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Aug usztu si h írl evél
A Dél-Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter hírei
Orfűi Workshop
2014. augusztus 17-én Orfűn, a Panoráma Campingben tartotta meg Workshopját a Dél-Dunántúli
Örökségturisztikai Klaszter a DDOP-2.1.3/A-12-2012-0002 pályázat keretein belül, melynek témája a következő
volt: “A szellemi és kézműves hagyományaink az örökségturizmus szolgáltatában. Avagy hogyan tegyük
érdekessé, beszédessé népi örökségeinket a Z generáció számára”. Az előadó Dr. Minorics Tünde néprajzkutató
volt, aki a téma átbeszélése végén kézműves foglalkozásra invitálta a résztvevőket, akik kipróbálhatták a
nemezelést, a fonást és a mézeskalácskészítést is.
Fesztivál a reneszánsz jegyében
Leonardo Kolosszusa körüli reneszánsz körtánccal indul a III. Déli Kapu Folklórfesztivál a pécsi Széchenyi téren,
augusztus 17-én 18.30-kor . Az augusztus 20-ig tartó programsorozaton a régió tánccsoportjai mellett külföldi
vendégek is fellépnek.

A fesztivál teljes ideje alatt, így augusztus 20-án is nyitva tart a Leonardo-kiállítás, és vele együtt a Janus
Pannonius Múzeum három nagy állandó tárlata: a Csontváry-, a Vasarely- és a Zsolnay-kiállítás. A JPM többi
kiállítása augusztus 20-án nem látogatható.
Bővebben: http://www.baranyanet.hu/cikkek/fesztival-a-reneszansz-jegyeben--20650
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Isten hozott, kedves vendég! - 2014
Ezzel a címmel kerül megrendezésre Pécsen a Horvát együttesek 18. nemzetközi fesztiválja 2014.09.13-án.
Fellépők:
 Davor (HR)
 Dugi Otok (HR)
 Gorjani (HR)
 Posušje (BiH)
 Tanac (H)
 Tavankut (SRB)
 Varaždin (HR)
 Zadubravlje (HR)
Program:
 Kossuth tér - Széchenyi tér
o 14:30-15:00 Dudások és tamburások térzenéje
o 15:00-15:45 Felvonulás a Kossuth tértől

Székesegyház
o 16:00-17:00 Horvát nyelvű szentmise

Dóm tér
o 17:00-18:00 Rövid műsorok
o 19:00-21:00 Folklórműsor
o 21:00-24:00 Táncház, mulatság
ESŐHELYSZÍN: LEŐWEY GIMNÁZIUM
Rendezők és támogatók







Tanac Kulturális Egyesület
Nemzeti Kulturális Alap
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Pécsi Horvát Önkormányzat
Baranya Megyei Horvát Önkormányzat

Bővebben: http://www.tanac.hu/j25/index.php/hu/horvat-fesztival
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Szárnyas-fesztivál Vokányban:
Idén első ízben rendezik meg 2014. szeptember 27-én Vokányban a Szárnyas-fesztivál elnevezésű programot,
melyre várják a kézművesek jelentkezését. A szervezők bárkit szívesen látnak akár bemutató tartásra, akár
árusításra. Az alkotók egy nagy rendezvénysátorban kapnának helyet. Részletekről bővebb tájékoztatás:
Bálintné Eibel Izabella
20/973 9685
vokanyikszt@gmail.com
Megújul a pécsi vasútállomás
Az állomás épülete 1900-ban készült el Pfaff Ferenc tervei alapján. Most új címereket és az Indóház tér felöli
oldalon új korlátlábakat kap, melyeket a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. készít el. A felújítás örökségvédelmi
felügyelet mellett, restaurátorok bevonásával valósul meg. A műemlékvédelmi dokumentációban Zsolnaygyártmányként szereplő James Watt és George Stephenson arcképeket is restaurálják. A vasútállomás
homlokzati elemei jó állapotban vannak, csak néhányat kell majd pótolni a munkálatok során.
Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/megujul-a-pecsi-vasutallomas1124027?utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=Rekordrem%C
3%A9nyekkel+indul+a+Sziget+|+Az+Etihad+befektet+az+Alitali%C3%A1ba&utm_source=http%3A%2F%2Fturiz
mus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=Rekordrem%C3%A9nyekkel+indul+a+Sziget+|+Az+Etihad+
befektet+az+Alitali%C3%A1ba

Kulturális örökség hírek a nagyvilágból
Négy műemlék újul meg az MNV pályázatán
A acsai Prónay-kastély, a somogysárdi Somssich-kastély, a bozsoki Batthyány- kastély, valamint a Füzéri vár
rekonstruálása kezdődik meg hamarosan a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által meghirdetett keretközbeszerzési pályázat keretein belül. További 2 közbeszerzési eljárás még folyamatban van és a sikertelen
pályázók is újra visszakerülhetnek a pályázható munkák körébe.
Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/negy-muemlek-ujul-meg-az-mnv-palyazatan1123949?utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=P%C3%A1ly%
C3%A1zat+az+%C3%81llatkert+b%C5%91v%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9re%E2%94%82Elfogytak+a+Szigetb%C3%A9rletek&utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=P%C3
%A1ly%C3%A1zat+az+%C3%81llatkert+b%C5%91v%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9re%E2%94%82Elfogytak+a+
Sziget-b%C3%A9rletek
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Újjászületett a római Colosseum első öt árkádsora

Az ókori amfiteátrum helyreállításának első fázisa sikeresen lezárult. Öt árkádsor nyerte vissza eredeti
fényét és színét a Colosseum külső homlokzatán. A restaurálás tavaly októberben kezdődött el és július
20-án ért véget. További napokat vett igénybe az állványok eltávolítása.

