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Aug usztu si h írl evél
A Dél-Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter hírei
Mohácsi Workshop
A Dél – Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter 2014. augusztus 22-én workshopot tartott Mohácson. A szakmai
napon bemutatatták az örökségturizmussal is összefüggő jelentősebb fejlesztéseket, ezért a rendezvény több
helyszínre koncentrálódott.
A workshop a mohácsi Városházán kezdődött, ahol Mohácsi Bugarszki Norbert, a helyi önkormányzat pénzügyi
vezetője tartott előadást a következő témában: “A mohácsi TDM szerepe Mohács városának újjászületésében. A
fejlesztések és a rendezvények hatásai a térség örökségturizmusára.”
Az előadást követően a résztvevők felkeresték a Busóudvart és a Kanizsai Dorottya Múzeumot, majd a program
a Szent Miklós Vízimalomban fejeződött be.
A rendezvény a DDOP-2.1.3/A-12-2012-0004 azonosítószámú projektben valósult meg.

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
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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

o

15:00-15:45 Felvonulás a Kossuth tértől

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
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
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Tizenötezer látogató a nyárbúcsúztató fesztiválon
Idén még több látogatót vonzott a Zsolnay Negyedben megtartott Szamárfül fesztivál. Az augusztus 24-én
vasárnap zárult nyárbúcsúztató esemény a tavalyinál háromezerrel több, mintegy tizenötezer látogatót vonzott.

A három nap alatt több mint száz programot kínáltak a gyerekeknek és a családoknak. A leglátogatottabb
programok: Az ének iskolája diákjainak fellépése, az Alma együttes, valamint a Szélkiáltó koncertjén.
Bővebben: http://www.baranyanet.hu/cikkek/tizenotezer-latogato-a-nyarbucsuztato-fesztivalon-20665
Megnyílt a Bakonyai Ökoturisztikai Bemutatóhely a látogatók számára
A Bakonyai Ökoturisztikai Bemutatóhely 2014. augusztus 24-én nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A
létesítmény célja a Bakonyától Eszékig húzódó Baranya Zöldút természeti értékeinek, növény és állatvilágának
megismertetése az érdeklődőkkel. A gyerekek és felnőttek számára is kellemes időtöltést biztosítanak a
bemutatóhelyen kialakított interaktív tanulási eszközök és a természetes anyagokból készült játékok. A látogatók
megismerkedhetnek a település kialakulásának történetével a dinoszauruszok korszakától egészen napjainkig,
ötletes fajátékokkal csiszolhatják memóriájukat és ügyességüket, mikroszkóp segítségével vizsgálhatják meg a
Mecsek legapróbb élőlényeit és az interaktív térképen percek alatt bebarangolhatják a Baranya Zöldutat.
A fejlesztés a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében,
a Go Green c., HUHR/1101/1.2.2/2011 azonosító számú projekt részeként valósul meg.
Bővebben: http://www.baranyazoldut.eu/20140827/megnyitotta-kapuit-bakonyai-okoturisztikai-bemutatohely/
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„Go Green projekt záró konferencia” Horvátországban
2014. augusztus 30-án kerül 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. Az előadók között lesznek többek között Szász István, a Geo-gráf Kft.
ügyvezetője és a Dél-Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter klasztermenedzsere, Gonda Tibor a Gyeregyalog.hu
illetve a Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter projekt vezetője, Juhász Bálint a Horvátországi Magyar Vállalkozók
Szövetségének titkára és a projekt vezetője, valamint Dr. Szabó Géza a Baranya M egyei Falusi Turizmus
Közhasznú Szövetség elnöke.

