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Július i h írle vél
A Dél-Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter hírei
Elégedettség-felmérést végzünk a Dél-Dunántúl örökségeivel kapcsolatban
Sajnos napjainkra egyes örökségeink kezdenek feledésbe merülni…pedig kitartóan küzdenek az idővel,
és próbálják történelmükkel, adottságaikkal a bennük rejlő lehetőségekre felhívni a figyelmet. A
nagyobb települések központi helyein fekvő örökségek szerencsésebb helyzetben vannak, hiszen
különböző pályázati forrásoknak köszönhetően megújult állapotban várhatják a kíváncsi látogatókat.
A Dél-Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter kérdőívet készített abból a célból, hogy felmérje a Dél dunántúli Régió lakosainak és turistáinak elégedettségét a régióban található örökségekkel
kapcsolatban. Szeretnénk, ha a felmérés alapján kiderülne, hogy melyik az a potenciális örökség, amely
– a kérdőívet kitöltők szerint – még nagyobb vonzerővel bírna, ha a környezetét rendbe raknák, vagy
magát az örökséget egy felújítással bemutathatóvá tennék, illetve egyszerűen csak bővülne az adott
örökséghez kapcsolódó szolgáltatások köre.
Minket valóban érdekel a véleménye, ezért kérjük, töltse ki az alábbi linken található kérdőívet:
https://docs.google.com/a/mailbox.hu/forms/d/1bw_kkxTkEhVgYpL_pL2zvWMJDaEEK71Irobs E_UYKM/viewform
A kérdőív kitöltése 15 – 20 percet vesz igénybe, és anonim úton történik.
Köszönjük, hogy segíti és a kérdőív kitöltésével támogatja a munkánkat!

Sajtóközlemény a Dráva-menti összefogást elősegítő
SEE River projekt eredményeiről
A Dráva mentén élőknek a térség fellendítése és a társadalmi-gazdasági lemaradás csökkentése
érdekében a folyó jövőjével kapcsolatos elvárásait, javaslatait tartalmazza az az áll ásfoglalás, melyet
ünnepélyes keretek között írtak alá Sellyén.
A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szervezésében a magyarországi partnerek több érdekegyeztető
tanácskozás és szakterületi megbeszélés eredményeként jutottak közös nevezőre számos, korábban
vitákat kiváltó kérdésben.
A folyószabályozás témájában megszületett javaslatok a medererózió, medersüllyedés megállítását
helyezték előtérbe és kihangsúlyozták a tervezések összehangolásának szükségességét.
Az árvízvédelem kapcsán egy átfogó, a tájhasználat váltás iránti igényt is figyelembe vevő rendszer
koncepciójának kidolgozását szorgalmazták.
A hajózás területén a horvát-magyar együttműködés erősítésének szükségességét vetették fel, a
kijelölt közös drávai hajóút állapotának megvizsgálását, majd a fejlesztési lehetőségek kidolgozását.
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A horgászat-halászat eltérő magyar és horvát előírásainak
egységesítését javasolták. A Dráva és mellékágai elérhetőségének és a vízpart megközelíthetőségének
biztosítását kérték, valamint a kisszerszámos halászat engedélyezését, mely a helyieknek megélhetést
biztosíthat. Szükségesnek tartották a Dráva halfaunájának megőrzése érdekében egy átfogó tanulmány
elkészítését.
A környezet és természetvédelem optimális biztosítása érdekében egy tájrekonstrukciós és egy
tájhasználati terv kidolgozását tűzték ki feladatul. (A tájrekonstrukciós tervnek kell kijelölni azokat a
fejlesztési igényeket és irányokat, melyek átgondolása, tervezése és fejlesztése szükségessé válik
területi tervek, gazdálkodási tervek, művelési ágak, alkalmazott gazdálkodási technológiák
vonatkozásában is.)
Szorgalmazták a természeti környezet határon átnyúló használatáról és hasznosításáról szóló
területrendezési terv elkészítését is az összes érintett szakma részvételével, térképekkel, ajánlásokkal
intézkedési tervvel.