Bővebben: http://turizmus.com/utaztatas/ujjaszuletett-a-romai-colosseum-elso-ot-arkadsora1123887?utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=Az+%C3%BCz
letemberek+fel%C3%A9+fordul+az+Airbnb+%E2%94%82Ilyen+lesz+a+Pusk%C3%A1s+stadion&utm_source=ht
tp%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=Az+%C3%BCzletemberek+fel%C3%A9
+fordul+az+Airbnb+%E2%94%82Ilyen+lesz+a+Pusk%C3%A1s+stadion
Lautrec Budapesten és Albiban
2014. augusztus 25-ig még látogatható Budapesten, a Szépművészeti Múzeumban a nagy sikerű Lautrec
kiállítás. A kiállítás létrejöttéhez szükséges volt az együttműködés a festő szülővárosával, Albival és az ott
található Toulouse-Lautrec Múzeummal.
Bővebben: http://turizmus.com/fokusz/lautrec-budapesten-es-albiban1123920?utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=31milli%C3%B
3an+tavaly+f%C3%BCrd%C5%91kben%E2%94%82Akv%C3%A1riumh%C3%A1z+a+Velenceit%C3%B3n%C3%A1l&utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=3
1milli%C3%B3an+tavaly+f%C3%BCrd%C5%91kben%E2%94%82Akv%C3%A1riumh%C3%A1z+a+Velencei t%C3%B3n%C3%A1l
Koszorúzással egybekötött emlékünnepség a mohácsi csata 488. évfordulója alkalmából
A mohácsi csata évfordulóján, 2014. augusztus 29-én 17.00 órai kezdettel megemlékező ünnepséget és
koszorúzást tartanak a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Az ünnepségen emlékező beszédek hangzanak el,
köztiszteletben álló méltóságok mondják el gondolataikat a mohácsi csata kapcsán.
Bővebb információ:
7785 Mohács-Sátorhely, Tel.: 69/382-130, 20/918-2779.
E-mail: info@mohacsiemlekhely.hu Honlap: www.mohacsiemlekhely.hu
Bővebben: http://www.ddnp.hu/index.php?pg=news_111_2221
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Pályázati ajánló
A csíkszeredai Prisma fotóklub ifjúsági fotópályázata
II. Ifjúsági fotópályázat / Határidő: 2014. október 19.
A Csíkszeredai Prisma fotóklub, Hargita Megye Tanácsának támogatásával, második alkalommal hirdeti meg
Ifjúsági fotópályázatát.
A szervezők olyan fotók beküldését várják, amelyek valamely irodalmi mű, regény, lírai költemény illusztrálásai
vagy valamely irodalmi mű ébresztette gondolatot ábrázolnak, illetve a pályázók életterének, környezetének képi
megjelenítései.
A pályázatra benevezhetnek a Kárpát-medence területén élő fiatal alkotók 27 éves korhatárig. Elfogadjuk a
benevezést azoktól az alkotóktól, akik a beküldési határidő előtt még nem töltötték be a 27. életévüket.
A fotópályázattal kapcsolatosan további információk kérhetők Szabó Attilától a prismaclub@gmail.com címen,
valamint Czire Alpártól a czirealpar@yahoo.com és Péter Izabellától a zsombory@yahoo.com e-mailcímeken.
Bővebben: http://palyazatmenedzser.hu/2014/08/08/ifjusagi-fotopalyazat-irodalmi-muvekhez-vagy-a-palyazokeletterehez-kapcsolodo-fotok-bekuldesere/
Pályázati felhívás - Ló és lovas a magyar történelemben
A Rákóczi Szövetség és Bábolnai Helyi Szervezete pályázatot hirdet magyarországi és határon túli
középiskolások, valamint főiskolások, egyetemisták és doktorandusz hallgatók számára a Bábolnai Nemzeti
Ménesbirtok alapításának 225. évfordulója és az I. világháború centenáriumának alkalmából, azzal a céllal, hogy
minél több fiatal kerülhessen közelebbi kapcsolatba – önálló alkotó- vagy kutatómunkával – a lovas és huszár
hagyományokkal, a ló- és ember kapcsolatának történetével.
Pályázni lehet:
- irodalmi művel (vers, vagy próza)
- történelmi esszével, tanulmánnyal
- illetve egyéb szabadon választott műfajban elkészített pályamunkával.
A Rákóczi Szövetség a pályázó fiatalokra bízza, hogy milyen módon közelíti meg a pályamunka a kiírás témájá t!
Beküldési határidő: 2014. szeptember 10.
Bővebben: http://www.rakocziszovetseg.org/

