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Helyi termék piacok és szemléletformáló rendezvények 

A Pécs-Mecseki Borút Egyesület az ebben a pályázatban megvalósuló rendezvények segítségével olyan 

lakossági szemléletformáló tevékenységet kíván megvalósítani, mely összhangban van a Pécs-Baranya 

Európa Gasztronómiai Régiója cím megszerzésére irányuló civil kezdeményezéssel. Ennek keretében a 

helyi termékek szerepére (pl.  lokális gazdaság segítése, turisztikai hasznosítás stb.) és olyan fontos 

ügyekre kívánja felhívni a figyelmet, minthogy 

- a helyi termékek hasznosítása elősegíti a fenntartható fejlődés elveinek az érvényesülését. (pl. 

közeli beszerzés, kis szállítási út) 

- az egészséges helyi és bio termékek csökkentik a termelés káros hatásait. 

- fontos marketing üzenetünk a „fogyaszd a helyit”, ami a fentartható fejlődés környezeti céljain 

túl annak társadalmi és gazdasági aspektusát is támogatja.  

- a projekt ösztönzően hat a helyi termék előállítás további népszerűsítésére, a termék előállítók 

piaci pozíciójának a javulására.  

A projekt keretében 6 alkalommal helyi termék piacot szerveztünk Orfűn. A piacok több alkalommal 

kötődnek helyi rendezvényekhez, kulturális programokhoz. A hatékony marketinggel megvalósítandó 

piacok révén rá tudjuk irányítani a figyelmet a sokszínű helyi termék kínálatra, és színesítjük egyben 

Orfű turisztikai eseményeit. 

A projekt keretében 2022. március – december között megvalósult rendezvényeink: 

1.  

Időpont: 2022.03.12. 

Helyszín: Piactér (Orfű, Széchenyi tér 1-2.) 

Célcsoport: helyi lakosok, kirándulók, turisták 

2. 

Időpont: 2022.04.23. 

Helyszín: Piactér (Orfű, Széchenyi tér 1-2.) 

Célcsoport: helyi lakosok, kirándulók, turisták, a Medvehagyma fesztivál közönsége 

3. 

Időpont: 2022.05.27. 

Helyszín: Kézműves pajta (Orfű-Tekeres, hrsz. 0238/11) 

Célcsoport: magyar és külföldi, a helyi értékeket, gasztronómiát és turizmust kutató szakemberek, 

egyetemi oktatók, a II. Nemzetközi Vidéki Örökségi Értékek Konferencia résztvevői 

4.  

Időpont: 2022.09.03. 

Helyszín: Medvehagyma Ház Orfű, Dollár u. 2/1 

Célcsoport: az Akadálymentes Gasztroturizmus Nap résztvevői 

5. 

Időpont: 2022.10.29. 

Helyszín: Piactér (Orfű, Széchenyi tér 1-2.) 

Célcsoport: helyi lakosok, kirándulók, turisták 

6. 

Időpont: 2022.12.10. 

Helyszín: Piactér (Orfű, Széchenyi tér 1-2.) 

Célcsoport: helyi lakosok, kirándulók, turisták, az adventi programok látogatói 



 

Pécs-Baranya Európa Gasztronómiai Régiója projekt szemléletformáló workshopok 

2020-ban indult az a civil kezdeményezés, mely célul tűzte ki, hogy Baranya megye nyerje el az Európa 

Gasztronómiai Régiója címet 2024-re. A Pécs-Mecseki Borút a kezdetektől lelkes támogatója a 

kezdeményezésnek. A lelkes előkészítő munka ellenére a fontos társadalmi partnerek (Pl. Pécs városa, 

Baranya Megyei Önkormányzat) 2026-ra látják reálisnak a célkitűzés elérését. A sikeres pályázat esetén 

jelentős fejlesztési munka és nagyon erőteljes marketing tevékenység fog megvalósulni az egész 

megyében. Ennek révén a turizmus és vendéglátás jelentős fejlődése várható. Fontos, hogy ebbe a 

folyamatba hatékonyan tudjon beleintegrálódni a Mecsekvidék Egyesület által érintett terület is. Ehhez 

nyújt segítséget a szemléletformáló rendezvénysorozat.  A rendezvényekre vonatkozó elképzelés a 

projekt céljainak megismertetése mellett az Európa Gasztronómiai Régiója Cím szakmai elvárásait is a 

fókuszba állítja, és azok fejlesztését célozza meg. Ezzel is elősegítjük a törekvés további 

társadalmasítását, és növeljük a pályázat nyerési esélyét. 

