák meg az ide
utazót.

PINTÉRNÉ KANYÓ JUDIT
a Falusi Vendéglátók Nógrád Megyei

Egyesületének elnöke
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Tízéves a Falusi Vendéglátók Nógrád Megyei Egyesülete

A minôsített vendégházak zömében 3–4 napraforgósok

Csodálatos ruhák, színvonalas rendezvények Nógrád megyében



A Közép-Magyarországi Régió legna-
gyobb részét foglalja magába Pest
Megye, különleges természeti adottsá-
gaival, magas helyeivel, sebes folyóival,
halban gazdag tavaival, vadregényes er-
deivel. A felfrissülést és a gyógyulást
szolgáló termál fürdôk között is bô vá-
laszték áll a megyénkbe látogatók szá-
mára. A Fôvárostól, akár észak vagy dél
felé tartva szinte egy órányi járásra a ta-
nyavilággal, földmûveléssel, állattartás-
sal ismerkedhetnek meg az idelátogató
vendégek. A csodálatos Pilisben dobog
Európa Szíve, kisugárzása az idelátoga-
tóknak az itt szerzett benyomásaikat, él-
ményeiket lelkükben hordozzák. 

Megyénk különbözô korszakaiból
származó történelmi emlékek, várak,
kastélyok, mûemlék épületek, múzeu-
mok, tájházak a régi idôk tanúi, ahol az
idelátogató megismerheti Pest Megye
dicsô múltját és jelenét. Mint ahogy
Közép-Magyarországi Régió, illetôleg
Pest Megye természeti adottságai külön-
legesek, így a megyében élô nemzetisé-
gek élô néphagyományai, a különbözô
kulturális rendezvények, a népmûvészek
és kézmûvesek mûhelyei az aktív kikap-
csolódást biztosító különleges helyszí-
nek mind, mind érdekes és értékes idô-
töltést biztosítanak.

Egyesületünk a Falutour Falusi és
Vidéki Turizmus Pest Megyei Egye-
sülete 2001. évben alakult s ettôl az idô-
ponttól tagja a Falusi és Agroturizmus
Országos Szövetségének. Jelenleg egye-
sületünknek 27 tagja van, 58 szobával és
152 férôhellyel állnak a vendégek ren-
delkezésére.

Egyesületünk alapvetô feladatának te-
kinti a magas színvonalú falusi- és agro-
turizmus megvalósítását, tagjaink érdek-
védelmét és érdekképviseletét. Célja a
falusi-, vidéki- és agroturizmussal fog-
lalkozók szakmai felkészítése, de jelen
van és segítséget nyújt  új egyesületek
alapításánál is. Összegyûjti és terjeszti a
falusi turizmus eredményes megyei fej-
lesztéséhez szükséges információkat.
Kapcsolatokat kezdeményez és együtt
mûködik a tevékenység érdekében, ha-
sonló tevékenységet folytató hazai szer-
vezetekkel, intézményekkel.  Feladata
még ezen kívül kiadványok, rekláma-
nyagok, publikációk megjelentetése, il-
letve közremûködés és segítség nyújtás
azok összeállításában, megjelentetésé-
ben és terjesztésében. Folyamatosan tá-
jékoztatjuk tagjainkat a megjelent ren-
deletekrôl és azok alkalmazásáról, ide-
g e n f o rgalmi rendezvényekrôl, esemé-
nyekrôl, ezekbe való bevonásukról. 

Pest megye vendégszeretô házigazdái
jó szívvel, vendégszeretettel, tárt kapuk-
kal érdekes programokkal, várják és hív-
ják az érdeklôdôket, vendégeket. 

Kacár Tanya Szokolya: Vesszômun-
kák, kemencében sütés (kenyér, liba
stb.), ismerkedés az állatokkal, állat si-
mogatás, fafaragás, kovácsolás, nemeze-
lés, fazekasság, illetôleg a megbeszélt
programok.

Kecskefarm, Tápiószentmárton: Er-
dôben elhelyezkedô vendégháznál az
idelátogatók megismerkedhetnek a
kecsketartással, megízlelheti a kecskete-
jet, kúra szerûen táplálkozhat a finom
egészséges a kecske tejbôl készített saj-

tokkal, körözöttel, krémtúróval és egyéb
élelmiszerekkel. Kemencében sütik a
húsokat, lepényeket, melyek gyomrunk-
nak igazán különleges  élményeket je-
lentenek, szervezetünk számára pedig
felfrissülést. A háziasszony a túró, sajt,
lepények készítésére meg is tanítja a
vendégeket. Hogy az élmény igazán fe-
ledhetetlen élményt jelentsen és eredmé-
nyes gyógyulást is hozzon, el kell láto-
gatni az Attila dombra továbbá a termál
és strandfürdôbe.

A Fôvárostól körülbelül harminc
percre, Gyömrôn, az alábbi programok
várják az ide látogatókat:

• Május 3.: V. Nemzetközi Magyaros
Gasztronómiai Fesztivál. 

• Június 8.: 17. Tour de Gyömrô.
Amatôr országúti kerékpáros verseny és
tömegsport nap.

• Július 5–6.: XII. Országos Rákóczi
Napok Egész napos program a Teleki
kastély parkjában. Rákóczi díjugrató lo-
vasverseny, este tábortûz, komolyzenei
koncert kivilágított környezetben.
Kerékpáros emléktúra, kutya- és soly-
mász bemutató, táncház, fôzôverseny
korabeli ételekkel, csata jelenet,
Rákóczi beszéd.

• S z e p t e m b e r 20–21.: K u l t u r á l i s
Örökség Napjai. Falunézô séta.

Kérem, ismerjék meg a felsorolt prog-
ramokat, látogassanak el Pest Megye te-
lepüléseire. 

JUHÁSZ JÓZSEFNÉ
a Falutour Falusi és Vidéki Turizmus 

Pest Megyei Egyesületének elnöke
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Közép-magyarországi régió: Pest megye

Évrôl-évre népszerûbb a gyömrôi Nemzetközi Magyaros Gasztronómiai Fesztivál



A Falusi Turizmus Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Szervezete 1992-ben ala-
kult azzal a céllal, hogy a megye falusi
turizmusának lehetôségeit feltárja, ha-
gyományait megôrizze. A falusi vendég-
fogadókkal összefogva olyan minôségi
szálláshely szolgáltatások létrehozása
volt további célunk, amelyek megfelel-
tek az akkori magyar igényeknek. 

A kezdeti idôpontban a minôség biz-
tosítása mellett a mennyiségi fejlesztés
volt a fô feladat. A kezdeti sikerek után
rá kellett döbbennünk arra, hogy önma-

gában a jó minôségû szállás nem elegen-
dô ahhoz, hogy megfelelô számú turistát
vonzzon. 

A szervezet vezetôi ekkor értették
meg, hogy a falusi turizmus fejlesztésé-
re az egyetlen kiút, ha a vendégfogadók
minôségi programokat szerveznek. A fa-
lusi embereknek teret kellett biztosítani,
hogy bizonyítsák tehetségüket a turiz-
mus programszervezésének, programkí-
nálatának a területén is. 

A rendezvények szervezése területén
igazi sikereket értünk el, hiszen az el-
múlt idôszakban a megye szinte minden
részében szerveztünk fesztiválokat, ha-
gyományôrzô rendezvényeket. 

Igazi sikert a „Szatmári Fesztivál”
szervezése jelentett, amely látogatott-
ságban minden várakozást felülmúlt.
A fesztivál keretében lehetôsége van a
turistának megismernie, hogy a „nem tu-
dom szilva” milyen értéket képvisel lek-

vár, pálinka, illetve aszalt formában. A
milotai dióból készített italok, ételek,
sütemények eddig szinte ismeretlenek
voltak a turisták számára. A „Penyige-i
Nagyvásár” visszahozza a régi jellegze-
tes vásári hangulatot.

A megye többi részén szervezett fesz-
tiválok is sikeresek, hiszen a „Jeles Na-
pok a Beregben”, vagy a „Rétközi Kul-
turális Fesztivál”, vagy a szatmárcsekei
„Cinkefôzô verseny”, vagy a nagydobo-
si „Sütôtök fesztivál, vagy a nyíregyházi
„Gyümölcskarnevál”, a nyírmeggyesi

„Meggy fesztivál” és még sorolhatnánk
tovább nagyban hozzájárultak a vendég-
forgalom fellendüléséhez és beindította
a határon átnyúló kapcsolatok kialakulá-
sát.

