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Novemberi hírlevél
A Dél-Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter hírei
Nemzetközi Örökségturisztikai Konferenciát szervezünk Pécsett
Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a Dél-Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter és a Pécsi
Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar valamint a PAB Könyvtár- és
Kultúratudományi Munkabizottsága mint társrendezők szervezésében megrendezésre kerülő „Az oktatás szerepe
az örökségi értékek hasznosításában” című konferenciára.
A konferencia időpontja: 2014. november 25-26.
A konferencia helyszíne: PTE FEEK, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. FSZ/A terem
A konferencia az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg a DDOP-2.1.3/A-12-201-0002 azonosítószámú projekt keretén belül.
Program
2014. november 25.
13.30 Regisztráció
14.00 Köszöntő – Dr. Nemeskéri Zsolt dékán, PTE FEEK
1. szekció
Levezető elnök: Dr. Minorics Tünde egyetemi adjunktus
14.10 A Kulturális örökség tanulmányok mesterszak létrehozásának aktualitása – Dr. Husz Mária egyetemi
docens, PTE
14.30 Képzések és részvételi tanulási formák a kulturális örökségi programok szolgálatában – Dr. Kleisz Teréz
egyetemi docens, PTE
14.50 Örökség – múzeum – oktatás – Dr. Huszár Zoltán egyetemi docens, PTE
Kávészünet, a Mecsek Ökocsali „helyi ízek” kóstolója
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2. szekció
Levezető elnök: Dr. Bokor Béla címzetes egyetemi tanár
15.20 Az örökségturizmus pozíciója és fejlesztési lehetősége a dél-dunántúli turisztikai régióban – Dr. Gonda
Tibor egyetemi adjunktus, PTE
15.40 Éledező gasztrokulturális örökségünk: a Vidéki örökség útjai projekt – Dr. Szabó Géza egyetemi docens
16.00 Drávaszög örökségének újjáéledése – Sipos Zsivics Tünde igazgató, Baranyai Júlia Népfőiskola,
Horvátország
16.20 Helyi örökségi értékek közvetítésének közösségi formái – Dr. Minorics Tünde egyetemi adjunktus, PTE
Kávészünet, zsidó ünnepi sütemények kóstolója
3. szekció
Levezető elnök: Dr. Kleisz Teréz egyetemi docens
16.40 A vallási turizmus és a szakrális értékek dokumentálása Felvidéken – Görföl Jenő fotóművész (Szlovákia)
17.00 Örökségvédelem kisebbségi létben – Dr. Koller Inez egyetemi adjunktus, PTE
17.20 A Baranyai Értéktár Bizottság tevékenysége, a közösségi értékek bemutatásának ismeretterjesztő szerepe
– Dr. Bokor Béla címzetes egyetemi tanár, PTE
17.40. A Nemzeti Művelődési Intézet szerepvállalása a helyi értékek közvetítésében – Váradi Judit irodavezető
2014. november 26.
MÚLT – KÖZELMÚLT – JELEN: Műhelybeszélgetések pécsi örökségi helyszíneken
09.00 Az 1367-ben Pécsett alapított első magyar egyetem (studium generale) bemutatása, múzeumpedagógiai
lehetőségei – Bozóky Anita a ZSÖK világörökségi divízióvezetője
Helyszín: Középkori Egyetem
10.30 A Dél-Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter céljai és az örökségi értékek népszerűsítése, az
együttműködés lehetőségei – Szász István klasztermenedzser
Helyszín: Tv torony és Kilátó
12.00 Kiállításlátogatás és projektbemutató: TÁR-HÁZRÓL-HÁZRA – a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány
a Baranya megye Magyar Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében nyilvántartott értékeket népszerűsítő
interaktív kiállítása, valamint
Találkozás a magyar szellemi kulturális örökségek Nemzeti Jegyzékében szereplő Szentkereszti István Kapolidíjas és Népműveszet Mestere díjas fafaragóval, kiállításának megtekintése.
Helyszín: Pannon Magyar Ház
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13.00 Konferenciazárás
A konferencia a “Dél-Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter kialakítás” című, DDOP 2.1.3/A-12-2012-0002
azonosítószámú projekt keretén belül valósul meg.
Bővebben: http://www.kulturizmus.hu/20141104/nemzetkozi-oroksegturisztikai-konferenciat-szervezunk-pecsett/
Workshopot tartottunk november 5-én
A Dél – Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter november 5-én 16 órától várta érdekes programmal a klaszter
tagjait és az érdeklődőket. Mivel az idén ünnepli 100. születésnapját a magyar animáció, ezzel kapcsolatban
tartottunk ötletbörzét egy animációs műhely létrehozásának lehetőségeiről. Köszönjük a résztvevőknek a
megjelenést.
A workshop a “Dél-Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter kialakítás” című, DDOP 2.1.3/A-12-2012-0002
azonosítószámú projekt keretén belül valósult meg.

