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Szeptemberi hírlevél
A Dél-Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter hírei
Kulturális Örökség Napok 2014
Az ország számos területén megrendezésre kerülő programhoz csatlakozott Pécs városa is. A ZSÖK és a DélDunántúli Örökségturisztikai Klaszter szervezésében, a Pécsi Napok rendezvényein belül 2014.09.20-21 között
idén is érdekes, izgalmas programokkal várják a látogatókat a Kulturális Örökség Napjain. A rendhagyó
tárlatvezetések mellett szerepet kap a színművészet, a zene, a történelmi korokat megelevenítő jelmezek, a játék
és a gasztronómia.
Pécs történetének kiemelkedő emlékeit a történelem élő megidézésével mutatjuk be. A különböző helyszíneket
egy ókortól az újkorig tartó időutazás izgalmaival kapcsoljuk össze. Megtudhatjuk mit láthatott Gaius Iulius
Geminus Capellianus Sopianae-ban, hogyan teltek a diákok mindennapjai Magyarország első egyetemén,
beszélgetett-e Zrínyi Miklós Jakováli Hasszán pasával, és vajon milyen volt a hangulat Pécs városában az első
világháború kitörésekor? Az egyes korszakokhoz kapcsolódó történeteket a Pécsi Nemzeti Színház színészeinek
játéka eleveníti meg, a középkori hangulatot a Sub Rosa régizenei együttes produkciója idézi meg, korhű
ruhákban
és
hangszerekkel.
Helyszínek:
Cella Septichora Látogatóközpont – Középkori Egyetem – Jakováli Hasszán dzsámija – Zsolnay Kulturális
negyed
Jegyárak:
A teljes programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amely 56 fő számára biztosítja a
belvárosból
a
Zsolnay
Negyedbe
történő
kijutást
kisvonaton.
A különböző helyszíneken zajló performanszok között idegenvezető kíséri a regisztrált látogatókat, ugyanakkor
az egyes előadásokat bárki megtekintheti az alábbi időpontokon és helyszíneken, regisztráció nélkül is:
10.00 – 10.30 Cella Septichora Látogatóközpont
10.40 – 11.20 Középkori Egyetem
11.40 – 12.20 Jakováli Hasszán dzsámija
13.00 – 13.30 Zsolnay Kulturális Negyed
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Jelentkezni és a program részleteiről érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: +36 72 224 755, 20 371 3871,
info@pecsorokseg.hu
A programokról bővebben:
http://www.pecsprogram.hu/program/Jottunk_lattunk_visszamennenk_barangolasok_Pecs_tortenelmi_evszazada
iban_CS/2014-09-20/10:00 illetve www.zsn.hu
Nagyanyáink kosztolója
A Dél-Dunántúli Falusi Turizmus Klaszter az elmúlt évben ezzel a névvel indított új programsorozatot a DDOP2.1.3/A-12-2012-0007 azonosító számú „Vidéki örökség útjai” pályázaton belül ,mely idén ismét folytatódik A
Cserkúton található Mézesfészer ad idén is otthont 2014. 09.20-án a rendezvénynek, ahol az érdeklődők
belekóstolhatnak a régi, hagyományos ételekbe, megismerkedhetnek nagyanyáink ízvilágával és ételkészítési
módjaikkal. A finom ízek mellett kulturális és gyermekprogramokkal várunk mindenkit szeretettel.
Részletes program: http://www.baranyavidek.hu/baranyavidek/UserFiles/File/Cserk%C3%BAtplak%C3%A1t.pdf
X. Falusi Turizmus Utcafesztivál
Immár jubileumi, 10. alkalommal kerül megrendezésre a falusi vendégfogadók X. Utcafesztiválja. A Baranya
Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetségünk tagjai kézműves bemutatókkal, kóstolókkal, gyermekjátszóval,
mesesarokkal és ajánlataikkal várják az érdeklődőket a Szent István téri szökőkút körül 2014.09.27-én, a Pécsi
Napok keretein belül.
Szárnyas-fesztivál Vokányban:
Idén első ízben rendezik meg 2014. szeptember 26-27-én Vokányban a Szárnyas-fesztivál elnevezésű
programot. A programok között szerepelnek néptáncbemutatók, kiállítások és kézműves vásár is.
Bővebb felvilágosítás: Bálintné Eibel Izabella 20/973 9685
vokanyikszt@gmail.com
„Go Green projekt záró konferencia” Horvátországban
2014. augusztus 30-án került megrendezésre a Horvátország – Magyarország IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007-2013, HUHR/1101/1.2.2/2011 azonosító számú kétnyelvű konferencia