A projekt keretében 8 alkalommal, a pályázó szervezet szakembereivel együttműködve, 

szemléletformáló rendezvényeket tartunk azzal a céllal, hogy minél szélesebb körben megismerhessék, 

hogy miről is szól a Pécs-Baranya Európa Gasztronómiai Régiója cím.  

A projekt keretében 2022. március – október között megvalósult rendezvényeink: 

1.  

Időpont: 2022.03.11. 

Helyszín: Natúra Panzió, 7677 Orfű, Petőfi u. 3. 

Célcsoport: a Dél-dunántúli Ökoturisztikai Klaszterhez tartozó szervezetek és magánszemélyek 

2. 

Időpont: 2022.03.26. 

Helyszín: Natúra Panzió, 7677 Orfű, Petőfi u. 3. 

Célcsoport: a Dél-dunántúli Lovas Egyesülethez tartozó szervezetek és magánszemélyek, Baranya 

megye lovasturizmusában érdekelt vállalkozások képviselői 

3. 

Időpont: 2022.04.07. 

Helyszín: Natúra Panzió, 7677 Orfű, Petőfi u. 3. 

Célcsoport: a Pécsi Tudományegyetem turizmus-vendéglátás alapszakos hallgatói 

4.  

Időpont: 2022.04.10. 

Helyszín: Natúra Panzió, 7677 Orfű, Petőfi u. 3. 

Célcsoport: a 3 napos interaktív borismereti workshop résztvevői (borászatok képviselői, egyetemi 

oktatók és hallgatók) 

5. 

Időpont: 2022.05.27. 

Helyszín: Kézműves pajta (Orfű-Tekeres, hrsz. 0238/11) 

Célcsoport: magyar és külföldi, a helyi értékeket, gasztronómiát és turizmust kutató szakemberek, 

egyetemi oktatók 

6.  

Időpont: 2022.08.13. 

Helyszín: Husztót, Petőfi u. 1. 

Célcsoport: a Husztóti Paradicsomfesztivál közönsége 



 

 

7. 

Időpont: 2022.09.03. 

Helyszín: Medvehagyma Ház Orfű, Dollár u. 2/1 

Célcsoport: az Akadálymentes Gasztroturizmus Nap résztvevői 

8. 

Időpont: 2022.10.01. 

Helyszín: Kézműves pajta Orfű-Tekeres, hrsz. 0238/11 

Célcsoport: az Orfűt összefőzzük program részvevői, turisták 

 

"Borszakértők leszünk" – 3 napos interaktív borismereti workshop 

 

A Pécs-Mecseki Borút Egyesület 2022. április 8-10. között 3 napos intenzív borismereti workshopot 

rendezett az orfűi Natúra Panzióban a borral mélyebben ismerkedni vágyó szakmabelieknek és 

azoknak a borkedvelőknek, akik hasznos és élményekben gazdag tudást akartak szerezni a borokról.  

Az esemény célja volt, hogy a résztvevők számára olyan alapvető borismereteket adjon át, amikkel 

nem csak szakmai tudásukat fejleszthetik, de közvetve a magyar borok és Magyarország jó hírét is 

erősíthetik. A borkedvelőknek a hasznos ismeretek mellett jó hangulatú, interaktív szakmai programot 

kínáltunk, ahol elsajátíthatták a borok rendszerezését, a bor-étel párosítást és a fontosabb szőlőfajták 

ismertetőjegyeit a következő tematika mentén: 

1. nap: Kóstolási alapismeretek // Szőlőtermesztés, borkészítés  

2. nap: Magyarország Borvidékei // Szőlőfajták  

3. nap: Bor-étel párosítás // Borpiaci ismeretek  

Az összesen 21 fő részvételével zajló 3 napos workshopra az ország több pontjáról érkeztek előadók. A 

résztvevők valamennyien sikeres vizsgát tettek, és tanúsítványt is kaptak az alapfokú borismeretek 

megszerzéséről. 