Természetesen a rendezvények láto-
gatóinak a minôségi szállásokon túlme-
nôen lehetôségük van a térség turisztikai
vonzerôinek a megtekintésére is. Ren-
dezvényeink látogatottsága sok esetben
több tízezer fôre tehetô.

E rendezvényeknek is köszönhetô,
hogy megyei szervezetünknek széleskö-
rû kapcsolata van Kárpátaljával és
Erdéllyel. Jelentôs szerepet vállaltunk
(vállalunk) e két határon túli térség falu-
si turizmusának a létrehozásában. 

A falusi vendégfogadók képzésében
vállalt szerepünk eredménye, hogy
mintegy 600 fô szerzett OKJ-s bizonyít-
ványt az elmúlt évek során. Civil szerve-
zetek megalakításában is részt vettünk

(például Kárpátalján, Visken, Nagyszô-
lôsön, Csetfalván. 

Szervezetünk kiemelt figyelmet fordít
tagjaik rendszeres információval való
ellátására. 

Sajnos a mindennapi munkánkat kissé
nehezíti, hogy tagjaink jelentôs részének
még nincs internet hozzáférési lehetôsé-
ge. Ezáltal „marad” a telefon és a postai
lehetôségek – nem kis költséggel – való
igénybevétele. 

Tagságunk jelentôs része rendelkezik
OKJ-és képesítéssel, úgyhogy ezen a te-

rületen még vannak teendôink. A minô-
sítéssel rendelkezô falusi vendégfogadó
házaink körülbelül 80 szálalékban 3–4
napraforgósok. Büszkék vagyunk ezekre
a házakra, mert minden feltételnek, illet-
ve elvárásnak megfelelnek a tulajdono-
sokkal együtt. Természetesen ezen a te-
rületen is vannak még teendôink, mert
mi is a minôség biztosítását tartjuk
egyik legfontosabb feladatunknak.

Megyei Szervezetünk, mint a FA-
TOSZ alapító tagja tevékenyen részt
vesz a Szövetség munkájában. Kiállí-
tásokon, vásárokon, országos rendezvé-
nyeken, megbeszéléseken való rész-
vételünkkel is azt kívánjuk demonstrál-
ni, hogy kezdettôl fogva „eltökélt hívei”
vagyunk a falusi turizmusnak. 

DR. HANUSZ ÁRPÁD
a Falusi Turizmus Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Szervezetének elnöke
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A Falusi Turizmus Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete 

Penyigei Nagyvásár a régi vásárok hangulatát idézi vissza A Lekváriumban megtudható, mi készül a „nem tudom” szilvából



A Dunántúl nyugalmat és szelídséget
árasztó vidékén elterülô Tolna megye
Magyarország egyik legkisebb megyéje,
mégis számos kulturális és természeti
kinccsel rendelkezik. A megye páratlan
természeti értékeit a szôlôparcellákkal
tagolt, szemet gyönyörködtetô dombvi-
dékek, az apró falvakkal teli síkságok,
valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park
részét képezô, egyedi növény- és állatvi-
lággal rendelkezô Gemenci-erdô alkotja,
amely Közép-Európa legnagyobb kiter-
jedésû ártéri ligeterdeje.

A kulturális értékek iránt érdeklôdôk
számára is számos látnivalót kínál a vi-
dék: a néprajzi, régészeti emlékeket be-
mutató múzeumoktól a külön-
bözô korokból fennmaradt
templomokon keresztül a sok
harcot megélt várakig terjed a
mûemlékek széles köre.

A kikapcsolódni, felfrissülni
vágyók igénybe vehetik Gu-
naras és Tamási gyógyfürdôit,
a bor szerelmesei részére pedig
megyeszerte számos pince áll
rendelkezésre, ahol lehetôség
nyílik a szekszárdi és tolnai
borvidék finom nedûinek meg-
ízlelésére.

Tolnában nagy múltra vezet-
hetô vissza a falusi vendégfo-
gadás, mivel e vidéken már ak-
kor szívesen vendégül látták a
távolról érkezô vendéget és ro-
kont, amikor a mai értelemben
vett falusi turizmus még nem is
létezett. A városok zajától tá-
vollevô, csendes, hangulatos
kis falvak mindig is a pihenésre, kikap-
csolódásra, a szabadidô nyugodt környe-
zetben való eltöltésére vágyók kedvelt
célpontjai voltak. 

A falusi környezetben eltöltött idô
maradandó élményt nyújt gyerekeknek
és felnôtteknek egyaránt, hisz betekin-
tést nyerhetnek a vidéken élôk minden-
napjaiba. A falusi vendéglátók változa-
tos programokat kínálnak: a vendégek
segíthetnek a ház körüli munkák elvég-
zésében, foglalkozhatnak az állatokkal,
megkóstolhatják a helyi ételspecialitáso-
kat, borokat, megismerkedhetnek a helyi
hagyományokkal, szokásokkal, lovagol-

hatnak, lovaskocsikázáson vehetnek
részt, valamint egy kirándulás keretén
belül megcsodálhatják a falu gyönyörû
környezetét.

Tolna megye folklórját különbözô nép-
csoportok színesítik, melyek egymástól
eltérô, gazdag kultúrát alakítottak ki. A z
egyik legszínesebb néprajzi táj a Sárköz,
melynek lelkes hagyományôrzôi a nép-
tánccsoportok és a népmûvészek. A l e g-
több helyen lehetôség nyílik arra, hogy a
vendégek a népmûvészek segítségével
kipróbálják e régi népi mesterségeket. 
A megyében élô német nemzetiség és a
bukovinai székelyek sajátos kultúrájuk-
kal tovább gazdagítják e vidék értékeit.

Számos látványos rendezvény kerül
megrendezésre megyeszerte, amelyek
egyre népszerûbbek: a háromévenként
megrendezett Duna Menti Folklórfeszti-
vál, az évente megrendezésre kerülô
Sárközi Lakodalom és a Szekszárdi
Szüreti Fesztivál. Ezen rendezvényeken
a hagyományôrzô néptánccsoportok
népviseletükkel, táncaikkal, dalaikkal,
zenéikkel felidézik az erre a vidékre jel-
lemzô, régi idôk hangulatát. 

Megyei szervezetünk, a Tolna Megyei
Falusi Turizmus Egyesület, 2000 májusa
óta mûködik. Elsôdleges feladatunk az
összefogás és az együttmûködés kezde-

ményezése a Tolna megyei falusi turiz-
mussal, szállásadással és vendéglátással
foglalkozók körében. Tagjai vagyunk a
Falusi és Agroturizmus Országos Szö-
vetségének. A szövetség szakmai segít-
ségének igénybevételével is igyekszünk
biztosítani a helyi, vidéki, falusi lakos-
ság, civil társadalom és a turizmus ösz-
szefogását és érdekképviseletét. 

Sajnos Tolna megye országos vi-
szonylatban igen elmaradott, rendkívül
magas itt a munkanélküliség. Sok em-
ber számára a falusi turizmus jelenti a
kitörési pontot, a kiugrási lehetôséget.
Tagjaink többsége egyesületünkön ke-
resztül jut megfelelô információhoz,

amellyel ilyen jellegû törek-
véseit és álmait megvalósít-
h a t j a .

Évente több turisztikai ki-
állításon is megjelenünk, le-
hetôséget adva a tagoknak –
szállásadóknak, helyi önkor-
mányzatoknak – az egyéni be-
mutatkozásra. A D é l - D u n á n-
túl – falusi szállásadóival,
szervezeteivel közös szövet-
ségben is benne vagyunk, im-
már 5 éve. Közös rendezvé-
nyeinken Tolna megyét is be-
mutatjuk népi értékeivel, kul-
túrájával együtt.

Egyesületünk alakulása óta
együttmûködik a Tolna Me-
gyei Turisztikai Kht.-val és a
Szekszárdi Borút Egyesülettel.
Közös munkánk folyamatos és
hatékony.

Rendszeresen figyeljük tag-
jaink számára a pályázati, illetve más
forráslehetôségeket, de sajnos a legtöbb
esetben problémát jelent az önrész biz-
tosítása. Helyi utazási, Tourinform iro-
dákkal napi kapcsolatot tartunk fenn,
igyekszünk minél több információval el-
látni ôket, hogy kiajánlhassák egyesüle-
tünk szállásadóit.

