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Januári hírlevél
A Dél-Dunántúli Örökség Klaszter hírei
Kiállították a 19 milliós Zsolnay vázát
Pécsett látható szerdától az a szecessziós váza, amelyet a Zsolnay-kerámiák tekintetében rekordáron,
19 millió forintért vásárolt meg a Janus Pannonius Múzeum a Virág Judit Galéria tavaly decemberi
árverésén.

Páva Zsolt, Pécs polgármestere a kiállításhoz kapcsolódó sajtóeseményen elmondta: a dísztárgyat
január 31-ig a Zsolnay-negyed látogatóközpontjában, majd végleges helyén, a Káptalan utcai Zsolnay
Múzeumban csodálhatja meg a közönség.
Bővebb információ: http://www.baranyanet.hu/cikkek/kiallitottak-a-rekordaron-vasarolt-zsolnay-vazat19447#sthash.IYfpCH3e.dpuf
Zsolnay visszavásárlását javasolja az MSZP
A Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. többségi tulajdonának visszavásárlására és állami kézbe adására
tesz javaslatot az MSZP pécsi városi frakciója a baranyai megyeszékhely közgyűlésének következő
ülésén.
Tóth Bertalan frakcióvezető ezt azzal indokolta csütörtöki pécsi sajtótájékoztatóján, hogy Bachar Najari
befektető tavaly megvette a társaság részvényeinek 74,5 százalékát, de határidőre nem fizette meg a
szerződésben rögzített félmilliárd forint tőkejuttatás esedékes részletét, kötelezettségét egy ingatlan
apportálásával kívánja teljesíteni. A gyárnak nem egy eladhatatlan ingatlanra, hanem pénzforrásra
lenne
szüksége
hangsúlyozta
a
politikus.
Bővebben: http://www.baranyanet.hu/cikkek/a-zsolnay-visszavasarlasat-javasolja-az-mszp19454#sthash.Sy0FK42H.dpuf
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Az örökség- és kulturális turizmus a Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció termék- specifikus
fejlesztési céljai között
Az 2013. év végén vitára bocsátott, a hazai turizmus 10 éves fejlesztését meghatározó koncepció a
fejlesztési prioritások között emeli ki az örökség- és kulturális turizmus terméktípust. Legfontosabb
fejlesztési irányként - többek között - a kiemelt nemzeti örökségi és kulturális értékek turisztikai
attrakcióvá formálását határozza meg, látogató-központok, tematikus utak kialakításával. A
világörökségi helyszíneknél a komplex desztinációvá fejlesztést támogatja, beleértve ebben a szellemi
kulturális világörökségeket is. A koncepció preferálja a terméktársításokat, azaz az örökségi és
kulturális attrakciók kiegészítését más termékekkel, ezzel létrehozva a komplex területi alapú
fejlesztések létalapját. A tervdokumentum a legendáknak, a hagyományoknak szerepet szán a
turisztikai kínálatok tartalomfejlesztésében is.
További információk: http://www.kormany.hu/download/8/41/11000/NTK.pdf

Hírek a Dél-Dunántúli régióból
Félmillárd forintból fejlesztik a Máriagyűdi Kegyhelyet
Összesen 525 millió forintból, javarészt uniós forrásból újul meg a következő két esztendőben a
máriagyűdi zarándokhely teljes környezete és a kegytemplom – jelentette be Udvardy György, pécsi
megyés püspök és Tiffán Zsolt, fideszes országgyűlési képviselő pénteken.
A mintegy 499 millió forintos uniós támogatásból és 25 millió forintos saját forrásból többek között
felújítják a kegytemplomot, átépítik annak orgonáját, új térburkolattal látják el a zarándokhely központját,
végrehajtják
a
szabadtéri
oltár
teljes
rekonstrukcióját.
Tiffán Zsolt, a térség fideszes országgyűlési képviselője, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke a
fejlesztéssel kapcsolatban elmondta, az hozzájárul majd a megye idegenforgalmának fejlődéséhez, és
jól illeszkedik a Baranya szakrális tereinek megújulását célzó többi programhoz.