II. Nemzetközi Vidéki Örökség Konferencia 

 

A II. Nemzetközi Vidéki Örökségi Értékek Konferencia a Pécs – Mecseki Borút Egyesület Kistérségi 

felkészülés a Pécs – Baranya Európa Gasztronómiai Régiója címre című, 3298006921 azonosítószámú 

projektjének keretén belül került megrendezésre 2022. május 27-én Orfű – Tekeresen, a Kézműves 

Pajtában. A helyszín remekül illeszkedett a konferencia témájához, a felújított régi pajta és környezete 

árasztotta magából a vidék idilli hangulatát. A konferencia iránti széleskörű szakmai érdeklődést és az 

esemény nemzetközi mivoltát mutatta, hogy Romániából és a Kárpátaljáról is érkeztek előadók. 

A teremben a nap folyamán Csendes Ildikó helyi termék előállító öko-büféje gazdagította a programot. 

A regisztráció 9:45 órakor kezdődött, előzetesen összesen 61 fő regisztrált, de összesen 73 fő vett részt 

az eseményen. A regisztrációt követően Füziné Kajdy Zita, Orfű község polgármestere mondott 

köszöntőbeszédet, melyben kiemelte az ilyen szakmai napok és találkozók jelentőségét és 

hasznosságát a vidékfejlesztés szempontjából, valamint a tudományos kapcsolatok, partnerségek 

építése szempontjából is.   



 

A plenáris előadások 10 órakor kezdődtek Prof. Dr. Csapó János moderálásával. Prof. Dr. Törőcsik Mária 

nyitotta meg az előadások sorát A vidék új értékei a változó fogyasztó döntéseiben c. előadásával 

nyitotta meg, majd Dr. Lőrincz Katalin beszélt arról, hogy mit jelent a vidéki örökség a VEB2023 Európa 

Kulturális Főváros programban. Az előadás után a vendégek feltehették kérdéseiket, végül a plenáris 

előadásokat Dr. Szalók Csilla Egy életpálya hatása – Megemlékezés Dr. Csizmadia Lászlóról, a FATOSZ 

örökös elnökéről című előadása zárta.  

A plenáris előadásokat az ebédszünet követte. A délután 6 szekcióval folytatódott, 13:30-15:15 óráig 

tartott az első szekciósáv, majd a kávészünet után 15:30-17:30 óráig zajlott a második szekciósáv. A 

szakmai nap vacsorával záródott, amit az autentikus cigányzenét játszó Cserkúti Szimpatikusok 

előadása tett még hangulatosabbá. 

Akadálymentes Gasztroturizmus Nap 
 
2022. 09. 03-án Orfűn került sor a VI. Orfűi Akadálymentes Gasztroturizmus Napra, melynek fő célja 

volt egy speciális turisztikai célszegmens – a fogyatékkal élők - számára megszervezett gasztronómiai-

, kulturális- és sportélményekkel teli rendezvény. A gasztro-kulturális kalandok c. programokon kb. 100 

fő vett részt, melynek helyszíne a Medvehagyma Ház és a Pécsi-tavon mellette fekvő Éden-sziget volt. 

Az Akadálymentes Gasztrourizmus Nap látogatottsága viszont ennél sokkal nagyobb volt, összesen kb. 

500 fős látogatottsággal bírt az esemény.   

A Gasztroudvarban késő délelőttől a délutáni órákig a helyi termékeké, illetve az azokból készült 

ételeké volt a főszerep. A látogatók nem csak kóstolhattak Biobiával, hanem közös pogácsakészítésben 

is részt vehettek. Másrészt, egész nap számos helyi és környékbeli árus, helyi termelő (pl. méz, sajtos 

tallér, ékszerek, játékok, textil termékek) kínálta portékáit a piacon, mely nagymértékben hozzájárult 

a rendezvény programjának színesítéséhez.  

Az ingyenes kulturális programokon mind a gyermek, mind a felnőtt korosztály számára érdekes 

együttesek biztosították a jó hangulatot. A gyerekek számára a Madártani Egyesület szemléletformáló 

játékokkal, bemutatókkal készült, akiknél nem csak tanulni, de játszani is lehetett. Szintén a fiatalabb 

látogatóknak szóló programelemként a Hangerdő Társulat lépett fel a „Vacsorázz nálunk” c. darabbal. 

