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Áprilisi hírlevél
A Dél-Dunántúli Örökség Klaszter hírei
Benchmarking Klub
2014.04.17-én rendezte meg az Dél-Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter a második benchmarking
klubot. Az esemény témája a "Szulejmán szíve" projekt volt. Előadó: Dr.habil Pap Norbert (PTE TTK
Földrajzi Intézet, a Szulejmán projekt szakmai vezetője), Kitanics Máté (PTE TTK Földrajzi Intézet). A
tavalyi év elején kezdődő kutatások a Szigetvár ostrománál elhunyt Szulejmán szultán síremlékének
keresésére, feltárására irányulnak. A magyar és török szakemberekből álló kutatócsoport (régészek,
történészek, geográfusok, geofizikusok, térképészek) 2016 szeptemberéig vizsgálódnak Szigetvár
környékén. A programon a kutatás eddigi eredményeit, a feltárt dokumentumokat és forrásokat, a
rekonstrukciós munkálatok izgalmait ismerhették meg az érdeklődők.
IPA Workshop Szederkényben
A Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség workshop-ot rendezett 2014. április 28-án
Szederkényben, az Ulbert pince vendégházban. A kétnyelvű rendezvény a Horvátország-Magyarország
IPA határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 GoGreen elnevzésű projekt keretein belül
valósult meg a „Vidéki turizmus szerepe és lehetőségei a regionális fejlesztésben” címmel. A
résztvevőket Szederkény polgármestere, Hergenrőder János köszöntötte. A nap előadói voltak Dr
Eperjesi Tamás a NAKVI igazgatója, Dr. Kiss Gábor a Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály
Tájvédelmi és Ökoturisztikai Osztály osztályvezetője és Benovics Gábor, a Helian NaTour Utazási Iroda
ügyvezető igazgatója. A résztvevők bepillantást nyerhettek a horvát kultúrába is a helyiek által tartott
bemutatókon keresztül.
Leonardo, a reneszánsz zseni
Április 15-én nyílt meg Pécsett a Martyn Múzeumban és a város több kiállítóhelyén egész Európa
minden eddiginél nagyobb és teljesebb Leonardo-tárlata.
Közel hatvan, méret- és korhű találmány, eredeti rajz és kézirat tekinthető meg az interaktív kiállítás
közel 1500 négyzetméterén, mely két helyszínen várja látogatóit. A megnyitó ünnepséget reneszánsz
felvonulás és kavalkád tette színesebbé a Széchenyi téren. A kiállítás mind a hazai, mind a külföldi
turisták részére vonzerővel bír majd, mely értékes programot nyújt minden Pécsre látogató részére.
A május 1-4 közötti időszakban rekordszámú látogatót várnak a kiállításra, melyet eddig már több, mint
ötezren kerestek fel. A nagy érdeklődésre való tekintettel a kiállítás a négynapos hétvége alatt is teljes
nyitva tartással, azaz minden nap 10-től 18 óráig üzemel.
Bővebben:
http://turizmus.com/fokusz/leonardo-a-reneszansz-zseni-kiallitas-pecsett1121838?utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=A+turi
sztikai+szakma+napilapja%2C+2014%2F74.&utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_m
edium=email&utm_campaign=A+turisztikai+szakma+napilapja%2C+2014%2F74
illetve http://www.baranyanet.hu/cikkek/hetvegi-rohamra-keszul-a-pecsi-leonardo-kiallitas-20147
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Lakossági gyűjtésből lesz tárlat Pécsen
Idén ősszel, az első világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából nyílik kiállítás, melyet
lakossági gyűjtőmunka révén rendeznek meg Pécsett, a Zsolnay Kulturális Negyedben. A nyár
közepéig várják a szervezők a korabeli tárgyakat, fotókat, képeket, melyeket tulajdonosaik szívesen
kölcsönadnának a tárlat kialakításához. Az anyagokat az egész országból és határon túli területekről is
várják.
Bővebben: http://www.baranyanet.hu/cikkek/lakossagi-gyujtesbol-lesz-tarlat-pecsen-20100
Tablókon az Értékes Pécs projekt
A Cella Septichorában mutatják be egy kiállítás keretében az Értékes Pécs projekt fejlesztéseit, mely
Pécs vallási és a kulturális sokszínűségre épül. A kiállításon a látogatók megismerhetik a fejlesztések
tervanyagait, kiviteli terveit, látványterveit. A 35 tabló ízelítőt ad többek között a zsidóság történetét
bemutató kiállításról, a reformációtörténeti kiállításról illetve a Szerb-Ortodox Egyházmegye által
kialakítandó kápolna terveiről.

Bővebben: http://www.baranyanet.hu/cikkek/tablokon-kerul-bemutatasra-az-ertekes-pecs-projekt-20118