A közeljövőben a dél-baranyai térség legveszélyeztetettebb templomainak felújítása valósulhat meg a
Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 300 millió forint támogatásából. Legkésőbb 2014 második felében
elkezdődik a kórósi, a drávaiványi, a zalátai, a vejti a nagycsányi, a kémesi, a szaporcai és vajszlói
fakazettás templomok rekonstrukciója is.
A fejlesztések azért váltak szükségessé, mert a zarándokfogadási lehetőségei szükösek és egyre több
zarándokló
érkezik
Európa
kegyhelyeire.
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Bővebb
információ:
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Felmillard_forintbol_fejlesztik_a_Mariagyudi_Kegyhelyet/157267
Több mint 64 ezer látogató a siklósi várban
Töretlen a siklósi vár népszerűsége: a létesítménynek és az ott szervezett programoknak tavaly az
előző évhez hasonlóan több mint 64 ezer látogatója volt.
A vendégeket változatlan jegyárakkal léphettek be és a nyári rendezvényekre is rengetegen voltak
kíváncsiak.

Mojzes Tamás a várat működtető Siklósi Várszínház Kft. ügyvezetője elmondta, hogy idén folytatódik a
siklósi vár felújítása: a 2014 őszéig tartó és elsősorban az egységes homlokzat kialakítását célzó
munkálatokra
400
millió
forintot
költenek
európai
uniós
forrásból.
A kivitelezés keretében megújul az északi és nyugati homlokzat, valamint az északi terasz. Részben
megerősítik az épület falát, kialakítanak egy lovagtermet és egy kávézót is. A következő több mint
másfél évben azokat a feladatokat is elvégzik, amelyekre a korábbi rekonstrukciók idején nem volt
lehetőség
sorolta.
A vár idei nyári rendezvényeiben szerepel könnyűzenei program, musical, a német ajkú vendégek
érdeklődésére is számot tartó operett, történelmi témájú előadás és várjáték is.
Bővebb
információ:
http://turizmus.com/fokusz/tobb-mint-64-ezer-latogato-a-siklosi-varban1119839?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakm
a%20napilapja,2014/5.&utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturiszt
ikai%20szakma%20napilapja,%202014/5

A Pécs-Mecseki Borút Projekt záró rendezvénye
A Pécs-Mecseki Borút Közhasznú Egyesület 2014. január 14-én tartotta HUHR/1101/1.2.4/0007
azonosítószámú COOL!N projektjének záró rendezvényét, ahol ünnepélyes keretek közt
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bemutatásra került a nemzetközi együttműködés kapcsán
létrejött Kulenáris utazások Baranyában című háromnyelvű könyv. A Jagodnjaki Járás
partnerségével 2013. február 1. és 2013. december 31. között megvalósított projekt fő célja a kulen
és más helyi termékek turisztikai menedzselése volt. Szakmai képzések, gyermekvetélkedők,
klaszteresedés, közös honlap (www.coolin-cbc.com), helyi termék témájú fesztiválok, gasztro
klubok, adatbázisok, receptkönyv és egy úgynevezett gourmet térkép is segítette a régió ízeinek és
értékeink népszerűsítését.
Bővebben: http://www.pecsmecsekiborut.hu/hirek/cooln-zaro-gondolatok/