Ezen túl részt veszünk országos és re-
gionális konferenciákon, kistérségi tár-
sulások ülésein is.

HUSZÁRNÉ LUKÁCS ROZÁLIA
a Tolna Megyei Falusi Turizmus

Egyesület elnöke
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Tolna – A bor, a pihenés és a vendégszeretet megyéje

A tolnai táj nyugalmat és szelídséget áraszt



Magyarország területét
vadászat szempontjából is
fel szokták osztani vidé-
kekre. Leegyszerûsítve az
Alföld és a Kis-Alföld
zömmel apróvadas, a Dél-
Dunántúl, így Tolna me-
gye is nagyvadas vadász-
területnek számítanak.

Tolna megyében min-
den évben nagyszámú ma-
gyar és külföldi vadász
vendég fordul meg. Az ô
vadásztatásuk adja a va-
dásztársaságok bevételei-
nek nagy részét, melybôl
finanszírozni tudják a
nagyarányú vadkár- k i f i z e-
téseket is. Elszállásolásuk-
ban, a falusi turizmusban tevékenykedô,
többnyire erre specializálódott vendéghá-
zak – mint a Bodó Vadász Vendégház, a
Tóparti Vadászlak – vesznek részt. 

A vendégek zöme visszajáró, mert
ezen a vidéken általában minden vadászt
elér a vadászszerencse és nem térnek ha-
za üres kézzel. A legtöbb ember, ha tol-
na megyei vadászatra gondol, Gemenc,
vagy Gyulaj híres vadállománya jut
eszébe, de biztosíthatom a kedves olva-
sót, mint gyakorló vadász, hogy ez a
„paradicsomi állapot” az egész megye
területére érvényes és ezt szerencsére
nagyon sok külföldi is tudja.

Sokan azt gondolják, hogy a vadász
ember természet közeli életmódjához
igénytelenség is társul. Némely ritka
esetben ez elô is fordulhat, de mint tíz
éve vadász turizmussal foglalkozó ma-
gánszállásadó állíthatom, hogy eddig
házias, rendszeretô, igényes urakhoz
volt szerencsénk. Az ô elvárásaik általá-
ban még komolyabbak a szállásadóval
szemben, mint egy hétvégi turistának.
Ez megnyilvánul abban is, hogy a szál-
lásadónak akár hajnali 4 órakor kell ká-
vét adnia, vagy este 11 órakor segítenie
az elejtett vad zsigerelésénél.

Felhívnám a figyelmét minden szállás-
adónak, hogy ne hanyagoljuk el a nyelv-
tanulás kérdését! Folyamatosan próbá-
lunk legalább egy idegen nyelvet gyako-
rolni, mert ez a tudás nagyon pozitív ha-
tást vált majd ki a külföldi vendégekbôl,

nem is beszélve kényes helyzetek jobb
megoldásáról. Hogy errôl miért is írtam?
Mert a mi „szakmánkban” nagyon lénye-
gesek a visszajáró vendégek, akik között
vannak, akik elvárják az év közbeni kap-
csolattartást, akár emlék-fotók vagy ünne-
pekkor képeslapok formájában, amihez
szintén elengedhetetlen a nyelvtudás.

Szintén ajánlom, hogy a szállásadó
rendelkezzen helyi, eladható ajándékok-
kal, vagy tudjon ajánlani a közelben igé-
nyes termékeket készítô kézmûvest,
mert a férfi vendégek miután eltöltenek
nálunk egy hetet szórakozással, lelkiis-
meretüktôl furdalva, szeretnének az „as-
szonyuknak”, vagy a gyerekeknek vala-
mi csekélységet haza vinni.

A specializációnál ajánlják az elejtett
vad húsának feldolgozását segítô helyisé-
gek kialakítását, melyet én feleslegesnek
tartok, különbözô állategészségügyi elôí-
rások miatt. Másrészrôl a vendégek az él-
ményért és a trófeáért vadásznak, nem
vágynak „hentesmunkára”. Az esetek leg-
nagyobb részében a zsigerelésben sem
vesznek részt, azt a vadászkísérô végzi.
Ezután a vadhúst le kell adni egy hûtôház-
ba. Komoly állategészségügyi elôírások
vannak arra vonatkozóan, ha valaki sze-
retné a húst elfogyasztani, vagy az ország-
ból kivinni. Érdemes lenne hatósági állat-
orvossal konzultálni ez ügyben.

A szállásadás ezen speciális formájá-
ról is elmondható, hogy szezonális és
mellékes keresetnek számít. Ennek oka

többek között a vadászi-
dényekben rejlik, mellyel
az erre specializálódot-
taknak érdemes tisztában
lenniük! Ugyanis minden
vadászható állatfajnak
meg van a maga vadászi-
dénye.

Fontos a vadászat szer-
vezô irodák és a vadász-
társaságok jó ismerete, és
a velük való kapcsolattar-
tás, ugyanis elôfordulhat,
hogy a vadászvendég nem
azt kapja, amit a vadászat-
szervezô ígért. Ennek el-
kerülése érdekében érde-
mes elôre, akár írásban is
tisztázni a feltételeket. 

A vadásztársaságokkal olyan probléma
adódhat, hogy vagy nincs elég vadászkí-
sérôjük, vagy azok nem tudnak rendesen
trófeát bírálni – több százezer forint múl-
hat rajta –, esetleg nem tudnak kommuni-
kálni a vendégekkel, vagy megeshet,
hogy elzavarták a környékrôl a „gondos
vadmegfigyeléseik” által a vadakat. 

A vadászvendégekrôl szerencsére
még elmondható, hogy ha olyan helyen
van szállásunk, ahol kevesebb a neveze-
tesség, akkor sincs probléma, mert ôk ál-
talában a hajnali és kora esti vadászatok-
tól elfáradva nap közben alszanak. Ettôl
függetlenül legyünk mindig napraké-
szek a programokat illetôen, mert sike-
res vadászat után, jó hangulatban, ked-
vük támadhat a környéket megismerni.

Tapasztalatainkat összefoglalva, a va-
dász vendég elvárja a városi komfortot,
a kényelmet, a precizitást, ha az ô nyel-
vén szólnak hozzá és örül, ha családias
légkörre talál a megfelelô trófea mellett.

Ahhoz, hogy a vendéglátás ezen ágá-
ra specializálódott szállásadók továbbra
is foglalkozhassanak „hobbijukkal”, na-
gyon fontos a nemzeti kincsünknek szá-
mító vadállományt óvni és védelmezni.
Ez vonatkozik a vad létszámára és minô-
ségére is, ahogyan azzal a fenntartható
vadgazdálkodás is foglalkozik.

BODÓ KATALIN
a keszôhidegkúti Jäger Vadászház 

falusi szállásadója
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Falusi szállásadói tapasztalatok a vadászturizmusról

Ügyelni kell a nívóra, mert a vadászok igen igényes vendégek



Ma egyértelmû,
hogy a magyaror-
szági turisztikai
piacon is hatalmas
a kínálat és nagyon
kemény a versen-
gés, ezért arra tö-
rekszünk, hogy
egyedi arculattal
rendelkezô, a tájra
és vidékünkre jel-
lemzô, egészséges
életmódot népsze-
rûsítô, sokoldalú
kínálattal rendel-
kezzünk. Emellett
a falusi vendégfo-
gadás, a vidéki tu-
rizmus számára is
elsôdleges szemponttá váltak olyan té-
nyezôk, mint a minôség, a hitelesség, a
környezettudatosság, és a biztonság.  

A falusi turizmus iránt érdeklôdôk
számára rendkívül bôséges a vendégsze-
retô vasi falvak szálláshely- és program-
kínálata. Vas megyében a minôsített, ké-
nyelmes falusi szálláshelyek mellett ma
már sokszínû gasztronómiai- és prog-
ramajánlatokkal, valamint hagyományo-
san vidékhez kötôdô és jellegzetesen he-
lyi rendezvényekkel is várjuk a me-
gyénkbe látogatókat. Büszkék vagyunk
arra is, hogy az Európai Bizottság pályá-
zatára érkezett 30 hazai pályamunka kö-
zül a szakmai döntôbizottság az ôrségi
pályázatot minôsítette a legjobbnak, így
az Ôrség 2007-ben elnyerte a „Magyar-
ország legjobban fejlôdô vidéki deszti-
nációja” címet. A teljesség igénye nélkül
csak néhányat sorolunk, ajánlataink, le-
hetôségeink közül, ízelítôül:

Az Ôrségi Nemzeti Park területén talál-
ható mûködô falusi gazdaságok és öko-
porták, az élô népmûvészetet képviselô
fazekas és kézmûves mûhelyek, az Írottkô
Natúrpark túraútvonalai, kerékpárútjai, a
kiváló borokat kínáló kôszeg-hegyaljai,
sághegyi pincék, a cáki és az oszkói mû-
emlék présházak, a vashegyi és a volt ha-
tármenti kerékpárutak, a Szajki-tavak hor-
gászparadicsoma; a vadvízi evezésre is
csábító, vadregényesen kanyargó Rába, a
csendes és tisztavizû fürdôtavak Gerse-

karáton, Döröskén, Máriaújfalun vagy a
Vadása tó az Ôrségben mind különleges
és egyedi élményt ígérnek. 

