BESZÁMOLÓ – 2015
TOURINFORM Keleti-Mecsek
Az iroda tárgyi- és személyi feltételei
Tárgyi eszközök:
- 5 db számítógép
- 1 db multifunkciós készülék (nyomtató, szkenner, fénymásoló, fax)
- 1 db telefon
- Szélessávú internet
-1 db fényképezőgép
Személyi feltétel:
Az iroda egyszemélyes megbízott irodavezető Pap Judit Elza személyében.
Az iroda a 2015-ös szezonális nyitva tartását új megbízott irodavezetővel kezdte.
Hirt Balázs eddigi irodavezető mindent elmagyarázva, megmutatva adta át a vezetőséggel járó
feladatokat Pap Judit Elzának, aki eddig is munkatársként az irodában a vendégfogadással
foglalkozott. A vezetőváltás gördülékenyen zajlott.
Az iroda feladatai, szakmai tevékenysége
LEADER
Az iroda helyzete némiképp speciális, mivel az irodát fenntartó szászvári székhellyel a KeletiMecsek Egyesület volt korábban a helyi LEADER Akciócsoport gesztorszervezete is egyben,
mely funkciót jelenleg a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület lát el, mely két szervezet közt
szoros az együttműködés, így az iroda gesztori feladatokkal is foglalkozik a hagyományos
tourinformos feladatok mellett.
Egyéb feladatok: fotóarchívum-készítés, sajtófigyelés, internet- és egyéb irodai szolgáltatás,
mivel az Egyesület TELEHÁZ tag, így az iroda e-Magyarország Pont. Idegenvezetésfalukörséta, múzeumokban való körbevezetés.
Kapcsolattartás szakmai és civil szervezetekkel
- Az Egyesület kapcsolatot tart a Falusi- és Agroturizmus Országos Szövetségével
- Tagja a Baranya Megyei Falusi Turizmus Szövetségnek (így a Dél-Dunántúli falusi
Turizmus Klaszternek is). Közös programokat szerveznek, közös kiadványokat szerkesztenek
az irodával
- Régi nevén NAKVI-val, most Herman Ottó Intézettel
- Hét Patak Gyöngye Natúrpark Egyesülettel
- Baranya Megyei Természetjáró Szövetséggel
- Duna–Dráva Nemzeti Parkkal
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- Kárászi Faluszépítő Egyesülettel
-A Kárászért Egyesülettel
- Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesülettel

2015. Programszervezés, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kitelepülés
a szezonban

Megnevezés
Időpont
06. 20. 13.00-16.00
Falukörséta
Falukörséta06.25. 16.00-19.00
múzeumlátogatással
X. Gombafesztivál és Falunap 06.27. 07.00-21.00
Falukörséta
Nemzetközi Honismereti és
Környezetvédő Tábor
Szent István nyomában
fesztivál

Helyszín
Kárász
Kárász
Kárász

Megjegyzés
25 fő
30 fő /gombásztábor
résztvevői
plusz nyitva tartás, kitelepülés

07.01. 16.00-19.00

Kárász

plusz nyitva tartás,
idegenvezetéssel

07.09.

Kárász

plusz nyitva tartás, falukörséta
idegenvezetéssel (50 fő)

Mánfa

kitelepülés, kiállítás
berendezés az árpád kori
templomban

Kárász

idegenvezetés, Völgységi
Nyugdíjas Egyesület

8:00:20:00

07.11. 8.00-17.00

Falukörséta/Múzeumlátogatás 07.12. 13.00-15.00
Falukörséta

07. 20. 15.00-18.00

Kárász

idegenvezetés plusz nyitva
tartás

XIX. Keleti Mecsek
Hagyományőrző Táborok

07.26-31. 8.00-16.00

Kárász

plusz nyitva tartások

08.01-08.03
8:00-18:00

Kárász

plusz nyitva tartás

08.09.

Nagyharsány

egész napos kitelepülés

08.29. 10.00-18.00

Szászvár

Nemeztábor
Megemlékezés a Harsányhegyi csata 327. évfordulója
alkalmából
Szászvári Falunap
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kitelepülés

Szezonális nyitva tartáson kívüli kitelepülések és iroda nyitva tartás:

Megnevezés
Helyi kézműves termék
konferencia
Keleti- Mecsek Egyesület
közgyűlés
XXIV. Kárászi Borverseny
Falukörséta

Időpont

Helyszín

Megjegyzés

03.11. 15.00-17.30

Kárász

plusz nyitva tartás, tourinform
iroda beszámolóval

03.18. 16.00-18.00

Kárász

plusz nyitva tartás

04.11. 10.00-18.00

Kárász

05. 06. 13.00-16.00

Kárász

plusz nyitva tartás
bajai gyermekcsoport,
idegenvezetés

Tavaszi Fesztivál- V. Országos
05.09.
Pálinkafesztivál

8.00-16.00

Kárász

plusz nyitva tartás

Falukörséta

05.15. 15.00-17.00

Kárász

bajai gyermekcsoport,
idegenvezetés

Falukörséta

05.21. 16.00-18.00

Kárász

bajai gyermekcsoport,
idegenvezetés

Falukörséta

06.04. 15.00.17.00

Kárász

erdei iskolás gyermekcsoport,
idegenvezetés

09.04-06. 10.00-18.00 Komló

kitelepülés

Helyi termék konferencia

09.12. 10.00-18.00

Kárász

plusz nyitva tartás

I. Országos Szarvasgomba
aukció és kézműves vásár

09. 13. 8.00-18.00

Kárász

plusz nyitva tartás

Turisztika napja alkalmából
FALUKÖRSÉTA

09. 26. 11.00-13.30

Kárász

50 fő részére (már előre
bejelentkezett csoportok)