A mezőgazdasági termelés, mint húzó gazdasági tevékenység és a feldolgozóipari háttérrendszer
kialakításának támogatását fontosnak tartották.
Javasolták egy munkacsoport létrehozását a tájszerkezet helyreállítását célzó projektek kidolgozására.
(Ilyen pl. a „Zöld-pont” rendszer bevezetési feltételeinek vizsgálata és a támogatási rendszer
kidolgozása, illetve egy tájhasználat-váltási terv elkészítése, valamint a terület alapú támogatásnak a
Zöld-pont rendszerrel való felváltása.)
Javasolták a vízgazdálkodási kerettervek, vízgyűjtő-gazdálkodási tervek, illetve vízgyűjtő-fejlesztési
tervek kidolgozását is a vízgyűjtőn elhelyezkedő többi ország elképzeléseinek figyelembe vételével.
A turizmust illetően egyetértettek abban, hogy a térség általános társadalmi- gazdasági fejlődésének
alapjait kell megteremteni ahhoz, hogy egy működő és versenyképes turisztikai fogadási rendszer
alakulhasson ki. Szükséges a helyi szereplőket összefogó, a turisztikai fogadást és a népszerűsítést
kezelő, a lakosságot képzésekkel, szemléletformálással támogató szakmai koordináció megteremtése.
A szelíd turizmus, kiemelten a kerékpáros és a falusi turizmus, valamint az örökség turizmust tartották a
kívánatos turisztikai irányoknak, a terület értékeinek megőrzése, helyreállítása, elérhetőségének
biztosítása, és a turisztikai háttér infrastruktúra megteremtése mellett.
A szakmai és ágazati fejlesztések, szabályozások sikere érdekében kihangsúlyozták a helyi igények és
vélemények figyelembe vételének, a területek közötti eltérések kezelésének, ugyanakkor a ha tárokon
átnyúló léptékben való gondolkodás fontosságát.
A résztvevők egyetértettek abban is, hogy lobbi tevékenységre volna szükség ahhoz, hogy a Dráva
korridort kiemelt tervezési területté nyilvánítsák.
További információ: Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Burián Alajos projekt menedzser, (T.: 72 506
313, burian.alajos@ddvizig.hu)
Főzzünk Együtt – I. Horvát-Magyar „Gasztroszeánsz”
Ezzel a címmel hívott meg minden főzni vágyó, lelkes csapatot 2014.07.12 -én a Baranya Megyei Falusi
Turizmus Közhasznú Szövetség. A rendezvény a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Programjában, a GoGreen elnevezésű projektjén belül valósult meg. Nagyon nagy
siker volt a fesztivál! A közös ételkészítés varázsa elragadta a helybéli horvát hagyományaikat őrző
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falvak lakóit és csapatait, valamint a határon túlról érkezőket
egyaránt. Ám a magyar oldalról sem csak Felsőszentmárton, Drávasztára – a rendezvény helyszíne –
és Drávakeresztúr lakóiból toborzott csapatok vállalkoztak a megmérettetésre, hanem Baranya
távolabbi falvai is képviseltetették magukat, Nagynyárádtól Cserkútig. A fő kérdés a csevap
(csevapcsicsa) elkészítésének a módja volt a hozzá illő körettel és salátákkal. A gasztroszeánsz éppen
ennek a szabadtűzi apróhúsnak a készítését mutatta be az érdeklődőknek. A színpadon zajló
ételkészítést kivetítéssel követték a csapatok tagjai, majd dőlt el a készítményük sikere a zsűrizésnél. A
lelkes próbálkozások kiváló csevapokat hoztak. A zsűri és a közönség megelégedésére, nagyon jól
sikerültek a helyben készült finomságok. Az első helyet Felsőszentmárton csapata nyerte, amely mellé
a közönség népszerűségi díja is került jelezve, hogy a zsűri és a vendégek ízlése ebben megegyezett.
