2019. február 22.
Tisztelt Partnerem!
Ön a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat februári, Baranya megyei hírlevelét olvassa. Az MNVH megyei hírlevélének
célja, hogy havi rendszerességgel, új információkkal szolgáljon pályázati lehetőségek, együttműködések, jó gyakorlatok
és a megyénket érintő programok tekintetében. Elsősorban Baranya megye falvaiban és kistelepülésein működő
önkormányzatoknak, vállalkozásoknak és civil szervezeteknek kívánunk tájékoztatást nyújtani az itt megjelenő
írásokkal.
Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérem keressen a hírlevél végén található elérhetőségeimen, állok
rendelkezésére.
Üdvözlettel:

Vanyúr Arnold
MNVH Baranya megyei területi felelős

Ez történt az elmúlt hónapban
Megalakult a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) elnöksége
Megalakult a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) elnöksége, amelynek célja a
vidékfejlesztésben érdekelt összes kormányzati, gazdasági és civil szereplő
tevékenységének összehangolása, a vidék társadalmi-gazdasági fejlődésének, és
felzárkóztatásának elősegítése, a támogatási források hatékony felhasználásával.
A Hálózat elnökségi alakuló ülését február 13-án, Csopakon tartotta. Az ülés
legfontosabb célja, az új elnökség megalakulása, az elnökségi tagok kinevezése és az
elkövetkező időszak cselekvési tervének megfogalmazása volt. A jelenlevőket Kis
Miklós Zsolt, vidékfejlesztésért felelős államtitkár és Sáringer-Kenyeres Tamás, a
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnöke köszöntötte.
Az ülést megtisztelte jelenlétével dr. Nagy István, agrárminiszter, aki kihangsúlyozta, a vidékfejlesztésben felmerülő új,
fontos kérdésekre a szakma minden területét lefedő, felkészült MNVH elnökség adja meg jövőben a választ. Fontos
szempont a vidéki pluralizmus és sokszínűség megtartása, mely országunkat formálja, és büszkeséggel tölti el a
keményen dolgozó vidéki embereket. Ez a sokszínűség és munkabírás jellemzi a megalakuló elnökséget is. Az elnökség
tagjai, egyben a vidék és saját térségeik nagykövetei, akik segítenek megfogalmazni a vidék szükségleteit és
döntéseikkel megoldást találni a helyben élők problémáira.
Kis Miklós Zsolt államtitkár úr kihangsúlyozta, hogy minden ötletet és programtervet örömmel fogad a Hálózat, rossz
gondolat nincs, a kérdés milyen mértékben tud az adott ötlet hozzájárulni a vidék felemelkedésére. Felhívta a figyelmet
arra, hogy az elnökség dönt a Cselekvési Tervben elfogadott pontok végrehajtásáról, a szakmai elképzelések
kivitelezéséről, valamint a nemzeti programok és szakmai rendezvények támogatásáról is.
Sáringer-Kenyeres Tamás köszöntötte az új elnökséget és megköszönte, hogy munkájukkal hozzájárulnak a Hálózat
működtetéséhez. Kihangsúlyozta, az elmúlt két év a gondos tervezés, programkészítés és építkezés időszakával telt. A
jól elvégzett munka eredménye látszik a Hálózat folyamatosan növekvő méretén és ismertségén. Erről az alapról
folytatva– mint mondta – szép eredményeket fog majd elérni a Hálózat az Agrárminisztérium támogatásával.
Szakács Áron László, a Széchenyi Programiroda ügyvezetője megerősítette miniszter úr szavait, az MNVH sikereinek
feltétele a rugalmas, hatékony feladat végrehajtás, melyhez a Széchenyi Programiroda meg tudja teremteni a megfelelő

