
SZEPTEMBERI HÍRLEVÉL 
 

A DÉL-DUNÁNTÚLI FALUSI TURIZMUS 

KLASZTER HÍREI 

 

     
XII. Falusi Turizmus Utcafesztivál 

 

2016. szeptember 25-én (vasárnap) a Széchenyi térre várunk minden érdeklődőt, akik szeretnék 

megkóstolni gazdáink finomságait. Baranya és Somogy megye különböző területeiről érkező 

vendégfogadóink hozzák el házi készítésű termékeiket, illetve kézművesek árusítják portékáikat a 

rendezvényre kilátogatóknak. A rendezvénnyel kapcsolatos részletes információkat szeptember közepén 

fogjuk elküldeni tagjainknak. 

Jelentkezés és bővebb felvilágosítás: info@baranyavidek.hu 

 

Falusi Vendégfogadók XI. Nemzetközi Sütő-Főző Fesztiválja 

 

2016. október 1-én (szombaton) kerül megrendezésre idén Sütő-Főző Fesztiválunk, melynek a Nagysziget 

ad otthont Bátán. Idén is várjuk a lelkes főzőcsapatok jelentkezését. A jelentkezési lapot és a részletes 

információkat szeptember 20-ig el fogjuk küldeni tagjainknak és partnereinknek vagy az 

info@baranyavidek.hu e-mailcímen lehet érdeklődni. 

 

A rendezvényre kilátogatók 1.000,- Ft-os áron vásárolhatnak 3 db étel + 1 db borkóstolószelvényt, melyet 

tetszés szerint tudnak beváltani a versenyző csapatok sátrainál a zsűrizés után 1-1 kisadag ételre, illetve 1 

pohár bort kapnak a borkóstoló sátornál. 

 

Ingyenes kóstolási lehetőség tagjainknak! Ha a rendezvényre előzetesen regisztrálnak látogatóként az 

info@baranyavidek.hu e-mailcímen, akkor a helyszínen az információs sátornál 1 db kóstolójegyet ingyen 

átvehetnek, melyet a helyszínen tudnak beváltani a csapatok sátrainál 1 kisadag ételre.   

 

Szeretettel várunk mindenkit a rendezvényre! 

 

Kedvezményes megjelenési lehetőség tagjainknak a  programturizmus.hu oldalon 

 

Az egyesület minden tagja (szálláshely, kézműves, etc.) részére felajánljuk a teljes körű regisztrált 

megjelenést 5.000 Ft+Áfa/12 hó kedvezményes áron a www.programturizmus.hu oldalon. 

 Az ár tartalmazza a partner teljes körű szöveges bemutatkozó anyagát kapcsolati adatokkal, képgalériával 

a releváns kategóriában és a releváns földrajzi helyen. 

Szálláshely a szállások között: 

http://www.programturizmus.hu/kategoria-szallas.html 

Kézművesek a Kézműves kategória alatt: 

http://www.programturizmus.hu/kategoria-kezmuvesseg.html 

 

A regisztrált tagok bármelyik rendezvényre beküldhetik a jelentkezésüket, mint kiállító, árus 

szerkesztőségünkbe, amit mi automatikusan továbbítunk a rendezvények szervezői felé. 
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Portálunknak éves szinten több mint 8,5 millió látogatója van. 

Az ajánlattal kapcsolatban bármilyen kérdés esetén állok szíves rendelkezésükre! 

 

Üdvözlettel: 

  

Bácsi Krisztina 

értékesítési vezető 

30/520-5905 

www.programturizmus.hu   

 

 
 

Szívesen fogadjuk hírlevelünkbe a Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség tagjainak 

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

 

 

A FATOSZ HÍREI 
 A FATOSZ új honlapja 

 

Elindult a www.falusiturizmus.eu weboldal, a FATOSZ honlapja.  A napraforgós minősítéssel 

rendelkező falusi szálláshelyek már megtekinthetők és mindenki kedvére válogathat a kínálatból.  Az 

adatok feltöltése még folyamatban van. 