A második a horvát Pitomaca csapata lett, polgármesterük vezetésével és kiváló, ház i készítésű
ajvárukkal. A harmadik helyen végzett két újonc a csevap készítésben: a Mecseki Zöldút Cserkútról
érkező csapta és a nagynyárádiak hagyományőrzői. Ez utóbbi jelezte, hogy még sváb olvasata is van a
csevapnak!
A program egyik különleges pontja volt a drávasztáraiak hagyományos savanyú-sós paradicsomos
mártásának, a Bospornak a kóstolója. Mivel a helyieken kívül sokan nem is merik a specialitást, így
igazi újdonság volt a megjelenteknek. Jó indulása volt a rendezvény a magyar-horvát gasztronómiai
programjaiknak,amelyek következő eseménye július 27-én vasárnap Nagynyárádon lesz, az I. HorvátSváb-Magyar Egybesült Fesztivál! Minden érdeklődőt szeretettel várnak erre a rendezvényre is!
Négykerekű bicikliken népszerűsítik a Leonardo-kiállítást
Leonardo da Vinci repülő embere mintájára tervezett járműveken népszerűsítik a pécsi Leonardo kiállítást Magyarország tizenegy városában augusztus 4-ig.

"A tárlatot hirdető mozgó plakát a nyári turistaszezonban eljut Balatonlellére, Balatonboglárra,
Keszthelyre, Siófokra, Balatonalmádiba, Gárdonyba, Velencére, Agárdra, Harkányba, valamint
Veszprémbe és Budapest belvárosába is - írta a Janus Pannonius Múzeum az MTI-hez eljuttatott
csütörtöki tájékoztatójában.
Bővebben: http://www.baranyanet.hu/cikkek/negykereku-%08icikliken-nepszerusitik-a-leonardokiallitast-20515
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Kulturális örökség hírek a nagyvilágból
Táncoljon velünk a fesztiválokon: keresse a Néptánc szimulátort!
A Volt fesztiválon is nagyszámú érdeklődőt vonzott a Magyar Turizmus Zrt. idei nyári attrakciója, a
néptánc szimulátor, mely garantáltan „feldobja" a turisztikai információk iránt é rdeklődők hangulatát.
Az adott régióban dolgozó kollégák segítségével a fesztiválok környékéről is hasznos, autentikus
információkkal gazdagodhatunk. A néptánc szimulátor abban is segít, hogy szórakozva kerüljünk
közelebb hazánk kulturális értékeihez. Keresse a fesztiválokon a gotohungary hivatalos
programhelyszínt!
Bővebben: http://turizmus.com/desztinaciomenedzsment/tancoljon-velunk-a-fesztivalokon-keresse-aneptanc-szimulatort1123487?utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=Vide
%C3%B3%C3%BCzenet+a+szakm%C3%A1nak%2AMaReSz+tiszt%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1s&ut
m_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=Vide%C3%B3%C
3%BCzenet+a+szakm%C3%A1nak%2AMaReSz+tiszt%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1s
Fejlesztések Vértesszőlösön
Megújult a vértesszőlősi előembertelep környezete, a Magyar Nemzeti Múzeum kiállítóhelyeként
működő létesítmény bejáratánál térköves sétányt, valamint turistapihenőt alakított ki az önkormányzat.
A beruházás teljes költségvetése 14 millió forint volt, amelyhez uniós pályázat útján jutott hozzá a
település.
Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/fejlesztesek-vertesszoloson1123285?utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=Roma
ntikus+hotel+Zal%C3%A1ban+%2A+Magyar+rend%C5%91r%C3%B6k+az+Adri%C3%A1n+%2A+L%C
3%A1togat%C3%A1s+a+szerb+hercegn%C3%A9l&utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&
utm_medium=email&utm_campaign=Romantikus+hotel+Zal%C3%A1ban+%2A+Magyar+rend%C5%91
r%C3%B6k+az+Adri%C3%A1n+%2A+L%C3%A1togat%C3%A1s+a+szerb+hercegn%C3%A9l
Csendben megnyitott a Parlament új látogatóközpontja
Július 1-jén, különösebb hírverés nélkül vehették birtokba a turisták a Parlament új látogatóközpontját,
Budapesten.
