
NOVEMBERI HÍRLEVÉL 
  

A DÉL-DUNÁNTÚLI FALUSI TURIZMUS 

KLASZTER HÍREI 

 

     
Szívesen fogadjuk hírlevelünkbe vagy facebook oldalunkra a Baranya Megyei Falusi Turizmus 

Közhasznú Szövetség tagjainak aktuális információit, melyet szeretnének megosztani másokkal. 

(info@baranyavidek.hu) 

 

 

A FATOSZ HÍREK 

Elérhető a FATOSZ új honlapja 

 

Elindult a FATOSZ új honlapja, mely az alábbi linken érhető el: http://www.falusiturizmus.eu/ 

Kérjük a vendégház tulajdonosokat, hogy nézzék át adatlapjaikat és ha valami rosszul szerepel, legyenek 

szívesek jelezni az info@baranyavidek.hu e-mailcímen. Megpróbáljuk a hibákat minél gyorsabban 

kijavítani.  

 

Konferencia Szarvason  

A Békés Megye Falusi Turizmusáért Egyesület, valamint a FATOSZ 2016.november 11-én konferenciát 

szervez Szarvason a falusi turizmust érintő aktualitásokról. Témája: „A falusi turizmus aktuális kérdései 

és fejlesztési lehetőségei”.  

Az esemény helyszíne: Szarvas, Szent István Egyetem -GAEK Tessedik Campus 5540 Szarvas, 

Szabadság út 1-3. 

A részvétel regisztrációhoz kötött, mely a következő linken érhető el: 

https://goo.gl/forms/wOGd9AHwrFRnMGJ62 

 

A részletes programról bővebben:  http://www.fatosz.eu/meghivo.html 

  

 HÍREK A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBÓL 
  

 Online kölcsönzésre vált télen a Zöld Kerékpár 

 

Elkezdődött a téli üzemi időszak az Ős-Dráva elektromos kerékpárkölcsönző rendszernél. A kerékpárok 

továbbra is elérhetőek lesznek szép időben mind az 5 állomáson az Ormánságban, de ezen időszakban 

kizárólag a regisztracio.greenebike.hu online felületről lesznek kölcsönözhetők. 

Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/online-kolcsonzesre-valt-telen-a-zold-kerekpar-1139554 
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Mesébe illő tanösvény épült Kővágószőlősön 

 

A 2015-ben ismét meghirdette Zöld Megoldás-pályázatát a Duna-Dráva Cement Kft., melyen belül 

2016-ban hét környezetbarát ötlet valósulhatott meg. 2016. október 23-án zárult az utolsó projekt, 

melynek keretében átadták Kővágószőlősön a Jakab-hegyen elkészült mesebeli tanösvényt, melynek fő 

célja, hogy játékos módon mutassa be a táj természeti és kultúrtörténeti kincseit és meghatározó szerepet 

játsszon a gyermekek környezettudatos nevelésében.  

 

Eddig 21 Zöld Megoldás projekt megvalósulását támogatta a DDC, melyet idén is meghirdetett. A 

pályázatokat november 2-ig lehet benyújtani. További részletek: http://www.duna-drava.hu/hu/zold-

megoldas 

 

Bővebben: http://www.baranyanet.hu/cikkek/mesebe-illo-tanosveny-epult-kovagoszoloson-22710 

 

Fejlesztik a Natura 2000 területeket a Duna-Dráva Nemzeti Parkban 

 

Több mint háromszázmillió forintot költenek egy projekt keretében a Környezeti és Energiahatékonysági 

Operatív Program támogatásával a Duna-Dráva Nemzeti Park Natura 2000 területek bemutató helyeinek 

bővítésére és korszerűsítésére, valamint egy új sétányt is épít a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága 

(DDNPI). 

 

Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/fejlesztik-a-natura-2000-teruleteket-a-duna-drava-nemzeti-

parkban-1139781 

 

Újra látogatható a teljes pécsi Csontváry-kiállítás 

 

Visszakerültek a képek Csíkszeredáról, így október elejétől már újra látogatható Csontváry Kosztka 

Tivadar műveinek teljes kiállítása Pécsen a Janus Pannonius utca 11. szám alatt található múzeumban. 

Az ideiglenes kiállításról mind a 34 kép eredeti állapotában érkezett vissza.  

