
Rendezvények
2012. március 31 – április 01-ig terjedő időszakban harmadik al-
kalommal nyitotta meg kapuit Kiskőrösön a városi sportcsarnokban
a III. Duna-Tisza közi Agrár Expo. A százhúsz kiállítót felsorakoztató
vásár a kézműves magyar élelmiszereket népszerűsíti.  A rendez-
vényen Kalocsa is képviseltette magát. Szervezetünk tagjai (kéz-
művesek, helyi termelők, borászok) lehetőséget kaptak, hogy
bemutathassák, és értékesíthessék porékáikat. 
http://www.agrarexpo.hu/

Nagy örömünkre az idén szervezetünk rendezhette meg az Orbán-
napi Borünnepet Hajóson. Megérte a fáradságos munka, hiszen
utólag rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk.  Az idei rendezvé-
nyen kézművesek és helyi termelők vására valamint borutca várták

a látogatókat, interaktív gyermekprogramokra hívogattak a tömeg-
ben sétálgató gólyalábasok, lehetett bortúrázni, pincepörkölt főző
magyar rekordot állítottunk, Nádas Tamás műrepülő bemutatóját
csodálhatta meg a közönség, hőlégbalon függeszkedést próbál-
hatott ki, s a sok színes délutáni program után szombaton este a
Firkin, vasárnap este pedig a Balkán Fanatik együttes adott ferge-
teges koncertet. Az idén Hirrlingenből, Hajós testvérvárosából is
népes küldöttség érkezett a rendezvényre, s nem csak nézőként
vettek részt, de produkcióikkal is színesítették azt – a fanfárosok
már első bemutatkozásuk után a közönség kedvenceivé váltak. 
http://kalohirek.hu/hir/kisterseg/2012-05-31/36566/orban_napi_borun-
nep_hajoson_harminckettedszer

Információs pont
Az elmúlt évben nyár derekától kezdte el működését Kalocsán a
sétálóutcában az információs pont. Mint utóbb kiderült, nem csak
a térségünkbe látogató turisták, de a helyi lakosok tetszését is ma-
radéktalanul elnyerte a kezdeményezés. Ezért az idén már a nyár
elején megnyitottuk a „madárházat”. Ugyan úgy, mint tavaly, ügyes,
németül, angolul beszélő kalocsai diákok állnak az érdeklődők ren-
delkezésére. Felkészültek a helyi rendezvények időpontjával, in-
tézmények nyitvatartási idejével, látnivalók megtekinthetőségével,
szálláshelyekkel, de még a buszjáratokkal kapcsolatban is. Termé-
szetesen megtalálhatóak a térségünket népszerűsítő emléktárgyak
is. Az idén sikerült két féle, Kalocsát ábrázoló képeslapot besze-
reznünk, s hozzá a nagy népszerűségnek örvendő kalocsai mintás
bélyeg is kapható.
Az igény egy hasonló információs pont működtetésére már koráb-



ban felmerült térségünkben Kalocsán kívül is, ám a megvalósítás
feltételeit most tudtuk megteremteni Szeliden. A helyi vállalkozók
és a Dunapataji Önkormányzat segítségével a Szittyó téren meg-
kezdte üzemelését a Szittó-Infó. Itt is, mint Kalocsán diákok várják
az érdeklődőket, az információnyújtás mellett szelidi képeslappal,
bélyeggel, szórólapokkal.
Várjuk elsősorban tagjaink, de más, térségünk turizmusban érintett
vállalkozóinak reklámanyagát mindkét helyszínen.
http://kalohirek.hu/hir/kisterseg_dunapataj/2012-07-23/36830/info-
pont_nyilik_a_szittyo_teren

Kiadványok
Amint azt előző hírlevelünkben már jeleztük, még a múlt év folyamán
elkészült elektronikus formában egy, a térségünket népszerűsítő ki-
adványfüzet magyar, angol és  német  nyelven.  A magyar nyelvű vál-
tozatot sikerült március folyamán kézzelfoghatóvá vált, így a III. Agrár
Expo alkalmával Kiskörösön már terjeszteni tudtuk.
Meg tudtuk jelentetni a régen várt Kalocsa zsebkönyvet is. A kis
összehajtható kiadvány a gyönyörű képek mellett magyarul ango-
lul és németül tartalmazza Kalocsa történelmének rövid összefog-
lalóját, tudnivalókat, és elérhetőségeket a múzeumok, a
népművészet, az egyház, a környék rendezvényei témákban.  Is-



merteti desztinációnk látnivalóit, Hajóst, Dunapatajt, ezen kívül
Kalocsa belvárosának információs térképe is megtalálható benne.
A zsebkönyv az információs ponton és az utazási irodákban már
kapható, de kérjük tagjainkat, hogy nagyobb mennyiség igénylése
esetén forduljanak hozzánk.
Mivel nagyon nagy igény mutatkozott Kalocsa belvárosának in-
formációs térképére, elkészítettük a Kalocsa zsebkönyv egysze-
rűsített változatát szórólap formában. Szintén tartalmazza három
nyelven Kalocsa történelmének rövidített változatát, a környék lát-
nivalóit, és ezek elérhetőségeit. 