körülményeket, biztosítani tudja az Állandó Titkárság működésének személyi és tárgyi feltételeit, és szervezeti
egységeivel aktívan tudja segíteni az titkárság adminisztratív feladatainak ellátását.
Weidel Walter a Hálózat Főtitkára köszöntötte az új elnökséget, bemutatta az Állandó Titkárság tevékenységét és
kihangsúlyozta, hogy az MNVH készen áll a formálódó nagy ívű programok végrehajtására.
Kis Miklós Zsolt államtitkár úr felhívta a figyelmet arra, hogy több programmal sikerült támogatni a legfontosabb
célkitűzések elérését, melyek közé tartozik a fiatalok megtartása vidéken és az agrárium népszerűsítése, továbbá
kihangsúlyozta, hogy azt a fajta koordinációt, ami ahhoz szükséges, hogy az egyes szakosztályok, szakmai szervezetek
és a legkisebb gazdasági szereplők egymásra találjanak és együttműködjenek, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat meg
tudja teremteni.
Új elnökség tagjai:
dr. Estók János
dr. Kőrösmezei Csaba
dr. Pető Péter
Ékes József
Horváth Zsolt
Huszár Attila
Juhász Rudolf
dr. Konrád Istvánné
Lehel László
Luzsi József
Majthényi Tamás
Obreczán Ferenc
Sáringer-Kenyeres Tamás

LEADER pályázatokkal kapcsolatos egyeztető megbeszélés
A LEADER pályázati értékelési/ügyintézési feladatok előrehaladtával
szükségessé vált, a Baranya megyei HACS- ok találkozója, a támogatási
kérelmek ügyintézési folyamatainak átbeszélése, tapasztalatok megosztása a
többiekkel. Az IIER felület kapcsán felmerült hibák megbeszélése és
kiküszöbölése. Az elektronikus aláírás alkalmazása.
A megbeszélés kezdetén minden résztvevő munkaszervezet röviden
összefoglalta, hogy hogyan állnak a pályázatok ügyintézésével. Az
összefoglalók után kiderült, hogy van olyan HACS, aki már végzett az
ügyintézéssel és van olyan, aki a hiánypótlások kiküldésénél tart.
A fő probléma minden HACS-nál ugyanaz volt. A támogatási kérelmek tevékenységeinek a de minimis besorolása. Az
IH-tól kapott levél alapján a Helyi Akciócsoportoknak egyesével és szubjektívan kell dönteni a tevékenységekről, hogy
az de minimis támogatás alá tartozik vagy sem. A megbeszélés több mint a fele erre a témára éleződött ki. Több javaslat
és érvelés után megegyeztek a HACS-ok. Kettő megoldást találtak elfogadhatónak. 12 ezer személy vesz részt az
eljárásban, 2014 óta évente 50-70 ezer termőföld-adásvételt véleményeztek a települési agrárgazdasági bizottságok,
illetve a NAK megyei elnökségei.
Felmerült problémaként az ÉNGY helyes alkalmazása a már beadott támogatási kérelmeknél. Több esetben előfordult,
hogy a támogatást igénylő a támogatási kérelmének beadásakor érvényes ÉNGY-t alkalmazta a szakasz első napján
hatályos ÉNGY helyett. Az IIER további fejlesztése okozott ebből többeknél problémát. A támogatási kérelem újbóli
ellenőrzése során eddig ismeretlen hibaüzenetek jelentek meg pl.: a tétel nem található/nem létező kód, amennyiben
ezen kérelmeknél már volt támogatási összeg számítás, akkor a kormányhivatalnak jelezni kell, hogy mozgassák vissza
a kérelmeket jogosultság ellenőrzés II-be, hogy hiánypótlásba keretében tisztázni tudják a pályázók az építési
munkanem kódokat.

Több szó esett az elektronikus aláírás alkalmazásáról. Szíjártó Attila a Rinya-Dráva Szövetség munkaszervezet vezetője
számolt be az elektronikus aláírással ellátott elutasító levelek szerkesztési és kiküldési tapasztalataival kapcsolatban.
Miközben Szíjártó Attila felvilágosítást adott a lehetséges felmerülő hibákról, Käsz Kármen a Zengő-Duna Egyesület
munkaszervezet vezetője megnyitott egy támogatási kérelmet az IIER-ben, melynél élesben is bemutatásra került az
elektronikus aláírás alkalmazása, majd az elutasító levél kiküldése.
Az utolsó fontos pontja a megbeszélésnek a forrás allokáció átcsoportosítása volt. E témában minden megjelent
egyesület kíváncsian várta a másik tapasztalatát. Sajnálatosan senki sem tudott pozitív tapasztalatokról beszámolni. A
mai napig, egyetlen egyesületnek sem sikerült az átcsoportosítás különböző okok miatt. Abban egyetértettek a
megjelentek, hogy mindenkinél szükség lesz átcsoportosításra, viszont a hogyan és mikor kérdés nyitott maradt.