Sajtóközlemény
Projekt ötletek és együttműködés a Dráva-mentén
a SEE River Projekt eredményeként
Alig zárultak le a Dráva jövőjével, a folyó és közvetlen környezete kezelési és fejlesztési lehetőségeivel
foglalkozó SEE River Projekt találkozók, a résztvevők a közel egy esztendős együtt gondolkodás
folytatásaként máris új kooperációs projektek kidolgozására vállalkoztak.
A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezdeményezésére és irányításával egy projekt javaslatokat
tartalmazó akciótervet állítottak össze azokra a témákra és feladatokra, melyeket az ott élők
fogalmaztak meg a SEE River Projekt során a térség fellendítése és a társadalmi-gazdasági lemaradás
csökkentése érdekében.
Ez az akcióterv adhat és ad a jövőben iránymutatást a SEE River Projekt Sellyén aláírt záró
megállapodásában megfogalmazott közös célok eléréséhez, számba véve azokat a lépéseket
(pályázatok, tervezési folyamatok, koordináció, stratégia kialakítása, stb.), amelyek megtétele
szükséges a Dráva és a Dráva menti területek értékeinek megőrzéséhez és a térség fejlesztéséhez.

Dél-Du nántúli Ö rökségturisztikai Klaszter
7625 Pécs, Vince u. 9/2.
Tel.: 72/210 -446 I +36 3 0/913 -7095
friedwaldkft@ gmail.com

Az akcióterv a Sellyei megállapodásban felsorolt főbb fejlesztési területeket (környezet- és
természetvédelem, árvízvédelem, folyó rehabilitáció, tájgazdálkodás, turizmus, horgászat), a hozzájuk
tartozó előirányzott tevékenységekkel együtt projekt bontásban jeleníti meg, meghatározva a
lehetséges és szükséges együttműködő partnereket, a tervezett projektek időtartamát, céljait és várható
eredményeit.
A szakmai és ágazati fejlesztések, szabályozások sikere érdekében kihangsúlyozták a helyi igények és
vélemények figyelembe vételének, a területek közötti eltérések kezelésének, ugyanakkor a határokon
átnyúló léptékben való gondolkodásnak a fontosságát.
További információ: Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Burián Alajos projektvezető, (T.: 72 506 313,
burian.alajos@ddvizig.hu)

Marketing nagyágyúk Szekszárdon
Milyen reklámozási lehetőségek vannak az Interneten? Milyen stratégiát érdemes követni a webes jelenlét
esetén? Hogyan alakítsuk ki vállalkozásunk honlapját? Mit gondoljunk át email küldés előtt? Hogyan lesz
bevételünk a „facebookozgatásból”? Mitől lesz sikeres a webáruházunk? Milyen új technikák, módszerek vannak
az üzleti kapcsolatépítésre? Miért nem éri meg átlagosnak lenni?
Amennyiben ilyen és hasonló kérdésekre szeretne választ kapni, figyelmébe ajánljuk a „Marketing nagyágyúk
Szekszárdon” online marketing konferencia programját.
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A konferencián nemzetközileg elismert szakértők osztják meg tudásukat, tapasztalataikat. Kikkel találkozhat?
Tonk Emil, a 25 éves Magyar Marketing Szövetség egyik alapítója és ügyvezető alelnöke.
Lévai Richárd, közösségi marketing specialista, www.facebooktippek.hu, RG Stúdió Kft.
Berényi Konrád, Onlinemarketing.hu Kft. vezető tanácsadó, ügyvezető
Tóth Mihály, webáruház szakértő, a Netkreativ.hu Kft. tulajdonosa és ügyvezetője
Schleer Tamás, üzletfejlesztési szakember, startup tanácsadó és mentor, Everrip / Ususty / Ntice / Internfish…
alapító
Komáromi Erika, key account manager, ReachMedia
Lonkai Márton, a pontolo.hu marketing vezetője
Dr. Kovács Antal, a Paksi Atomerőmű marketingigazgatója
Dr. Spiegler Patrícia, kommunikációs szakértő, Info-Partner Szociális Szövetkezet
A konferencia védnöke Dr. Fischer Sándor, a Tolna megyei kamara elnöke. Az esemény főszervezője a
szekszárdi székhelyű Info-Partner Szociális Szövetkezet. A konferencia része a Fiatal Vállalkozók Hete
programsorozatának, valamint a Tudomány Hónapja eseménye a Pécsi Tudományegyetemen.
A rendezvény 2014. november 20-án 9 órakor kezdődik az Illyés Gyula Kar konferenciatermében (Szekszárd,
Rákóczi u. 1.)
A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Tisztelettel meghívjuk az online marketing konferenciára. Ismerje meg a marketing nagyágyúit,
regisztráljon a www.szekszardikonferencia.hu weboldalon.
Újabb workshopot szervezünk november 20-án
A „Marketing nagyágyúk Szekszárdon” című konferenciát követően 18.00 órától klaszterünk workshopot tart
tagjai és az érdeklődők számára. Ezúttal Dr. Spiegler Patrícia (Info - Partner) tart előadást - a konferencia
témájához igazodva - az „Online marketing szerepe az örökségturizmusban” címmel. Az előadás után a
résztvevők egy vacsora keretében folytathatnak eszmecserét a témával kapcsolatban.
A klasztertagok, kérjük, jelezzék részvételi szándékukat a friedwaldkft@gmail.com e-mail címen.
A program ingyenes.
Időpont: 2014. november 20.
Helyszín: PTE Illyés Gyula Kar konferenciaterme. Szekszárd, Rákóczi út 1.
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Hasznos linkek
Az alábbi linkeket ajánljuk mindenki figyelmébe:
- A Dél-Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter honlapja, ahol megtalálhatók projektjeink, rendezvényeink,
programajánlóink, tagjaink és számos más információ: http://www.kulturizmus.hu/
- A Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség Örökségkalendáriuma (DDOP-2.1.3/A-122012-0007 azonosító számú „Vidéki örökség útjai” pályázaton belül került kialakításra uniós
támogatással), mely többek között bemutatja a kulturális örökségeket, a népi hagyományokat ,
fesztiválokat és nagyanyáink ételeit is: www.baranyavidek.hu