Az országház északi oldalán található, föld alá süllyesztett, ám üvegfalain keresztül a Duna-partra
kilátást nyújtó látogatóközpontról a hazai és a külföldi közönség egyaránt elismerően nyilatkozik. A
modern, letisztult formájú központban a jegypénztár mellett ruhatár, kávézó, ajándékbolt működik, a
kiszolgáló helyiségek – legfőképp a mosdók – a szakma által régóta panaszolt problémára adnak
megoldást.
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Bővebben: http://turizmus.com/fokusz/csendben-megnyitott-a-parlament-uj-latogatokozpontja1123344?utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=L%C
3%A1togathat%C3%B3+l%C3%A1togat%C3%B3k%C3%B6zpont%2AEgy%C3%BCtt+a+rept%C3%A9
r+%C3%A9s+a+f%C5%91v%C3%A1ros%2AIngyen+a+Magyar+Nagyd%C3%ADjra&utm_source=http
%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%A1togathat%C3%B3+l%
C3%A1togat%C3%B3k%C3%B6zpont%2AEgy%C3%BCtt+a+rept%C3%A9r+%C3%A9s+a+f%C5% 91v
%C3%A1ros%2AIngyen+a+Magyar+Nagyd%C3%ADjra
Kezdődik a Szegedi Szabadtéri Játékok programsorozata
A Zorba, a görög című táncjátékkal kezdődött el a Szegedi Szabadtéri Játékok programsorozata a Dóm
téren, ahol a színpadot idén a Dóm felújítása miatt a székesegyházzal szemben, a Fogadalmi
templomnak háttal állították föl. A nézőtér megfordításával a játékok történetének legnagyobb
színpadtechnikai fejlesztése valósult meg. Csaknem ezer négyzetméteres, vadonatúj, az eddiginél jóval
többet tudó színpadot és korszerű világítástechnikát kapott a fesztivál.
Bővebben: http://turizmus.com/fokusz/kezdodik-a-szegedi-szabadteri-jatekok-programsorozata1123339?utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=L%C
3%A1togathat%C3%B3+l%C3%A1togat%C3%B3k%C3%B6zpont%2AEgy%C3%BCtt+a+rept%C3%A9
r+%C3%A9s+a+f%C5%91v%C3%A1ros%2AIngyen+a+Magyar+Nagyd%C3%ADjra&utm_source=http
%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=L%C3%A1togathat%C3%B3+l%
C3%A1togat%C3%B3k%C3%B6zpont%2AEgy%C3%BCtt+a+rept%C3%A9r+%C3%A9s+a+f%C5%91v
%C3%A1ros%2AIngyen+a+Magyar+Nagyd%C3%ADjra

Pályázati ajánló
Fotópályázat a családi gazdálkodások népszerűsítésére
A Copa-Cogeca a „Családi Gazdálkodások Nemzetközi Éve” alkalmából fotópályázatot hirdet a
nagyközönség számára, amely a családi gazdaságok és mezőgazdasági szövetkezetek fontosságát
hivatott bemutatni.
A Copa-Cogeca a legnagyobb európai termelői érdekképviseleti szervezet, amely most a családi
gazdálkodások fontosságára szeretné felhívni a figyelmet. A családi gazdaságoknak többek között nagy
szerepe van a helyi természeti erőforrások védelmében, a mezőgazdaság fejlesztésében, az élelmezés
biztonságának megteremtésében, valamint a vidéki foglalkoztatottság növelésében.
Beadási határidő: 2014. július 31-ig várják a pályaműveket a készítő elérhetőségeivel az
amanda.cheesley@copa-cogeca.eu email címre.
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Bővebben:
http://www.kulturizmus.hu/wpcontent/uploads/2014/01/%C3%96r%C3%B6ks%C3%A9gklaszter_p%C3%A1ly%C3%A1zatih%C3%ADrlev%C3%A9l_2014_6.pdf
Segítség a kreatív ötletek megvalósulásához
A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és
Iparkamarával, a Kulturális Innovációs Kompetencia Központ Egyesülettel, a Dél-Dunántúli
Idegenforgalmi NKft-vel és a Baranya Megyei Vállalkozói Központtal együttműködve „Önindító 2014"
néven hirdette meg azt a munkaerő-piaci programot, amellyel a kreatív iparhoz, illetve a turizmushoz
kapcsolódó jó ötletekkel rendelkező álláskeresők új vállalkozásának elindítását segíti.
