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Áprilisi hírlevél
A Dél-Dunántúli Örökség Klaszter hírei
Benchmarking Klub
Baráti hangulatban, sikeresen lezajlott április 01-én a klaszterünk által megrendezett Benchmarking Klub. Bozóky
Anita bemutatta az "Értékes Pécs" projekt fő célkitűzéseit, lehetőségeit, és beszélt a projekt nehézségeiről is. A
találkozón kötetlen beszélgetés keretében szó esett Pécs városának további turisztikai hasznosításának
lehetőségeiről is. Legközelebb 2 hét múlva találkozunk, amikor várhatóan a Szulejmán-projekt részleteivel
ismerkedhetünk majd meg.

"Gasztrosuli" - A stifolder
2014.04.03-án folytatódott a PTE Babits Mihály Gyakorlógimnázium és Szakközépiskolában a Baranya Megyei
Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség Falusi életmód iskola programja, mely a "Vidéki örökség útjai" projekten
belül valósul meg. Az előadások fő célja, hogy bemutassa a diákok részére, milyen is a vidéki élet, hogyan állítják
elő az emberek saját maguk az élelmiszereket.
Az előadó, Dr. Szabó Géza ezúttal a stifolder készítés rejtelmeibe és érzékszervi minősítésébe avatta be az
érdeklődőket. Nem csak előadás formájában ismerkedhettek meg a résztvevők a finomsággal, hanem meg is
kóstolhatták, miközben pontozták a megadott kritériumok alapján az egyes termékeket. A végeredményen és a
pontkülönbségeken látszott, hogy embere válogatja, kinek mi ízlik.
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Következő előadó 2014.04.14-én 8.00 órától Omacht Zoltán lesz, aki
a mangalicákról és tenyésztésükről tart előadást.
IV. Országimázs Konferencia Pécsett
Az Antall József Tudásközpont idén elsőként vidéken szervezte meg országimázs konferenciáját, amelynek a
helyszínből adódóan is fókuszába a Dél-Dunántúl került. A közel 100 résztvevő szakember és érdeklődő, köztük
sok egyetemi hallgató a turizmus irányából indulva járta körül a témát. A köszöntők és a felvezető előadások is a
régió vonzását mutatták be sokféle aspektusból. A két kerekasztal beszélgetés résztvevői abban egyetértettek,
hogy a régiónak együtt és annak részleteiben, a szelíd dunántúli tájban is számos vonzerő, érték és turisztikai
termék működik, de azok piaci értékesülésével, a régió országon belül elfoglalt keresleti helyzetével nem
lehetünk elégedettek. A közönség aktivitását is felkeltő gondolatmenetek közben az ebédet a Dél-Dunántúli
Falusi Turizmus Klaszter szervezésében baranyai vendégfogadók adták. A Nyugat-Mecsek, az Ökocsali és a
Kelet-Mecsek Gyöngyei vendégfogadói kitettek magukért! A terülj-terülj asztalkákon friss zöldségekből és
fűszernövényekből készült, igazán egészséges, tavaszi „vitaminbombák”, medvehagymás finomságok, sajtban
sült csirkemell, házi sonka és stifolder illatoztak. A korábban imázs kérdéseken rágódó vendégek örömmel
majszolták a házi réteseket és grillázsokat desszertként. Természetesen a jó borok, amelyek régiónknak amúgy
is meghatározó értékei, is méltó helyet kaptak a kínálatban. Hetényi Jánosék friss szürkebarátja, kékfrankos
roséja és 2011-es kékfrankosa méltó kísérője volt a finom falatoknak. A délutáni tanácskozás így már jóval
könnyebben indult. De a gasztronómiai értékek mindvégig, a hozzászólásokban is előkerültnek.
Az Alapítvány elnöke, Antall Péter elégedetten zárta a konferenciát és külön köszönetet mondott a különleges és
kiváló ellátásért!

Húsvéti vásárfia
Pécsett a Kossuth téren rendezik meg az idei év első több napos kézműves vásárát, ahol több mint 30 kiállító
kínálja a portékáját.
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A vásár ideje alatt mesterségek bemutatója is zajlik, bepillanthatunk
a kovács-, a fafaragó műhelyébe és különlegességként a tojáspatkoló mester Kalapáldája várja majd a
kíváncsiskodókat szombattól, csütörtökig. Természetesen a tojáshímzők sem hiányozhatnak, akik nem csupán
árulnak, hanem helyben is készítik az ünnepi díszbe öltözött tojásokat. Vasárnap délután és Nagycsütörtökön
kemencés húsvéti kalácssütés és pékmester bemutató lesz.
A Zsolnay Negyedben működő Kerámia Festöde is várja az érdeklődőket, ahol előre korongozott kerámia
dísztárgyakat ki-ki díszítheti egyedi motívumaival és meglepheti vele majd a kiégetés után szeretteit.
Bővebben: http://www.baranyanet.hu/cikkek/husveti-vasarfia--20026

Átadták Pécs új kerékpárútját
2014. március 30-án adták át Pécs új, 3,2 km-es kerékpárútját. Az avatás mellett számtalan programmal és
közös kerékpározással várták a résztvevőket.