A hagyományos rendezvények közül
több már országosan is ismertté vált.
Ilyen például a rengeteg látogatót vonzó
ôrségi Vásár, a néhány éve megrende-
zésre kerülô Tökfesztivál, az ugyancsak
ôrségi „Szerek és Porták Fesztiválja”,
vagy a „Virágzás Napjai” rendezvényso-
rozat. Nagy hagyománya és több ezer lá-
togatója van a hagyományos velemi
„Gesztenyeünnep”-nek, a bozsoki, kô-
szeghegyaljai és a sághegyi szüreti
programoknak. Vannak már kifejezetten
gyermek- és családbarát szálláshelyeink,
és olyanok is, ahol az ifjúsági, turizmus-
ra helyezik a fô hangsúlyt. Egyre több
helyen kölcsönözhetôek kerékpárok a
háznál, és a falusi vendégasztal - rende-
let után színesebb, változatosabb lehet a
gasztronómiai szolgáltatás is. Az üdülé-
si csekk felhasználása is egyre több vas
megyei falusi szolgáltatónál lehetséges.     

Szervezeti élet – eredmények 
– szemléleti változások – sikerek

Vas megyében 11 éve mûködik közhasz-
nú civil egyesületi formában a falusi szál-
lásadókat, vendégfogadókat összefogó
szervezet. A Falusi Turizmus Vas Megyei
Szövetségének ma csaknem 100 tagja
van, a megye 57 településérôl. Az egyko-

ri alapító tagok
mellett sok magán-
s z e m é l y, vállalkozó
és jó néhány önkor-
mányzat is erôsíti
ezt a közösséget,
amely egyre haté-
konyabban tudja
képviselni a falusi
vendégfogadók kö-
zös érdekeit, sokat
tesz a megyei kiste-
lepülések, a vidék
turisztikai értékei-
nek megismerteté-
séért, hasznosításá-
ért és védelméért.

Az utóbbi évek-
ben, a falusi turiz-

musban országosan és a megyénkben is
egy lassú de folyamatosan erôsödô szem-
léleti változás következett be, aminek a
lényege, hogy a mennyiségi gyarapodás
mellett egyre határozottabb igény és elvá-
rás mutatkozik a falusi szálláshelyek mi-
nôségi fejlesztésére. A minôség mellett
pedig a másik meghatározó tényezôvé a
komplex – akár személyre szabott – tu-
risztikai szolgáltatások váltak. 

A Falusi Turizmus Vas Megyei Szö-
vetsége az elmúlt években szervezetileg
megerôsödött és folyamatosan azon
munkálkodott, hogy a Vas megyei falusi
szálláshelyek és szolgáltatásaik a minô-
séget képviseljék és országszerte ismert-
té, vonzóvá tegyék Vas megyét az idelá-
togató vendégek számára. Ezért készül-
tek a kiadványaink, katalógusaink, ezt a
célt szolgálták a legnagyobb országos tu-
risztikai szakvásáron történô országos
bemutatkozások is. Több szakmai képzé-
si programot indítottunk és zártunk si-
kerrel és részt vettünk falusi turizmusok-
tatási tananyag-fejlesztési projektben is. 

Partnerség és innováció

A Szövetség partneri együttmûködésre
törekszik és keresi a kapcsolatot a ha-
sonló célokért tevékenykedô más hazai
és nemzetközi szervezetekkel. Ilyen a
Nyugat- Dunántúl három megyéje falusi
turizmus szervezetei közötti regionális
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ÉLMÉNYEK, EGÉSZSÉGMEGÔRZÉS, FELTÖLTÔDÉS A VENDÉGSZERETÔ VAS MEGYEI FALVAKBAN

Minden falusi porta – egy csipetnyi Vas megye

Az Ôrségi Nemzeti Park nevezetességei az oszkói mûemlék présházak



szakmai együttmûködés, ami fôként a
közös kiadványokban és a kiállításokon,
szakvásárokon való együttes megjele-
nésben illetve regionális képzési progra-
mokban nyilvánult meg. Természetesen
tagjai vagyunk a Falusi és Agroturizmus
Országos Szövetségének és ezáltal az
EuroGites nemzetközi falusi turizmus
szervezetnek.

Alapító tagjai vagyunk a Pannon
Helyi Termék Klaszternek, amely a táj-
hoz kapcsolható hagyományos kézmû-
ves termékek és helyben elôállított me-
zôgazdasági és élelmiszer-termékek pi-
acra segítését, a termelôk összefogását
és termékeik turisztikai célú hasznosítá-
sát tûzte ki célul. Ugyancsak alapító tag-
jai vagyunk egy Interreg támogatású
E K O - N E T szlovén–magyar projekt
eredményeként létrejött Nyugat-Pannon
Ököklaszter szervezetnek. 2007-tôl tag-
jai vagyunk a VINUM-EST Nemzetközi
Borturisztikai Egyesületnek is.   

Megjelentettünk egy Vas megyei vi-
déki turizmust és köréje szervezhetô
szolgáltatásokat, információkat tartal-
mazó CD-t és létrehoztunk egy – part-
nerségi turisztikai portált, ami az együtt-
mûködô partnereket és turisztikai szol-
gáltatásaikat mutatja be, valamint a vi-
déki turizmushoz kapcsolódó közérdekû
információkat tartalmaz. Felmérés ké-

szült a falusi vendégfogadással foglal-
kozók igényeirôl, a további kapcsolaté-
pítés lehetôségeirôl. Szakmai találkozó-
kat, workshopokat szerveztünk, közös
feladataink megbeszélése, végrehajtása
érdekében. 

A jövôben is támogatni, ösztönözni
szeretnénk a falusi turizmushoz kötôdô
innovatív kezdeményezéseket. A koráb-
bi sikeres projekt eredményeként létre-
jött egy nyitott partnerségi hálózat a me-
gyében, ami lehetôséget nyújt a folyta-
tásra, ezért a projekt folytatására és fej-
lesztésére 2008-ban is pályázatot készí-
tünk. A Szombathelyi Regionális
Vállalkozói Központtal együttmûkö-
désben, 2008-ban pályázunk egy Aktív
Turizmusfejlesztô és Szolgáltató Háló-
zat létrehozására, szervezetének, hálóza-
tának kiépítésére, tagjainak képzésére,
hazai és külföldi tapasztalat-szerzô ta-
nulmányútra.

Ôszintén a gondokról is

Mint sok hasonló magyar civil egyesület
a Falusi Turizmus Vas Megyei Szövetsé-
ge is kénytelen volt szembesülni azzal
az ellentmondással, hogy a teljes egé-
szében nonprofit mûködés mellett gya-
korlatilag „profi” szolgáltatási és szak-

mai tevékenységet várnak tôlünk. Az
egyesület elnökségének tagjai vala-
mennyien társadalmi megbízatásban lát-
ják el feladatukat. Mindez a mi esetünk-
ben egyetlen alkalmazott, vagy fôállású
munkatárs nélkül, a megyei önkormány-
zat és a megye városainak anyagi támo-
gatása híján folyik 11 éve! Igaz, vannak
pályázatok, támogatási lehetôségek, de
aki ezekben a kérdésekben csak kicsit is
járatos, jól ismeri az eljárások rendjét, a
rengeteg adminisztrációs kötelezettséget
és az utófinanszírozás buktatóit. Ezek a
problémák lassan gátjává válnak a fej-
lesztéseknek, a szükséges önerô biztosí-
tásának, végsô soron a stratégiai gondol-
kodás ellenében hatnak.

