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Októberi hírlevél
A Dél-Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter hírei
Benchmarking Klubot tartottunk október 9-én
A Dél – Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter újra Benchmarking Klubot tartott tagjai számára. Az esemény kiváló
alkalom volt a jó gyakorlatok, a régióban működő turisztikai projektek jobb megismerésére. Ezúttal Cserneczky
Tamás, a Dél – Dunántúli Vár- és Kastélyturisztikai Klaszter projektmenedzsere mutatta be a szervezet
működését, programjait. Az előadást követően a résztvevők megosztották egymással ötleteiket, beszélgettek az
adott témáról.
Klaszterünk is jelen volt a IX. Orfűi Tökfesztiválon
A hétvégén sikeresen lezajlott a IX. Orfűi Tökfesztivál. Az esemény két helyszínen került megrendezésre, első
nap a Tekeresi Lovaspanzió, második nap pedig a Kistó Étterem adott otthont a fesztiválnak. A Dél – Dunántúli
Örökségturisztikai Klaszter is képviseltette magát a rendezvény első napján, október 4-én. A hangulatosan
berendezett udvarban szép számban jelentek meg kézművesek és helyi termelők, akik a a hagyományos
technikákkal készült portékáikat kínálták. A klaszterünk standja melletti látvány lekvárfőzés nagy sikert aratott a
fesztiválozók körében, mivel kicsik és nagyok kísérhették végig, hogyan készül az almás – tökös lekvár, majd a
végeredményt meg is lehetett kóstolni. A lekvárok mellett megtalálhatók voltak a sajtok, mézek, hidegen sajtolt
olajok, gyümölcssajtok, szörpök, pogácsák, kenyerek, sütemények, kemencében sült lepények is. A zenei és
gyermekprogramok sok család hétvégéjét tette színessé, hiszen a gyermekek faraghattak töklámpást,
díszíthettek mézeskalácsot, de készíthettek töklámpást papírból is, és jót mókázhattak a „bio” körhintán és a
görgős csúszdán.
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Az esemény fő attrakciója a tökverseny volt, amelyre október 4-én lehetett benevezni a megmérettetésre váró
tököket. A versenyzők a siker érdekében amerikai óriástökmagokból és németországi tökmagból kelt példányokat
is beneveztek, hiszen nem volt kikötés a tökmag fajtája. A több, mint 20 induló tök közül a Kővágószőlősről
származó 138 kg-os óriás tök aratta le a babérokat. A gigantikus termés talán az idei év legnehezebb töke az
országban. Az ezüstérmes tök 87 kg-ot, míg a bronzérmes 82 kg-ot nyomott. A büszke tulajdonosok
pénzjutalomban és helyi termékekből összeállított ajándékcsomagban részesültek.
A Dél – Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter kitelepülése a DDOP-2.1.3/A-12-2012-0002 azonosító számú
projekt keretén belül valósulhatott meg.
Bővebben: http://www.kulturizmus.hu/20141008/klaszterunk-jelen-volt-ix-orfui-tokfesztivalon/
Leányvásár Pécsváradon
2014.10.16-19 között rendezik meg ismét a programot, melyet kézműves bemutatók és foglalkozások, kirakodó
vásár színesít. A fellépők között szerepelnek hagyományőrző néptánc együttesek és népdalkörök, a Pécsváradi
Ifjúsági Fúvószenekar, a Kerek Perec Társulat illetve idén sem marad el a leányvásári bál, melynek zenéjéről a
Karawanka együttes gondoskodik.

További információ:
Művelődési Központ
7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 31.
Telefon: 72/465-123
e-mail: muvhaz@pecsvarad.hu
honlap: www.pecsvarad.hu
http://pecsvarad.ekisterseg.hu/

Falusi Vendégfogadók IX. Nemzetközi Sütő-Főző Fesztiválja
2014. október 4-én rendezte meg immár kilencedik alkalommal programját a Baranya Megyei Falusi Turizmus
Közhasznú Szövetség, ezúttal a DDOP-2.1.3/A-12-2012-0007 azonosító számú „Vidéki örökség útjai” című
klaszterpályázaton belül. A versengő csapatok idén a Bükkösdi Ökoparkban mérték össze tudásukat. A titkos
alapanyagcsomagban rackabárányt, szürkemarhát és egy egész tyúkot találtak a főzőcsapatok, melyekbő
jobbnál jobb alkotások születtek. A nyertesek a következők:
I. Vendégváró Bács-Kiskun
II. Góbék & Székölyök
III. Bükkösdi Önkormányzat csapata
Közönségdíjas: Kelet-Mecsek Gyöngyei
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Kulturális örökség hírek a nagyvilágból
Videójáték ismerteti meg a londoni British Museumot
A londoni British Museummal és annak teljes gyűjteményével gyarapodik a Minecraft-univerzum.
A projekt a Museum of the future (A jövő múzeuma) elnevezésű kezdeményezés része, amelynek célja, hogy
jobban megismertesse tevékenységét a fiatalabb nemzedékek tagjaival.