A megbeszélésen kiderült, hogy többféle látásmód van az egyesületek között. A fent leírt pontoknál sikerült közös
nevezőre jutni, hogy mi a legideálisabb ügyintézés és így kialakítottak egy olyan metódust, melyet várhatóan minden
résztvevő szervezet alkalmazni fog a pályázatok ügyintézése folyamán. A rendezvény végén egyéb aktuális
munkaszervezeti, LEADER pályázati és elszámolási ügyek megbeszélésére került sor.
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatot Vanyúr Arnold, Baranya megyei területi felelős képviselte.

Idén is lesz OMÉK
Professzionalitás, nemzetköziség és innováció jellemzi majd az idén élelmiszeriparra fókuszáló, 2019. szeptember 2629. között, immár 79. alkalommal megrendezendő Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárt
(OMÉK). Az eseményt Nagy István agrárminiszter jelentette be, a kiállítás koncepcióját pedig Ondré Péter, az
Agrármarketing Centrum ügyvezetője ismertette.
Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár Magyarország legrégebbi és legnagyobb tradíciókkal
bíró agrárgazdasági rendezvénye, amely több mint 100 éves múltra tekint vissza. A 2019-ben 79. alkalommal életre
hívott eseményt Budapesten, a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban, 2019. szeptember 26-29. között rendezi a
szaktárca és az Agrármarketing Centrum.
Az eseményt bejelentő sajtótájékoztatón Nagy István agrárminiszter hangsúlyozta: az OMÉK az agrárium ünnepe,
hiszen a kiállítás minden alkalommal felvonultatja a magyar mező- és élelmiszergazdaság termékeit, a kertészeti-,
mezőgazdasági-, élelmiszeripari-, technológiai újdonságokat és a legkiválóbb magyar termékek különleges tárházát.
Az agrárminiszter szerint a vásár legfontosabb céljai között szerepel az üzleti szerep erősítése és a fiatalok megszólítása:
„Az OMÉK egyik legfőbb célja a termelők, kereskedők és fogyasztók közti kapcsolat és bizalom elmélyítése, bővítése,
ezáltal a magyar kereskedelem fejlesztése. Ugyanakkor fontos szempont az üzleti szempontú professzionalitás és a
nemzetköziség előtérbe helyezése, üzletember találkozók szervezése”- tette hozzá.
A tárcavezető kiemelte, az OMÉK kiváló alkalom arra, hogy a mezőgazdaságot a fiatalok körében népszerűsítse. „Ennek
érdekében<élménygazdaság> kialakítását tervezzük, melynek keretében az agrárgazdaságot innovatív módon,
élményszerűen mutatjuk be”– hívta fel a figyelmet a vásár egyik programelemére a miniszter.
A 79. OMÉK számos tekintetben újszerűbb, programdúsabb esemény lesz a két évvel ezelőttinél. Miközben a kiállítás
megtartja közönségvásár jellegét, olyan, a napjainkban megkerülhetetlen kérdésekre helyezi a hangsúlyt, mint a
fenntarthatóság, a fogyasztói tudatosság növelése, az élelmiszerágazat minél sokrétűbb bemutatása, az agrárdigitalizáció
és az agrárinnovációk megismertetése, valamint az agrárpálya vonzóvá tétele.
„A 2019-es OMÉK kiállítást a hatékonyság jegyében térben és időben is koncentráltan valósítjuk meg. Ez azt jelenti,
hogy a fajtaállat- és a gépbemutatót vidéki helyszíneken, OMÉK előrendezvényként szervezzük meg, továbbá a kiállítást
4 napra koncentráljuk. A rendezvény első napja szakmai nap lesz, majd a nagyközönséget, a családokat és a szakma
diákjait várjuk” – mondta el Ondré Péter, a vásárt szervező Agrármarketing Centrum ügyvezetője, aki szerint a
szervezők nem titkolt célja, hogy a kiállítás Kelet-Közép-Európa meghatározó eseménye legyen.
A cégvezető hozzátette: a 2019-es OMÉK hangsúlyozottan fókuszálaz élelmiszeripar, a professzionalitás, a
nemzetköziség és az innovációterületeire. „Az élelmiszerinnováció témakörét kiemelten kezeljük, ennek érdekében