Szervezeti felépítésünk
Kalocsa térségi TDM szervezet = Kalocsa és Térsége Turisz-
tikai Nonprofit Kft
- A kft. bejegyzésének, működésének kezdete 2011. április 3.

2011-ben 6 tulajdonossal működött kizárólag önkormányzati
támogatással. Tulajdonosok: Kalocsa, Hajós, Dunapataj ön-
kormányzatai, Korona Tours, Kalocsa – Gold Tours, Travel
Trans Union utazási irodák

- 2012. február 28-án bejegyezték a Kalocsa és Térsége Hír-
nevéért Vendégváró Egyesületet. (A térség szálláshelyei-
nek, vendéglátó egységeinek, ajándékboltjainak, pincék
tulajdonosait megszólító Kalocsai Sárköz Turisztikai Egye-
sület bejegyzését megtagadta a bíróság. Erre már ősszel
utaltak jelek, ezért került beadásra a Vendégváró Egyesület
kérelme.)

- 2012. június 14-én a Vendégváró Egyesület 30 % tulajdon-
részt vásárolt a Turisztikai Kft-ből az önkormányzatoktól. Így
mára lehetővé vált, hogy a kft. a minisztérium által elismert
TDM szervezet legyen, amely megerősítésére pályázhat az
immáron éppen megjelent uniós forrásra.

Látogatás tagjainknál
Az elmúlt év folyamán közel hatvan környékbeli, turizmusban
érintett vállalkozó, szolgáltató, illetve természetes személy je-
lezte belépési szándékát a Kalocsai Sárköz Turisztikai Egye-
sületbe. A Kalocsa és Térsége Hírnevéért Vendégváró
Egyesület a bíróságon sikertelenségre kárhoztatott Kalocsai
Sárköz Turisztikai Egyesülettel megegyező céllal alakult, gya-
korlatilag annak kiváltására, így azt reméljük, hogy az Egye-
sület alapszabályának elolvasása után minden, az
eddigiekben belépési szándékát jelző partnerünk megtalálja
számítását a Vendégváró Egyesületben. Ezzel kapcsolatban
szeretnénk minden kétséget eloszlatni, és minél több felvilá-
gosítással szolgálni leendő tagjaink számára. 
Ennek érdekében első lépésként egy információs csomagot
juttattunk el minden leendő tagunkhoz, akik már jelezték be-
lépési szándékukat. A csomag tartalmazza a Vendégváró
egyesület alapszabályát, tájékoztató anyagot a TDM szerve-
zet jelenlegi szervezeti felépítéséről, megalakulása óta kifej-

tett tevékenységéről, illetve egy belépési nyilatkozatot, mely
kitöltésével csatlakozni tudnak Egyesületünkhöz. Második lé-
pésként személyesen is felkeressük majd leendő tagjainkat,
hogy még fennálló kérdéseikre válaszoljunk, illetve, hogy tá-
jékoztatást adjunk a Vendégváró egyesületbe való belépés
részleteiről.

Újra megnyílt a TDM pályázat!
Térségünk turizmusának fejlesztésében nagy szerepet játsz-
hat a TDM szervezetek számára kiírt DAOP pályázat által
megszerezhető legfeljebb 50 millió Ft, melyre szervezetünk,
alakulása óta pályázatot tervez benyújtani. A pályázatot 2011
szeptemberében visszavonták további átdolgozásra. Az NFÜ
a felhívás visszavonásáról annyit közölt, hogy arra egyrészt
a pályázóktól és szakmai szervezetektől érkezett visszajelzé-
sek, másrészt a TDM szervezeteket befolyásoló jogszabályi
háttér (turizmus törvény, önkormányzati törvény) várható vál-
tozása miatt került sor. 
2012. július 26-án megjelent Helyi és térségi turisztikai
desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai
klaszterek létrehozása és fejlesztése című pályázati kiírás,
a beadás határideje 2012. október 15., amelyre szervezetünk
be fogja nyújtani a projektjavaslatát. A kiírás a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség honlapján tekinthető meg az alábbi linken:
http://www.nfu.hu/doc/3637

Ajánljuk figyelmükbe
A FATOSZ az önfoglalkoztatás segítéséről

Több civil szervezet, köztük a Falusi és Agroturizmus Orszá-
gos Szövetsége (FATOSZ) a kisadózó vállalkozások tételes
adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényjavaslatra min-
tegy válaszul, összeállította az önfoglalkoztatás segítésének
10 pontját. Levelüket a hét folyamán szeretnék eljuttatni
Orbán Viktor miniszterelnökhöz és Matolcsy György minisz-
terhez.
Tovább >> http://www.turizmus.com/cikk/index/1/10002/turiz-
mus_hirek/20134

Fellendülőben a helyi termelői piacok 
A bürokrácia egyszerűsítésével, a működés anyagi támoga-
tásával, a kereskedelmi jogszabályok módosításával segíti az ag-
rártárca a termelői piacok létesítését, amelyek ennek
eredményeként mindenfelé sorra alakulnak. A régi-új elárusító he-
lyekről országos körképet készítettek az MTI tudósítói.
Tovább >> http://www.turizmus.com/cikk/index/1/10002/turiz-
mus_hirek/20136