 

Bővebben: http://turizmus.com/programok/ujra-latogathato-a-teljes-pecsi-csontvary-kiallitas-1139407 

 

 

 

Pályázati ajánló 

 

VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági 

tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása 

A támogatás fő céljai:  

A) a vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező 

mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági 

több lábon állásának biztosítása (a továbbiakban: 1. célterület)  

http://www.duna-drava.hu/hu/zold-megoldas
http://www.duna-drava.hu/hu/zold-megoldas
http://www.baranyanet.hu/cikkek/mesebe-illo-tanosveny-epult-kovagoszoloson-22710
http://turizmus.com/ujdonsag/fejlesztik-a-natura-2000-teruleteket-a-duna-drava-nemzeti-parkban-1139781
http://turizmus.com/ujdonsag/fejlesztik-a-natura-2000-teruleteket-a-duna-drava-nemzeti-parkban-1139781
http://turizmus.com/programok/ujra-latogathato-a-teljes-pecsi-csontvary-kiallitas-1139407


B) a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás indításának 

előmozdítása (a továbbiakban: 2. célterület) 

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.10.24.-től - 2018. 10. 23-ig lehetséges.  

Igényelhető támogatás: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.  

https://www.palyazat.gov.hu/vp6-621-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-tmogatsa-

mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa 

 

Pályázat mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésének támogatására (VP2-6.3.1-16) 

A pályázat keretében mezőgazdasági termelők (főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és 

mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozó vagy szociális szövetkezet, akik 

megfelelnek a pályázati kiírásban szereplő követelményeknek)  kisüzemek fejlesztésének 15.000 eurós 

támogatására pályázhatnak. 

Bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-631-16-mezgazdasgi-kiszemek-fejlesztse 
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Programajánló 

Reneszánsz Élménybirtok, Bikal: 

- 2016. november 1., 3., 5.: Programok az őszi szünetben 

Az őszi szünetben is változatos programokkal készülünk! Komédiázunk, táncra perdülünk, és 

megmérettetünk lovagi képességeinkben. Kézműveseink műhelyeikben várnak, hogy beavassanak 

mesterségük rejtelmeibe. A 15 év feletti hölgyek pedig akár diplomához is juthatnak, ha részt vesznek 

Zina pikáns tematikájú szakképzésén! Őrült báró, vérre menő kopjatörések és egy vidám lovas előadás 

vár rátok Magyarország első számú középkori tematikus élményparkjában! 

 

Részletek: http://elmenybirtok.hu/programok/programok-az-oszi-szunetben#ixzz4Mx6c7uYK 

 

- 2016.11.12.: Márton napi forralt bor fesztivál 

Márton napján vétek lenne otthon maradni! Mennyei kemencés ételekkel, rézfúvós élőzenével, valamint 

egy különleges kirakodóvásárral is készülünk. A portékák között lesznek Mákvirág szappanok, Capella 

kecskesajtok, Lukács Lóránt lekvárjai, Rozmaring Fűszerkert levendulás termékei, és még sok-sok 

csecse-becse mi szem szájnak ingere. A nap folyamán sor kerül a Szent Márton kenyér megszentelésére, 

a garantált jó kedvről pedig a különböző pincészetek forralt borai gondoskodnak. A nap végén éld át 

Lúdas Matyi tanulságos történetét, az Élménybirtok színészeivel kiegészülve a Szigetszentmiklósi 

Sziget Színház előadásában. 

 

Részletek: http://elmenybirtok.hu/programok/marton-napi-forralt-bor-fesztival#ixzz4Mx6zWnIs 

  

 

Ökopark, Bükkösd: 

 

- 2016.11.11-13.: Szürkemarha húsvásár 

A szürkemarha húst az igazán ínyenceknek ajánljuk. 

A természetes tartási körülményeknek köszönhetően magában hordozza a legelők növényeinek zamatát, 

ízébe nem keveredik adalékanyag vagy hozamfokozó. Szárazanyag tartalma magas, jóval kevesebb vizet 

tartalmaz a standard húsmarha fajtákénál, ezért kevésbé esik össze a főzés során. 

Előjegyzés és információ: info@okobukkosd.hu 

 

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

 

Szentlőrinci Termelői és Kézműves Vásár 

- 2016.11.12. Termelői és kézműves vásár 

 

Bővebben: http://www.programturizmus.hu/ajanlat-szentlorinci-vasar.html 

 

Pécs, Széchenyi tér: 

- 2016.11.25-2016.12.24: VI. Pécsi Adventi Kézműves és Mesevásár – 2016  

Mesék, ízek, illatok, közös élmények, meghitt hangulatok a pécsiek közös ünnepéért! 