innovációs pályázatot hirdetünk és díjat adunk át, amelynek célja, hogy a magyar élelmiszeripari gyártókat ösztönözzük
az innovatív, nemzetközileg is versenyképes termékek előállítására”- emelte ki Ondré Péter.
Az ügyvezető felhívta a figyelmet a vásár weboldalára is, ahonnan már letölthetőek a kiállítók számára a jelentkezési
lapok. A 2019. március 30-ig jelentkezők ún. earlybird kedvezménnyel vásárolhatnak kiállítói helyet. A
https://omek.amc.hu oldalra a szervezők folyamatosan töltik fel a vásárral kapcsolatos aktuális információkat, híreket
és programokat.
Elektronikus tájékoztató levelet kaptak az őstermelők
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara e-mailben is értesítette tagjait, akiknek fontos lehet az őstermelői igazolvány
visszamenőleges érvényesítése.
2019. február 6-án több mint százezer gazdálkodó rendelkezett olyan őstermelői igazolvánnyal, amely a 2019. adóévre
még nem lett érvényesítve. A kamara a korábbi évekhez hasonlóan elektronikus úton is igyekszik felhívni a gazdálkodók
figyelmét az igazolványuk érvényesítésére. Ám csak azok a tagjaink kapták meg az elektronikus tájékoztató levelet,
akik a kamaránál e-mail címes elérhetőséget is megadtak.
Akik eddig nem kérték e-mail címük regisztrálását, azok a következőket tehetik: vagy az ugyfelszolgalat@nak.hu email címre elküldött üzenetben, vagy az ügyfélszolgálat 80/900 365-ös zöld számán kérhetik, hogy rögzítsék a címüket,
esetleg személyesen megadhatják a területileg illetékes falugazdásznak is.
A kamara mintegy 70 ezer fő részére küldte ki az alábbi részletet is tartalmazó tájékoztató levelet, amelyben az
érvényesítésre, a határidő fontosságára és további tudnivalókra hívja fel a figyelmet:
„[…]Amennyiben a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII.28.) Korm. rendelet 3. § (6)
bekezdésére figyelemmel 2019. március 20. napjáig értékesítési betétlap kiváltását kérelmezi, úgy az értékesítési
betétlap 2019. január 1. napjától hatályosnak minősül, melynek okán az őstermelői igazolványa is 2019. január 1.
napjától érvényesnek tekinthető.
Amennyiben Ön, vagy közös őstermelői tevékenység folytatása esetében családtagja a folyamatos őstermelői
jogviszony fenntartásában érintett lehet (pl. biztosítási okok miatt), kérjük, hogy a várható torlódások elkerülése
érdekében minél hamarabb – lehetőség szerint már februárban – keresse fel a bejelentett állandó lakóhelye, vagy a
tartózkodási helye szerint illetékes falugazdászt az ügyintézés céljából. […]”
Az érvényesítéssel kapcsolatban további információk itt olvashatók:
http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/98645-marcius-20-ig-biztosithato-azostermeloi-jogviszony-folyamatos-fenntartasa2?fbclid=IwAR3DbjaADbpkVkpDQhswKUkCUsLhbYRbW9IZxYQcaiTwJK2MeJmiUXe7w24