Kulturális örökség hírek a nagyvilágból
A Budai Vár után a magyar történelem is 3D-re kerül
Tavaly december óta láthatják az érdeklődők a Budai Vár fénykorát bemutató, 12 és fél perces 3D filmet
a Budai Várban, a Nemzeti Táncszínház épületében megnyílt 3D Past moziban.
A térhatású film a Mátyás király halála körüli időkbe repíti vissza a nézőket.
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Hamarosan elkészül a második alkotás, mely a 18 perc alatt a teljes magyar történelmet mutatja be a
honfoglalástól az Európai Uniós csatlakozásig egy térhatású filmen.
Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/a-budai-var-utan-a-magyar-tortenelem-is-3d-re-kerul1121775?utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=A+turi
sztikai+szakma+napilapja%2C+2014%2F71.&utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_m
edium=email&utm_campaign=A+turisztikai+szakma+napilapja%2C+2014%2F71.
Zirc, a Bakony rejtett gyöngyszeme
A 600 millió forintnyi európai uniós pénzből felújított zirci ciszterci apátság, a templom és a
látogatóközpont példamutatóan újult meg a közelmúltban, melytől az évi 30-40 ezer látogatószám
jövőbeni növekedését várják. A projekt célja, hogy ne csak rossz időben keressék fel a Balatonon
nyaraló turisták a környéket, hanem fedezzék fel Zírc és a környékbeli kistelepülések más attrakcióit is.
Egy study tour keretein belül mutatták be többek között az arborétumot, a templomot, a könyvtárat és a
környékbeli falvak túralehetőségeit, melyek több napra elegendő programot kínálnak az oda látogató
vendégeknek.
Bővebben:
http://turizmus.com/ujdonsag/zirc-a-bakony-rejtett-gyongyszeme1121943?utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=A+turi
sztikai+szakma+napilapja%2C+2014%2F77.&utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_m
edium=email&utm_campaign=A+turisztikai+szakma+napilapja%2C+2014%2F77.
Ismét nyitva a Tapolcai-tavasbarlang
Április 17-től ismét látogatható a Tapolcai-tavasbarlang, és a várhatóan nyár végén megnyíló
látogatóközpont építése alatt a helyszín csökkentett belépőjegy megváltásával várja a vendégeket.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a Tapolcai-tavasbarlangnál a földalatti világ titkait
bemutató látogatóközpont megvalósítására közel 300 millió Ft uniós támogatást nyert az Új Széchenyi
Terv keretében.
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A látogatóközpont egyben a 2012. szeptemberében az
UNESCO által támogatott Globális Geoparkok Hálózata tagságát is elnyert, az igazgatóság által
irányított Bakony–Balaton Geopark nyugati kapujának szerepét is be fogja tölteni.
Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/ismet-nyitva-a-tapolcai-tavasbarlang1121934?utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=A+turi
sztikai+szakma+napilapja%2C+2014%2F77.&utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_m
edium=email&utm_campaign=A+turisztikai+szakma+napilapja%2C+2014%2F77

Pályázati ajánló
Pályázati felhívás: Magyar Kézműves Remek 2014
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara immáron 12. alkalommal hirdeti meg egyfordulós országos
pályázatát a Magyar Kézműves Remek elismerő cím elnyerésére.
A pályázat benyújtási határideje: 2014. május 31.
Bővebben:
http://www.mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/cikkek/palyazati-felhivasmagyar-kezmuves-remek-2014-70001
Megjelent a Magyar Művészeti Akadémia 2014. évi pályázati felhívása
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-akademia2014-evi-palyazati-felhiva-1;jsessionid=73F30C02FC63F2F20EE9648C7C4B6C32

Programajánló
Kodály Központ – Pécs programjai:

- 2014.05.02. 18.00: Amadinda 30 – Vendég: Presser Gábor és Karácsony János
- 2014.05.04. 19.00: Zsolnay-Színház – Római vakáció
- 2014.05.06. 16.00: Pannon Filharmonikusok: Babzsák VIII.
- 2014.05.06. 19.00: Carl Maria von Weber: A bűvös vadász – opera
A koncert a PTE Művészeti Kar és a Pannon Filharmonikusok koprodukciójában valósul meg
- 2014.05.10. 15.30: Pannon Filharmonikusok: Csigaház VIII. – Feketén-fehéren
Terítéken a rézfúvósok
- 2014.05.10. 17.00: Pannon Filharmonikusok: Csigaház VIII. – Feketén-fehéren
Terítéken a rézfúvósok
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- 2014.05.15. 19.00: Pannon Filharmonikusok: DON QUIXOTE & GORDONKA
Közreműködik: Jan Erik Gustafsson – gordonka
Bővebb információ: http://www.kodalykozpont.hu/

Zsolnay Fesztivál és Pécsi Egyetemi Napok:
2014.05.01-03. Koncertek, felnőtt és gyerekprogramok a Zsolnay negyedben
Bővebben: http://www.zsolnayfesztival.hu/fesztival_programok
Kikerics Erdészeti Iskola, Almamellék:
- 2014.05.01. 16.30: Mecsekerdő túrák – Csillagos égbolt túra (Mecsekerdő, Sasrét)
Előzetes bejelentkezés szükséges: 70/296-7477, 30/459-9326
- Fülemülék éjszakája
Időpont: 2014.05.17 (16:30-21:00) Előzetes jelentkezés szükséges
- Almamelléki Erdei Kisvasút Napja
Időpont: 2014.05.03 (9:00-18:00)
2014.05.03. 10.00: Ürge tanösvény túra – Duna-Dráva Nemzeti Park
Bővebben: www.mecsekerdo.hu
Kövestető Vendégház, Hosszúhetény:
2014.05.03. 9.30: Mecsekerdő túrák – Gyógynövénytúra - ehető növények és virágok
Előzetes bejelentkezés szükséges: kovesteto.recepcio@mecsekerdo.hu
Vagy 72/481-058
Ökopark, Bükkösd:
- Lovaskocsis álomút
Időpont: 2014.05.01 (10:00)
Előzetes foglalás: foglalas@okobukkosd.hu
-Kivirágzó 2014.05.03
Bővebb információ: www.okobukkosd.hu
Katica Tanya, Patca:
- Anyák napja a Katica Tanyán
Időpont: 2014.05.03 - 2014.05.04 (10:00-18:30)
- Középkori hétvége
Időpont: 2014.05.10 - 2014.05.11 (10:00-18:00)
- Mesterségek napja: Fafaragás Bodor Imrével
Időpont: 2014.05.17 - 2014.05.18 (10:00-18:00)
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Bővebben: www.katicatanya.hu