Vörösmarton, a Magyar házban. A résztvevők elsőként tekinthették meg a Kopácson kialakított új Ökoturisztikai
látogatóközpontot, mely egy interaktív kiállítás.
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1 éves a mohácsi Busóudvar
2014. szeptember 27-én (szombaton) ünnepli egy éves fennállását a mohácsi Busóudvar.
A komplexum színes programokkal, kézműves foglalkoztatóval, játszóházzal várja az érdeklődőket.
A múzeum interaktív kiállítótere ezen a napon ingyenesen megtekinthető!
Bővebben:
http://www.mohacs.hu/hu/hirek/idopont-es-programvaltozas-busoudvar-1-eves-szuletesnapja2014szeptember-27en.html
Nyereményjáték a Busóudvarral!
2014. szeptemberében ünnepli a mohácsi Busóudvar első születésnapját. Ez alkalomból vetélkedőt hirdetnek,
amely szeptember 25-ig tart. A kérdéssort helyesen megválaszolók között 2014. szeptember 26-án értékes
nyereményeket sorsolnak ki:
- I. díj: 5000.- értékű utalvány a Busóudvar Étterem és Kávézó felajánlásával, Rosta Endre maszkfaragó álarca,
Jaksics György felajánlásával 1db buzogány, 1 db kereplő,
- II. díj: Belépőjegyek a Kanizsai Dorottya Múzeumba, a Busóudvar múzeumába, a Szent Miklós Vízimalomba 4
fős család részére,
- III. díj: Mohácsi ajándékcsomag
Bővebb információ és a kérdéssor az alábbi linken érhető el: http://www.mohacs.hu/hu/hirek/jatsszon-on-is-abusoudvarral.html
XVI. Szüreti- és Borfesztivál
2014. szeptember 20-án 15.00 órától várnak minden kedves érdeklődőt a XVI.Szüreti- és Borfesztiválra,
Mohácsra,
a
Szőlőhegyi
Bükös
szurdok
Rendezvényterére.
A Szüreti Fesztivál célja felkarolni és bemutatni a mohácsi szőlős gazdákat és boraikat, amelyek hasonlóan jó
minőségűek, mint a környék „híres borvidékeinek levei". Az idei évben a program két napos lesz, mert a
rendezvényt támogatja a Nemzeti Kulturális Alap Ideiglenes Kulturális Turisztikai Fesztiválok kollégiuma.
A programokról bővebben: http://www.mohacs.hu/hu/hirek/xvi-szureti-es-borfesztival.html
Falusi Vendégfogadók IX. Nemzetközi Sütő-Főző Fesztiválja
A falusi vendégfogadók hazai és visszajáró külföldi csapatai kilencedik alkalommal mérik össze fakanálforgató
tudományukat a Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség szervezésében.
Igazi kihívás e versengés, hiszen a csapatok egy számukra ismeretlen, 10 kilogrammos alapanyag-csomagot
kapnak, amelyben húsfélék és zöldségek, esetleg gyümölcsök találhatók. Ezekből az alapanyagokból kell délután
2 óráig a menüsort elkészíteniük. A versenyt kulturális programok, kézműves vásár és bemutatók színesítik.
Bővebb információ: http://www.baranyavidek.hu/hirek_baranya?instanceId=81&order=getItem&newsId=1904
Szüreti bál Dunaszekcsőn
2014. szeptember 20-án 14 órától várják az érdeklődőket a Templomkertbe.
Bővebben: www.lugio.hu
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Múzeumok őszi fesztiválja
Múzeumok Őszi Fesztiváljának célja, hogy egyrészt felhívja a figyelmet a múzeumokra, másrészt, hogy
folyamatosan fenntartsa az érdeklődést az élménydús, oktatást segítő, szórakoztató és évről-évre megújulni
képes programokra.
Bővebb információt az alábbi linken talál: http://www.oszifesztival.hu/
A Corso Hotel Pécs csomagajánlattal készült ebből az alkalomból, hogy a városba érkező turisták
megismerhessék Pécs múzeumait és színes programjait.
A csomagajánlat elérhető: http://corsohotel.hu/accommodation2/muzeumok-oszi-fesztivalja-2014-pecs-2/
XVIII. Európai Bordalfesztivál
2014 szeptember 26-28. között Pécsen és Villányban a programhoz kapcsolódóan számos koncerten vehetünk
részt. Európai férfikarok Gálakoncertje lesz Pécsett, a Kodály Központban és a Széchenyi téren, a Villány-Siklósi
Borút településein pedig pincekoncertek tarkítják a programot.
Bővebben: http://winesongfestival.hu/fesztival/a-kovetkezo-fesztival