V4: középpontban a bioüzemanyagok és az almapiac
2019. február 5-6-án, Veszprémben tartották 71. találkozójukat a visegrádi országok (V4) agrárkamarái. Az ülés első
napján részt vettek a 31 kelet-közép-európai – együttesen több mint 6 millió tonna gabonát és repcét feldolgozó –
bioüzemanyag-gyártót tömörítő szervezet vezetői, akik a bioüzemanyagok bekeverési arányának növelését
szorgalmazták. Álláspontjuk szerint ezzel – a klímapolitikai célkitűzésekhez való hozzájáruláson túl – évente több
milliárd literrel csökkenthető lenne a régió olajszükséglete, a gyártás során keletkező GMO-mentes melléktermékekkel
pedig számottevően mérsékelhető lenne az importált génmódosított szójától való függőség. Az ágazat szereplői arra
tettek javaslatot, hogy a V4-országok agrárkamarái indítványozzák országuk döntéshozóinál a 10 térfogatszázalék
etanolt tartalmazó E10, illetve a 7 térfogatszázalék biodízelt tartalmazó B7 üzemanyagok legkésőbb ez év végéig történő
bevezetését. Az agrárkamarák vezetői támogatásukról biztosították a szervezetet, mivel a bekeverési arány emelése
növelheti a térség gazdálkodóinak versenyképességét, és további vidéki munkahelyeket hozhat létre.
A V4-országok agrárkamaráinak képviselői megvitatták a mezőgazdasági és élelmiszeripari piac jelenlegi helyzetét,
különös tekintettel az egyes gyümölcsök esetében évről-évre visszatérő krízisekre. A vezetők ezért szorgalmazták, hogy
a visegrádi országok hangolják össze intézkedéseiket a piaci problémák elkerülése érdekében, ide értve például a
kötelező felvásárlási szerződések alkalmazását vagy a korszerűtlen ültetvények átalakítását. Ennek érdekében, elsőként
az almapiaci kérdések kezelésére külön munkacsoportot hoznak létre.

Pályázati információk

A „Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása” című felhívás felfüggesztése
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott, Széchenyi 2020 keretében megjelent
„Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása” című (VP5-4.1.6-4.2.3-17 kódszámú)
felhívás vonatkozásában a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) és (1a)
bekezdése alapján az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2019. február 20. napján 00
órától felfüggesztette.
Megjelent a 7/2019. (II. 8.) számú Kincstár Közlemény
A Magyar Államkincstár honlapján megjelent a 7/2019. (II. 8.) számú Kincstár Közlemény "A fiatal mezőgazdasági
termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó
kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről", mely az alábbi linken érhető el:

Jön a falusi csok
A kormány a Magyar falu program keretében döntött a falusi családi otthonteremtési támogatás (csok) bevezetéséről jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely egy budapesti sajtótájékoztatón.
Kiemelte, a falusi csok az 5000 fő alatti településeket érinti, azokat, ahol a lakosságszám a 2003. január 1-jei adatokhoz
képest nagyobb mértékben csökkent, mint az országos átlag. Hozzátette: a 2887 5000 fő alatti településből 2031 érintett.
Elmondta, a falusi csokra az általános csok-szabályok vonatkoznak: új lakás építésekor, vásárlásakor a támogatás egy
gyermek esetén 600 ezer, két gyermek esetén 2,6 millió, míg három gyermek esetén 10 millió forint. A támogatás a
falusi csok esetében használt lakás vásárlására, bővítésére és felújítására is felhasználható.
Közölte, a törvényjavaslatokat még tavasszal elfogadhatja az Országgyűlés, az új konstrukció július 1-jével, legkésőbb
szeptember 1-jével lépne életbe.
A miniszter értékelése szerint ez a támogatás az érintett településeken egy ház megvásárlását, felújítás teljes egészében
fedezheti.
Gulyás Gergely a program céljaként jelölte meg a falvak népességmegtartó erejének növelését.
Jelezte azt is, a következő, két hét múlva esedékes kormányülésen további döntések várható a leszakadó települések
érdekében.
Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elmondta, a kormány 150 milliárd forintot különített el a Magyar falu programra.
Ebből az első évben 50 milliárd forintot, a következő években pedig 75 milliárd forint jut alsóbbrendű utak felújítására
- részletezte. Hozzátette: a fennmaradó 75 milliárd forint megy további programokra, ebből 25 milliárd forintot hagytak
falusi csokra. Véleménye szerint ez azonban kevés lesz.
Arra a kérdésre, hogy a 10 millió forintos kamatmentes hitel hány családot érinthet és mekkora forrás van rá, Gulyás
Gergely azt mondta, becsléseik szerint éves szinten 70-80 milliárd forintot jelenthet, de meghaladhatja a 100 milliárd
forintot is. Reméli, hogy április 2-ig a parlament elfogadja a miniszterelnök által bejelentett családpolitikai
intézkedésekhez kapcsolódó törvényjavaslatokat - tette hozzá.

