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Június i hí rlev él
A Dél-Dunántúli Örökség Klaszter hírei
Tanulmányút Pannonhalmára
A Dél-Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter 2014.06.27-28 között tanulmányutat szervez tagjai részére,
melynek fő úti célja a Pannonhalmi Bencés Főapátság. A másik attrakciója a túrának a Zirci Ciszterci
Apátság épületei és kiállításai. Ugyanebben az időpontban veszi kezdetét a „Pannonhalmi
Levendulahetek” rendezvény, mely szintén sok érdekes programot kínál a kirándulás résztvevőinek.
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 felmé rje a Déldunántúli 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!
“Örökségturisztikai lehetőségek Dunaszekcsőn” Workshop
2014.05.17-én a Dél-Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter kialakítása című pályázat (DDOP-2.1.3/A-122012-0002) keretében valósult meg a workshop. A résztvevők megtekintették Dunaszekcső
örökségturisztikai értékeit egy séta keretében, majd kezdetét vette a téma átbeszélése, melyben fontos
hangsúlyt kapott a turisztikai hálózat kiépítése a kistérségben.
Ingyenes tárlatvezetések indulnak a pécsi Leonardo-kiállításon
Ez idáig már több mint húszezren látták a népszerű „Leonardo, a reneszánsz zseni" pécsi kiállítást. A
szolgáltatások köre most tovább bővül. A nyári szezonban az apródképző mellett a kiállításon ingyenes
tárlatvezetéseket tartanak a Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola
idegenforgalmat tanuló diákjai 2014. június 23-tól augusztus 31-ig.
„Az Európában egyedülálló Leonardo-kiállítás sikerének köszönhetően a pécsi Janus Pannonius
Múzeum forgalma közel 40 százalékkal nőtt az elmúlt hónapokban a tavalyi év ugyanezen időszakához
képest. Bízunk benne, hogy a nyári turistaszezonban még többen kapnak kedvet ahhoz, hogy Pécsre
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látogassanak, és ingyenes tárlatvezetéssel megnézzék a
Leonardo-kiállítást!" – mondta Magyar Attila, a JPM gazdasági vezetője.

Bővebben: http://turizmus.com/utaztatas/ingyenes-tarlatvezetesek-indulnak-a-pecsi-leonardo-kiallitason1123144?utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=A+turi
sztikai+szakma+napilapja%2C+2014%2F118.&utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_
medium=email&utm_campaign=A+turisztikai+szakma+napilapja%2C+2014%2F118.
Új taggal bővült az Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter
A Helian NaTour Utazási Iroda csatlakozott a csoporthoz, akik számára nagyon fontos a „zöld turizmus”
és az „öko” jelleg erősítése. Tevékenységeik között megtalálható a kerékpár-, gyalog- és vízitúrák
szervezése itthon és külföldön. Útjaik során fontosnak tartják, hogy helyi termelőket, termékeket és
szolgáltatókat válasszanak és szeretnék a természeti és kulturális örökséget minél érintetlenebbül
megőrizni a következő generációknak.

Kulturális örökség hírek a nagyvilágból
Zsolnay-óriásvázák láthatók az Új Budapest Galériában
Alkotójukról, Zsolnay Júliáról kapta nevét az a kettő, majdnem 1 méter magas Júlia-váza, mely az Új
Budapest Galériában látható. Az 1889-ben készült óriásvázákat nagyalakú pávák és stilizált
virágerdőben bujkáló madarak díszítik arany kontúrozással.Az első váza Gyugyi László neves műgyűjtő
adományaként került tavaly Pécsre. A műtárgy párját májusban juttatta vissza Magyarországra amerikai
tulajdonosa.