 

 

HÍREK A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBÓL 
 

 Most már tényleg megnyílt a szászvári kastély 

Augusztus 20-án valóban megnyílt a látogatók előtt is a szászvári várkastély, melynek rekonstrukciójára 

600 millió forintot költöttek. Az érdeklődők hétfő kivételével minden nap 9 és 17 óra között tudják 

megtekinteni a felújított épületet.  

Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/most-mar-tenyleg-megnyilt-a-szaszvari-kastely-1138590 

 

 

Pályázati ajánló 

 

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

tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása 

A támogatás fő céljai:  
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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)  

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 
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Programajánló 

IX. Üveges hétvége a Kelet-Mecsekben: 

2016.09.09-11: Kisújbánya és Hosszúhetény 

A részletes programot hírlevelünkhöz csatoltan küldjük! 

Bővebben: http://videkjaro.hu/programok/program/ix-uveges-hetvege-kisujbanya-1.html 

 

Reneszánsz Élménybirtok, Bikal: 

- 2016. szeptember 3., 10., 17., 24., október 1., 8., 15., 22., 29.: Őszi standard program 

 

Részletek: http://elmenybirtok.hu/programok/oszi-standard-program#ixzz4H78okQQe 

 

 Ökopark, Bükkösd: 

 

- 2016.09.18.: 5 éves az Ökopark 

ÜNNEPELJ VELÜNK! 

5. születésnapját ünnepli az Ökopark. 

Egész napos rendezvényünkön lesz látványetetés, lovaglás, lovaskocsizás, lufi hajtogatás, 

kézműveskedés, íjászat, ugrálóvár, és még sok izgalmas program. Éhen sem marad senki, több 

helyszínen is várjuk a vendégeket. 

Eső nem lesz, de ha mégis, a programokat akkor is megtartjuk!  Gyerekeknek ingyenes! 

 

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

 

 

Zsolnay Kulturális Negyed: 

 

- 2016.09.08. 20:00: Metronóm Jazz Klub: 3FEKteD 

Jazzgenerációk – ha összejönnek... 

Helyszín: Zsolnay Negyed – Pirogránit udvar 

 

Bővebben: http://www.zsn.hu 

 

 Kodály Központ, Pécs: 

- 2016.09.01. 19:00: Pannon Filharmonikusok: Díszhangverseny a Város napján 

- 2016.09.08. 19:00: Pannon Filharmonikusok: Oedipus rex 

Az est főszereplői a 20. század első felének két meghatározó zeneszerzője, Bartók és Sztravinszkij. 

- 2016.09.20. 16:00: Pannon Filharmonikusok: Babzsák I. 

A legkisebbekre szabott játékos zenei program a nyolc évnél fiatalabbaknak 

- 2016.09.24. 17:00: Pannon Filharmonikusok: XX. Európai Bordalfesztivál –Bormustra 

A VI. Villányi Prémium Bormustra a A XX. Európai Bordalfesztivál Gálakoncertjének felvezető 

eseménye 
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- 2016.09.24. 19:30: Pannon Filharmonikusok: XX. Európai Bordalfesztivál – Gálakoncert 

Válogatás népszerű bordalokból... 

- 2016.09.25. 17:30: Pannon Filharmonikusok: Kortárs szakrális zene 

Kerekasztal-beszélgetés 

- 2016.09.25. 19:30: Pannon Filharmonikusok: Miserere 

Az UniCum Laude énekegyüttes koncertje és Vedres Csaba oratóriumának ősbemutatója 

- 2016.09.29. 19:30: Londoni Filharmonikus Zenekar 

Az Egyesült Királyság legmerészebb klasszikus zenei együttesének tartott zenekar a Filharmónia 

Magyarország meghívására érkezik hazánkba 

- 2016.09.30. 21:00: Bolero Maraton 

A zeneirodalom egyik legismertebb darabja 

Bővebben: www.kodalykozpont.hu 

 

Pécsi Napok:  

- 2016.09.19 – 2016.09.25: A Pécsi Napok a régió legnagyobb múltú összművészeti fesztiválja 

Helyszín: Sétatér 

 

Bővebben: : http://www.iranypecs.hu/esemeny/pecsi-napok.html 

 

XX. Európai Bordalfesztivál: 

- 2016.09.23-25.: Pécs, Széchenyi tér 
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