Nem mondhetó erôsnek az érdekérvé-
nyesítési képességünk, akár a tagság
egyes csoportjait, akár az egyesület egé-
szét teintve. Esetenként tapasztaljuk,
hogy még mindig a turizmus- szervezés
mostoha területének tekintik a falusi tu-
rizmust, noha a fejlesztési koncepciókban
és programokban szinte mindenütt kie-
melt, stratégiai fejlesztési területként, ki-
törési pontként jelölik meg. Papíron! 
A valóságban sajnos nincs igazán a meg-
érdemelt helyén kezelve ez a kérdés.  

FALUSI TURIZMUS VAS MEGYEI
SZÖVETSÉGE
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A megye hagyományos rendezvényei közül országosan ismertté vált az Ôrségi Tökfesztivál



A Falusi Turizmus Veszprém Megyei
Egyesületérôl az utóbbi években fôképpen
a 2007 nyarán megjelent kormányrendelet
kapcsán lehetett, lehet a legtöbbet hallani.
Hiszen egyesületünk kezdeményezte a
jogszabályt, amelynek egyik eleme a falu-
si vendégasztal szolgáltatás, és elsôként
fogott össze, hirdetett meg sajátos falusi
programokat ennek segítségével. 

A jogszabályt éppen jelen sorok írója
kezdeményezte 2003-ban. A franciaor-
szági tapasztalatok alapján az volt
a célom, hogy a helyben megter-
melt mezôgazdasági termékek a
vendégek asztalára kerülhesse-
nek. Addig ugyanis csak akkor ét-
keztethette a vendéget a falusi
vendéglátó, ha az ott is aludt nála.
Szerettem volna, ha ezáltal sok
olyan embernek nyílt volna mód-
ja jövedelemhez jutni akinek
nincs lehetôsége más munkát vál-
lalni. Emellett azt is kezdeménye-
zetem, hogy az étel elkészítésé-
nek módja is lehetségessé váljon.

A falusi vendéglátást szabály-
zó rendeletet anyaszervezetünk, a
Falusi és Agroturizmus Országos
Szövetsége nyújtotta be a jogsza-
bályalkotókhoz. Hosszú, kitartó
lobbyzás eredményeként végül
megszületett a törvény, mely l5
székig teszi lehetôvé a vendég-
asztal szolgáltatást és 400 000,–
Ft évi bevételig jelent adómentes-
séget. Így új turisztikai termék jö-
hetett létre.

A jogalkotók viszont sajnos nem
egy buktatót benne hagytak a jogszabály-
ban. Példának okáért, eddig a magánsze-
m é l y, a falujában jelentkezhetett be szál-
lásadónak. A falusi vendégasztal szolgál-
tatónak viszont a kistérség jegyzôjéhez
kell, hogy bekopogtasson. Volt úgy, hogy
hónapokig ment a huzavona az önkor-
mányzatok között, melyikük az illetékes.
Több tagunk ezért nem kezdhette meg a
tevékenységet, csak jóval a jogszabály
megjelenése után. Azután ott van az a
probléma, hogy a hatóságok közül csak az
önkormányzat és az APEH-illetékes a
vendéglátók bejegyzését illetôen. Ehhez
képest más állategészségügyi és ÁNTSZ
hatóságok véleményét is kérik a kistérsé-

gi önkormányzati munkatársak, kételked-
ve a jogszabály alkalmazásának egyszerû-
ségében. Mi voltunk tehát az úgynevezett
állatorvosi ló, amelyen az indulás minden
gondja, betegsége megmutatkozott.

De szerencsére ezzel párhuzamosan az
elsô sikerek, örömök is a mi megyénkben
mutatkoznak meg. A karácsonyi elôké-
születek jegyében ajánlottam a tagjaink-
nak, hogy állítsunk össze sajátos, kará-
csonyi kínálatsort. Addigra már öt ta-

gunknak sikerült elintéznie a hivatalos
bejelentkezést, ezért ôk voltak az elsô
fecskék. Tájékoztattuk a sajtót és az inter-
neten is megjelentettük a programokat.

Az elsô érdeklôdôk, akik fizettek is a
meghirdetett szolgáltatásokért, egyesü-
letünk www. b a l a t o n . h u / f a l u s i t u r i z m u s
weboldalán találták meg az információt
és kerekedtek fel a közeli városból, hogy
megízleljék a Kemenes porta kemencé-
ben sült ételeit. Több sajtóorgánum fog-
lalkozott a programmal. A kezdeménye-
zésünkrôl az összes más megyei falusi
vendégfogadónak adtunk hírt. Egymás
után jönnek azóta is a megkeresések,
hogy be szeretnének kapcsolódni a tevé-

kenységi kör gyakorlatába és kíváncsiak
a tapasztalatainkra.

Ahhoz, hogy a falusi vendégasztal el-
terjedjen, az kell, hogy minél több ötlet-
tel keltsük fel az érdeklôdôk figyelmét.
Az volt a tanácsom, hogy minden hó-
napnak legyen valami sajátossága. Az
ötletet a Lila Akác vendégház valósítja
meg, ahol a mezôgazdasági termékek
feldolgozása által újabb és újabb kínála-
ti elemeket alakítottak ki.

A további ötletem az volt, hogy
körutazásra csábítsuk a vendége-
ket. Magam egy autós túraajánla-
tot adtam közre, mint javaslatot.
Ezt finomította egyesületünk tit-
kára, Pozsgai Ágnes. Az ötletet
továbbgondolta és kerékpáros
Balaton-felvidéki körutazás gon-
dosan kimunkált programját hoz-
ta össze Hajdú Ágnes. Tagjaink a
könnyed franciás salátától a fi-
nom borral kísért bográcsos ételig
sokféle finomsággal várják a kié-
pített, illetve a kisforgalmú ke-
rékpárutak mentén a vendégeket.

Az egyesületünk és szövetsé-
günk weboldalán állandóan ak-
tualizáljuk a programajánlatain-
kat. 

Szeretnénk, ha az országban
minél többen csatlakoznának a
falusi vendégasztal és a program-
gazda tevékenységhez. Ezáltal a
magyar turizmusnak olyan szín-
foltja alakulhat ki, mely által a
legkisebb településen is lehet ál-
tala boldogulni. A csodálatos ma-

gyar zöldségek, gyümölcsök és a falusi
portákon nevelkedô háziállatok húsának
zamata érték.

Ennek bemutatása és a hagyományok
ápolása a célunk. Általa olyan kincs jö-
het létre, melyet megôrizni mindnyájunk
feladata lehet. Ennek következtében
sok-sok család élvezheti az ételek elké-
szítésének módját és a közös tevékeny-
ség során életre szóló barátságok is kia-
lakulhatnak.

SIPOS JÁNOSNÉ
a falusi vendégasztal ötletgazdaasszonya,

a Falusi Turizmus Veszprém Megyei
Egyesületének elnöke
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Finomságok a falusi vendégasztalról

A kezdeményezésbôl új turisztikai termék jött létre



Szép Zalánk jó adottsá-
gokkal rendelkezik a falu-
si turizmus iránt érdeklôdô
vendégek igényeinek
mind szélesebb körû kie-
légítésére. A vidéki élet-
forma, a hagyományok
ápolása, a kulturális és
épített örökség megisme-
rése, a nagy erdôségek mi-
att a tiszta levegôn, nyu-
godt környezetben történô
pihenés, egyre vonzóbb
mind a belföldi, mind a
külföldi vendégek köré-
ben. Egyesületünk ezt az
adottságot és a növekvô
igényeket próbálta és pró-
bálja ma is minél hatéko-
nyabban összeegyeztetni,
népszerûsíteni, a szolgáltatások minôsé-
gének folytonos emelése mellett.

Egyesületünk 2007. január 13.-tól köz-
hasznú egyesületként mûködik. 2007 év-
ben továbbra is marketing eszközeink to-
vábbfejlesztése, ezen belül a kiadványok
újra elkészítése a weboldalunk korszerû-
sítése, bôvítése, az országos kiadványok-
ban és weboldalon minél magasabb szá-
mú megjelenés, a külföldi és belföldi
szakmai vásárokon való részvétel, az or-
szágos és megyei és kistérségi rendezvé-
nyek szervezésében, lebonyolításában,
megjelenésben való részvétel volt a cé-
lunk.  Kiadványainkat az Utazás 2007 ki-
állításon, a Zala megyei To u r i m f o r m
Iroda segítségével 12 belföldi szakvásá-
ron, egyebek mellett Pécsett, Miskolcon,
Gyôrött, Szolnokon, Szegeden és
Veszprémben, valamint három nemzet-
közi vásáron, a Nyugat-dunántúli RMI
segítségével mutattuk be, juttattuk el, a
leendô vendégeink számára. 

