
AUGUSZTUSI HÍRLEVÉL 
 

A DÉL-DUNÁNTÚLI FALUSI TURIZMUS 

KLASZTER HÍREI 

 

     
Konferencia Nagyszakácsiban 

 

2016. augusztus 6-án (szombaton) Falusi Turizmus Konferenciát szervez a Somogy Megyei Falu- 

Turizmus Szövetség „Fókuszban az akadálymentesség” címmel. A konferencia után 14.00 órától pedig 

kezdetét veszi a Falusi vendéglátók és polgármesterek főzőversenye a Szakácsudvarban.    

 

 
 

Szívesen fogadjuk hírlevelünkbe a Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség tagjainak 

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

 

 

HÍREK A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBÓL 
 

 Több tízezer látogatója volt a Zsolnay Fényfesztiválnak Pécsett 

 

Idén első alkalommal rendezték meg a Zsolnay Fényfesztivált, melyre több tízezer látogató volt kíváncsi. 

A 3 napos pécsi rendezvény ideje alatt százötven ingyenes programon vehettek részt az érdeklődők. Az 

eseménynek külföldi sztárvendégei is voltak. Koncertet adott a Szent István téren Natalie Imbruglia és 

Bujka.    

Emellett esténként a belváros huszonnégy helyszínén varázslatos alkotások jelentek meg: fényfestéssel 

világították meg többek között a Barbakánt, a Sétateret, a Janus Pannonius utcát, a Széchenyi téren a 

Dzsámit, a Színházat, a Jókai teret és a Király utca több pontját is. 

 

Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/tobb-tizezer-latogatoja-volt-a-zsolnay-fenyfesztivalnak-pecsett-

1136774 

 

Pályázati ajánló 

 

Augusztustól lehet pályázni öntözésfejlesztésre 

„Az öntözött területek növelését célzó beruházások eredményes megvalósítása érdekében döntött a 

Miniszterelnökség a Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése című pályázat módosításáról. A 

hamarosan megjelenő módosulás eredményeként változások várhatóak a pályázati feltételekben, 
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valamint a támogatási kérelmek benyújtása 2016. július 6-a helyett 2016. augusztus 1-től nyílik 

lehetőség.” 

Bővebben: http://palyazatihirek.eu/legfrissebb-palyazatok/3220-modosul-a-videkfejlesztesi-program-

ontozesfejlesztesi-palyazata-2 

 

Kismértékű terménytároló, -szárító és -tisztító építésére, korszerűsítésére (VP2-4.1.2-16) 

A pályázat célja a magyar mezőgazdaság versenyképességének javításaa megtermelt szántóföldi 

termények tárolási és szárítási kapacitásainak és erőforrás-hatékonyságának biztosítása által. A tároló 

műszaki színvonalának biztosítása, illetve a betárolt termények hosszú távú  tárolását elősegítő 

technikák fejlesztése.  

Benyújtási határidő: 2016.08.05 – 2018.08.06 között.  

Bővebben: http://kerdezztervezzpalyazz.hu/palyazat-kismeretu-termenytarolo-szarito-es-tisztito-

epitesere-korszerusitesere/#more-6358 
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Programajánló 

Reneszánsz Élménybirtok, Bikal: 

- 2016.08.04., 2016.08.18: Időutazás a középkorba 

- 2016.08.06, 2016.08.13. Bikali mesés szombatok 

- 2016.08.11: Középkori kalandok 

- 2016.08.25: Nyárvégi időutazás 

- 2016.08.27: Nyárzáró Program 

 

Részletek:  http://elmenybirtok.hu/programok 

 

 Ökopark, Bükkösd: 

 

- 2016.08.07. Gyerkőcös nap 

- 2016.08.14: Túrázás 

- 2016.08.28: Kézműves kreatívkodás: 14:00-16:00 Viaszgyertya készítés és gipszfestés 

 

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

 

  Cserkút: 

 

- 2016.08.12-14.: IV. Porcsin Piknik 

Porcsin, az meg mi? … kérdezhetik sokan a címet olvasva.  Te sem hallottál még róla? Akkor 

segítünk egy kicsit., hogy jobban megismerd ezt az áldásos növényt.  

