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Júniusi hírlevél
A Dél-Dunántúli Örökség Klaszter hírei
Véget ért a POSZT
A 14. Pécsi Országos Színházi Találkozó június 5. és 14. között a színházi előadások mellett
kiállításokkal, koncertekkel, gyerekprogramokkal és szakmai rendezvényekkel várta a látogatókat. Az
off-programok 35 helyszínen 187 rendezvényt kínáltak.
A szombaton véget ért fesztivál versenyprogramjában 13 versenyprodukció szerepelt, melyeket
Császár Angela Jászai Mari-díjas színművész, Érdemes Művész és Sándor L. István színházi kritikus,
az Ellenfény című tánc- és színházművészeti folyóirat főszerkesztője választott ki az általuk legjobbnak
ítélt produkciókat a 2013. március 1. és 2014. február 28. között bemutatott hazai és határon túli
magyar színházi előadások közül.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a tíznapos fesztivál mintegy 50 ezer látogatót vonzott, ebből
mintegy nyolcezren láthatták a versenyprogram előadásait, de a szervezők pontos idei adatokkal csak
később szolgálnak.
A díjazottakról bővebben: >>>
Új szerb ortodox kápolna épül Pécsett
2014.05.27-én, kedden helyezték el az
alapkövét az új szerb ortodox kápolnának, mely
egy éven belül készül majd el Pécsen. A
rendezvényen részt vett Pantelic Lukijan, a
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye püspöke,
Latorcai Csaba helyettes államtitkár és Páva
Zsolt
polgármester
a
baranyai
megyeszékhelyen.
Csaknem kilencvenmillió forint áll a
rendelkezésre főleg uniós forrásokból. A
baranyai megyeszékhely belvárosában, a régi
imaház udvarában kezdték meg az új szerb
ortodox kápolna és harangtorony építését és
egy új kiállítási helyszín létrehozását.
Bővebben: >>>
Megújulnak az egyházmegyei épületek
Az év végére befejeződnek a Pécsi Egyházmegye kezelésében lévő belvárosi épületek uniós forrásból
finanszírozott másfél milliárd forintos felújítási munkálatai. A pályázatból megszépül a püspöki palota és
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udvara, a székesegyház, Gázi Kászim pasa dzsámija, a Csontváry Múzeum épülete, a püspöki magtár
épülete, a Martyn-ház és a Képtalan utcai zarándokszállás épülete.
A turizmus fellendülésének elérésére új vendéglátóhelyek és ajándékboltok nyílnak az egyházi értékek
környezetében, valamint egy új rendezvénytermet is kialakítanak. A tájékozódást információs pontok
segítik majd, a gyerekeket külön foglalkoztató műhely várja, a fogyatékkal élők számára pedig az
épületeket akadálymentesítik.
Bővebben: >>>
A pécsi Leonardo-kiállítás sikeres, de nem nyereséges
Sokakat vonz a Leonardo kiállítás, azonban időarányosan ez nem éri el a nyereségesség határát
jelentő számot. Ugyanakkor más kiállítások népszerűsége nőtt, mert a kiállítás megtekintői más
múzeumokat is meglátogatnak. Június 5-ig 20 ezren voltak kíváncsiak a tárlatra, a pünkösdi
hosszúhétvége is sokakat vonzott. Ez felfelé kerekítve átlagosan napi 400 látogatót jelent, ami alig több,
mint a fele a legalább 727 fős kívánt átlagos látogatószámnak. A kiállítás több mint 210 milliós ára akkor
jön vissza, ha 120 ezren váltanak jegyet. Az esetleges veszteséget a pécsi önkormányzat fizeti.
Bővebben: >>>

Kulturális örökség hírek a nagyvilágból
A magyar kopjafás temetők világörökséggé nyilvánítását kezdeményezik
A világörökség részévé szeretnék nyilváníttatni a nemzetközi temetkezési kultúrával foglalkozó
világszervezet (FIAT-IFTA) a magyar kopjafejfás temetőket. A szervezet közgyűlése a németországi
Düsseldorfban megtartott ülésén döntött erről illetve arról, hogyy a FIAT-IFTA elnöksége levélben keresi
meg az UNESCO világörökségi testületét és a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottságát a magyar
kopjafejfás temetőket világörökséggé nyilvánítása érdekében - ismertette a részleteket az OTEI elnöke,
Horváth József.
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Bővebben: >>>
Impozáns kincstár nyílik Gyöngyösön
2014. július 1-étől várja az érdeklődőket az Almásy család egykori palotájában a Szent Bertalan-templom
Kincstára és látogatható restaurátor-műhelyei. A projekt európai uniós társfinanszírozással, 275 millió forint
összköltséggel valósult meg. Ez az egyedi és a vallási turizmus különleges bemutatója Gyöngyös és az Északmagyarországi Régió új turisztikai attrakciója lesz, hiszen az Esztergomban található Főszékesegyházi kincstár
után hazánk második leggazdagabb gyűjteménye lesz.
A gyöngyösi kincstárban kiállított 43 ötvösmű, közte 12 középkori, illetve reneszánsz liturgikus tárgy, mind
számszerűségükben, mind műtörténeti értékük miatt igen értékesek és jelentősek.
Bővebben: >>>
Matyó padló a metróaluljárókban
Újszerű marketingeszközt vetettelk be Mezőkövesd
népszerűsítésére az egyik fő turisztikai küldőterületen,
Budapesten.
A fővárosi metró 4 frekventált, igen nagy forgalmú
állomásán (Deák tér, Nyugati pu., Corvin negyed, Árpádhíd) 3-3 db 120x85 cm-es padlómatrica kelti fel a
figyelmet egész június hónapban. A reklámhoz feltűnő
tárgyat kellett választani, mely a nagy zsúfoltság és
nyüzsgés közben is felhívja magára a figyelmet, így egy
matyó terítőre esett a választás. A felirat a város weboldalát hirdeti, melyen a látogatók naprakész turisztikai
információkat is találnak.
Bővebben: >>>
Negyven helyszínről határoz az UNESCO Világörökség Bizottsága
Negyven új kulturális, természeti és vegyes helyszín kérelmét vizsgálja az UNESCO világörökségi listájára való
felkerülésre az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének illetékes bizottsága a 2014. június
15-én kezdődő és június 25-ig tartó katari tanácskozásán.
A negyven javasolt helyszín közül kilenc természeti, kettő vegyes, 28 kulturális. Negyvenedikként palesztin
kérésre sürgősséggel tárgyalják Battir falu világörökséggé nyilvánítását. A Jeruzsálemtől délre fekvő település a
római korból fennmaradt földművelési rendszere révén ismert.
A természeti helyszínek közül jó eséllyel világörökséggé nyilvánítják az Okavango deltáját Botswanában, a
Stevns Klint meredek tengerpartot Dánia Sjaelland szigetén, a Nagy Himalája Nemzeti Parkot Indiában, a Fülöpszigeteki

