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Januári hírlevél
A Dél-Dunántúli Örökség Klaszter hírei
Pécs 17,8 milliárd forinttal számolhat
A tavaly decemberben elfogadott Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepció megvalósítása is hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország tizenhat éven belül Kelet-KözépEurópa egyik vezető gazdasági és szellemi központjává válhasson - mondta Komoróczki István, a
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) tervezéskoordinációért felelős államtitkár szerdán,
sajtótájékoztatón, Budapesten.
A koncepcióban meghatározott lépésekkel csökkenhetnek a területi egyenlőtlenségek, felgyorsulhat a
hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása. Az államtitkár emlékeztetett rá, hogy a dokumentum
átfogó fejlesztési célokat fogalmaz meg 2030-ig: az értékteremtő foglalkoztatást biztosító gazdasági
fejlődést, a fenntartható térszerkezet kialakítását, a magyar népesség csökkenésének belátható időn
belüli megállítását, az egészséges, megújuló társadalom kialakítását, a természeti erőforrások, értékek
megőrzését, és a környezet védelmét.
Bővebben: http://www.baranyanet.hu/cikkek/pecs-178-milliard-forinttal-szamolhat-19553
Magyar Kultúra Napja 2014
Baranya megyében kiemelkedő a települések kulturális teljesítménye. Dr. Hargitai János
kormánymegbízott közleménye a Magyar Kultúra Napja alkalmából:
„A Himnusz eredeti kézirata szerint Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be csodálatos sorainak
megírását. Magyarországon 1989. január 22-én először, és azóta minden évben megünnepeljük a
Magyar Kultúra Napját.
A kultúra azon fogalmak közé tartozik, amelynek pontos meghatározása szinte reménytelen vállalkozás.
Jó példa erre az a több mint hat évtizede írott könyv, amely száz definíciónál is többet szedett össze,
maga sem gondolván, hogy ezzel kimerítette tárgyát. A kultúra nemzedékről nemzedékre
hagyományozódik, és csak akkor képes a fönnmaradásra, ha minden nemzedék talál benne válaszokat
a saját kérdéseire.
Baranya megyében maradandót és kiemelkedőt alkottak és alkotnak a kultúra képviselői. S Itt nemcsak
a megyeszékhelyre, vagy városainkra és nagyobb községeinkre gondolok, hanem aprófalvaink
kulturális teljesítményeire is. A soknemzetiségű Baranya települései folyamatosan ápolják, őrzik
hagyományaikat, miközben új és új kulturális értékeket teremtenek. Nem múlik el nap, hogy valahol a
megyében ne rendeznének kulturális eseményt. Több helyütt vannak kulturális intézmények,
múzeumok, könyvtárak, művelődési házak, és még ennél is több helyen helytörténeti bemutatók,
tánccsoportok, zenekarok, együttesek, civil szervezetek és mindenütt jelen van az a közösségi erő,
amely szervezi azokat a programokat, amelyek a helyben élőknek a legfontosabb, viszont kulturális
hagyományaik ápolásával hozzáadnak a megye és az ország kulturális örökségéhez. Teszik ezt
pályázati támogatások elnyerésével, szponzorok segítségével, nem ritkán saját anyagi erejük
mozgósításával. S mellette ott van kulturális teljesítményük, amely örömet és új tudást ad.
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A kultúra egyszerre élő és megtartó erő is. Pécs nem is oly rég
büszkén és méltón viselhette az Európa Kulturális Fővárosa címet, amelynek programjai hatottak
környezetünkre, településeinkre. A programok sokszínűsége és gazdagsága a határokon átnyúlva
Európának is üzent. A megye évszázadok során számos olyan nagyságot adott a nemzetnek, nem egy
esetben a világnak, amelyek bizonyították e táj sokszínűségét és azt, hogy eleink is bíztak Baranya
kultúrateremtő erejében. A ránk hagyományozott kulturális örökség minden szelete most a mi
kezünkben van és rajtunk áll, hogyan sáfárkodunk vele. Hiszen feladatunk továbbörökítésük az utánunk
jövő nemzedékeknek, még gazdagabban, mint ahogy kaptuk.”
A cikk elolvasható: http://www.baranyanet.hu/cikkek/magyar-kultura-napja-2014-19542
Pécsi művészek jótékonysági koncertje
Neves pécsi művészek és a Pannon Filharmonikusok muzsikusai adnak jótékonysági koncertet a PTE
Művészeti Karának Liszt Ferenc Hangversenytermében 2014. február 4-én este 19 órakor.