Állandóan megtalálhatók katalógusa-
ink a Tourinform irodákban és a FATO S Z
budapesti irodájában. Készültünk a 2008
évi Utazás kiállításra is. Egy pályázat se-
gítségével egy új katalógust készítettünk
benne már zalai tájegységenként prog-
ramajánlatokat is szerepeltettünk. Bôvít-
jük folyamatosan a weboldalunkat, a há-
zainkról belsô fotókat és udvari képeket

is megjelentetünk, állandó hozzáférést
biztosítunk. Szép számmal szerepelnek
vendéglátóink az országos katalógusban,
ami azért is öröm mert a 2008. évi Utazás
kiállításon ismét az volt a tapasztalat,
hogy az összevontabb megyei vagy or-
szágos katalógusokat keresik a vendégek.
„ Turisztikai programok a magyar- s z l o-
vén határmenti régióban” címû kataló-
gusban is szép számú vendégházunk sze-
repel, amit a  Radgónai Mezôgazdasági
és Élelmiszeripari szakvásáron mutattak
be és ahol szakmai kiemelt program volt
a falusi vendéglátás.

Részt vettünk a Budai várban meg-
rendezett „Mesterségek Ünnepe” orszá-
gos népmûvészeti vásárban a FATOSZ
standján. Szeptember hónapban részt
vettünk az Európai falusi turizmus kon-
ferencián.

Egyre több kistérségi rendezvényen
szerepelünk közösen kézmûvesek, helyi
termelôk és falusi vendéglátók társasá-
gában. Ezen hármas együttmûködését
egyre jelentôsebbnek ítéljük meg, de a
közös akarat, hogyanjára még sok tudat-
formáló munkára van szükség. Ennek
érdekében fontosnak tartottuk, hogy mi-
nél többen a helyi LEADER csoportba
jelentkezzenek be vendéglátóink és
egyesületünk is a székhelyünk szerinti
csoport kültagja.

Értékesítési lehetôsé-
geink bôvítése érdekében
továbbra is egyesületi
szinten intéztünk az üdü-
lési csekk beváltását és
2007. évben rekord for-
galmat értünk el, hiszen
több mint 18 millió forin-
tot ügyintéztünk tagjaink
számára.

Az egyesület tagjai
számára pályázati támo-
gatással szakmai tanul-
mányutat szerveztünk az
Ôrségbe és Vendvidékre,
valamint tájékoztatást
kaptunk az Ôrségi Nem-
zeti Park Programjairól.
Sokat tapasztaltunk, jó
volt együtt lenni és kicse-

rélni megélt történeteket.
Ugyancsak az ôsz folyamán vendégül

láttuk az ország megyei egyesületeibôl
érkezô szakembereket, kikkel szép Za-
lánk ezen belül is Göcsej tájegység ne-
vezetességeit és vendéglátóit látogattuk
meg.

Tovább folytattuk és immár 6. alka-
lommal szerveztük meg az OKJ képesí-
tést adó falusi vendéglátó szaktanfolya-
mot, ahol 28-an tettek sikeres vizsgát.

Négy pályázatot készítettünk: egyet
mûködésre, ezen a pályázaton 1millió
70 ezer Ft-ot nyertünk egyet szakmai ta-
nulmányútra, melyen 200 ezer Ft-ot
nyertünk, egyet a megyei katalógus el-
készítésére melyen 1 millió 170 ezer Ft-
ot kaptunk, egyet képzésre, amelyre 700
ezer Ft-ot fogunk kapni.

Vendégszám és forgalmi adatok még
nem állnak rendelkezésre de szállásadó-
inktól kapott információk alapján nem
csökkent megyénkben a falusi vendéglá-
tás keresettsége, de számottevôen nem is
nôtt az utóbbi évben. 

Tevékenységünket mindig a haladás
szellemének megfelelôen, de a lehetôsé-
geink figyelembe vételével folytatjuk.

NAGYNÉ KOVÁCS KATALIN
a Falusi Vendéglátók Zala megyei

Egyesületének elnöke
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A Falusi Vendéglátók Zala megyei Egyesületének 
2007 évben végzett tevékenységérôl

Sok látogatót vonz a jó adottságokkal rendelkezô zalai táj



Amikor a spanyol FLORIDA f e l s ô o k t a-
tási intézmény felkérte az együttmûkö-
désre az Europrofessional Hungaryt a
nemzetközi Leonardo da Vinci Európai
Uniós programba, mindjárt arra gondol-
tam, hogy milyen csodálatos eredményei
lehetnek ebben a régióban az együttmû-
ködésnek. Eleve érdekesnek tûnt a part-
nerségre felkért országok köre. Fôpá-
lyázó: Spanyolország. Partnerek: Ma-
gyarország, Olaszország és Románia. 

Minden partner fel kellett, hogy kérjen
országonként legalább egy professzioná-
lis partnerszervezetet, a fôpályázó Flo-
rida Tuejar körzet mellett felkérte még
Valencia tartomány Brüsszelben székelô
EU alapítványát is. A bukaresti Cidaf
partnere Bukovina turistaszervezete, az
olasz PIXEL a firenzei tartomány agrotu-

rizmus ügynökségét nyerte meg partner-
nek, a magyar Europrofessional Hungary
partnere pedig a FATOSZ lett.

Maga a projekt a vidéki turizmus terüle-
tén igényelt oktatási anyagok továbbfej-
lesztését célozza úgy, hogy a tananyagok a
Florida által kifejlesztett platform segítsé-
gével interneten elérhetôk, tehát lehetôvé
teszik a képzést távoktatás formájában is.
Afalusi turizmus területén vállalkozók elô-
képzettsége igen változatos, és ráadásul
igen kevés a szabadidejük arra, hogy to-
vábbképezzék magukat, így egy ilyen lehe-
tôség, ami módot ad az egyéni tanulásra,
széles körû érdeklôdésre tarthat számot. 

Három oktatási blokk készült el, az
elsô a vendég fogadásától a problémák
kezeléséig dolgozza fel a tudnivalókat, a
második a számítógép és az internet tu-

datos felhasználását  oktatja, a harmadik
pedig a vállalkozás irányítására ad érté-
kes tanácsokat. 

A munka elôrehaladásával az elôre ki-
tûzött célok mellett igyekszünk alkal-
mazkodni a menetközben felmerülô igé-
nyekhez, országonként közzétettünk
tíz–tizenöt tipikus ételreceptet, és most
kezdtünk el kidolgozni egy többnyelvû
„túlélési” füzetet, hogy a nyelvtudás hi-
ánya ne legyen akadálya a jól megérde-
melt pihenésnek. A projekt kidolgozása
elôrehaladott állapotban van, 2008 októ-
berében zárul, rövidesen be tudunk szá-
molni az oktatási blokkok gyakorlati al-
kalmazásának eredményeirôl.

MIKUS ISTVÁN
program-koordinátor

FORESTUR! – Project vagy lehetôség?
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FATOSZ-HÍREK, RENDEZVÉNYEK, PARTNEREK, FELHÍVÁSOK
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A Falusi Vendéglátók Nógrád Megyei
Egyesülete ebben az esztendôben negye-
dik alkalommal rendezi meg a megye fa-
lusi vendéglátóinak bemutatkozó feszti-
válját. Helyszíne Va r s á n y, a Palóc Út
mentén lévô kistelepülés.

A vendéglátók szálláshelyeik mellett
bemutatják településük hagyományait,
szokásait és gasztronómiáját. A rendez-
vény során a Nógrád Megyei Kézmûves
Mûhely és Szlovákia alkotóinak munká-
it is megismerhetik. Láthatják a külön-
bözô termékek elkészítési módját, mert
a mesterek többsége bemutatókat is tart!

Palócföld nem csupán sajátos nyelvjá-
rásáról, meglehetôsen gazdag, színes
népviseletérôl, érdekes szokásvilágáról
ismert, de konyhájával is méltán büszkél-
kedhet. A megyénkre és a felvidékre jel-
lemzô ételekbôl, italokból is fogyaszthat-
nak a fesztiválra látogatók, sôt megfi-
gyelhetik azok elkészítési módját, a vál-
lalkozó szellemûek bekapcsolódhatnak a
s ü t é s - f ô z é s b e .

