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Októberi hírlevél
A Dél-Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter hírei
Workshopot tartunk 2014.11.05-én
A soron következő benchmarking klub témája: Megemlékezés a 100 éves magyar animációról.
Brainstorming - animációs műhely létrehozásához. Előadó: Lehőczné Kardos Andrea, moderátor:
Major Zoltán. Minden érdeklődőt szeretettel várunk 16 órától „A Pécsi Animáció Története” kiállításra
(Pécs, Király u. 24.) A programra az érkezés egyénileg történik, a részvétel díjtalan.
A workshop a DDOP.2.1.3/A-12-2012-0002 kódszámú projekt keretében valósul meg.
Konferencia
Dél-Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter és a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás
Fejlesztési Kar szervezésében kerül megrendezésre „Az oktatás szerepe az örökségi értékek hasznosításában”
című konferenciára. A részletes program: http://www.kulturizmus.hu/20141104/nemzetkozi-oroksegturisztikaikonferenciat-szervezunk-pecsett
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 a DDOP.2.1.3/A-12-2012-0002 kódszámú projekt keretében valósul meg.

Benchmarking Klub 2014.10.15
Az érdeklődőket Kardos Andrea, a Total Art Egyesület elnöke és Kling László, a PTE BTK Vizuális
Kultúra Tanszékének oktatója avatta be a rajzfilmkészítés rejtelmeibe. Az előadás címe: “A
hagyományos rajzfilmkészítés csodálatos világa”. Az érdeklődők megismerkedhettek az animáció
fogalmával és műfajaival, a gyártás folyamatával, és megtekinthettek néhány Pécsi Stúdióban készült a
rövidfilmet. A jelenlévők az előadás alatt és után finom borokat kóstolhattak a WineSpiration jóvoltából.
A Benchmarking Klub a DDOP.2.1.3/A-12-2012-0002 kódszámú projekt keretében valósult meg.
A Busóudvar november 1-én átáll a téli nyitvatartásra!
Busóudvar téli nyitvatartása (november 1-től): Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 8.00-16.00-ig Szombat-Vasárnap:
9.00-16.00-ig Interaktív kiállítással, látványműhelyekkel várjuk az idelátogató érdeklődőket!
Bővebb információ:
Tel.: +36 20/222-93-39
E-mail: busoudvar@gmail.com
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Örökségkalendárium
A Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség DDOP-2.1.3/A-12-2012-0007 azonosító számú „Vidéki
örökség útjai” című pályázatán belül összeállításra került egy kalendárium, melyben az adott naphoz tartozó népi
hagyományokról, megfigyelésekről, ünnepekről, rendezvényekről, hagyományos ételekről nyújt információt az
érdeklődőknek a dél-dunántúli régióból. A kalendárium elérhető a www.baranyavidek.hu weboldalon.
A következő jellegzetes esemény a november 11-éhez kapcsolódó Márton-nap, melyről bővebb információ az
alábbi linken található: http://www.baranyavidek.hu/event/marton-szent-marton-316-397.

FELHÍVÁS!!!
A Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület gyűjtést szervez a Sombereki út torkolatánál lévő
(Csele patak melletti) évszázados kőkereszt megmentése érdekében. A kereszt környezete intenzíven
süllyed, emiatt az egész építmény megrogyott, s dőlni kezdett. A homokkő az elmúlt évtizedek alatt
jelentősen károsodott. A Városvédők a kereszt felújítása, új alapokra helyezése mellett döntöttek.
A Települési Értéktárban szereplő patinás útikereszt felújítása 300.000 Forintba kerül, melyet még nem
sikerült teljes egészében előteremtenie az Egyesületnek.
Kérjük,hogy aki úgy gondolja, szívesen támogatná városunk ezen értékének rekonstrukcióját, az
támogatását juttassa el az Egyesületnek a Busóudvarban dolgozó munkatársain keresztül, vagy utalja
a szervezet 50400151-11005487-es bankszámlaszámára.
Adományaikat köszönjük!
Bővebben: http://www.mohacs.hu/hu/hirek/felhivas.html
Települési Értéktár Bizottság megalakulása
A Mohácsi Városvédő Egyesület szervezésében megalakításra került a Települési Értéktár Bizottság. A Bizottság
célja a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének
és gondozásának elősegítése. A hungarikum olyan értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző
tulajdonságával,egyediségével, a magyarság eredményeként,kiemelt értékként tartanak számon, védett
természeti érték, vagy kiváló nemzeti érték; nemzeti érték a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához,
tudáshoz, hagyományokhoz, élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme során megőrzött minden szellemi és
anyagi,természeti, közösségi érték vagy termék, amely hazai szempontból meghatározó jelentőségű, hozzájárul
új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának megerősítéséhez.
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Szeretnénk a Mohács és környékén élők segítségét kérni abban, hogy minél szélesebb körben fedezzük fel
rejtett értékeinket legyen az akár épített (pl. ház, kapu, emlékmű), természeti örökség (vidékre jellemző növény),
tárgyi emlék(agyagedény), akár hosszú évek során kialakult népszokás. Várjuk azokat az ajánlásokat, amelyeket
felkutatva, összegyűjtve a Megyei Értéktár felé továbbíthatunk.
Információ, elérhetőség:
Tel.:+3620/222-93-39
E-mail: mohacsertektar@gmail.com
Cím: 7700 Mohács, Eötvös u. 17-19., Busóudvar
Honlap: www.kutyamenhely.hu
Bővebben: http://www.mohacs.hu/hu/hirek/telepulesi-ertektar-bizottsag-letrehozasa.html