Kulturális örökség hírek a nagyvilágból
Postamúzeum, mint turistalátványosság
A turizmus felé is szeretnének intenzívebben nyitni Budapesten Benczúr utcai Postamúzeum szakemberei,
nemrégiben sajtóbejárást tartottak az intézmény bemutatására.
Régen az Andrássy út forgalmasabb volt turisztikai szempontból, de ennek a helyszínnek is meg vannak a maga
előnyei: közel van a Hősök teréhez, az állatkerthez, múzeumokhoz és más vonzó célpontokhoz, az anyag pedig
gazdag és látványos.
Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/postamuzeum-mint-turistalatvanyossag-1125516
Több száz éves bútorkülönlegességek kiállítása a versailles-i kastélyban
A 18. század, a formatervezés kezdetei címmel látható különleges bútorkiállítás a versailles-i kastélyban. A
mintegy száz kiállított mestermű az 1650 és 1789 közötti időszakban, XIV. és XVI. Lajos uralkodása között
készült. Ekkor ügyeltek először a bútorok funkcionalitására és a kényelemre a megrendelő igényeit szem előtt
tartva. Fontos volt a luxus és a díszítés, melyben a mesterembereknek már tervezők segítettek, a terek
berendezésnél megjelentek az első dekoratőrök.
A kiállítás február 22-ig tekinthető meg Versailles-ban.
Bővebben:
http://turizmus.com/ujdonsag/tobb-szaz-eves-butorkulonlegessegek-kiallitasa-a-versailles-ikastelyban-1125493
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Tavaszra megújul a balatonfüredi Tagore sétány
Tavaszra megújul a balatonfüredi Tagore sétány, a 300 milliós beruházás eredményeként közvetlenebb lesz a
part és a víz kapcsolata, új terek és sétaösvények nyílnak - tájékoztatta kedden az MTI-t az új sétányt
megálmodó táj- és kertépítész.
Wallner Krisztina elmondta, hogy az elsődleges cél az észak-déli irány hangsúlyozása a sétányon, vagyis az,
hogy új perspektíva nyíljon a víz felé. Kialakítanak egy 84 méter hosszú stéget, sétautakat illetve csendes
pihenőhelyet balatoni kilátással egy dombról.
Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/tavaszra-megujul-a-balatonfuredi-tagore-setany-1125450
Tavasztól várja a látogatókat a megújuló pápai Esterházy-kastély
Tavasztól várja a látogatókat a több mint 2 milliárd forintból megújuló pápai Esterházy-kastély. A beruházás
eredményeként a kastély homlokzata mellett 3600 négyzetméternyi belső teret újítanak fel - közölte hétfőn az
MTI-vel a Pápai Városfejlesztési Társaság Kft. ügyvezetője.
Németh Tamás elmondta, hogy a műszaki átadás megtörtént, a kastély rekonstrukciójakor az egykori barokk
környezetet teremtették újra, kicserélték a faburkolatokat, nyílászárókat, megújultak a falfestmények,
gipszstukkók, a kőburkolat, valamint a közműhálózat és a fűtési rendszer is. A kastély kétezer négyzetméteres
belső udvara homokkő térburkolattal gazdagodott.
Az igazgató hozzátette: a beruházás csaknem 1,9 milliárd forint európai uniós támogatásból, 276 millió forint
kormányzati és mintegy 150 millió forint önkormányzati forrásból valósul meg.
Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/tavasztol-varja-a-latogatokat-a-megujulo-papai-esterhazy-kastely1125432
Már öt hazai múzeum is bejárható virtuálisan
Immár öt, az EMMI fenntartásában lévő múzeum anyaga érhető el az interneten keresztül: a Magyar Nemzeti
Múzeumé, a Petőfi Irodalmi Múzeumé, a Szépművészeti Múzeumé, a Magyar Nemzeti Galériáé és az
Iparművészeti Múzeumé.
A virtuális látogatást lehetővé tévő adatbázishoz - a Google Art Projekt programjához - mostantól kisebb
közgyűjtemények is csatlakozhatnak Magyarországon - olvasható az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)
kultúráért felelős államtitkársága közleményében.
A programhoz világszerte több mint 500 múzeum csatlakozott eddig, egyebek mellett a New York-i Metropolitan,
a firenzei Uffizi, a londoni British Museum és a bécsi Kunsthistorisches Museum gyűjteménye is hozzáférhető
már az interneten.
A projekthez történő csatlakozás ingyenes.
Bővebben: http://turizmus.com/innovacio/mar-ot-hazai-muzeum-is-bejarhato-virtualisan-1125237
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Pályázati ajánló
AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZET ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELEM KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Pályázati cél: nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlét, valamint kulturális örökségvédelmi (műemléki,
régészeti) célok megvalósításának támogatása.
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás forrása: a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény LXVII.
Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A beérkezés határideje: 2014. december 1.
Bővebben: http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/epitomuveszet-oroksegvedelem_141201