Készül majd többek között: malom-
kalács, túrós sztrapacska, rétesek széles
választéka, herôke, túrós lepény, palóc

gulyás, laska, de vadételeket is megkós-
tolhatnak az ínyencek!

Az egész napos rendezvényt, hagyo-
mányôrzô csoportok fellépése színesíti.
A nap folyamán hintózási, lovaglási, íjá-
szati lehetôség!

Varsány, a Palóc Út mentén várja a
Nógrád Megyei Falusi Vendéglátók IV.
fesztiváljára érkezôket!

FALUSI VENDÉGLÁTÓK NÓGRÁD
MEGYEI EGYESÜLETE

A Móri Borbarát Hölgyek Egyesülete a
Radó Antal Könyvtár és Mûvelôdési
Központ támogatásával meghirdeti ha-
gyományos Szent György-napi fôzôver-
senyét.

Jöjjön el Ön is családjával, barátaival
e vidám, hangulatos tavaszi kiruccanás-
ra. Itt a nagy alkalom, hogy bemutassák
az Önökben rejlô tehetséget, lelemé-
nyességet és gasztronómiai jártasságot.
Természetesen amatôröket várunk!

Feladat:  Borral készült ételek fôzése
szabadtûzön. Történhet ez bográcsban,
grillrácson, lábasban, fazékban, cserépe-
dényben, állványon, téglán… Figyelem!
gázzal való fôzés kizárva!

Az ételkészítéshez szükséges alapa-
nyagokról, fôzôedényekrôl, kellékekrôl
valamint a kóstoltatáshoz szükséges
evôeszközökrôl, tányérokról, poharakról

minden csapat maga köteles gondoskod-
ni. Az elkészült ételekhez a megfelelô
borokat Önöknek kell jól kiválasztaniuk
és kínálniuk. Fontos az ételek látványos
tálalása. Tûzifát, valamint l db sörasztal-
garnitúrát a rendezôk biztosítják! Kós-
tolni vágyó vendégeink mûanyag tá-
nyért és evôeszközt, poharat a kóstoltató
csapattól kapnak.  Helyszín: Mór, Szent
István téri park.

Program: 9 órától regisztráció, elôké-
születek • 10–13 óráig fôzés • 13 órakor
ételminta leadása zsûrizésre • Az ételek
ezen idôpont után kóstoltathatók! •
13–16 óráig étel és terítés zsûrizése • 16
órakor eredményhirdetés.

A zsûri elnöke: D r. Simon László
rendôrfôkapitány, Fejér megyei Rendôr-
fôkapitányság. Díszvendégünk: Kur-
tatsch város (Olaszország) és a Sarika-

mis autentikus kurd népzene és -tánce-
gyüttes. Nevezési díj: 5 000,– Ft/csapat.

Jelentkezési határidô: 2007. április
17. Jelentkezni csak a receptek egyidejû
megküldésével, valamint a nevezési díj
befizetésével lehet!

Levélcím: Borbarát Hölgyek Egyesü-
lete (8060 Mór, Pince u. 22.), Bozóky
Mónika elnök. E-mail: bozoky. p i n c e-
szet@chello.hu;  info@bozoky-pince-
szet.hu. Tel.: (22) 407-797;  (30) 969-
5789 • Fax: (22) 562 069

A fôzôverseny valamennyi résztvevô-
je Emléklapot kap, s értékes nyeremé-
nyekbôl részesülhet a Borbarát Hölgyek
és a rendezvényünket támogató vállal-
kozások, intézmények jóvoltából.

BORBARÁT HÖLGYEK EGYESÜLETE
ÉS MÓR VÁROSA

NÓGRÁD MEGYEI FALUSI VENDÉGLÁTÓK FALUSI VI. FESZTIVÁLJA – VARSÁNY, 2008. MÁJUS 17.

„Tájak, ízek, kultúrák”

A Tájak, ízek, kultúrák rendezvénysorozaton garantált a jókedv, a mulatás

BORRAL KÉSZÜLÔ ÉTELEK ORSZÁGOS FÔZÔVERSENYE – MÓR, 2008. ÁPRILIS 27.

„Ezerjó Fakanálforgató”



2007.  november 23–24-én a FATOSZ
szervezésében az NCA-tól kapott  támo-
gatásnak köszönhetôen szakmai tanul-
mányúton vettünk részt Zala megyében.
A kirándulás során sok szakmai tapasz-
talatot szereztünk. A Zalai Falusi Turiz-
mus Egyesületének elnöke, N a g y n é
Kovács Katalin gazdag szakmai tudással
rendelkezik, és egyesületük133 tagjával
személyesen is tartja a kapcsolatot. De a
vendégházak is szorosan együttmûköd-
nek, és rendezvényeken gyakran mutat-
koznak együtt. Nagyon szoros a kapcso-
lat a falusi szállásadók és a Megyei Nép-
mûvészeti Egyesület között is.

Kirándulásunk elsô állomása a Kéz-
mûves Ház volt Gébárton, ahol a zalai
kézmûvességbôl kaptunk ízelítôt.

Az elsô vendégházat, ahol látogatást
tettünk, egy fiatal pár alakította át mai
formájává. Jó ötleteikkel és kétkezi
munkájukkal a házban hagyományos fa-
lusi érzetet teremtettek. A férj készítette
cserépkályhával fûtik a 3 szobás házat,
ill. az udvaron lévô kemence is az ô ke-
ze munkáját dícséri. A fiatal háziasszony
fantasztikus süteményeivel kápráztatott
el bennünket.

A 2. vendégházban a szilvaaszalással
ismerkedtünk meg. A háziak saját ma-
guk építették az aszalót. Szilvaérési sze-
zonban 160 szilvafájukról napok alatt le

kell szedni a termést, hogy azt folyama-
tosan rakni tudják az aszalóba. 

Az elsô nap utolsó vendégháza csodá-
latos látványt nyújtott kivilágítva. A há-
zigazda tüzet gyújtott a kerítésbe épített
grillezôben, és megmutatta boglyake-
mencéjét is. Terveik megvalósításához
pályázaton nyertek pénzt, de az építke-
zésben saját maguk is részt vettek, egye-
di ötleteik a kert és az apartmanok pazar
belsô berendezésén is láthatóak.

Csoportunk tagjai több vendégház-
ban lettek elszállásolva. A mi szálláshe-
lyünk viszonylag egyszerû volt , átlagos
berendezéssel. A vendégház felújításá-

hoz és bôvítéséhez ôk is pályázati lehe-
tôséggel éltek.

A 2. napon egy új építésû vendégház-
ba néztünk be, mely megvalósításához a
fiatal tulajdonosok szintén pályáztak. 

Ezután a Zalaegerszegi Skanzenbe lá-
togattunk el, ahol a Finnugor Néprajzi
Parkot és a Göcseji Falumúzeumot néz-
tük meg. Végigsétálva a régi házsorok
között, mintha egy XIX. századi göcseji
faluban jártunk volna. Megtekintettük a
mindennapi használati tárgyakat és a gö-
cseji népi kultúra emlékeit. Majd bekap-
csolódtunk a skanzen területén zajló
disznóvágásba. Disznótoros ebédet fo-
gyasztottunk, melynek ízei kissé eltértek
az általunk megszokott megyei ízektôl.

Legutolsó állomásunk egy hatalmas
faluszéli vendégház volt, galériás meg-
oldásokkal. A régi parasztbútorok,
egyéb berendezési tárgyak, a cserép-
kályha és a kemence a korabeli falusi
élet hangulatát idézik. 

A vendégházakban kivétel nélkül há-
zirendet találtunk kifüggesztve, mely-
ben szabályaikat és elvárásaikat rögzítik
a vendégek felé. Számunkra kissé meg-
lepô és szokatlan volt, hogy a vendéget
már megérkezése után a számla kie-
gyenlítésére kötelezik, holott még azt
sem tudhatja biztosan, hogy  pontosan
mennyi ideig marad és milyen szolgálta-

tást vesz igénybe. A tanulmányút sok
egyéb tanulságot is mutatott. A zalai fa-
lusi szállásadók jól összefogott egyesü-
letbe tömörülnek, nagy részük OKJ-s fa-
lusi vendéglátó képzésen vett részt, so-
kan nyertek közülük pályázatot. Közös
prospektust adtak ki, szintén pályázati
forrásból.