Kulturális örökség hírek a nagyvilágból
Befejeződött a sellyei kastélypark rekonstrukciója
Megújult a Draskovich-kastély parkja Sellyén, a két éven át tartó és a közelmúltban befejeződött munkálatok a
védett terület értékeinek hosszú távú megőrzését szolgálják.
A 185 millió forintos európai uniós támogatásból megvalósult rekonstrukció keretében a 18. században emelt
barokk stílusú épület 7,5 hektáros franciaparkjában pótolták a kiveszett bokrokat, fákat és gazdagították a
növényállományt.
A növények gondozása mellett öntözőhálózatot építettek ki, füvesítettek és irtották az elmúlt évtizedekben
elszaporodott invazív fajokat.
Felújították a park gyalogútjait, helyreállították a kastély déli homlokzata előtti faragott kőkorlátot, a mértani kert
lépcsőit, virágtartóit és a filagóriát is.
Az állatoknak etetőkkel, denevér- és madárodúkkal, süntanyákkal próbálnak élhetőbb környezetet teremteni, a
védett területet a rongálóktól megújult és a korábbinál hosszabb kerítés védi, a látogatók tájékoztatását
információs táblák segítik.
Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/befejezodott-a-sellyei-kastelypark-rekonstrukcioja-1125120
Múzeumok őszi fesztiválja
2014.11.09-ig tart még a programsorozat. Kultúra a köbön! Kiállítások, családi programok, múzeumpedagógiai
foglalkozások, koncertek, filmvetítések, tárlatvezetések és előadások - mindez egy teljes hónapon keresztül nap
mint nap a fővárosban és az ország számos pontján.
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Egy kis programajánló a Dél-Dunántúlról a fesztivál keretén belül:
- 2014.11.07. 15:00-16:00: Szent Márton napi boráldás a Janus Pannonius Múzeumban Pécsen
- 2014. 10.11. 10:00-21:00: Mohácsi Tehetségek a múzeumban – Kanizsai Dorottya Múzeum, Mohács:
A program keretében kézműves foglalkozáson vehetnek részt, részt vehetnek a Tatai Tibor által vezetett
rajzszakkör óráján, két drámaszakos tanuló meséket ad elő. Továbbá bemutatkozik a Mohácsi Nemzetiségi
Néptánc Együttes, valamint a Schneider Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zenészei és drámatagozata
valamint a Sokadija tamburazenekar.
Bővebben: http://museum.hu/muzeumokoszifesztivalja

Pályázati ajánló
Utazás a világ körül 2014
A MAFOSZ pályázatot hirdet, melyen bárki részt vehet életkortól, foglalkozástól és lakóhelytől függetlenül. A
rendezők kifejezetten biztatják részvételre azokat a turistákat, akik egyéni vagy társas úton jártak a világ bármely
országában, vagy éppen idehaza kirándultak, sokat fényképeztek, de még sohasem jutott eszükbe nyilvánosság
előtt szerepelni az eredetileg családi fotóalbumokba szánt fényképekkel.
A pályázat témája kötetlen. Műemlékfotók, portrék, eseményfotók, tájképek, természet- és állatfotók,
városképek, makrófelvételek, hangulatképek stb. egyaránt beküldhetők, függetlenül attól, hogy a világ mely
pontján készültek.
Nevezési díj: 1500,- Ft/fő. A képeket 2014. november 29-ig lehet feltölteni.
A részletes pályázati kiírás: http://mafosz.net/rulers.html
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Programajánló
Kodály Központ, Pécs:
-