Programajánló
Kodály Központ, Pécs:
- 2014.11.18. 16:00. Pannon Filharmonikusok: Babzsák II.
Csiri-biri játék a Babzsák sorozaton
- 2014.11.22. 18:00: Pannon Filharmonikusok: Gavrilov Párizsa
Vezényel Bogányi Tibor
Közreműködik Andrej Gavrilov – zongora

-

2014.11.24. 19:00: Nekem nincs ebédem… Jótékonysági hangverseny
A szegény sorsú gyermekek támogatására
- 2014.11.30. 17:00: Adventi hangverseny - Baptista Szimfonikusok és Baptista kórus koncertje

Bővebben: www.kodalykozpont.hu
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Zsolnay Kulturális Negyed, Pécs
-

-

2014.11.18. 20:00: Little G Weevil koncert
A blues koronázatlan hazai királya az E78-ban!
2014.11.19. 20:00: Metronóm Jazz Klub: Oláh Krisztián Trió
Egy fiatal jazzformáció mutatkozik be a pécsi közönségnek
Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem
2014.11.22. 16:00: Árgyélus királyfi és Tündérszép Ilona
Bábjáték 4 éves kortól
Helyszín: Zsolnay Negyed – Bóbita Bábszínház
2014.11.22. 20:00: Freak Fusion Cabaret + Dj Pozor
A hazai underground cirkusz krémje Pécsett!
Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem
2014.11.24. 19:00: Zsolnay Színház – Nézőművészeti Kft: A zsidó
Lengyel dráma a Zsolnay Színház novemberi előadásában
Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem
2014.11.25. 19:00: Kex Remake
Lemezbemutató Koncert
A legendás KEX együttes dalainak új feldolgozása
Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem
2014.11.27. 19:00: Zsolnay Zugkoncertek: Belső univerzum est
Elektronikus zenei médiaművészet szakos hallgatók sokcsatornás kompozíciói
Helyszín: Zsolnay Negyed – Planetárium
2014.11.28. 19:00: Vizin táncház
horvát és makedón táncok – lélek és test is mozdul!
Helyszín: Zsolnay Negyed – E78
2014.11.29. 16:00: Hókirálynő
Bemutató előadás!
Bábjáték 4 éves kortól
Helyszín: Zsolnay Negyed – Bóbita Bábszínház

Bővebben: http://www.zsn.hu
Civil Közösségek Háza:
- 2014.11.29. 9:00-14:00: Karácsonyi családi kézművesnap
Az advent első vasárnapját megelőző szombaton hagyományos családi kézműves napra várják az
ügyes kezű alkotókat: gyerekeket, szüleiket a Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola oktatói. Számos
karácsonyi dísz, ajándék készülhet erdei termésekből. A programot a Mecsekerdő Zrt. szervezi.
További információ: http://www.mecsekerdo.hu/, adorjan.rita@mecsekerdo.hu
Katica Tanya, Patca:
- 2014.11.22-23. 10:00-18:00: Környezetvédelmi napok
- 2014.11.29-30. 10:00-18:00: Szent András napja
További információ: http://www.katicatanya.hu/