A vendégházak saját ötleteiket, egyé-
ni jellegzetességeiket bátran felvállalva
sokszínû egyesület látszatát keltik. Si-
kerük valószínûleg az összefogásban, a
tenni akarásban rejlik.

HÁZINÉ CZIRÁKY ERIKA–
POZSGAI KÁROLYNÉ

Veszprém megyei falusi szállásadók
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Beszámoló a zalai tanulmányútról

A zalaegerszegi skanzenben egy igazi falusi disznóvágást is megtekinthettünk



A kerékpáros turizmus jelenleg Európá-
ban a turizmus legdinamikusabban fej-
lôdô ágazata. Hazánkban is sorra indul-
nak meg az ezzel kapcsolatos fejleszté-
sek, a magyar kerékpárosok egyre nö-
vekvô száma mellett a külföldrôl orszá-
gunkba érkezô kerékpárosok száma is
folyamatosan bôvül.

A Magyar Kerékpárosklub 2007-ben
indította útjára a Hunbike-programot,
melynek célja a hazai kerékpáros turiz-
mus népszerûsítése. A hunbike.hu web-
oldal tematikusan összegyûjtött, kerék-

párosoknak szóló hasznos információk-
kal segíti a túrázni indulókat. A program
részeként kialakítottuk a kerékpárosba-
rát szolgáltatói hálózatot, amelybe azo-
kat a szolgáltatókat várjuk, akik szállás-
helyüket vagy vendéglátóhelyüket ke-
rékpárosbaráttá fejlesztik. Ehhez a Ma-
gyar Kerékpárosklub minden szükséges
információt, gyakorlati tanácsot megad.

Miért éri meg a Hunbike szolgáltatói
hálózat tagjának lenni?

A Hunbike és Magyar Kerékpárosklub
oldalán keresztül rengeteg kerékpárost

tudunk elérni, akik közül sokan ezeket az
oldalakat használják belföldi nyaralásuk,
kirándulásaik megtervezéséhez. Nekik
fontos, hogy könnyen megtalálják a ke-
rékpárosbarát szálláshelyeket és túraaján-
latokat. Ezen kívül az MK tagjai a ked-
vezmények miatt szíves választanak szer-
zôdött partnereink szálláshelyei közül.

A hunbike.hu weboldalon a kerékpá-
ros turisták rengeteg kerékpáros túra kö-
zül válogathatnak, illetve írhatják meg
véleményüket, saját élménybeszámolói-
kat.

FATOSZ tagként most tényleg megéri
csatlakozni a Hunbike-rendszerhez!

A Magyar Kerékpárosklub és a FA-
TOSZ 2008-ban kötött együttmûködési
megállapodása alapján a FATOSZ-tag
falusi vendégházak ingyen csatlakozhat-
nak a Hunbike-rendszerhez, ha teljesítik
az elôírt minimum követelményeket.
Ezáltal a szálláshelyek megkapják a ke-
rékpárosbarát szálláshely minôsítést. 

Reméljük, hogy mindez felkeltette ér-
deklôdését és szálláshelyét hamarosan
üdvözölhetjük a kerékpárosbarát szol-
gáltatók táborában!

Kérjük látogasson el web-oldalunkra:
www.hunbike.hu
www.kerekparosklub.hu/turisztika,
vagy írjon levelet címünkre: turiz-

mus@kerekparosklub.hu

Hunbike – Töltsd fel magad!
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Hunbike – Kerékpáros turisztikai portál

Március 29-én indult el az európai or-
szágokban párhuzamosan zajló Falusi
Turizmus Európai Hete. Az április 6-ig
tartó akció során országszerte közel 60
helyszínen itthon is színesebbnél színe-
sebb programok szolgálták a vendégek
élménydús kikapcsolódását és szabadi-
dejük aktív eltöltését. Az Akcióhét ven-
dégváró kínálatában többek között terí-
tett falusi vendégasztal, „kemencés”
programok, portabemutatás, lovaskocsi-
kázás, pincelátogatás, borkóstolás, nép-
rajzi gyûjtemény, bio- és kecskefarm
megtekintése, túrák és kulturális progra-
mok szerepeltek.

FATOSZ-tagként most megéri csatlakozni a Hunbike-rendszerhez

Az akció során több mint 60 helyszínen várták programok az érdeklôdôket

A Falusi Turizmus Európai Hete



A Falusi és Agroturizmus Országos Szö-
vetsége idén egy programsorozattal csat-
lakozik a 2008-as Reneszánsz évhez.
Úgy véljük ugyanis, hogy az európai lép-
tékû mûvészetek mellett, a kulináris örö-
mök élvezete, a lakomák legalább úgy
hozzátartoztak a rene-
szánsz korához, külö-
nösen vidéken. 

Reneszánsz Falusi
Ízek rendezvénysoro-
zatunk – ennek meg-
felelôen – alapvetô-
en a gasztronómiára
épül. A havi 1–2 alka-
lommal megrende-
zett, az adott évszak-
hoz, aktuális progra-
mokhoz kapcsolódó
sorozattal megpróbál-
juk feleleveníteni a
reneszánsz korának
falusi ízeit, az éppen
adott helyszín tájegy-
ségégre jellemzô mó-
don. A korabeli étke-
ket a mai kor legkiválóbb borászainak
nedûivel kínálják házigazdáink. A kuli-
náris élvezetek mellett korhû kísérôze-
nével, látványosságokkal, játékokkal,
kézmûves bemutatóval próbáljuk színe-
síteni az egyes programokat. 

Lesz olyan helyszín, ahol vásári forg a-
tag, máshol pedig kézmûves udvar for-
májában elevenedik meg a reneszánsz
kora. Több helyszínen a 16 éve futó
„Királyi Szakácsok Nyomdokán” ver-
seny gyôztes Királyi Szakácsmesterei
készítik el és kínálják a finomságokat.
Agusztusban a Nagyszakácsi Szakács-

verseny második napján, valamennyi
megyénk ízelítôt ad helyben készített
Falusi Reneszánsz Ízeibôl. A késô ôszi
hónapokra zárt helyszínt – például bo-
rospincét – tervezünk, az ôszhöz kap-
csolódó programokkal, mint szüret, va-

dászat. A rendezvénysorozat zárása az
Újbor ünnepéhez kötôdik. 

A Reneszánsz Falusi Ízek rendez-
vénysorozat helyszínei:

• Március 29.: Hivatalos megnyitó –
Palóc reneszánsz est – Nógrád megye,
Kozárd, Ökoturisztikai Központ 

• Május 10.: Reneszánsz kemencés
lakoma – Hajdú-Bihar megye, Nagyrá-
bé, Gémes Fogadó

• Május 10.: Reneszánsz lakoma a
kastélykertben – Baranya megye, Puch-
ner Kastélyszálló parkja, a készülô „Re-
neszánsz élménybirtok” helyszíne.

• Május 31.: Zalai Reneszánsz Ízek –
Zala megye, Kiskutas, Fácánkert Ven-
dégház.

• Június 21.: Jászország Reneszánsz
Ízei – Jász-Nagykun, Kunhegyes, Nagy
László Szakképzô Iskola udvarán.

• Június 28.: R e-
neszánsz vásári forga-
tag – Bács-Kiskun,
Jánoshalma, A l k o t ó-
ház, korabeli kézmû-
vesség bemutatása,
vásári hangulat feli-
dézése mutatványo-
sok, gyerekjátékok

• Július 19.: Vadat,
halat s mi jó falat… –
Tolna megye, Báta,
Ispánkerti Vendégház.

• Augusztus 1.: N é-
pi ételek udvara –
Falusi ízek kavalkád-
ja – Somogy, Nagy-
szakácsi Szakácsver-
seny. (Jellegzetes éte-
leikkel bemutatkoz-

nak a hazai megyék.)
Augusztus 23.: Reneszánsz Kerti La-

koma – Dabrony, Lila Akác vendégház 
• Október 4.: Reneszánsz vadászat,

vadételek napja – Tolna megye, Keszô-
hidegkút, Jäger Vadászház 

• November 8.: Reneszánsz Borün-
nep – Heves megye, Nagyréde, Tibor
Pince (mutatványosok, Toldi Miklós-
verseny, Mátyás király mesemondó ver-
seny, középkori vásári komédia)

FALUSI ÉS AGROTURIZMUS
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
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A Reneszánsz Falusi Ízek rendezvénysorozatról
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