Mintaprojekt
Orfű – Színezd újra az életed
Az Orfűi Turisztikai Egyesületnél tett látogatást február hónapban Vanyúr Arnold, az MNVH
Baranya megyei területi felelőse, akinek Bencze Szabina marketing menedzser mutatta be az
egyesület működését, és beszélt az elmúlt években megvalósított projektekről.
Orfűi Turisztikai Egyesület több, mint tíz éve, 2008-ban alakult azzal a céllal, hogy szervezeti keretet teremtsen a lokális
Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) Szervezet létrejöttéhez. A TDM-ek új lehetőséget jelentenek a
turizmusban, hiszen az alulról jövő kezdeményezés garantálja a helyi szereplők bevonását (szolgáltatók, lakosok), a
menedzsment dolgozói pedig a szakértelmet adják a kezdeményezéshez. Legfőbb célja, hogy a térségben a turizmus
szereplőit összefogja és közös érdekek mentén fogalmazza meg a turizmusfejlesztés céljait. Az egyesület tagjai között
találjuk a térség számos szállásadóját, vendéglátóhelyét és a turizmussal kapcsolatban álló civil szervezeteket. Az
egyesület munkaszervezete a Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM), Orfű mint turisztikai desztináció
marketingjéért és menedzsmentjéért felel. Tagjai a helyi önkormányzatok is, úgymint Orfű, Abaliget, Husztót,
Kovácsszénája.
Az Orfűi TDM Szervezet célkitűzései között szerepel a fenntartható fejlődés elveit figyelembe
vevő turisztikai termékfejlesztés, a TDM helyi elfogadottságának további növelése és a
partnerség jegyében történő együttműködések megvalósítása, a szervezet humán erőforrásának
fejlesztése képzések, tréningek és szakmai programokon való részvétellel, célzott és átgondolt
marketing-tevékenység, a desztinációban működő turisztikai szolgáltatók működésének
fejlesztése, valamint fogyasztói és a szolgáltatói elégedettség mérése.
Az orfűi desztinációban évente közel 150 rendezvény kerül megrendezésre. Ezek közül számos rendezvény ma már
országos hírnévnek örvend (Medvehagyma Fesztivál, Fishing on Orfű, Mecsek Rallye, stb.). Az orfűi rendezvények
tematikailag is kiterjedtek: gyermektáborok, sportrendezvények, hagyományőrző, művészeti, kulturális, gasztronómiai
és zenei fesztiválok egyaránt fellelhetőek a kínálatban, amelyek közül több jelentős szezonhosszabbító hatással bír. Az
Orfűi TDM Szervezet felvállalja az orfűi rendezvények támogatását, hozzájárul azok szervezéséhez és marketingjéhez.
A TDM Szervezet eredményességét mutatja, hogy tagjainak száma az elmúlt években 56-ra nőtt, és tagjai között tudhatja
a desztináció turisztikai szereplőinek többségét, emellett dinamizálta a térség turizmusát, melyet a vendégéjszakaszámok folyamatos növekedése fémjelez. A szervezet a 2016-os évtől felvállalta a Medvehagyma Ház működtetését,
amelynek fejlesztése a rentábilis működtetés egyik alappillére. A befektetett szakmai munka meghozta a gyümölcsét és
2017-ben, AZ ’Év Ökoturisztikai Létesítménye’ különdíjat a Medvehagyma Ház kapta meg, amire nagyon büszkék. A
Medvehagyma Ház kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az orfűi és környékbeli termelők portékáinak közönség elé
tárását, valamint azok értékesítését elősegítse a kistermelők számára. Ennek érdekében a tavasztól-őszig tartó
időszakban havonta többször is, elsősorban rendezvényeikhez igazítottan Helyi Termék és Kézműves Piacokat
rendeznek a Medvehagyma Ház előtti területen.
A mindennapi teendőik mellett rendszeresen és eredményes szoktak pályázni. Jelenleg az
EFOP-1.2.1-15 Védőháló a családokért című felhívásra benyújtott, és pozitív elbírálásban
részesült projektjüket valósítják meg. Az Orfűi Turisztikai Egyesület által jegyzett
rendezvények rendkívül népszerűek mind a helyi lakosság, mind az Orfűre látogatók körében.
A rendezvények során külön figyelembe veszik a hátrányos helyzetűek bevonását
programjaikba. Tevékenységük legfőbb célcsoportjai, és az Orfűre látogató a kisgyermekes
családok jelentik, és számukra számos ingyenes foglalkozásokat biztosít a szervezet.
A Védőháló projekt során vállalják, hogy célcsoportként családalapítás előtt álló fiatalok (köztük a nők és fiatal lányok),
a már gyermekes szülők és a sajátos helyzetben lévőknek nyújtanak szolgáltatásokat. Olyan programokat és
rendezvényeket is nyújtanak, ahol a család minden tagja, az unokától a nagyszülőig közösen részt vehet. A szervezet a
tréningeken, workshopokon, és tanácsadáson keresztül olyan témaköröket adnak a célközönség számára, mint a családi
életre nevelés, életvezetés, konfliktuskezelés a családban, gyermekgondozás és gyermeknevelés, családi és
közösségépítő programok. Ezeken kívül tanácsadást fognak nyújtani a különböző nehézségekkel küzdő családosoknak

