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Szeptemberi hírlevél
A Dél-Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter hírei
Nemzetközi tánctalálkozó Pécsett
Október 1 és 5. között rendezik meg immár nyolcadik alkalommal a Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozót, amelynek
kezdőelőadása a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola performansza lesz a Színháztéren, majd este
7 órától folytatódik a Pécsi Nemzeti Színházban. Az 5 nap során számos előadást nézhetnek meg az érdeklődők,
melyeket többek között a Pécsi Balett, a Győri Balett és a Magyar Nemzeti Balett táncosai mutatnak be. A
tánctalálkozóhoz több szakmai program kapcsolódik. A Magyar Táncművészek Szövetsége a találkozó idején
tartja kihelyezett zárt elnökségi ülését Pécsett, továbbá konferenciát és fórumot rendeznek a Nemzeti
Táncprogramról.
Az eseményről részletes információk a www.tanctalalkozo.hu internetes oldalon olvashatók.
Bővebben: http://www.baranyanet.hu/cikkek/nemzetkozi-tanctalalkozo-pecsett-20756
IX. Orfűi Tökfesztivál
2014. október 4-5.-én kilencedik alkalommal kerül megrendezésre az Orfűi Tökfesztivál, ahol a családi- és zenés
programok mellett helyi termék és kézműves piac várja a látogatókat. A hétvégén megrendezésre kerülő
rendezvényen megtalálható lesz a Dél - Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter standja is, ahol szeretettel várjuk
az érdeklődőket az örökségturizmushoz kapcsolódó kérdésekkel.
A kitelepülés a Dél - Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter kialakítása c., DDOP-2.1.3/A-12-2012-0002 azonosító
számú projekt keretén belül valósul meg.
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Program
Október 4. szombat
Helyszín: Tekeresi Lovaspanzió (Orfű - Tekeres, Petőfi S.u.3.)
9.45 - 10.00

Nevezések a tökversenyre

10.00

A tökök mérése

10.00 - 17.00 Helyi termék és Kézműves Piac, ahol Baranya megye legjobb helyi és
kézműves termék előállítóinak nívós kínálatából válogathatnak a látogatók
11.00

Carnavalito együttes latin - amerikai műsora

12.00

Csizmadia Sándor dalénekes

13.00

Cserkúti Szimpatikusok koncertje

14.00

Fülöp Gyula bűvész műsora

12.00 - 15.00 Tökös ételek kóstolója (Felnőtteknek 1 400 Ft, gyerekeknek 900 Ft / fő ár
ellenében korlátlan ételkóstoló 7 féle ételből)
17.00

Kapuzárás

Egész nap ingyenes ingyenes gyermek játszótér ("bio" körhinta, görgős csúszda,
vízibomba), ingyen lovaglási lehetőség, kézműves foglalkozás várja a gyermekeket!
A töklámpás készítő versenyen pedig kiderül ki a fesztivál legügyesebb tökfaragója! (A
faragáshoz felhasznált tökök térítés kötelesek. A tökök megvásárolhatók a helyszínen
nagyságtól függően 200 - 400 Ft-ért).
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Október 5. vasárnap
Helyszín: Kistó Étterem, Orfű
10.00 - 16.00 Helyi Termék és Kézműves Piac.
Kézműves foglalkozás a Míves Mag Műhely kézműveseivel, gyermek játszótér, töklámpás
faragó verseny (A faragáshoz felhasznált tökök térítés kötelesek. A tökök megvásárolhatók a
helyszínen nagyságtól függően 200 - 400 Ft-ért).
11.00

Fülöp Gyula bűvész bemutatója

11.30 - 14.30 Ebédelési lehetőség (a kínálatban nagyszerű tök ételek)
12.00

Csizmadia Sándor dalénekes műsora

14.30

A tökverseny eredményének hirdetése

Forrás: www.tekeresilovaspanzio.hu
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Dél-dunántúli régiós tapasztalatok a turisztikai klaszterfejlesztés terén