Az összefogás célja hozzá segíteni az Eurakvilo Gyermekonkológiai és Gyermek Hospice Alapítványt
egy olyan szülői pihenő létrehozásához, ahol a hozzátartozók megfelelő körülmények között tölthetik el
a várakozás óráit gyermekük kórházi tartózkodása vagy kezelése alatt. Az esemény fővédnöke Dr.
Páva Zsolt, Pécs polgármestere, védnöke pedig Prof. Dr. Kajtár Pál, gyermekonkológus.
Bővebb információ: http://www.pfz.hu/hu/archivum/hirek/pecsi-muveszek-jotekonysagi-koncertje/650

Hírek a Dél-Dunántúli régióból
Megnyílt a Magyar Borok Pincéje Rádpusztán
Megnyílt a Magyar Borok Pincéje Balatonlelle-Rádpusztán szerdán. Egy 656 millió forintos projekt
részeként egy 180 éves borospince átalakításával létesült bemutatóhely 22 hazai és a határon túli
magyar borvidék kiemelt borainak, az eredetvédett magyar pálinkáknak, valamint a hazai pezsgőknek.
A "Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése" című pályázat célja Balatonlelle-Rádpuszta
Csárda és Szabadidő Centrum kiemelt, dél-balatoni turisztikai központtá fejlesztése. Ennek részeként
alakították át mintegy 80 millió forintból a Tihanyi apátság egykori, 180 éves pincéjét.
Bővebb
információ:
http://turizmus.com/ujdonsag/megnyilt-a-magyar-borok-pinceje-radpusztan1120122?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakm
a%20napilapja,2013/15.&utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturis
ztikai%20szakma%20napilapja,%202013/15
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Együtt gondolkodás a Dráva és környéke jövőjéről
„A SEE River projekt keretében a Dráva „használatában” érintett hazai szakemberek , valamint az ott
élők ültek össze közös tanácskozásra a közelmúltban. Eddig két munkaértekezleten igyekeztek
megfogalmazni az együttműködés lehetőségeit, a Drávával kapcsolatos közös jövőbeni elképzeléseket
a folyó hazai alsó szakaszának kezelése, árvízvédelme, vízgazdálkodása, természetvédelme,
környezetvédelme, mezőgazdasága, ipara, turizmusa területén. A résztvevők célja többek között az,
hogy segítsék a döntéshozókat a komplex Dráva-kép megismerésében, a sokoldalú megközelítés
lehetőségeinek feltárásában, abban, hogy a döntéseket a Dráva fejlesztésére az ott élők és az érintett
szakmák véleményének és érdekeinek figyelembevételével hozzák meg.
A két munkaértekezletet, melyet Pécsett és Sellyén tartottak további fórumok követik majd az együtt
gondolkodás jegyében. A projekt zárásaként egy közös Dráva akcióterv, megállapodás-tervezet készül
2014 tavaszán, mely várhatóan a Dráva folyó és környéke turisztikai fejlesztési irányaira is kitér majd.
A Dráva, mint nemzetközi folyó, öt országot érint, így a SEE River projekt is öt országot köt össze.
Magyarországon és a Horvát Köztársaságon kívül Olaszország, Ausztria és Szlovénia vesz részt
benne, valamint további öt nemzetközi, délkelet-európai folyó mentén további 7 ország dolgozik együtt
a projektben. A magyarországi alprojekt felelőse a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Nemzeti
Környezetügyi Intézet.”
(Mészáros Bernadett cikke)
Bővebb információ: http://www.see-river.net/ vagy http://www.facebook.com/pages/SEE-River_Project