Dél-Dunántúl i Ö rök ség tu ris zt ikai Kla s zter
7625 Péc s , Vinc e u . 9 /2 .
T el.: 72 /210 -446 I +36 3 0/9 13-7 095
fri edwald k ft @gm ail .c om

Programajánló
Programajánló
Zsolnay Kulturális Negyed, Pécs
- 2014.08.17. 18:00: Nyáresti térzenék a Zsolnay Negyedben -Pécsi és baranyai fúvósegyüttesek
koncertsorozata (Bóbita Bábszínház szabadtéri színpad)
- 2014.08.20. 19:00: Zsolnay Táncházak – nyári táncházsorozat: Magyar táncház - Kárpát-medencei
népcsoportok és más népek, nemzetiségek táncházi sorozata
- 2014.08.22. 18:00: Az ének iskolája a Szamárfül Fesztiválon! - Az ének iskolája kisdiákjai Pécsett
koncerteznek a Pirogránit udvarban.
- 2014.08.30. 21:00: Robson Nogueira Trio (BR–HU) - Brazil hangulat, soul, funk, jazz! (Pirogránit udvar)
2014.08.22-24: Szamárfül fesztivál:
SANYI CSACSI ÉS BARÁTAI – JÁTÉK, ZENE ÉS SPORT A KÖZÉPPONTBAN
Idén is ingyenes családi fesztivállal zárja a Zsolnay Kulturális Negyed a nyarat. A főszereplő ismét a játék: Pécs
kulturális városrésze óriási játszóházzá változik, ahol a kézműves foglalkozások és sportprogramok mellett zenés
és színházi előadásokra is ellátogathatnak Sanyi csacsi barátai. A fesztivál előestéjén, augusztus 22-én pedig a
TV2 Ének Iskolája című népszerű tehetségkutató programjának gyereksztárjai és Szandi lesznek a fesztivál
vendégei.
Bővebb információ: http://www.szamarfulfesztival.hu/
Bővebben: http://www.zsn.hu
Kikerics Erdészeti Erdei Iskola, Almamellék
- 2014.08.19 (17:00-24:00): Csillagos égbolt túra
17:00-kor indulás Almamellékről kisvasúttal Sasrétre. A túra során lehetőség nyílik távcsővel a csillagos égbolt,
az állatövi jegyek megfigyelésére, Európa egyik legkisebb fényszennyezettségű területén. Éjszakai szakvezeté s
csillagász kíséretével. 23:30 Várható visszaindulás Almamellékre kisvasúttal. 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: turizmus@mecsekerdo.hu. A programra előzetes jelentkezés
szükséges.
- 2014.08.24 (10:00-16:30): Méhek-darazsak túra
Bemutatón a látogatók megismerhetik a méhek, méhészek dolgos munkáját, betekintést nyerhetnek a
mézkészítés világába. A program során lehetőség van különböző mézfajták kóstolására és vásárlására is.10:00 kor indulás kisvasúttal Almamellékről Sasrétre, ahol May Gábor, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület
Baranya megyei szaktanácsadója tart előadást. 14:00 vagy 16:00 órakor visszautazás kisvasúttal Almamellékre.
Ebédlehetőség a Sasrét Vendégházban a’la carte vagy 1000 Ft/fő egytálétel. Részvételi díj: 500 Ft/fő, amely a
vonatjegy árát nem tartalmazza. A programra előzetes jelentkezés szükséges.
További információ: http://www.mecsekerdo.hu/, tura@mecsekerdo.hu
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Lovastanya Vendégház, Gyűrűfű:
- 2014.08.23: Szent László ösvényén
Az erdei iskolától induló tanösvény 3 km hosszan mutatja be a jelenlegi és a régi falut, a környék élővilágát és az
ökológiai lábnyomunk növekedésének okait. A résztvevők munkafüzettel járják körbe az ösvényt, és menet
közben tájékozódási feladatokat oldanak meg. A túra néhol meredek szakaszokkal tarkított. A programot
legalább 10 részvevő esetén indítják. Előzetes bejelentkezés előtte 3 nappal szükséges! A túra időtartama: 2 óra.
Részvételi díj: 300 Ft/fő
További információ: www.gyurufu.hu/lovastanya
Katica Tanya, Patca:
- 2 014 .08 .23 - 2 014 .08 .24 : Ka tic a nap ok : P rogr am ok : d ióhéj ka tic a, ka tic a -s zél fo rgó
kés zí té s ; arc f es té s; sé takoc s iká zás a ho rdóu tá nfu tó val ; haj í tógé ppel lö vés ; k en yé r - , é s
langallód agas zt ás ; k isáll at sim oga tás ; tehén fe jés ; sö té te dés kor : tü zesgol yó haj í tá s. . .
Gas ztro nóm iai ajánla t : bu rgon yale ves , Ká rpá ti bo r za sk a, ri zs fel fúj t .
T ovábbi in fo rm ác ió: h tt p: / /ww w. ka tic at an ya .h u/