Emellett, a délutáni órákban a Jurisits Duo, az M6 Country Band és a Rézeleje Fanfárosok előadásai 

emelték a rendezvény színvonalát. 

Luca napi újbor-verseny és workshop 

Az idei évben egy teljesen új helyszín, az orfűi Medvehagyma Ház látogatóközpont adott otthont a 

Luca-napi újbor kóstolónak, melyre 2022. december 16-án került sor. Az előző héten szakmai zsűri 

bírálta a Luca-napi borverseny felhívásra beérkezett mintákat, ezek közül a legszebb tételeket mutatták 

be a közönségnek a borászok. A rendezvény szervezése során fő szempont volt, hogy a Pécsi Borvidék 

pincészeteit, illetve újborait mutassuk be a borkedvelő résztvevőknek, de ne a szokványos módon és 

helyen, hanem Pécsen kívül. A borturisztikai workshopon 7 borvidéki pincészet vett részt: Belward 

Pincészet, Gáspár Pincészet, Hetényi Családi Pincészet, Hóbor Pince, Kovács-Harmat Pincészet, Schunk 

Pince és ZsiWine Pince. Az esemény során 35 fajta bor prezentálása történt meg, mely után a 

látogatóknak lehetőségük volt ezek megkóstolására is. A Luca-napi hagyományokhoz kötődően 

előtérbe helyeztük a 2022 évi borokat, így összesen 20 tétel újbort mutathattak be, illetve 

kóstoltathattak a borászok. A célkitűzésünk szerint a kulturált borfogyasztást támogatva, alapvető 

szempontnak tartottuk többek között azt, hogy a borfogyasztókat közelebb hozzuk a termelőkhöz, s 

lehetőséget teremtsünk a közvetlen kapcsolatok kiépítésére, mellyel a Pécsi Borvidék hírnevét és 



 

imázsát is növelhettük. Másrészt, a beszélgetések során a látogatók borkulturális ismereteit is 

gazdagítottuk, mely szintén a tudatos és kulturális borkultúrára való törekvés része.  

Az esemény kísérőprogramjai során egyéb, helyi termék előállítók mutatták be termékeit (bőráru, 

sütemények, sajtok, szalámik, festmények, lekvárok, szörpök stb.), melynek során a helyi gazdaságot 

támogattuk. Záróprogramként pedig helyben (Orfű) készült sült malacot kínáltunk a vendégeinknek, 

mint vacsorázási lehetőség.  

A borturisztikai eseményen kb. 50-60 fő vett részt, akik elsősorban az orfűi és környékbeli falvak lakóit 

jelentették. Azonban Pécsről és Mecseknádasdról is számos résztvevő látogatott ki Orfűre. Ezzel az 

esemény helyi, illetve regionális vonzerőkörrel is bírt.  

Vince-napi borverseny 

A Pécs-Mecseki Borút Egyesület és a Zsongorkő Baráti Kör közös szervezésében 2023. január 21-én 

került megrendezésre a Vince-napi hagyományőrző szakmai esemény. A kővágószőlősi Buzás Andor 

Művelődési Házban 16 órakor kezdődött a rendezvény. A kulturális program keretében Kéméndy 

Tamás harmonikaművész adott egy nagy sikerű műsort. Ezt követően az intézmény munkatársa beszélt 

a Vince naphoz kötődő népszokásokról, majd felkérte a jelenlévő plébánost, hogy szentelje meg a 

szőlővesszőket és a borokat.  

A szentelést követően a plébános úr is méltatta a hagyomány fontosságát, és rövid előadást tartott a 

szőlőműveléssel és borkészítéssel kapcsolatos szentekről (Szent János, Szent Orbán és Szent Vince). 

A borászati szakmai program keretében Varga Géza beszélt a 2022-es év nehézségeiről és az évjárat 

jellegzetességeiről, majd Schmidt Mátyás (Pellérdi Kertbaráti Kör elnöke) és Bakó Attila (korábbi 

hegybíró) bevonásával minősítették a gazdák által bemutatásra és kóstolásra átadott borokat.  

A jó hangulatú szakmai program vacsorával ért véget.  
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