Kulturális örökség hírek a nagyvilágból
A Pannon Filharmonikusok Berlinben léptek fel:
Állva tapsolta a közönség vasárnap este a Pannon Filharmonikusokat a Berlini Filharmónia
koncerttermében, az öt állomásból álló európai turné csúcspontján. Magyar, vidéki szimfonikus zenekar
korábban még soha nem jutott el Európa zenei fellegvárába, a 2500 fős terembe.
„Elképesztően jól érzem magam, szinte még nem is találok szavakat - mondta Bogányi Tibor vezető
karmester a koncert után. „Valóban méltó megkoronázása volt a turnénak ez a berlini koncert.
Elementáris élmény, eszméletlen akusztika, és a végén kitörő taps fogadta a zenekart, ami
utánozhatatlan érzés. Ilyen élményem még nem volt a zenekarral!"
Bővebben: http://hetivalasz.hu/kultura/nem-egyszemelyes-sikertortenet-71909
Március 14-én nyílhat újra a Pesti Vigadó
A tervek szerint március 14-én tartják meg a felújított Pesti Vigadó ünnepélyes megnyitóját, ezt
követően az épület többek között egy Makovecz Imre- és egy Schrammel Imre-kiállítással várja a
közönséget - mondta el az MTI-nek Kucsera Tamás, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) főtitkára.
A felújítás 2004 óta tart és márciusban a hangversenyteremmel, a régi és új kiállítóterekkel együtt a
teljes Vigadó megnyílhat a közönség előtt. Elképzelhető azonban, hogy az étterem ekkor még nem fog
működni.
A teljesen új, 5-6. emeleti kiállítóterek egy Makovecz Imre-kiállításnak adnak otthont, a Vigadó
Galériában pedig Schrammel Imre munkáiból rendeznek tárlatot.
Bővebb információ: http://turizmus.com/fokusz/marcius-14-en-nyilhat-ujra-a-pesti-vigado1119844?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakm
a%20napilapja,2014/6.&utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturiszt
ikai%20szakma%20napilapja,%202014/6
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Indulhat a Városliget átalakítása
Már 2014 nyarára látható eredményeket hoz a Városliget megújítása; a többek között új múzeumi
negyedet, nagyobb Állatkertet és több zöldfelületet is magába foglaló Liget Budapest projekt befejezése
2018-ra várható.
Bővebben: http://turizmus.com/fokusz/indul-a-varosliget-megujulasa1119752?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakm
a%20napilapja,2014/2.&utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturiszt
ikai%20szakma%20napilapja,%202014/2.

Pályázati ajánló
Előreláthatólag csak 2014 közepén jelennek meg az új uniós pályázatok.
Bár a címben megfogalmazott állítást pozitívabban is elő lehetne adni, aki a PályázatMenedzser.hu
portált látogatja, és pályázni, fejleszteni szeretne, annak valószínűleg rossz hír, hogy csak az év
közepén jelenhetnek meg az új uniós pályázatok. A Kormányportálon megjelent MTI hír
szerint Csepreghy Nándor fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár a következőket mondta
a Szabad Európa Vitanapok konferenciasorozat rendezvényén:. az év közepén elindulhatnak az új
pályázatok, de kis kockázatú, kisebb értékű pályázatok várhatóan már tavasszal megjelennek.
Bővebb felvilágosítás: http://www.kormany.hu/hu/hirek/az-ev-kozepen-megjelenhetnek-az-uj-uniospalyazatok
Fotóhónap 2014 – Pályázat a Magyar Fotóművészek Szövetsége fesztiválján való részvételre
A Magyar Fotóművészek Szövetsége nyílt pályázatot hirdet a 8. Fotóhónap elnevezésű fesztivál
alkalmából. A pályázat célja A Fotóhónap 2014 pályázat célja a Magyar Fotóművészek Szövetsége által
szervezett fesztiválon való részvétel elnyerésének joga. Pályázók köre A pályázat mindenki számára
nyitva áll, a pályázaton részt vehetnek fotográfusok, alkotócsoportok, fotós szervezetek, kiállítási és
oktatási intézmények. A pályázat részletei...http://fotomuveszek.webdesign.hu/