2014.11.04. 19.00: Voca People
Vendég: Falusi Mariann
2014.11.05. 19:00: The Richard Bona Quintet
A világ jelenleg legjobb élő basszusgitárosa Pécsett!
2014.11.08. 15:30, 17:00: Pannon Filharmonikusok: Csigaház II. – A brémai muzsikusok
A Csigaház koncertsorozat a családok közös programja
2014.11.08. 19:00: UniCum Laude 20
Jubileumi koncert
2014.11.09. 13:30: Erőltetett menet – filmvetítés a Radnóti-emléknapon
A Radnóti-emléknap kísérőrendezvénye
2014.11.09. 15:30: „Sort sor alá tapogatva...” – irodalmi pódiumbeszélgetés a Radnótiemléknapon
2014.11.09. 19:00: Pannon Filharmonikusok: „Oly korban éltem én a földön…” – Radnóti Miklós
emlékhangverseny
Nagy költőnkre, Radnóti Miklósra emlékezünk
2014.11.13. 19:00: Pannon Filharmonikusok: Kis esti zene
A muzsikás Bécset Győr hozza Pécsre
2014.11.14. 19:00: Misina Néptáncegyüttes és Táncszínház: 10 év – Recept
A Misina nemcsak Pécsett fogalom!
2014.11.16. 18:00: Jótékonysági koncert az új pécsi szerb kápolnáért és egyházi gyűjteményért
Fellép a Vajdasági Rádió és Televízió Zenekara

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

2014.11.07. 19:00: Bereczki Zoltán és zenekara – Álomkép Turné 2014
Az Álomkép koncertturné Pécsett
Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem
2014.11.08. 10:00: Fehérlófia -Bábjáték 5 éven felülieknek
Helyszín: Zsolnay Negyed – Bóbita Bábszínház
2014.11.08. 19:00: Quimby
Előzenekar: Z.U.P.
Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem
2014.11.09. 16:00: Alma együttes koncert
Gyerekek és szülők kedvenc zenekara ismét Pécsett!
Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem
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-

2014.11.14. 18:00: Csernus Imre előadása A Kiút című könyve apropóján
Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem
2014.11.14. 19:00: Zsolnay Zugkoncertek: „Egyszer s mindenkorra Kegyelmednek szántam...”
Komolyzenei sorozat izgalmas helyszíneken
Helyszín: Zsolnay Negyed – Apostolos terem
2014.11.16. 17:00: Nemzetiségi Napok – Horvát nap
A nemzetiségi napok programjain a megszokott kellemes, baráti hangulat várja a közönséget!

Bővebben: http://www.zsn.hu
Kikerics Erdészeti Erdei Iskola, Almamellék
- 2014.11.15: Levegő urai túra
A ritka és védett rétisasok, énekesmadarak megfigyelése, madáretetés. A résztvevők a „Madárdalos kert”
szakembere segítségével megismerhetik, hogyan tehetik kertjüket, erkélyüket madárbarát hellyé. 10:00 Indulás
kisvasúttal Almamellékről Sasrétre, ahol a túra zajlik. 14:00 Visszautazás Almamellékre kisvasúton.
Ebédlehetőség a Sasrét Vendégházban a’la carte vagy 1000 Ft/fő egytálétel. 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 és a Kikerics Erdészeti Erdei Iskola Ifjúsági szállásán. A programra
előzetes bejelentkezés szükséges.
További információ: http://www.mecsekerdo.hu/, tura@mecsekerdo.hu
Katica Tanya, Patca:
- 2014.11.08 - 2014.11.09 (10:00-18:00): Szent Márton napja
- 2014.11.15 - 2014.11.16 (10:00-18:00): Mesterségek napja: Csipkeverés Illés Veronikával
További információ: http://www.katicatanya.hu/
- 2014.11.06-09: Liszt-Fesztivál a Széchenyi téren, a Király utcában és a történelmi belvárosban.
- 2014.11.08-09: Tökfesztivál, libator és újborköszöntő - Sétatér és Széchenyi tér

- 2014.11.08: II. Nagy orfűi szalonnafesztivál - Mecsek Háza, Orfű
További információ: http://www.mecsekhaza.hu/, info@mecsekhaza.hu