Kulturális örökség hírek a nagyvilágból
Rekord nézőszám az idei Szegedi Szabadtéri Játékokon
Rekord nézettséggel és látogatottsággal zárt a Szegedi Szabadtéri Játékok A 26 estén 71 ezer néző látta a nyári
produkciókat. Az esős időjárás ellenére előadás nem maradt el, mindössze egy alkalommal volt szükség
esőnapra.
Az évad legkiemelkedőbb produkciói a Gérard Depardieu-vel bemutatott Háry János és a világon először nonreplica változatban színre vitt Mamma Mia! voltak.
Bővebben:
http://turizmus.com/fokusz/rekord-nezoszam-az-idei-szegedi-szabadteri-jatekokon1124266?utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=Tulajdonost+v
%C3%A1lt+a+Chemol+Travel+brand+%C7%80+Tankol%C3%A1si+kedvezm%C3%A9ny+MUISZtagoknak&utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=Tulajdonost+v
%C3%A1lt+a+Chemol+Travel+brand+%C7%80+Tankol%C3%A1si+kedvezm%C3%A9ny+MUISZ -tagoknak
Tizenkét bemutató Pécsi Nemzeti Színházban
Tizenkét bemutató lesz azúj évadban a Pécsi Nemzeti Színházban (PNSZ). Rázga Miklós, a színház igazgatója
2014. augusztus 21-én a 120. évadnyitó társulati ülésen elmondta, hogy a nézőszám az öt évvel ezelőtti 65
ezerről
tavaly
120
ezerre
nőtt.
Az évadban hat-hat nagyszínházi és kamaraszínházi bemutatót terveznek, az első premier az Eisemann MihálySzilágyi László Én és a kisöcsém című operett-bohózat lesz szeptember 26-án, Bőhm György rendezésében.
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A nagyteremben játsszák még William Shakespeare Szentivánéji
álom című vígjátékát, Bizet-Scsedrin-Riederauer Carmen című balettját, Barrie-Charlap-Leigh Pán Péter című
családi muscal előadását, Balogh Elemér-Kerényi Imre Csíksomlyói passió című játékát, továbbá Mozart Don
Giovanni
operáját.
A kamarateremben Ránki György Andersen meséje nyomán írt zenés komédiája, a Pomádé király új ruhája,
Harold Pinter A születésnap című abszurd játéka, Patrick Marber Közelebb! (Closer) című "nyers szerelmi
látlelete", Martin Mcdonagh Billy (A kripli) című "kis szigeti groteszkje", továbbá Tóth Krisztina zenés időutazása,
az Évek Vándora s a Pécsi balett Orfeusz és Euridiké című produkciója lesz műsoron.
Az évadnyitó végén a társulat örökös tagjai közé fogadta Stenczer Béla színművészt, a Pécsi Országos Színházi
Találkozó (POSZT) ügyvezetőjét.
Bővebben: http://www.baranyanet.hu/cikkek/tizenket-bemutato--pecsi-nemzeti-szinhazban-20664
Megnyílnak a szekszárdi vármegyeháza múzeumai és a borkút
A Fedezd fel Szekszárdot! egész napos program keretében augusztus 30-án megnyílnak a nemrég felújított
szekszárdi vármegyeháza múzeumi kiállításai, és ismét működik majd a közelben lévő borkút. Számos kulturális
program lesz, illetve hirdettek egy tájékozódási futóversenyt és kerékpárversenyt is Visit Szekszárd on foot and
bike! címmel, melyen a résztvevőknek a város nevezetességeit kell megkeresniük. A vármegyeháza öt új állandó
kiállítása ingyenesen látogatható ezen a napon.
Bővebben:
http://turizmus.com/ujdonsag/megnyilnak-a-szekszardi-varmegyehaza-muzeumai-es-a-borkut1124196?utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=%C3%9Aj+n%
C3%A9gycsillagos+Budapesten+%C7%80+Eladt%C3%A1k+a+d%C3%A9li+Klotildpalot%C3%A1t&utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=%C3%9
Aj+n%C3%A9gycsillagos+Budapesten+%C7%80+Eladt%C3%A1k+a+d%C3%A9li+Klotild-palot%C3%A1t
