
 

 

MEGHÍVÓ 
„A PÉCS-BARANYA EURÓPA GASZTRONÓMIAI RÉGIÓJA 2025 PROJEKT CÉLJAI 

ÉS LEHETSÉGES HATÁSA A TÉRSÉG TURIZMUSÁRA- KOMPETENCIA 

FEJLESZTŐ SZEMINÁRIUM” 

Tisztelettel meghívjuk Önt a „A Pécs-Baranya Európa Gasztronómiai Régiója 2025 projekt céljai és 

lehetséges hatása a térség turizmusára” című kompetencia fejlesztő szemináriumunkra a GINOP 5.3.5-18-

2019-00104 „Kompetencia központ létrehozása a turizmus-vendéglátás szakmacsoportban” c. projekt 

keretében. 

Kezdeményezésünk azt a célt szolgálja, hogy Baranya megye és Pécs városa egy átfogó program révén 

elnyerje az „Európa Gasztronómiai Régiója” címet 2025-ben. 

Az „Európa Gasztronómiai Régiója” cím egy európai elismerés, mellyel olyan pályázó közösségeket (város, 

megye, régió, sziget, ország) tüntetnek ki, akik a fenntartható fejlődés szellemében, közösségi 

összefogással alátámasztva, kiemelten fontosnak tartják gasztronómiai örökségüket és értékeiket, a helyi 

ételek, italok, mezőgazdasági termékek, kulturális és természeti értékek megőrzését és védelmét. 

A „Baranya és Pécs Európa Gasztronómiai Régiója 2025” címmel a megye és a város közösségei 

reflektorfénybe állíthatják Európa és a világ számára a helyi gasztronómiai különlegességeket, kulturális, 

nemzetiségi és örökségi értékeinket, a tudomány és oktatás eredményeit, kulturális és sporteseményeinket 

és természeti szépségeinket. 

 

Időpont: 2021. május 28. 13:00-18:00 

Helyszín: Medvehagyma Ház – Ökoturisztikai Látogatóközpont 7677 Orfű, Dollár u. 2/1. (789/1 hrsz) 

Regisztrációs link: https://forms.gle/jYYK7t2qcxvGsenw5 

Regisztráció határideje: 2021. május 27. 

A projektről előzetesen itt tájékozódhat: http://kisoszbaranya.hu/palyazat/ginop-5-3-5-18-2019-00104/   

 
PROGRAM: 

• Dr. Kovács Dezső: Gasztrokulturális örökségünk és a gasztroturizmus kibontakozása hazánkban és a 

világban 

• Győrffy Zoltán: A siker triumvirátusa: helyi termékek, helyi borok, és helyi ételek 

• Szabó Anett: A gasztroturizmus, mint kitörési pont a vidéki turizmusfejlesztésben  

• Rechnitzer Szilvia: Pécsi gasztronómia egy kutatás tükrében 

• Hosszú Franciska: Kihívások és lehetőségek a vidéki vendéglátásban, a hosszúhetényi Hosszú Kávé 

és Hosszú Tányér története 

• Teleki Zoltán: Minőségről és összefogásról a baranyai 

gasztronómiában 

• Varga Zsanett: A Pécsi Patrónus Termelői és Kézműves Piac 

közösség formáló ereje 

• Horeczki Réka: Percepciók az Európai Gasztrorégió cím 

elnyerésével kapcsolatban 

• Ernsz Ildikó: A slow food mozgalom 

https://forms.gle/jYYK7t2qcxvGsenw5
http://kisoszbaranya.hu/palyazat/ginop-5-3-5-18-2019-00104/


 

 

 

A projektszervezet 

képviseletében: 

Az esemény 

lebonyolítójának nevében: 

Pohl Marietta sk. Dr. Gonda Tibor sk. 