Programajánló
A Kodály Központ januári programjai
2014. január 18. 15.30 és 17.00: Pannon Filharmonikusok: Csigaház V. – A nyerő verők óra: Budapesti
Fesztiválzenekar hangversenye
2014. január 21. 16.00 óra: Pannon Filharmonikusok: Babzsák V.
2014. január 22. 19.00 óra: A magyar kultúra napja
2014. január 23. 19.00 óra: Pannon Filharmonikusok: Sibelius & Bogányi
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2014. január 31. 19.00 óra: Zorán koncert (Vendégek: Váczi
Eszter és Bródy János)
Bővebb információ: http://www.kodalykozpont.hu/
Duna-Dráva Nemzet Park
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai 2014 januárjában érdekes túrákkal, gyerekeknek
szóló szakkörrel várják az érdeklődőket.
Január 18-án a Hódok nyomában jelvénygyűjtő túrán a Dráva folyóba visszatelepített hódok életéről
hallhatnak a résztvevők.
Január 20-án a Kis Természetbúvárok Szakkörén a téli madárgondozás rejtelmeibe pillanthatnak be a
gyerekek.
Január 25-én Téli madármegfigyelésre kerül sor a Dunán, amelynek keretében elsősorban liba- és
récefajokat pillanthatnak meg a természetbarátok.
Bővebb információ: http://www.ddnp.hu/index.php?lang=hu
Borszakkör
A Pécsi Borozó borszakköre folytatódik 2014-ben is a pécsi Pezsgőház étteremben. Havonta egy-egy
tematikus fajtakóstolóra várjuk az érdeklődőket, hazai és külföldi borokkal, ismeretterjesztőszórakoztató beszélgetős részekkel és ételkóstolással fűszerezve.
A kóstoló házigazdája Győrffy Zoltán, a Pécsi Borozó főszerkesztője, aki vendégeivel a borokról,
borászokról, borvidékekről, fajtákról, élményekről, ételekről beszélget. Egy kóstolósor 7-8 borral, egy
borokhoz alkotott étel és mindig akad némi meglepetés…
A következő időpont: 2014. január 27., hétfőn 18.00 órától
A téma: SZÜRKEBARÁT azaz PINOT GRIS vagyis PINOT GRIGIO
A kóstolón magyar, osztrák, olasz és francia szürkebarátokat kóstolunk meg.
Jelentkezés és helyfoglalás CSAK E-MAILBEN: info@pecsiborozo.hu
Maximális létszám: 40 fő
Villányi borvidék:
- Pincéről Pincére Variációk Vincére 2014
Időpont: 2014. január 18.
Tenkes-hegy – Máriagyűd – Siklós – Kisharsány – Palkonya – Nagyharsány – Kisjakabfalva –
Villánykövesd – Villány
Régi szokás, hogy a szőlősgazdák Vince-nap időjárásából és a metszett "Vince vesszők" állapotából
jósolják a szüret gazdagságát. E napon egyik pincéből a másikba járva áldomásoztak, kóstolták
egymás borait. A tőkékre Isten áldását kérték, s a biztonság kedvéért még babonás fortélyokat is
bevetettek,
a
természet
iránymutatásait
követve.
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"Ha szent Vintze napja fénylik, megtelik a pintze, és sok jó bort
várhatni". A napsugár igazi áldás, segítségével megcsordul a jég és telik a pince.
Bővebb felvilágosítás: http://villanyiborvidek.hu/hu/programok/734_pincerol-pincere-variaciok-vincere2014
Zsolnay Kulturális Negyed:
Bóbita Bábszínház - Bábmúzeum: Idő-élmény
A Vojtina Bábszínház időszakos kiállítása 2014. január 12-től tekinthető meg.
A tárlat egy lehetséges látomás húsz év bábfiguráira. Közel 300 báb metaforikus és mesei időutazása,
ahol nincs kronológia, s talán a gravitáció is átváltoztatható ebben az egyszeri, mesei, kozmikus
teljességben. A bábok lentet és fentet összekötve egy hatalmas, képköltészeti világot alkotva hozzák
létre saját történetüket.
Bővebben: http://www.zsolnaynegyed.hu/zskn_program/Ido-elmeny