Cserkúton e csodálatos növényé lesz a főszerep. Gyere el Te is a Porcsin Piknikre, ahol érdekes és 

izgalmas élmények részese lehetsz. 

 

Bővebben: http://www.utazzitthon.hu/porcsin-piknik-cserkut-44949.html 

 

Szentlőrinc, Vásártér: 

 

- 2016.08.12-14: XXIII. Szentlőrinci Gazdanapok a Baranya Megyei Vállalkozói Központ 

szervezésében 

 

Részletes program: http://bmvk-gazdanapok.eu/latogatoknak/programok 

 

Zsolnay Kulturális Negyed: 

 

- 2016.08.03. 19:00: Nyári táncházak – Bukovinai Táncház 

   Zsolnay Negyed – Pirogránit udvar 

- 2016.08.07., 2016.08.14., 2016.08.21., 2016.08.28.: Nyár esti térzenék a Zsolnay Negyedben 

Pécsi és baranyai amatőr bányász, tűzoltó és városi fúvószenekarok, gyermek, ifjúsági, valamint    

német nemzetiségi együttesek elevenítik fel a nagy múltra visszatekintő tradicionális fúvósmuzsikát.  

Bóbita Szabadtéri Színpad 

- 2016.08.10. 19:00: Nyári táncházak – Horvát táncház 

   Zsolnay Negyed –Pirogránit Udvar 
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- 2016.08.11. 21:00: Pirogránit Jazz Udvar: Gányi – Lakatos Quartet 

A tradicionális jazz kedvelőinek  

- 2016.08.17. 19:00: Nyári táncházak – Moldvai táncház  

Játszik a PásztorHóra zenekar - Pirogránit Udvar 

- 2016.08.19-21.: Szamárfül Családi Fesztivál – 2016 

A pécsiek népszerű gyerekfesztiválját idén is szamárság lenne kihagyni! 

- 2016.08.26.: Állatkertek Éjszakája 2016 

A megújult Pécsi Állatkert és a Zsolnay Negyed közös programja 15.00−23.00 óráig. 

 

Bővebben: http://www.zsn.hu 

 

 Pécs, Belváros – több helyszínen: 

 

- 2016.08.12-14.: Isten hozott, kedves vendég! – 20. Nemzetközi Horvát Fesztivál 

A hazai és a határon túli horvátok kulturális találkozója 

 

Bővebben: 

http://www.pecsprogram.hu/program/Isten_hozott_kedves_vendeg_20_Nemzetkozi_Horvat_Fesztival 

 

Pécs, Dóm tér:  

 

- 2016.08.12-21.: Déli Kapu Nemzetközi Folklórfesztivál – 2016 

Ötödik alkalommal ad otthont Pécs a programnak, amelyre a régió folkműhelyei és hazai vendégeik 

mellett számos külföldi fellépő is érkezik. 

 

Bővebben: http://www.pecsprogram.hu/program/Deli_Kapu_Nemzetkozi_Folklorfesztival_2016 

 

Pécs, Sétatér: 

 

- 2016.08.20. 16:00 – 20:00: Magyarok Kenyere Ünnep – 2016 

Ünnepi, augusztus 20-i nagykenyér készül az "összmagyar lisztből"... 

 

Bővebben: http://www.iranypecs.hu/esemeny/magyarok-kenyere-unnep.html 

 

Katica Tanya, Patca: 

 

- 2016.08.06 - 2016.08.07. (10:00-20:00): Középkori hétvége 

- 2016.08.13 - 2016.08.14. (10:00-20:00): Mesterségek napja – Fafaragás Bodor Imrével 

- 2016.08.20 - 2016.08.21. (10:00-20:00): Új kenyér ünnepe 

- 2016.08.27 - 2016.08.28. (10:00-20:00): Katica és nyárvégi iskolaváró napok 

 

Bővebben: www.katicatanya.hu, info@katicatanya.hu 
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