Kulturális örökség hírek a nagyvilágból
A Fesztiválzenekar beveszi Isztambult
2014-ben a török főváros rezidens zenekara lesz a Budapesti Fesztiválzenekar. A BFZ négy országot
felölelő turnéra indult: Antwerpenben, Innsbruckban, Bázelben majd Isztambulban koncertezik Fischer
Iván és a BFZ.
További információ: http://turizmus.com/programok/a-fesztivalzenekar-beveszi-isztambult1120087?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakm
a%20napilapja,%202013/14
Negyedmilliárd forintból újul meg a fertődi kastély parkerdeje
Negyedmilliárd forintból újul meg 2015 közepére a fertődi Esterházy-kastély parkerdeje - közölte az
MTI-vel Orbán Tibor, a munkákat végző Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója. A kastélyt szépen
és igényesen felújították, míg a parkerdő állapota méltatlan módon elmaradt ettől a színvonaltól.
Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/negyedmilliard-forintbol-ujul-meg-a-fertodi-kastely-parkerdeje1120046?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakm
a%20napilapja,2014/12.&utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturis
ztikai%20szakma%20napilapja,%202014/12
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Tájékoztató néhány fontos jogszabályi változásról:
Halmai-Nagy Róbert Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Irodájának vezetője a következő
hasznos információkat osztotta meg ezzel kapcsolatban:
„Az 1997. évi CXL számú kulturális törvényből kikerült a 95. §, mely szerint kulturális intézményben
magasabb vezető megbízással csak szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember bízható
meg. A kérdést a jogalkotó kormányrendelettel rendezte.
A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezik a jövőben arról, hogy közművelődési intézményben
csak szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező személy bízható meg magasabb vezetői
kinevezéssel. (6/A §. (1) bekezdés). (Tehát ez a feltétel nem szűnt meg, csak a törvényből a
kormányrendeletbe került át.)
További fontos változás, hogy kikerült a kormányrendeletből, hogy magasabb vezetői kinevezéshez
akkreditált intézményvezetői tanfolyam elvégzése szükséges. A jogszabály értelmében ezt a
tanfolyamot a jövőben a megbízást követő két éven belül kell megszerezni. Amennyiben ez nem
történik meg, a vezetői megbízást vissza kell (!) vonnia a fenntartónak. Arra is vonatkozik ez a szabály,
aki a vezetői kinevezését 2014 előtt szerezte meg, és a vezetői kinevezéséből még több mint két év van
vissza. A tanfolyam elvégzése alól mentesülnek azok, akik szakirányú végzettségük mellett
rendelkeznek felsőfokú jogász vagy közgazdász szakképesítéssel is. (6/G §. (1) és (3) bekezdés)
Többcélú kulturális intézmény (pl. összevont könyvtár és közművelődési intézmény) vezetője az lehet,
aki rendelkezik a speciálisan többcélú intézmények vezetésével kapcsolatos akkreditált
intézményvezetői tanfolyammal. Ezt a tanfolyamot is két éven belül kell elvégezni. (6/G §. (2)
bekezdés)”
Bővebb információ a jogszabályokról: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700140.TV

Pályázati ajánló
Felhívás: „Az év múzeuma 2013”
A Pulszky Társaság–Magyar Múzeumi Egyesület, az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága, a Magyar
Vidéki Múzeumok Szövetsége, az Országos Közgyűjtemények Szövetsége és a Magyar Nemzeti
Múzeum az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma támogatásával meghirdetett pályázat. A díj célja
„Az év múzeuma” kitüntető címet és díjat elnyert intézménynek szakmai rangot adni további
munkájához, országos nyilvánosságot biztosítani számára.
Bővebb információ:
http://magyarmuzeumok.hu/tema/1630_%E2%80%9Eaz_ev_muzeuma_2013%E2%80%9D_
Közművelődési szakmai innovációs pályázat

A Magyar Népművelők Egyesülete pályázatot hirdet „Közművelődési szakmai innovációs pályázat”
elnevezéssel a közművelődésben dolgozó szakemberek, művelődő közösségek, azok vezetői és tagjai
részére. A pályázat tárgya A pályázat keretében közművelődési szakemberek pályázhatnak innovatív
művelődési módszerek fejlesztésére. A pályázat célja A közművelődés keretei között zajló művelődési
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formák, alkalmak, módszerek, folyamatok létrehozása és
fejlesztése, melyek bővítik a művelődési... formákat, új lehetőségeket teremtenek egyének és
közösségek számára
Bővebb információ: informacio@kulturhazak.hu vagy http://www.kulturhazak.hu/palyazatok/kozmuvelodesiszakmai-innovacios-palyazat/
„A magyar kultúráért és oktatásért”
A Bethlen Gábor Alapkezelő pályázatot hirdet a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét
szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó kulturális programok és tevékenységek megvalósításának
támogatása céljából a “A magyar kultúráért és oktatásért” program keretein belül. A pályázat tárgya A pályázat
keretében magyarországi vagy a határokon túli magyar szervezetek (civil szervezetek, intézmények és
vállalkozások) pályázhatnak 200 ezertől 5 millió forint értékben többek között a magyar közösség céljait
szolgáló kulturális és oktatási programok támogatására.
Bővebb információ:
http://bgazrt.hu/tamogatasok/palyazatok_tamogatasok_2014/a_magyar_kulturaert_es_oktatasert_2014/kozponti_
palyazatok/a_magyar_kulturaert_es_oktatasert_kozponti_palyazati_felhivas/