A Pécsi Adventi Kézműves és Mesevásár idén november 25-től nyitja kapuit a Széchenyi téren.  

Az ünnepre való készülődés varázslatos hangulatában kóruszenei előadók éneke, forralt bor illata hatja át az 

ékszerdobozzá váló Széchenyi teret.  
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Az adventi időszak heteiben a város apraja-nagyja újra együtt lehet, felkeresheti a Mikulás házát, 

csodálhatja a fényfestést, az épületvetítéseket, esténként pedig közösen várhatja a varázslatot.  

 

Bővebben: http://www.programturizmus.hu/ajanlat-pecsi-adventi-vasar.html 

 

Villány 

 

- 2016. november 5- 27.: Márton napi újborköszöntők és libavacsorák a Villányi borvidéken 

A Villányi borvidéken Márton nap egész novemberben tart. 

Változatos rendezvények, újborköszöntők, liba étkek, népi szokások felelevenítése, lampionos fel vonulás,  

különleges, újbor körüli izgalmak várják a vendégeket. 

 

Bővebben: https://villanyiborvidek.hu/hu/programok/1186_marton-napi-ujborkoszontok-es-libavacsorak-a-

villanyi-borvideken 

 

Zsályaliget Élménypark, Pogány:   

 

- 2016.11.12: Furfangos Márton-nap 

Mártonnap alkalmából különleges kincskereső kalandjáték kerül megrendezésre Zsályaliget 

Élményparkunkban, melyben gyermekek és felnőttek egyaránt örömét lelik. Szórakoztató, fejtörő és sportos 

csapatjátékok várják az idelátogatókat.Szórakoztató libaterelgetésen és a mártonnapi felvonuláson kívül 

számtalan ötletes programmal készülünk (mécses elkészítése és vízrebocsátása a viziváros taván a 

felvonulás zárásaként, kézműves foglalkoztatások, origami...) 

 

Bővebben: : www.zsalyaliget.hu 

 

 

Zsolnay Kulturális Negyed: 

- 2016.11.15. 19:00: Zsolnay Színház * Parti Nagy Lajos – Molière: Tartuffe 

A Tatabányai Jászai Mari Színház előadása  

Az előadás időtartama: 170 perc egy szünettel 

Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem 

 

- 2016.11.25. 19:00: Zsolnay Színház * Pintér Béla és Társulata: Fácántánc 

Az előadás időtartama: 100 perc szünet nélkül 

16 éven felülieknek ajánlott!  

Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem 

 

 

Bővebben: www.zsn.hu 

 

Kodály Központ: 

 

- 2016.11.03. 19:00: Cadence & Jazzation 

Kanada elsőszámú vokálcsapata és Magyarország egyik első számú jazz a cappella együttese 

- 2016.11.04. 19:00: Pannon Filharmonikusok: A tehetség ereje 

Jótékonysági hangverseny a pécsi gyermekekért 
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- 2016.11.10. 19:00: Pannon Filharmonikusok: Csínyek és árnyak  

Az est fókuszában Vivaldi, Schumann és R. Strauss különleges művei.  

- 2016.11.13. 19:00: Pécsi randevú – Operagála 

Operagála a Plácido Domingo Operalia énekverseny sztárjaival 

- 2016.11.15.19:00: Kerek Világ Jótékonysági Gála a Virtuózokkal 

Ünnepi alkalom, nemes célok, remek fellépők! 

- 2016.11.18. 19:00: Voisingers – Szuperkoncert 

A műsorban filmzene, kortárs alkotás, zúzós popzene... 

- 2016.11.19. 18:00: Pannon Filharmonikusok: Az egyetlen hegedűverseny  

A Pannon Filharmonikusok vendége a Salzburgi Ünnepi Játékok rendszeres szereplője, Benjamin 

Schmid hegedűművész. 

- 2016.11.23. 19:00: Pannon Filharmonikusok: A valódi költő 

Tisztelgés Csorba Győző költő, műfordító előtt 

- 2016.11.26.  15:30, 17:00: Csigaház II. – Ez elment vadászni  

Félkomolyan a komolyzenéről 

- 2016.11.26. 19:00: Metronóm Jazz Klub: Harcsa Veronika – Gyémánt Bálint 

Tell Her – lemezbemutató koncert 

- 2016.11.30. 19:00: Vivat Bacchus – Esszencia  

15 éves jubileumi koncert 

 

Bővebben: www.kodalykozpont.hu 
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