„Köszikávé” jótékonysági
rendezvény

09.27. 15.30-20.00

Kárász

kitelepülés

Komlóért Expó

Még lesz az évben:
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Falukörséta 2015. 07. 12-én -Gombászház

Falukörséta erdei iskolásoknak: Péterfay
József erdészeti kiállítóhely

Honismereti táborozók-nemzetközi-,
múzeum látogatások vezetése –Pajtaszínház

Honismereti táborozók-nemzetköziMagyar népviselet kiállítás körbevezetés
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Pajtaszínház körbevezetés –interaktív

Tavaszi Fesztivál- falukörséta- Istállómúzeum

Falukörséta- Magyar népviselet kiállítás

Komlóért Expó 2015. 09. 04-06.-Kitelepülés
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Kitelepülés: I. Országos Szarvasgombaaukció

Kitelepülés-Nagyharsányi szoborpark, csata
emlékére Fesztivál 2015. 08. 08-09.
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Kitelepülés: Szászvár 2015. 08. 29-én
/Szászvár az irodánk fenntartójának székhelye/
ÚJDONSÁG:
2015 szeptemberétől 2016. február 29-ig látogatható irodánk a következő időpontokban:
hétfő-csütörtökig: 8.00-16.00, és pénteken: 8.00-14.00-ig
Kiadvány
- Tervben volt a „Barangolás a Mecsek-Völgység-Hegyhát útjain” útikönyv lefordítása angol
nyelvre, de finanszírozási problémák miatt egyelőre nem valósult meg, a következő egy-két
éven belül tervezzük megvalósítani. A német nyelvű fordítás szinte teljes mértékben elkészült.
A Mecsek- Völgység- Hegyhát Egyesület nyáron kiadta a térség turisztikai térképét, amelyhez
összeállításában, friss adatok szolgáltatásával járult hozzá az iroda.
Honlap
Az iroda frissíti mindkét, az irodához kapcsolódó honlapot:
- www.keleti-mecsek.hu
- www.mvh-hacs.hu
Adatgyűjtés, adatfrissítés
Az iroda adatot gyűjt és frissít a NETA adatbázis részére a 16 települést számláló
gyűjtőterületről.

Információszolgáltatás
Az iroda információt nyújt:
- a térség iránt érdeklődők részére
- az idelátogató vendégek részére
- a helyi lakosság részére
- segítséget nyújt osztálykirándulások és egyéb csoportok programtervezéséhez, többször ezek
lebonyolításában is részt vállal
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- A Tourinform szervezésében idegenvezetővel (irodavezető személye) KÁRÁSZI
FALUKÖRSÉTA programot indítottunk.
(múzeumok, templom, kálvária, kápolna, nyitott pincék és porták, méhészet, gyűjtemények,
helyi kézműves mesterek műhelyeinek látogatása)
Média
- Élmény Magazinban többszöri megjelenés (Baranya, Somogy, Tolna megye kulturális,
turisztikai, természetvédelmi magazinja)
Elektronikus úton is olvasható: www.elmenymagazin.hu
- Az iroda szerkeszti a kárászi aLAP c. havonta megjelenő helyi folyóiratot.
Pályázatok
Az iroda közreműködésével nyert pályázatok megvalósítása 2015-ben:
 Az irodát fenntartó Keleti-Mecsek Egyesület NEA pályázati támogatásával
megrendeztünk nyáron 3 tábort: XIX. Keleti Mecsek Hagyományőrző Népzenei, népi
énekes tábort (Kárász), nemez és bábkészítő tábort (Kárász) és egy úszótábort (Bikal)
 Vidéki sajátosságok, helyi termelők hálózatának kialakítása végett a Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat pályázati támogatásával 2015. szeptember 12-én megrendeztük a
Helyi termék konferenciát, 2015. szeptember 13-án az I. Országos Szarvasgomba
aukciót és kézműves vásárt. Mindkét programnál az iroda kitelepült és az irodavezető
koordinálta a rendezvényeket.
Statisztikai adatok
2015-ban az iroda megkeresésére vonatkozó statisztikai adatok a következők voltak a
hivatalos nyitvatartási időben:
- személyesen: 898
- telefonon: 440
- írásban: 459
Nyitvatartási időn kívül:
Január 1-től június 15-ig: 230 fő, szeptember 1-17-ig személyesen 103 fő látogatta az irodát.
Kárász, 2015.09.18.

Pap Judit Elza
megbízott irodavezető
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