Az építkezés sem kezdődött még meg. A folyamat első lépéseként digitálisan megépítik a múzeum nagy
csarnokát és az épület homlokzatát. Az intézmény reményei szerint a munkálatok első fázisával október közepéig
sikerül végezni. A Minecraft egy nyílt világban játszódik, ahol a kreativitásukat használva a játékosoknak
lehetőségük van számtalan dolgot megépíteni apró építőkockákból.
Bővebben: http://turizmus.com/innovacio/videojatek-ismerteti-meg-a-londoni-british-museumot-1124748
Mozgalmas napokat él a megújult Diósgyőri Vár
A Diósgyőri Vár nemrég nyitotta meg újra kapuit és már az első alig egy hónapja alatt több tízezren voltak
kíváncsiak udvarára és termeire. Fejlesztése tovább folytatódik.
Az újjáépült várban ízes, archaikus de humoros stílusban megtartott vezetések során ismerheti meg a látogató a
vár történetét és a korabeli életmód sajátosságait. Az információkat interaktív touch info pultok egészítik ki.
A vár termeit rendezvények számára is szívesen bérbe adják, kétszintes, felszentelt kápolnája pedig esküvők
romantikus helyszíne lehet.
Közben elkezdődött a második ütem is, melynek keretében buszparkolókat alakítanak ki, a vár
szomszédságában pedig három oldalról lelátókkal körülvett, lovagi játékoknak és középkori vásári sokadalomnak
is helyet adó tér jön létre.
Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/mozgalmas-napokat-el-a-megujult-diosgyori-var-1124829
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Elkezdődött a füzéri vár rekonstrukciója
Megújul a füzéri vár, a több mint másfél milliárd forintba kerülő rekonstrukció megkezdését jelképező alapkövet
október 4-én helyezték el a középkori erődítmény kápolnájában. A mostani munka tartalmazza az úgynevezett
felső-vár részleges rekonstrukcióját, megújul a palotaszárny, a várkápolna és az alsó bástya.
Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/elkezdodott-a-fuzeri-var-rekonstrukcioja-1124941

Pályázati ajánló
Fotós7 programsorozat indul a Tisza-tónál
A Magyar Turizmus Zrt. Tisza-tavi Regionális Marketing Igazgatósága (RMI) összefogásban a Poroszló
Turizmusáért Egyesülettel, a Tisza-tavi Turizmus Fejlesztő Egyesülettel, valamint helyi szolgáltatókkal, egy teljes
hétig tartó, profi és hobbifotósoknak szóló programsorozatot indít október 11-től.
A témahét első eleme a Tisza-tavi Ökocentrum fotópályázata: a tavaly megrendezett fotósnap olyannyira
sikeresnek bizonyult, hogy idén már 1 hét áll az érdeklődők rendelkezésére, hogy pályázzanak azon a héten
készített képeikkel. Erről bővebben itt lehet olvasni: http://itthon.hu/tiszato/tisza-tavi-fotos7/-/article/kiveteleslehetoseg-a-fotosok-szamara-a-tisza-tonal-oktoberben
A cikk
1124925

bővebben:

http://turizmus.com/desztinaciomenedzsment/fotos7-programsorozat-indul-a-tisza-tonal-

Programajánló
Kodály Központ, Pécs:
- 2014.10.15. 19:00: A Kelemen Kvartett hangversenye
Első országos turnéján vendégeskedik Pécsett a Kelemen Kvartett
- 2014.10.18. 10:00: Még1esély!
A PFZ komolyzenével segít szociálisan rászorult embertársainkon.
- 2014.10.18. 18:00: Ínyencség és elegancia
Közreműködik hegedűn korosztályának egyik legtehetségesebb játékosa...
- 2014.10.20. 19:00: Budapest Bár – Lemezbemutató koncert
Kitűnő zenészek, fantasztikus előadók, nagyszerű dalok.
- 2014.10.24. 19:00: A Budapesti Tomkins Énekegyüttes Rachmaninov hangversenye
A Zeneszüret Fesztivál programja
- 2014.10.26. 18:00: Mesterbérlet koncert
A Budapesti Fesztiválzenekar koncertje
18.00 – Prológus
19.00 – Hangverseny
- 2014.10.28. 16:00: Babzsák I.
Csiri-biri játék a Babzsák sorozaton
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- 2014.10.31. 19:00: Requiem
A zene megrendítő ereje a Kodály Központ falai között
Bővebben: www.kodalykozpont.hu
Zsolnay Kulturális Negyed, Pécs
- 2014.10.15. 19:00: Elsa Valle Rumba Caliente Special (CUB+HU)
A latin zene és táncok szerelmeseinek a részvétel kötelező!
Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem
- 2014.10.15. 19:00: Janus Egyetemi Színház: Toldi – beavató színházi előadás
A Janus Egyetemi Színház darabja iskolásoknak és mindenki másnak
Helyszín: Zsolnay Negyed – Janus Egyetemi Színház
- 2014.10.17. 21:00: IRIE MAFFIA & MARY POPKIDS & STAS dj set
Az ország legjobb koncertzenekarainak egyike az őszi szezon legnagyobb koncertjére készül!
Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem
- 2014.10.18. 16:00: Szépenszóló Fütyöri
Bábelőadás gyerekeknek
A törökbálinti Álomzug Társulás vendégjátéka.
Helyszín: Zsolnay Negyed – Bóbita szabadtéri színpad
- 2014.10.20., 2014.10.21. 20:00: Janus Egyetemi Színház – Szöveg és Zene
Abszurd és reális... szöveg és zene
Helyszín: Zsolnay Negyed – Janus Egyetemi Színház
- 2014.10.22. 20:00: Az Atilla Fiai Társulat koncertje
Nemzeti rockoperáink élőben
Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem
- 2014.10.23-26: IX. Nemzetközi Egyetemi Színházi Fesztivál
Helyszín: Zsolnay Negyed – Janus Egyetemi Színház
- 2014.10.24. 19:00: Vizin táncház
horvát és makedón táncok – lélek és test is mozdul!
Helyszín: Zsolnay Negyed – Pécsi Galéria m21
- 2014.10.26. 19:00: Zsolnay Színház – Orlai Produkció: A csemegpultos naplója
Gerlóczy Máron népszerű regényének Orlai-színvonalú életrekelése a színpadon
Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem
- 2014.10.29. 18:00: Dumaszínház –Roast
Helyszín: Zsolnay Negyed – E78
- 2014.10.30. 20:00: Metronóm Jazz Klub: Bin-Jip
Az idén négyéves zenekar végre Pécsett
Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem
- 2014.10.31. 10:00: Töklámpás nap
Egész napos tökfaragásra várjuk a családokat!
Helyszín: Zsolnay Negyed – Bóbita Bábszínház
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-