Kulturális örökség hírek a nagyvilágból
Kívül-belül megújult a debreceni Nagytemplom
Egymilliárd forint uniós és hazai forrásból megvalósult a debreceni Református Nagytemplom teljes külső-belső
felújítása, amelynek keretében megújultak a templom kiállításai is.
A munkák során lecserélték a külső vörösréz lemezborítást, belül a templom új mészkőburkolatot és korszerű
LED-világítást kapott. Megújultak a templom kiállításai, látogathatóvá tették a keleti tornyot, amelyben liftet is
elhelyeztek. Érdekessége a felújításnak, hogy ezentúl bárki beleélheti magát az egykori tűzfigyelő emberek
életébe, akik a keleti toronyban lévő szobából figyelték, hogy hol lobban fel a láng a városban.
A templomlátogatók a felújítás eredményeként kiléphetnek a harangok melletti panorámajárdára, amely a két
tornyot köti össze, s onnan tekinthetnek le Debrecen főterére.
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Bővebben:

http://turizmus.com/ujdonsag/kivul-belul-megszepult-a-

debreceni-nagytemplom1124468?utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=Egymilli%C3%
A1rdos+lesz+a+Microcosmos+|+H%C3%A9tf%C5%91n+t%C3%A9nyleg+elindul+a+Bubi&utm_source=http%3A
%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=Egymilli%C3%A1rdos+lesz+a+Microcosmos+|
+H%C3%A9tf%C5%91n+t%C3%A9nyleg+elindul+a+Bubi
Látványraktárat építenek a szekszárdi Wosinsky Múzeumban
Látványraktárat hoznak létre a szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeumban, amely több ezer jelenleg nem
látható tárgy bemutatásával több évezred kultúrájába enged betekintést. Az új kiállítótér 70 millió forintos európai
uniós támogatással 2015 júniusában készül el. Az épület pincéjében 280 négyzetméteren nyolc egybe
kapcsolódó helyiséget alakítanak ki, ahol a 20. század modernizációját jellemző tárgyaktól juthat el a látogató az
őskor emberét körülvevő világ leletanyagáig.
Bővebben:
http://turizmus.com/ujdonsag/latvanyraktarat-epitenek-a-szekszardi-wosinsky-muzeumban1124403?utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=D%C3%ADjazt
%C3%A1k+a+Zeneakad%C3%A9mi%C3%A1t&utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=
email&utm_campaign=D%C3%ADjazt%C3%A1k+a+Zeneakad%C3%A9mi%C3%A1t
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/
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Programajánló
Programajánló
Kodály Központ, Pécs:
- 2014. 09.16. 19.00: Zorán koncert - Műfajának egyik leghitelesebb előadója ismét
Pécsett
- 2014.09.20. 15:30, 17:00: Pannon Filharmonikusok: Csigaház – Zeneszó a királyi
udvarban
- 2014.09.27. 16:30: IV. Villányi Prémium Bormustra - Az esti Gálakoncertet megelőző
gasztronómiai program
- 2014.09.27. 19:00: XVIII. Európai Bordalfesztivál – Gálakoncert - Zenélő borok a zene
fellegvárában!

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

2014.09.19.17:00: Nemzetiségi napk – Roma nap (Pirogránit udvar)
2014.09.20. 16:00: Ziránó Színház: Pulcinella Kertészkedik - Vásári kesztyűs bábjáték
három éven felülieknek (Bóbita Bábszínház szabadtéri színpad)
2014.09.20. 17:00: Magyar Táncház és gyerekjátszó - Magyar táncok, táncos kedvvel...
valamint komplex játszóház a gyermekeknek – örömteli pillanatok a szülőknek (Zsolnay
Negyed – E78 _ Panorámaterem)
2014.09.23. 18:00: Dumaszínház: Kőhalmi & Felméri - Duma minden mennyiségben,
nevetés könnyfakasztásig! (E78 – Koncertterem)
2014.09.27. 16:00: Terülj, terülj, asztalkám! - Bábelőadás 4 éven felülieknek (Bóbita
Bábszínház)
2014.09.28. 17:00: Nemzetiségi Napok – Horvát nap - A nemzetiségi napok programjain a
megszokott kellemes, baráti hangulat várja a közönséget! (Pirogránit udvar)

Bővebben: http://www.zsn.hu
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Kikerics Erdészeti Erdei Iskola, Almamellék
2014.09.20
(18:00-22:00):
A
zselici
erdő
koronás
királyai
Szeptember közepétől gímszarvas bikák vágyakozó, harci hangjától, a szarvasbőgéstől hangosak a Sasrét
környéki erdők. Esti túra, szakvezetéssel.18:00 Indulás Almamellékről kisvasúttal Sasrétre, túra a Jámborkai
pihenőhelyhez. 22:00 Visszautazás kisvasúttal Almamellékre. Vacsoralehetőség a Sasrét Vendégházban.
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.I
- 2014.09.28. 10:00: Kikerics fotótúra
Szeptemberben Sasrét környékét szinte elborítják a virágzó őszi kikericsek, gyönyörű látványt nyújt a lila
virágszőnyeg. 10:00 Indulás kisvasúttal Almamellékről Sasrétre, a fotótúra helyszínére. 14:00 vagy 16:00
Visszautazás kisvasúttal Almamellékre. Ebédlehetőség a Sasrét Vendégházban. 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:
- 2014.09.20 - 2014.09.21 (10:00-18:00): Mesterségek napja: Szalma és csuhé Rostás
Klárával
- 2014.09.27 – 2014.09.28 (10:00-18:00): Szent Mihály napja és gesztenye napok

-

További információ: http://www.katicatanya.hu/

