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A DÉL-DUNÁNTÚLI FALUSI TURIZMUS 

KLASZTER HÍREI 

     
Pünkösdi Kakas-paprikás Főző Verseny 

 

2016.05.15-én, vasárnap rendezi meg a Kelet-Mecsek Gyöngyei Falusi Turisztikai Egyesület 

hagyományos versenyét. Egyesületünk is részt vesz a programon, melyre tagjaink sorából csapatot 

szervezünk. Szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik szeretnének egy vidám délutánt eltölteni 

Mecseknádasdon a Gesztenyésben és szívesen részt vennének a főzésben is.  

Elérhetőségeink: telefon: 413-8018 vagy e-mail: info@baranyavidek.hu 

A részvételi díjat egyesületünk fizeti. 

 

Az egyéb nevezéseket 2016. május 3-ig várják a szervezők az alábbi elérhetőségeken: 

Arnold János: 30/9593-002, 72/463-006. 

A részletes felhívást hírlevelünkhöz csatoltan olvashatják. 

 

Dunamenti Svábok VII. Stifolder Fesztiválja 

 

2016.05.21-én, szombaton Fekedre várnak mindenkit, akik szeretik ezt a füstölt finomságot, a stifoldert. 

Minden évben egyre több tételt neveznek be a megmérettetésbe. A szakmai zsűri pénteken végigkóstolja 

az összes tételt, majd az érzékszervi minősítés után másnap a közönség is csemegézhet a finomságokból 

és megszavazhatja a számára legfinomabbnak bizonyultat. A programot kulturális fellépők színesítik. 

 

Közgyűlés 

 

2016. május végén tartjuk éves közgyűlésünket, melyre a meghívót külön-külön elküldjük minden 

tagunknak.  A rendezvény főbb témakörei: beszámoló és eredmény kimutatás a 2015-ös évről, a 2016-os 

év tervezett programja és költségvetése, valamint a 2016. évi pályázatok. Minden tagunk megjelenésére 

számítunk! 

 
 

Szívesen fogadjuk hírlevelünkbe a Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség tagjainak 

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

 

 

A FALUSI- ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK (FATOSZ) 

HÍREI 

 
Vendégház minősítések 

2016-os évben visszaesett a vendégházak napraforgós védjeggyel történő minősítésének és 

újraminősítésének száma, ezért az NGM úgy határozott, hogy a havi rendszeresség helyett negyedévente 

tartják meg védjegyülésüket.  
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Ha valakinek lejárt a védjegye, akkor az újraminősítéssel kapcsolatban a megyei irodákban kaphat 

információt. 

A megyei irodák elérhetőségei az alábbi linken érhetők el: 

http://www.fatosz.eu/?l1=static_content&l2=plug_static_content&l3=main&id=512&mid=675 

 

 

HÍREK A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBÓL 
 

Szentlőrinci Termelői és Kézműves Vásár 

 

Termelői és Kézműves vásárt szervezünk 2016. május 14.-én Baranya Megyei Vállalkozói Központ 

vásárcentrumában, Szentlőrincen. 

Rendszeresen minden hónap második szombatján megrendezésre kerülő vásárunk célja a helyi kis és 

közepes termelők/őstermelők segítése a piacra jutásban. 

Szeretnénk, ha kezdeményezésünk hatására egyre több és több ember fedezné fel magának azokat a 

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

mikrovállalkozók és őstermelők hoztak létre. Legyünk büszkék értékeinkre és vásároljunk hazait! 

  

Ne feledd: légy mindig hűséges, vedd meg helyben, ami szükséges! 

Vásárunk mellett ezen a napon Kertészeti börzét is szervezünk.  

Várunk minden kedves őstermelőt, kézművest és látogatót. 

  

További információ:  

Wirth Bálint 

0620/485-0685 

 

A jelentkezési lapot hírlevelünkhöz csatoltan küldjük. 