Programajánló
Zsolnay Kulturális Negyed – Pécs:
-2. pécsi Csokoládé Karnevál és Jégvirág Fesztivál Rendezvény
Időpont: 2014.02.15 -től 2014-02-16-ig
Bővebb információ: www.facebook.com/pecsicsokoladekarneval
illetve http://www.pbkik.hu/hu/pecs-baranyai-kereskedelmi-es-iparkamara/cikkek/kerek-csokolade-szogletescsokolade-pecsi-csokolade-67214
- Bóbita Bábmúzeum: "Idő-élmény" bábkiállítás
Időpont: 2014.01.11-tól 2014.04.20-ig
A Vojtina Bábszínház időszakos kiállítása
Nyitva tartás: H–P: 9.00–16.00, Szo: 9.00–18.00, V: szünnap
http://www.iranypecs.hu/hu/esemeny/idoelmeny-babkiallitas.html
A Kodály Központ programjai:
2014. február 1. 18.00 óra: Pannon Filharmonikusok: Segítség, komolyzene! III.
2014. február 12. 19.00 óra: Francia Szerelem: Horgas Eszter és a Talamba Ütőegyüttes koncertje
2014. február 14. péntek 19.00 óra: Pannon Filharmonikusok: Valentin napi hangverseny
Énekes közreműködők: Zséda, Vastag Csaba, Polyák Lilla, Antal Tímea, Kocsis Tibor és Tabáni István
2014. február 15. szombat 19.00 óra (a február 14-i koncert ismétlése) Bővebb információ: http://www.kodalykozpont.hu/
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Művészetek Palotája:
Pannon Filharmonikusok: J. S. Bach maraton
2014. február 2. vasárnap 19.00 óra
További információ: http://www.pfz.hu/rendezvenyeink/koncert/jsbach-maraton/2014-02-02/751
Pécs - Modern Magyar Képtár:
Szamurájok és gésák
Kiállítás a szamurájok és gésák világáról kortárs magyar ékszerekkel
Időpont2013.11.30-tól 2014.04.27-ig
http://www.iranypecs.hu/hu/esemeny/szamurajok-es-gesak.html
Kikerics túra a Szársomlyón

2014.02.08-án
Hazánk területén egyedül a Szársomlyón él a fokozottan védett magyar kikerics. A 10. éve
megrendezett kikerics túrán kivételes alkalom nyílik a szintén fokozottan védett, csak engedéllyel
látogatható Szársomlyó földtani, növénytani, állattani és kultúrtörténeti értékeinek megtekintésére.
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Bővebb információ: http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/750_kikerics-tura-a-szarsomlyon
Katica Tanya, Patca:
Gyertyaszentelő napok
Időpont: 2014.02.01 - 2014.02.02 (10:30-17:00)
Télkergető farsangi napok
Időpont: 2014.02.08 - 2014.02.09 (10:30-17:00)
Mesterségek napja Török Emőke nemzetközi babatanárral
Időpont: 2014.02.15 - 2014.02.16
Jégtörő Mátyás napja
Időpont: 2014.02.22 - 2014.02.23 (10:30-17:00)
További információ: http://www.katicatanya.hu/

Skanzen, Szenna:
Balázsjárás
Időpont: 2014.02.01 - 2014.02.02 (10:00-16:00)
Farsangi készülődés
Időpont: 2014.02.08 - 2014.02.09 (10:00-16:00)
„Csöröge, csöröge”
Időpont: 2014.02.15 - 2014.02.16 (10:00-16:00)
Farsangi maskarázása
Időpont: 2014.02.22 - 2014.02.23
Bővebb információ: http://www.skanzen.hu/