2014.10.31. 21:00: Tudósok & Ef. Zámbó Happy Dead Band koncert
Underground a javából!
Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem

Bővebben: http://www.zsn.hu
Kikerics Erdészeti Erdei Iskola, Almamellék:
- 2014.10.23 (10:00-17:30) Dámbarcogás túra Bőszénfára, a szarvasfarmra
Indulás kisvasúttal Almamellékről Sasrétre, ahonnan gyalogtúra vezet Bőszénfára, a szarvasfarmra. A
farmon dámbarcogás hallgatása, séta az állatsimogatóban, az agancsgyűjtemény megtekintése, majd
gyalogtúra Sasrétre. Visszautazás Almamellékre kisvasúton. Ebédlehetőség a Zselicvad étteremben.
Részvételi díj: 500 Ft/fő, amely a vonatjegy árát és a szarvasfarm belépőjegyét nem tartalmazza.
(Kisvasúti jegy ára oda-vissza: felnőtt 1400 Ft, gyermek, nyugdíjas: 800 Ft.) Szálláslehetőség a Sasrét
Vendégházban. A programra előzetes jelentkezés szükséges.
- 2014.10.25 (17:30-21:00): Halloween járat - éjszakai szellemvasút
Indulás kisvasúttal Almamellékről Sasrétre, ahol rémes és veszélyes túra várja a bátrakat az éjszakai
erdőben. Azt követően főzetek és kotyvalékok kóstolása a Vendégházban, majd visszautazás
Almamellékre. Részvételi díj: 500 Ft/fő, amely a vonatjegy árát nem tartalmazza. (Kisvasúti jegy ára
oda-vissza: felnőtt 1400 Ft, gyermek, nyugdíjas: 800 Ft.) Szálláslehetőség a Sasrét Vendégházban. A
programra előzetes jelentkezés szükséges.
További információ: http://www.mecsekerdo.hu/, tura@mecsekerdo.hu
Ökopark, Bükkösd:
- 2014.10.25: Családi „Tökös” nap
További információ: http://www.okobukkosd.hu/, info@okobukkosd.hu
Katica Tanya, Patca:
- 2014.10.18 – 2014.10.19 (10:00-18:00) Mesterségek napja: fafaragás Gosztonyi Zoltán
népi iparművésszel, a Népművészet Mesterével
- 2014.10.25 - 2014.10.26 (10:00-18:00): Mesés napok
További információ: http://www.katicatanya.hu/
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Sziágyi Erdei Iskola, Sziágypuszta:
- 2014. október (egész hónapban): Dámbarcogás élménye a Sziágyi Erdei Iskola környékén
Az október hónapra jellemző dámbika barcogásának hallgatása a Sziágyi Erdei Iskola
környékén található magaslesekről. Vadgazdálkodási ismeretek átadása tantermi és terepi
körülmények között. A korlátozott létszám miatt előzetes jelentkezés szükséges! Részvételi díj:
450 Ft/fő
- 2014.10.27: A vadgazdálkodás alapjainak megismerése a Sziágyi Erdei Iskolában
A hivatásos vadász munkájának megismerése, trófea ismeret átadása vadászok előadásában.
A vadászható- és dúvadfajok felismerése. Vadászati módok megismerése. Vadvédelem,
vadetetés. A korlátozott létszám miatt előzetes jelentkezés szükséges! Részvételi díj: 850 Ft/fő
További információ: http://www.sziagyisuli.hu/, info@sziagyisuli.hu