Bővebben:
http://baranya.munka.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=baranya_munkaeropiaci_programok
_onindito_2014

Programajánló
Programajánló
Zsolnay Kulturális Negyed, Pécs:
 -2014.07.16. 19.00: Zsolnay Táncházak – nyári táncházsorozat: Ír táncház (Pirogránit
udvar)
Kárpát-medencei népcsoportok és más népek, nemzetiségek táncházi sorozata
 - 2014.07.19. 17.00: Feketefehérigennem
A törökbálinti Álomzug Társulás vendégjátéka (Bóbita bábszínház szabadté ri színpad)
 2014.07.20., 2014.07.27. 18.00: Nyáresti térzenék a Zsolnay Negyedben
Pécsi és baranyai fúvósegyüttesek koncertsorozata
 2014.07.23. 19.00: Zsolnay Táncházak – nyári táncházsorozat: Bukovinai Táncház
(Pirogránit udvar)
 2014.07.24.21.00: PIROGRÁNIT JAZZ UDVAR – Gadó–Fenyvesi Gitár Ambientology
Pécsi gyökerű gitárosok príma ritmusszekcióval – ezt kínálja a Pirogránit Jazz udvar
 2014.07.25. 19.00: Anaya – koreai világzenei koncert
Ismerjen meg egy távoli kultúrát a Koreai Napokon a Zsolnay Negyedben! E78 koncertterem
 2014.07.26. 17.00: Vitéz László - Pályi János vendégjátéka
Bábjáték kicsiknek és nagyoknak (Bóbita Bábszínház)
 2014.07.26. 19.00: Sol Dance – Koreai táncelőadás (E78 koncertterem)
 2014.07.30. 19.00: Zsolnay Táncházak – nyári táncházsorozat: Moldvai Táncház
Bővebben: http://www.zsn.hu
Kövestető Vendégház, Hosszúhetény
-

2014.07.19. 9.30: Várak, romok, kastélyok - történelmi barangolás a Kelet-Mecsekben
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Püspökszentlászló, a hegyek közötti kis zsáktelepülés titkait és
történetét ismerhetik meg a túra során. Táv: 15 km, időtartam: 5 óra. Találkozó: Kövestető
Vendégház - Hosszúhetény, 9.30 óra. Részvételi díj: 1.500 Ft, amely egy ebédet, 2 dl Naturalé
gyümölcslevet és túravezetést tartalmaz.
További információ: http://www.mecsekerdo.hu/, kovesteto.recepcio@mecsekerdo.hu
Katica Tanya, Patca:
- 2014.07.19 - 2014.07.20 (10:00-19:00): Mesterségek napja: agyagozás Falusiné Terjék Éva
népi iparművésszel
- 2014.07.26 - 2014.07.27 (10:00-19:00): „Fából vaskarika” és környezettudatos hétvége
Bővebben: www.katicatanya.hu
Gyűrűfű, Lovastanya Vendégház:
- 2014.07.26: Árpád kori földvár a Fekete hegyen
A falutól 2 km-re található a viszonylag épen maradt kisvár, aminek csak földsáncai látszanak a
meredek domb tetején. Hajdanán a Dráva vonaláig látta el a határőrizetet ez a fából - földből készült
erődítmény. Ez alkalommal a résztvevők kipróbálhatják, milyen nehéz lehetett beve nni a várat és
körbejárhatják a belső és külső falakat. A programot legalább 10 résztvevő esetén indítják el. Előzetes
bejelentkezés előtte 3 nappal szükséges! A túra időtartama: 2 óra. Részvételi díj: 300 Ft/fő
További információ: http://www.gyurufu.hu/lovastanya/