Dr. Páva Zsolt Pécs Megyei Jogú Város polgármestere ünnepi beszédében elmondta, hogy örül a fejlesztésnek,
mivel egy környezetbarát, gyors és egészséges közlekedési mód igénybevételének lehetőségei is javultak a
tömegközlekedés megreformálásával szemben. A város vezetője elmondta, hogy az Ifjúsági úti kampusz és a
Zsolnay Kulturális Negyed között 3,2 kilométer hosszúságú útvonal, kerékpárral teljes egészében átjárhatóvá
teszi a tágabb értelemben vett „belvárost”. A projekt a Pécs-Egyetemvároosi kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése
című projekten belül valósult meg közel 85 millió forintból.
Bővebben: http://www.baranyanet.hu/cikkek/atadtak-pecs-uj-kerekparutjat-19950
Szürkemarha termékeket értékesít a Duna-Dráva Nemzeti Park
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság megkezdte a saját tenyészetében nevelt szürkemarha
feldolgoztatásával előállított termékek hivatalos árusítását Pécsett, a Tettye tér 9. szám alatt, a Pintér-kert
Arborétum bejáratánál található közönségszolgálati irodában.
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További információ a termékekről és megvásárlásuk lehetőségeiről: http://www.ddnp.hu/szurkemarha
Bővebben:
http://turizmus.com/fokusz/szurkemarha-termekeket-ertekesit-a-duna-drava-nemzeti-park1121532?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%20nap
ilapja,2014/63.&utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%
20napilapja,%202014/63.

Kulturális örökség hírek a nagyvilágból
A Balaton-felvidék és benne a keszthelyi kastély is a világörökségi cím várományosa
Eddig 8 magyarországi helyszín szerepel az UNESCO világörökség listáján, de idén további 11 várományosa
van ennek a címnek. Az egész Balaton-felvidék, benne a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum, Fenékpuszta és a
hévízi tó is a lehetséges pályázók között van, mint egységes kultúrtáj.

Bővebben: http://turizmus.com/fokusz/a-balaton-felvidek-es-benne-a-keszthelyi-kastely-is-a-vilagoroksegi-cimvaromanyosa1121491?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%20nap
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ilapja,2014/62.&utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=em
ail&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%20napilapja,%202014/62.

Pályázati ajánló
Megjelent a Magyar Művészeti Akadémia 2014. évi pályázati felhívása művészeti szakmai programok
megvalósításának támogatására:
A Magyar Művészeti Akadémia a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális
értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas
színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, művészeti szakmai programok
megvalósításához pályázati felhívás alapján elnyerhető támogatást nyújt.
Bővebben: http://www.mma.hu/az-akademia/-/event/10180/megjelent-a-magyar-muveszeti-akademia-2014-evipalyazati-felhiva-1;jsessionid=73F30C02FC63F2F20EE9648C7C4B6C32

Programajánló
Kodály Központ – Pécs programjai:
- 2014.04.16. 19.00: Tommy Emmanuel gitárkoncertje
- 2014.04.27. 18.00: Klasszikusok holland módra – Az Utrechti Diákzenekar fellépése
- 2014.04.29. 19.00: Pannon Filharmonikusok: A fuvola dívái
Bővebb információ: http://www.kodalykozpont.hu/
Zsolnay Negyed:
- 20114.04.20-21: Húsvéti programok
- 2014.04.28. 19.00: Janus Egyetemi Színház: Csongor és Tünde
Bővebb információ: http://www.zsolnaynegyed.hu/zskn_programok/osszes
Patca, Katica Tanya:
- 2014.04.19 - 21 10:00-18:30: Húsvét a Katica Tanyán
Bővebb felvilágosítás: http://www.katicatanya.hu/

Bükkösdi Ökopark:
- 2014.04.26-27: Föld napjára emlékezve
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További információ: http://www.okobukkosd.hu/
II. Cserkúti „kisbúcsú” és kézműves vásár
2014. Szent György havának (április) 26. napján
10:00 órától 18:00 óráig a polgármesteri hivatal udvarában (Alkotmány u. 8.)
Programok:
- Mecsek és Baranya Zöldút programjai
- Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület programjai
- Zsuzsi néni szalmazsákos dögönyözése
- Cserkút Árpád-kori temploma meglátogatható, óránkénti idegenvezetéssel a templom történetének és
különleges falképeinek bemutatásával
- Közös népdaltanulás és éneklés a Cserkúti Szimpatikusokkal
- Kemencében sült lepény
- Kézműves árusok
- Büfé
Gyerekprogramok:
- kőfestés
- fonás tanítása
- feladatlapok
- népi játékok
- kocsikázás
- állatsimogató

Szervező: Cserkúti Kézműves és Gazda Klub
Támogatók: Cserkút Község Önkormányzata, Cserkúti civil egyesületek és Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter
Tájékoztatás: Pallos Erika: +36 20 805 0114