A Modern Geográfia 2014./III. számában megjelent Dr. Gonda Tibor (PTE IGYK) cikke “A turisztikai
klaszterfejlesztés régiós tapasztalatai a Dél-Dunántúlon” címmel.
A tanulmány bemutatja a dél – dunántúli turisztikai klaszterek kialakulását, működését, és célkitűzéseit. A
turisztikai klaszterek története nem nagy múltra tekint vissza, az első a 2001-ben megalakult Pannon Termál
Klaszter volt.
A teljes tanulmány az alábbi link alatt érhető el:
Gonda Tibor: A turisztikai klaszterfejlesztés régiós tapasztalatai a Dél – Dunántúlon
Bővebben: http://www.kulturizmus.hu/20140828/del-dunantuli-regios-tapasztalatok-turisztikai-klaszterfejlesztesteren/
Leányvásár Pécsváradon
Az 1966 óta megrendezésre kerülő Pécsváradi Leányvásár évtizedes hagyományos rendezvény a kistérségben.
Zengővárkony és Pécsvárad magyar fiataljai Lukács-napjához kötődően találkoztak, ismerkedtek szórakoztak
október 18-ához közel eső hétvégén.Ifjúsági találkozó volt ez, ismerkedő, barátságkötő, szerelem-ébresztő
alkalom. A maga fajtájából való párt itt találhatott magának minden fiatal… Este nagy bál volt a várkonyi nagy
kocsmában, Másnap pedig a váradi vásár sátraiban megvásárolhatták már a bábsütőktől a sokat ígérő
mézeskalács szíveket, rajta az el nem mondott, csak üzent vallomással. Ezt a kedves-izgalmas régi ünnepet
nevezték el tréfásan lányvásárnak. 2014. október 18-19 között ismét megrendezik a hagyományőrző programot.
Kézművesek árulják portékáikat, kulturális fellépők színesítik a programot.
Bővebben: http://www.port.hu/pecsvaradi_leanyvasar/pls/w/festival.festival_page?i_festival_id=13381
Falusi Vendégfogadók IX. Nemzetközi Sütő-Főző Fesztiválja
A Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség kilencedik alkalommal szervezi meg versenyét ezúttal
Bükkösdön az Ökoparkban. Az 5 fős csapatoknak egy 10 kg-os meglepetéscsomagból kell kulináris élményt
varázsolniuk a zsűri elé. A főzés és a finom ízek mellett kulturális műsorok, kézművesek, helyi termék előállítók
és gyermekprogramok várják az érdeklődőket.
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Bővebben: http://www.baranyavidek.hu/hirek_baranya?instanceId=81&order=getItem&newsId=1904

Kulturális örökség hírek a nagyvilágból
Átalakul a Louvre üvegpiramisa alatti fogadótér
A világ egyik leglátogatottabb múzeumában, a Louvre-ban teljesen átalakítják a bejáratul szolgáló üvegpiramis
földalatti üvegcsarnokát és termeit az évi 9 millió látogató jobb fogadása érdekében.
Az üvegpiramist 25 évvel ezelőtti felavatásakor halottasháznak csúfolták, mára azonban Párizs egyik jelképévé
vált. Számos látogató nem a művészeti alkotások miatt, hanem ennek megcsodálása érdekében látogat el a
Louvre-ba. Építésekor a múzeumnak évi 3 millió látogatója volt, a piramist maximum 4,5 millió látogató
fogadására tervezték. Mára a látogatottság megtriplázódott, meghaladta a 9 milliót. Ennek a növekedésnek
próbálnak megfelelni a kapacitás bővítésével, mely idén nyáron kezdődött el és 2017-ig fog tartani.

Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/atalakul-a-louvre-uvegpiramisa-alatti-fogadoter-1124733
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Pályázati ajánló
Rajzpályázat – „Nyári élményeim az erdőben”
„A mi erdőnk” magazin rajzpályázatot hirdet gyerekek részére, melyben a nyári élményeiket kell megörökíteniük
papíron. A/4-es méretű grafit-, illetve színes ceruzával készített rajzokat várnak, melynek hátoldalán fel kell
tüntetni a készítő teljes nevét, életkorát és e-mail címét.
A szakmai zsűri 3 korcsoportban választja ki a legjobbakat: 1–2., 3–4. osztály és felső tagozat. A korcsoportok
első három helyezettje az állami erdőgazdaságok által felajánlott ajándékcsomagot veheti át.
A pályaművekett október 15-ig várják az alábbi címen: A Mi Erdőnk Szerkesztősége címére: 1591 Budapest, Pf.:
294.
Bővebben: http://amierdonk.hu/hu/irasok/rajzpalyazat-%E2%80%93-%E2%80%9Enyari-elmenyeim-azerdoben%E2%80%9D

Programajánló
Programajánló
Kodály Központ, Pécs:
- 2014.10.01. 17:15: Pannon Filharmonikusok - Ráhangoló az Aranyalmával
Játékos fejlesztő foglalkozás 8–12 éveseknek
- 2014.10.01. 19:00: Orosz szenvedély - Díszhangverseny a Zene világnapján
- 2014.10.04. 18:00: Pannon Filharmonikusok - Segítség, komolyzene! I.
Szórakoztató komolyzenei ismertetősorozat, nem csak fiataloknak
- 2014.10.09. 19:00: Music By… – filmzenék mesterfokon
Vezényel: Christian Schumann
Bővebben: www.kodalykozpont.hu
Zsolnay Kulturális Negyed, Pécs
-

2014.10.01. 17:00: A Zsolnay Wind Orchestra koncertje - Zsolnay Negyed – Pirogránit
udvar
2014.10.02. 20:00: Metronóm Jazz Klub – Dresch Quartet: Kapu és Kert - Lemezbemutató
koncert,
Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem
2014.10.05. 18:00: Dumaszínház: Kőhalmi & Felméri - Duma minden mennyiségben,
nevetés könnyfakasztásig! Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem
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-

2014.10.10. 18:00: Zsolnay Zugkoncertek: Énekek és történetek Juan Ramón Jiménezhez
2014.10.15. 19:00: Elsa Valle Rumba Caliente Special (CUB+HU)
A latin zene és táncok szerelmeseinek a részvétel kötelező! Helyszín: Zsolnay Negyed – E78 –
Koncertterem