Működő római konyhát építettek fel Szombathelyen a történelmi témaparkban
Működőképes, felszerelésében és anyagaiban is teljesen korhű ókori római konyhát építettek fel Szombathelyen
a történelmi témaparkban, mely nemcsak a Savaria Történelmi Karnevál napjaiban üzemel majd, hanem áprilistól
egészen októberig várja mindazokat, akik a témaparkba látogatnak és a római kori gasztronómiával is szívesen
ismerkednének. A kísérleti régészeti konyha épületét 2014. augusztus 15-én délután Puskás Tivadar,
Szombathely
polgármestere
adta
át.
A tapasztott falú konyhaépület középpontjában kemence áll, mellette pedig egy szintén fatüzelésű kályha, amely
az ételek melegen tartására szolgál, a falak mentén, a konyhapult alatt pedig agyagkorsók sorakoznak, a konyhai
munkát pedig ugyanúgy, mint annak idején, csővezetéken érkező víz segíti.
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Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/mukodo-romai-konyhat-epitettek-fel-szombathelyen-a-tortenelmitemaparkban1124146?utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=Csal%C3%B3+
p%C3%A1r+j%C3%A1rja+a+sz%C3%A1ll%C3%A1shelyeket+%C7%80+%C3%81tadt%C3%A1k+a+Lajta+M%C
3%BAzeumhaj%C3%B3t&utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign
=Csal%C3%B3+p%C3%A1r+j%C3%A1rja+a+sz%C3%A1ll%C3%A1shelyeket+%C7%80+%C3%81tadt%C3%A1
k+a+Lajta+M%C3%BAzeumhaj%C3%B3t
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 témáját!
Beküldési határidő: 2014. szeptember 10.
Bővebben: http://www.rakocziszovetseg.org/
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Programajánló
Programajánló
Kodály Központ, Pécs:
- 2014. 09.01. 19.00: Város napi díszhangverseny – a Pannon Filharmonikusok
idénynyitó koncertje
- 2014.09.11. 19.00: Pannon Filharmonikusok: Évadnyitó hangverseny
Bővebben: www.kodalykozpont.hu
Zsolnay Kulturális Negyed, Pécs
- 2014.09.04. 20:00: Kozma Orsi Quartet – Lemezbemutató koncert (Pirogránit udvar)
- 2014.09.12. 19:00: Country táncház – line dance tanítás élőzenére (Pécsi galéria m21 előtere)
Bővebben: http://www.zsn.hu
Zrínyi napok, Szigetvár:
2014.09.05-07: Koncertek, utcaszínház, kulináris kalandok, végvári csaták és portyák
Bővebben: http://zrinyinap.hu/
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
További információ: http://www.mecsekerdo.hu/, tura@mecsekerdo.hu
Lovastanya Vendégház, Gyűrűfű:
- 2014.09.13: Kincskeresés egy hajdani téglavető műhelyben
A 1,5 km hosszú erdei ösvényen elrejtett dobozok várják „kincseikkel” a résztvevőket. Többet nem árulhatunk el!
A téglavető egy nagy kiterjedésű gödör, aminek használatával fél évszázada felhagytak. Romantika, tájékozódás,
siker. A programot legalább 10 részvevő esetén indítják. Előzetes bejelentkezés előtte 3 nappal szükséges! A
kincskeresés időtartama: 1 óra. A részvétel ingyenes.
További információ: www.gyurufu.hu/lovastanya/, lovastanya@t-online.hu
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Katica Tanya, Patca:
- 2014.09.06 - 2014.09.07 (10:00-19:00): Gyümölcsnapok és környezettudatos hétvége
- 2014.09.13 - 2014.09.14 (10:00-19:00): Középkori hétvége
- 2014.09.20 - 2014.09.21 (10:00-18:00): Mesterségek napja: Szalma és csuhé Rostás Klárával
További információ: http://www.katicatanya.hu/

