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Márciusi hírlevél
A Dél-Dunántúli Örökség Klaszter hírei
Leonardo da Vinci találmányaiból nyílik kiállítás Pécsen
Leonardo da Vinci majdnem száz mérethű találmányát mutatják be a pécsi Janus Pannonius
Múzeumban. Hogy minél többen látogassák a kiállításokat, figyelemfelkeltésül egy 8,5 méter magas
lószobor kerül felállításra a Széchenyi téren. Páva Zsolt, Pécs polgármestere egy sajtótájékoztatón
mondta el, hogy a városi kezelésben lévő múzeum szervezi a Leonardo lángelméje, Leonardo
automobilja és a Sforza ló című kiállítást. Az anyag a Martyn Ferenc Múzeumban és a Magyar Modern
Képtárban várja majd a látogatókat április 15. és szeptember 30. között..
Bővebben: http://www.baranyanet.hu/cikkek/leonardo-da-vinci-talalmanyaibol-nyilik-kiallitas-pecsen19793
Hatalmas volt az érdeklődés a Mohácsi Busójáráson
A mohácsi busójárás programja már évek óta nagy népszerűségnek örvend mind a hazai , mind a
külföldi turisták körében. Idén a kiemelt rendezvények - hasonlóan az elmúlt évhez - 70-80 ezer
látogatót vonzottak. A parkolók zsúfolásig megteltek, mozdulni is alig lehetett, ez mégsem rettentette el
azokat, akik látni akarták a hagyományos álarcba bújt busók felvonulását. Idén két tiszteletbeli busót
avattak: Áder János köztársasági elnököt és Szekó Józsefet, Mohács polgármesterét.

Bővebben:
http://turizmus.com/programok/hatalmas-volt-az-erdeklodes-a-mohacsi-busojarason1120903?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%20nap
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ilapja,2014/42.&utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=em
ail&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%20napilapja,%202014/42.

Megújul a kertvárosi református templom
Az Értékes Pécs projekt keretén belül több egyházi épületet újítanak fel és próbálnak még vonzóbbá
tenni a turisták számára. Ennek keretében belül készült el a református templom mennyezetének
fakazettás díszítése, hamarosan pedig új orgonát helyeznek el benne.

Részletesen: http://www.baranyanet.hu/cikkek/megujul-a-kertvarosi-reformatus-templom-19820
Megújult a baranyai levéltár kutatóterme
Megújult a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárának kutatóterme, a modern
számítástechnikai eszközökkel is felszerelt helyiséget február 27-én adták át Pécsett.
A Rét utcai épület kutatórészlegének rekonstrukciója 43 millió forintba került, a pénzből olyan új
szervert, digitális vitrineket, munkaállomásokat helyeztek üzembe, amelyek a digitális tartalmak
elérésével gyorsabb, élvezetesebb munkát és tanulást tesznek lehetővé az érdeklődők számára.
A Magyar Nemzeti Levéltár több mint 300 kilométernyi iratanyagot őriz, melyeknek digitalizálása
folyamatosan zajlik.
Bővebben: http://www.baranyanet.hu/cikkek/megujult-a-baranyai-leveltar-kutatoterme-19777
Március 21-től látogathatók hazánk első egyetemének feltárt emlékei
Magyarország első egyetemét Pécsett alapították meg. Ennek oka, hogy az V. Orbán pápa által kiadott
pápai bulla szerint Pécs a tudomány művelésére különösen alkalmas. Az ásatási munkálatok 1985-ben
kezdődtek meg. Az egykori universitas épületmaradványai a pécsi Székesegyház mögött találhatóak. A
Középkori Egyetemet 2014. március 21-től tekinthetik meg csoportosan az érdeklődők.
Bővebben: http://www.kozepkoriegyetem.hu/
Májustól vár az Élményvár Pécsváradon
Folyik a pécsváradi vár közel 300 milliós felújítása, melynek célja egy különleges, bencés
élményközpont létrehozása. A beruházásra a pénzt az „Élmény vár Szent István és a bencések
korában a Pécsváradi Élményvárban"című projekttel nyerték el, mely tavaly ősszel vette kezdetét és
többek között kialakításra kerül egy zarándokszoba, egy sókamra és egy illatkamra is, valamint nagy
hangsúlyt fektetnek az akadálymentesítésre.
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Bővebben:
http://turizmus.com/ujdonsag/majustol-var-az-elmenyvar-pecsvaradon1120901?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%20nap
ilapja,2014/42.&utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%
20napilapja,%202014/42.