(pl. egyszülős családok, sokgyermekes családok vagy fogyatékkal, betegséggel élő gyermeket nevelők). A csoportos
alkalmaikkal több száz résztvevőt, a tanácsadásainkon több, mint száz főt fognak segíteni. A projekt időtartama során
létrehozott programokon igyekeznek elősegíteni egyfajta generációs közeledést azzal, hogy több korosztály vehet részt
rajtuk építeni, így ezen célnak megfelelő rendezvényekkel és workshopokkal kívánják kiegészíteni szakmai
programjainkat. A projekt megvalósítását segíti az a képesség, amit szolgáltatói tapasztalatuk jelent, és helyi
beágyazottságuk miatt mozgósítani tudják a célcsoportot programjaikra.
Az Orfűi Turisztikai Egyesület ismert a helyiek körében, az az elmúlt években elismertséget szerzett a térségben. Ma
már kijelenthetjük, hogy meghatározó turisztikai szereplő a térségben, amelynek szervező ereje rendkívül erős.

Program ajánló
Mohácsi Búsójárás
Mohács, 2019. február 28. – március 5.
Borzas busóbundákat öltő felnőttek faragott álarcokban, jellegzetes kellékekkel, öles
kereplőkkel, kolompokkal felszerelkezve búcsúztatják a zord évszakot és várják a
tavaszt - meg turistákat, akikből a busójárás ideje alatt több mint 30 ezret is vendégül
lát a 20 ezer lelkes Duna-parti város. A telet várhatóan 800 busó és további 200
maskarás búcsúztatja. A mohácsi sokácok messze földön ismert népszokása, a busójárás
idejét a tavaszi napfordulót követő első holdtölte határozza meg. Régen
Farsangvasárnap reggelétől Húshagyókedd estéjéig tartott a mulatság. A Farsang utolsó
csütörtökjén a gyermekek öltöznek maskarába. A busójárás a más népek
hiedelemvilágában is megtalálható télbúcsúztató, tavaszköszöntő, oltalmazó,
termékenységet varázsló ünnepek családjába tartozik. Éppúgy rokonságot mutat a riói
és a velencei karnevállal, mint az afrikai népek szokásaival.
A rendezvény programja itt tekinthető meg: http://www.mohacs.hu/hu/info/busojaras/busojaras-2019.html

Tavaszköszöntő ünnepi forgatag
Szigetvár, 2019. március 15.
Tavaszköszöntő ünnepi forgatag - a Márciusi Ifjakra emlékezünk 2019. március 15-én
a Szigetvári Várban. A Nemzeti Ünnepre való tekintettel a Szigetvári Vár ezen a napon
ingyenesen látogatható.

A rendezvény programja itt tekinthető meg: https://www.programturizmus.hu/ajanlat-szigetvar-marcius-15.html

Ha a továbbiakban nem szeretne több hírlevelet kapni, leiratkozási szándékát a vanyur.arnold@szpi.hu-ra küldött
válaszlevelében jelezheti.

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Baranya megyei területi felelőse
Tel.: 0630/ 261-1537
7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 1. emelet