Bővebben: http://www.zsn.hu

Kikerics Erdészeti Erdei Iskola, Almamellék és Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola és Erdő Háza
Hetvehely:
- 2014. október 4: „Zselici túra az Erdők Hete program keretében"
Találkozó: 8:30-kor Almamelléken, a kisvasút állomásépületénél. Útvonal: Almamellék- 9
órakor (Utazás erdei kisvasúttal Sasrétre) - Sasrét-Lukafapuszta -Cigány-forrás – Nagytótváros
– Aligvár-forrás, Balogh István emlékkő – Terecseny – Terecseny elágazás autóbusz megálló.
(14 km, 200 m szintemelkedés) Túravezetők: Strasser Péter, Baumann József. A kisvasúti jegy
ára: gyermek, nyugdíjas 400Ft/út, felnőtt 700Ft/út.
- 2014.10.11: „Sás-völgyi csavargások” – Hetvehely
A Mecsekerdő Zrt. és a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség közös túrája. Útvonal:
Hetvehely – Nyáras-völgy – Nyáras-forrás – Szarvas-kút – Sás-völgy, Erdő Háza (gyümölcslé
kóstoló) – Cigány-forrás – Hetvehely Mókus Suli. Táv: 13 km.
További információ: http://www.mecsekerdo.hu/, tura@mecsekerdo.hu
Kövestető Vendégház, Hosszúhetény:
- 2014.10.11. 09:30: Kövek, vulkánok, tengerek - Geológiai barangolás a Kelet-Mecsekben
A Mecsek az egyik legváltozatosabb felépítésű hegység Magyarországon. A túra a KeletMecsek legszebb völgyein keresztül halad, ahol földtörténeti ritkaságokkal ismerkedhetnek
meg. Táv: kb. 20 km, időtartam: 5-6 óra. Részvételi díj: 1.500 Ft, amely az ebédet, 2 dl
Naturalé gyümölcslevet és túravezetést tartalmazza.
További információ: http://www.mecsekerdo.hu/, kovesteto.recepcio@mecsekerdo.hu
Ökopark, Bükkösd:
- Gyalogtúra-az Ökopark környékének megismerése és
Káposztásnap-Galagonya Étterem káposztás étkei
Világ Gyalogló Nap - World Walking Day mozgalomhoz csatlakozva rendezik meg a
gyalogtúrát. A mozgalom célja a gyaloglás, a testmozgás megismertetése, megszerettetése az
emberekkel. Túra útvonala: Bükkösd – Korpád – Ibafa – Gyűrűfű – Dinnyeberki – Bükkösd.
Megtekintik a Gyűrűfű és Dinnyeberki határában lévő friss vizű forrást, az Ibafán található
Pipamúzeumot, ill. Gyűrűfű – ökofalut. A túra ingyenes.
Káposztás nap programja: családi kispályás focimérkőzés, látványetetés, ismerkedés a
parkkal; kézműveskedés, arcfestés; káposzta gurító verseny, káposzta bowling; íjászkodás;
lovas kocsizás és lovaglás. Az étteremben káposztás ételek fogyaszthatók.
További információ: http://www.okobukkosd.hu/, info@okobukkosd.hu
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Lovastanya Vendégház, Gyűrűfű:
- 2014.10.11. 10:00-12:00: Színes lombok alatt
A résztvevők egy erdei túrán vesznek részt, ahol betekintést nyerhetnek az erdei
életközösségek felépítésébe, működésébe. Legalább 6 különböző fafaj él az Istenkúti forrás
közelében elterülő vegyes erdőben. Felveszik a fák adatlapját, megvizsgálják a termőhelyüket
és a közelükben élő lágyszárú növényeket. A programot legalább 10 részvevő esetén indítják.
Előzetes bejelentkezés előtte 3 nappal szükséges! Részvételi díj: 300 Ft/fő.
További információ: www.gyurufu.hu/lovastanya/, lovastanya@t-online.hu
Katica Tanya, Patca:
- 2014.10.04 - 2014.10.05 (10:00-18:00): Középkori hétvége
- 2014.10.11 - 2014.10.12 (10:00-18:00): Állatok világnapja
- 2014.10.18 – 2014.10.19 (10:00-18:00) Mesterségek napja: fafaragás Gosztonyi Zoltán
népi iparművésszel, a Népművészet Mesterével
További információ: http://www.katicatanya.hu/
Sziágyi Erdei Iskola, Sziágypuszta:
- 2014. október (egész hónapban): Dámbarcogás élménye a Sziágyi Erdei Iskola környékén
Az október hónapra jellemző dámbika barcogásának hallgatása a Sziágyi Erdei Iskola
környékén található magaslesekről. Vadgazdálkodási ismeretek átadása tantermi és terepi
körülmények között. A korlátozott létszám miatt előzetes jelentkezés szükséges! Részvételi díj:
450 Ft/fő
- 2014. 10.13-15: 1 napos őszi túrák - 3 napon keresztül - a Sziágyi Erdei Iskola területén
Ismerkedés az őszi erdő élővilágával, egyrészt természeti környezetben, másrészt tantermi
körülmények között. Az erdőalkotó fő fafajok megismerése, a fa szerkezete, az erdő talaja, a
holtfa szerepe. Az állatok megfigyelése az erdőben, ismérveinek tanulmányozása
szakkönyvekből, szakemberek elmondásaiból. Iskolás csoportok jelentkezését várják. A
korlátozott létszám miatt előzetes jelentkezés szükséges! Részvételi díj: 850 Ft/fő/nap.
További információ: http://www.sziagyisuli.hu/, info@sziagyisuli.hu