Kulturális örökség hírek a nagyvilágból
Milliárdos fejlesztések Debrecenben
Több mint 20 milliárd forint jut idén Debrecenben turisztikai fejlesztésekre. A beruházások egyik fő
helyszíne a Nagyerdő, ahol komplex termálfürdő- és gyógyhelyfejlesztés, gyógyszálló felújítás, valamint
a Nagyerdei stadion rekonstrukciója zajlik.
A Debreceni Egyetem Botanikus kertjében Tudományos Élménypark létesül, ahol a látogatók
megismerkedhetnek régi és új tudományokkal, mint például a csillagászat, a botanika vagy a fizikarobotika. A gyerekeknek pedig a Kerekerdő Élménypark létrehozásával szeretnének új élményszerzési
lehetőséget biztosítani.
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Bővebb
információ:
http://turizmus.com/ujdonsag/milliardos-fejlesztesek-debrecenben1120890?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%20nap
ilapja,2014/42.&utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%
20napilapja,%202014/42.

Helytörténeti múzeumot és irodalmi házat alapít Tihany
A gyűjtést a helytörténeti tárgyakkal folytatja az önkormányzat. A helytörténeti múzeum a település
frekventált helyén lesz, de eddig még nem választották ki az épületet..
Az irodalmi ház helyszíne már megvan. Egy 1900-as évek elején épült műemléki ház lesz, amelyet
Illyés Gyula adományából vásárolt a település. Az irodalmi ház létrehozásában az önkormányzat Illyés
Máriával, Illyés Gyula lányával működik együtt.
Bővebben:
http://turizmus.com/ujdonsag/helytorteneti-muzeumot-es-irodalmi-hazat-alapit-tihany1120904?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%20nap
ilapja,2014/43.&utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%
20napilapja,%202014/43.

Pályázati ajánló
A közművelődés és népművészet 2014. évi szakmai tevékenységének támogatása
A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet Kollégiuma pályázatot hirdet megyei,
országos, és nemzetközi hatókörű közművelődési és népművészeti nagyrendezvények, kiállítások,
fesztiválok, valamint szakmai konferenciák megrendezésének támogatására. Határidő: 2014. április 21.
Részletek: http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/kozmuvelodes-nepmuveszet_140421#1
Közgyűjtemények Kollégiuma nyílt pályázata levéltárak, könyvtárak, múzeumok részére a kultúra
terjesztésében vállalt feladataik támogatására
A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma pályázatot hirdet múzeumi időszaki kiállítások,
tematikus, legalább két hónapig nyitva tartó kiállítások, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiadványok és
pedagógiai programok támogatására. Határidő: 2014. március 27.
Részletek: http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/kozgyujtemenyek_140327#1

Programajánló
Kodály Központ – Pécs programjai:
2014. március 25. 16 óra: Pannon Filharmonikusok: Babzsák VII.

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

2014. március 27. 19 óra: Pannon Filharmonikusok: CIMBALOM & GERSHWIN
2014. március 29. 15:30 és 17 óra: Pannon Filharmonikusok: Csigaház VII. – Lélekből faragva
2014. március 30. 19 óra: Budapesti Fesztiválzenekar
Bővebb információ: http://www.kodalykozpont.hu/
Zsolnay Negyed:
- 2014.03.14. és 2014.03.16. Kínai Napok a Zsolnay Negyedben: A kínai résztvevők Sanghajból
érkeznek a pécsi közönséghez, kifejezetten erre az alkalomra.
- 2014.03.16. 16.00: Az Alma zenekar koncertje E78 Koncertterem
A gyerekek örömére az almaszeletek ismét a Zsolnay Negyedben zenélnek!
- 2014.03.17. 15.30: Csongor és Tünde – Janus Egyetemi Színház
- 2014.03.18. 18.00: Dumaszínház: A stand up est vendégei Beliczai Balázs és Kiss Ádám.
Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem
- 2014.03.19. 19:00: Csongor és Tünde – Janus Egyetemi Színház
- 2014. márc. 20. 20:00: METRONÓM JAZZ KLUB: Juhász Márton – Euro-African Playground
Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem
- 2014. márc. 22. 19:00: Karamazov – Janus Egyetemi Színház
Bővebb információ: http://www.zsolnaynegyed.hu/zskn_programok/osszes
Katica Tanya, Patca:
- 2014.03.22-23: Mesterségek napja: agyagozás - Jeles napok 2014
Buni Gabriella vezetésével korongozni lehet, illetve agyagfigurákat készíteni.
- 2014. március 29-30: Tavaszváró napok - Jeles napok 2014
Programok: papírhóvirág, tavaszfa, tavaszi dísz, ismerd meg költöző madarainkat!
Bővebben: www.katicatanya.hu
Bükkösdi Ökopark:
- 2014. március 15.: Forradalmi tavasznyitó a bükkösdi Ökoparkban
Bővebb információ: www.okobukkosd.hu