 

Pályázati ajánló 

Otthon Melege Program  

Családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása 

alprogram 

A családi házak elavult fűtés-, melegvíz- és energiaellátó rendszerei, továbbá a gyenge minőségű 

hőszigetelés jelentős energiaveszteséget – és ezáltal többlet széndioxid kibocsátást – okoznak. Az 

energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését szolgáló 

épületenergetikai korszerűsítéseket célzó beruházások megvalósítása költséges, emiatt gyakran 

kivitelezhetetlen a családi házban lakó magánszemélyeknek megfelelő támogatás nélkül. Jelen 

pályázati kiírás lehetőséget nyújt a családi házban élő lakosság számára vissza nem térítendő támogatás 
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felhasználásával lakóépületeik korszerűsítésére, felújítására, ezzel hozzájárulva az ország 

energiahatékonyságának növeléséhez, valamint klímavédelmi céljaihoz. 

A támogatás mértéke a fejlesztéssel várhatóan elérhető minden megtakarítható CO2 kg/év egységre 

900,- Ft; azzal, hogy az igényelhető támogatás maximális összege 1.250.000 - 2.500.000,- Ft a 

megvalósítandó fejlesztés komplexitásától függően épületenként és magánszemélyenként. 

Támogatható tevékenységek köre:  Jelen pályázati kiírással energia-megtakarítást eredményező, 

épületenergetikai korszerűsítés megvalósítását célzó beruházások támogathatóak. 

Pályázat benyújtása: 2016. július 01. napjától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges. 

Bővebb információ: http://www.kormany.hu/download/2/2b/a0000/Palyazati%20Felhivas.pdf 

Állattartó telepeik korszerűsítése – Széchenyi 2020 

Magyarország Kormányának Felhívása a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági termelők egyes 

csoportjai és a fiatal mezőgazdasági termelők részére az állattartó gazdaságokban a versenyképesség és 

az energiahatékonyság javítása, valamint a foglalkoztatottak számának növelése érdekében. 

- Széchenyi 2020 – Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése (VP2-4.1.1.4-16) 

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 5-től 2018. május 5-ig van 

lehetőség. 

Bővebben: http://www.palyazatihirek.eu/images/Felh%C3%ADv%C3%A1s-214.pdf 

- Széchenyi 2020 - Sertéstartó telepek korszerűsítése (VP2-4.1.1.5-16) 

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 3-tól 2018. május 3-ig van 

lehetőség. 

Bővebben: 

http://www.palyazatihirek.eu/images/Felh%C3%ADv%C3%A1s_Sert%C3%A9start%C3%B3_telepek_

korszer%C5%B1s%C3%ADt%C3%A9se.pdf 

- Baromfitartó telepek korszerűsítése (VP2-4.1.1.2-16) 

           A támogatási kérelmek benyújtása 2016. május 4. naptól lehetséges.  

Bővebben: http://www.palyazatihirek.eu/images/Felh%C3%ADv%C3%A1s-213.pdf 
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Programajánló 

Reneszánsz Élménybirtok, Bikal: 

- 2016.05.14: Pünkösdváró szombat 

- 2016.05.15: Pünkösdvasárnap 

- 2016.05.16: Pünkösdhétfő 

 

Bővebben: http://elmenybirtok.hu/programok 

 

Ökopark, Bükkösd: 

 

- 2016.05.08: Gyerkőcös nap 

- 2016.05.15: Kézműves Kreatívkodás 

- 2016.05.22: Galagonya sütödéje – kemencézés, sütögetés és játék 

- 2016.05.29: Gyereknap 

 

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

 

Katica Tanya, Patca: 

 

-  2016.05.07 - 2016.05.08. (10:00-19:00): Mesterségek napja: Agyagozás Buni Gabriellával 

-  2016.05.14 - 2016.05.16. (10:00-19:00): Fagyosszentek hétvégéje és Pünkösd 

-  2016.05.21 - 2016.05.22. (10:00-19:00): Csodálatos élővilágunk 

- 2016.05.28 - 2016.05.29. (10:00-19:00): Gyereknap a Katica Tanyán 

 

Bővebben: www.katicatanya.hu 

 

Pécs, Széchenyi tér: 

 

2016.05.04-08: Bor, Mámor, Pécs: Ízek, illatok, tájak, hangulatok –merítés a legjobb 

borászatokból, sajtokból, pálinkákból, kézműves termékekből. 