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

A UNESCO világörökségi listáján jelenleg 981 kulturális és természeti nevezetesség van. Ezek közül 44-et köztük a szíriai helyszíneket, valamint a betlehemi Születés templomát - veszélyeztetettként tartanak nyilván.
(http://whc.unesco.org/en/news/1130)
Bővebben: >>>

Pályázati ajánló
VIII. Színházi befogadói pályázat
2014. június 6-án, nyolcadik alkalommal hirdeti meg színházi befogadói pályázatát a Bakelit Multi Art
Center, aktuálisan a 2014/2015-ös színházi évadra; független, alternatív, illetve struktúrával nem
rendelkező hazai és határon túli társulatok számára bemutatott előadásaik továbbjátszására, valamint
premier előadásokra lehet pályázni. Műfaji meghatározás nincs.
Beküldési határidő: 2014. július 15. (éjfél)
A pályázat részletei: >>>

Programajánló
Kodály Központ – Pécs programjai:
-

2014.06.20, 19.00: Pannon Filharmonikusok: Várdai István, a cselló mestere
Várdai István első nagyzenekari lemezének bemutatókoncertje és élő lemezfelvétele
2014.06.24, 19.00 Pannon Filharmonikusok: Mesterek és Tanítványaik
A jövő tehetségei a Kodály Központban

Bővebb információ: http://www.kodalykozpont.hu/

Zsolnay Kulturális Negyed, Pécs:
-

14.06.18, 19.00: PIROGRÁNIT JAZZ UDVAR – David Yengibarjan Trio koncertje
A virtuóz harmonikás hangulatos nyáresti koncertje
2014.06.22, 18.00 illetve 2014.06.29 18.00: Nyáresti térzenék a Zsolnay Negyedben
Pécsi és baranyai fúvósegyüttesek koncertsorozata a Bóbita Bábszínház szabadtéri színpadán
2014.06.26. 21.00: PIROGRÁNIT JAZZ UDVAR – Pátkai Rozina Quintet
Hazai csapat autentikus latin és bossa zenével várja az érdeklődőket a Pirogránit udvar
jazzestjére

Bővebben: http://www.zsn.hu
Kikerics Erdészeti Iskola, Almamellék:
-

Szent Iván éji vonatozás, csillagos égbolt túra
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Időpont: 2014.06.23 (16:30-23:00)
Helyszín: Kikerics Erdészeti Erdei Iskola, Mecsekerdő Zrt., Almamellék
16:30 Indulás Almamellékről kisvasúttal Sasrétre. A túra során lehetőség nyílik távcsővel a
csillagos égbolt, az állatövi jegyek megfigyelésére, Európa egyik legkisebb
fényszennyezettségű területén. Éjszakai szakvezetés csillagász kíséretével. 23:00 Várható
visszaindulás kisvasúttal Almamellékre. Vacsoralehetőség a Sasrét Vendégházban a’la carte
vagy 1000 Ft/fő egytálétel. Részvételi díj: felnőtt 800 Ft/fő, 18 éves korig 600 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
Katica Tanya, Patca:
- „Legyél környezettudatos” hétvége
Időpont: 2014.06.21 - 2014.06.22 (10:00-18:00)
- Gabona napok
Időpont: 2014.06.28 - 2014.06.29 (10:00-18:00)
Bővebben: www.katicatanya.hu
Gyűrűfű, Lovastanya Vendégház:
-

Nem boszorkányság - gyógyítás növényekkel
Időpont: 2014.06.21 (10:00-11:00)
A programot legalább 10 részvevő esetén indítják. Előzetes bejelentkezés előtte 3 nappal
szükséges! Részvételi díj: 200 Ft/fő.
További információ: http://www.gyurufu.hu/lovastanya/

Báta:
- Két keréken Bátára
Időpont: 2014.06.21 (10:00-18:00)
További információ: Háder Krisztina, haderk@freemail.hu, 30/936-9772