Teljes program: http://www.pecsprogram.hu/program/Bor_Mamor_Pecs_2016 

 

III. Ökofesztivál, Orfű: 

 

2015. augusztus 15-16:  

A kétnapos rendezvény ideje alatt gyermek-és családi programok, kulturális programok, helyi termék 

és kézműves piac várja az érdeklődőket. 

Bővebben: http://www.medvehagymahaz.hu/events/iii-orfui-okofesztival/ 

 

Zsolnay Kulturális Negyed: 

- 2016.05.08: A Család napja – Ezer család énekel a Ringatóval 

Játszik a család! 

Programok 10.00–16.00-ig 

Helyszín: Zsolnay Negyed – Pirogránit udvar és E78 
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- 2016.05.11. 18:00: Zsolnay Zugkoncertek: „Bachtól Bachig” 

Várjuk komolyzenei sorozatunkon! 

Helyszín: E78 koncertterem 

- 2016.05.20-22: Zsolnay Piknik – 2016 

Kellemes időtöltésre, igazi békebeli piknikre invitáljuk a közönséget a Zsolnay Negyedbe! 

- 2016.05.24. 19:00: A Zsolnay Színház bemutatja * Veszprémi Petőfi Színház: Love Letters – 

Szerelmes levelek 
A veszprémi társulat előadása A.R. Gurney műve nyomán  

Helyszín: E78 – Koncertterem 

- 2016.05.27. 20:00: Quimby koncert ✫ Előzenekar: The Immigrants 

✫✫✫ Nyárra hangoló hamisítatlan szuperkoncert! ✫✫✫ 

Helyszín: E78 - Koncertterem 

 

Bővebben: http://www.zsn.hu 

 

Kodály Központ, Pécs: 

- 2016.05.07. 16:00: Apák könyve: prózában, zenében: „Nem esik messze... 

Zenekar: Pannon Filharmonikusok 

- 2016.05.07. 18:00: Apák könyve: Gerendás Péter és a Pannon Filharmonikusok 

Az Apák könyve hangversenyprogramja 

- 2016.05.11. 19:00: Michel Camilo & Tomatito 

A flamenco egyik legjelentősebb szólistája és egy zongorista fenomén közös koncertje 

- 2016.05.13. 19:00: ExperiDance: Én, Leonardo 

A Leonardo életút izgalmas epizódjai az ExperiDance táncjátékában 

- 2016.05.14. 15:30, 17:00: Pannon Filharmonikusok: Csigaház VIII. – csak ütök, és mesélek 

A ház rezidens zenekarának délutáni zenei foglalkozásai 

- 2016.05.14. 18:00: Carmina Burana 

Könnyed tavaszi muzsika 

- 2016.05.19. 10:00: Pannon Filharmonikusok: Még1esély!  

A Pannon Filharmonikusok támogatásával a zene tényleg mindenkié lehet! 

- 2016.05.19. 19:00: Pannon Filharmonikusok: Passacaglia 

A "cover" és "remake" komolyzenei vonalából kap ízelítőt a közönség 

- 2016.05.21. 18:00: Pannon Filharmonikusok: Beethoven Kobajasival 

Kenicsiró találkozása Beethoven-nel és Kodállyal 

- 2016.05.25. 19:00: Koncz Zsuzsa koncert 

- 2016.05.28. 18:00: Pannon Filharmonikusok: Segítség, komolyzene! V. 

Szórakoztató komolyzenei ismertetősorozat, nem csak fiataloknak 

2016.05.31. 19:00: A Zsolnay Színház bemutatja: Orlai Produkció – Száll a kakukk fészkére 

Dale Wasserman műve alapján 

 

Bővebben: www.kodalykozpont.hu 

 

 

 

 

 

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