Bővebben: http://www.baranyanet.hu/cikkek/-zsolnay-oriasvazak-lathatok-az-uj-budapest-galeriaban20444
Kétmilliárdból újul meg a szegedi dóm és a Dömötör-torony
Mobil applikáció segítségével vezetett bejárások, új kiállítások is lesznek a szegedi Dóm és Dömötörtorony felújításának köszönhetően, mely több mint 2 milliárd forintos uniós forrás segítségével valósul
meg 2015 nyaráig.
„Pincétől a padlásig", azaz az altemplomtól a tornyokig úgynevezett okostelefonos/visualguide -os
vezetés segítségével járhatják majd be a látogatók a szegedi Dómot. Illetve nemcsak a székesegyház
környezete, közösségi terei újulnak meg, hanem a Dömötör-torony mellett a jelenleg galambkároktól,
szennyezéstől borított Nemzeti Panteon (a Dóm tér U alakú épületegyüttesének bal oldali árkádsora),
valamint a Dóm altemplomi részében új, eddig nem látott kiállítások is nyílnak, jelentős alapterületű
közösségi terek létesülnek.
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Bővebben:
http://turizmus.com/fokusz/ketmilliardbol-ujul-meg-a-szegedi-dom-es-a-domotor-torony1123138?utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=A+turi
sztikai+szakma+napilapja%2C+2014%2F118.&utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_
medium=email&utm_campaign=A+turisztikai+szakma+napilapja%2C+2014%2F118.
Érdekességek Pannonhalmán
A nagyközönség számára eddig ismeretlen, a bencés rendhez köthető tárgyakat, műalkotásokat
állítanak ki az Apátsági Major Látogatóközpontban Pannonhalmán.
Az apátság tárgyi kulturális öröksége több emberöltőnyi múltra tekint vissza, az 1518-ban felvett leltár
például az ereklyetartók között képekkel díszített táblákat is említett, amelyek a templom liturgikus
felszereléséhez tartoztak. Az újonnan nyíló pannonhalmi Apátsági Major Látogatóközpontban és az
ennek részét képező Pannonhalmi Apátsági Múzeumban a legértékesebb műtárgyak kerülnek
kiállításra.
Az eddig rejtve maradt műtárgyak 2014 júliusától lesznek láthatóak a Pannonhalmi Apátsági Major
Látogatóközpontban.
Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/erdekessegek-pannonhalman1123168?utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=A+turi
sztikai+szakma+napilapja%2C+2014%2F119.&utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_
medium=email&utm_campaign=A+turisztikai+szakma+napilapja%2C+2014%2F119.
Újabb kulturális és természeti helyszínekkel bővült az UNESCO-lista
Újabb kilenc kulturális és természeti helyszínnel bővült június 23-án az UNESCO világörökségi listája,
amelyre már huszonkilenc helyszín került fel a szervezet Dohában zajló tanácskozásán - vált ismertté
az UNESCO honlapján.
Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) 21 tagú illetékes
bizottsága negyven új kulturális, természeti és vegyes helyszín pályázatát vizsgálja 2014.06.25-ig zajló
ülésén.
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A hétvégi döntés értelmében 19 új kulturális és egy természeti
helyszín került fel a világörökségi térképre, ezen felül a korábban már kulturális világörökségi
helyszínként elfogadott Campeche ősi maja város védett státusát természeti környezetére is
kiterjesztette a nemzetközi szervezet.
A pályázó természeti helyszínek közül Botswanában az Okavango deltája lett a világörökség része.
Kulturális helyszínként került fel a világörökségi listára a mai Argentína, Bolívia, Chile, Kolumbia,
Ecuador és Peru területén húzódó, közel 60 ezer kilométernyi inka úthálózat, a Qhapaq Nan (inka
ösvény); a kelet-iráni Sahr-i Szokhta (Leégett város) téglából épült bronzkori települése; három ősi pju
város Mianmarban (Burma); a törökországi Pergamon és többrétegű kulturális tája; a Szöultól 30
kilométerre délkeletre fekvő Namhanszanszön (Namhansanseong) hegyi erődítmény, egykori
közigazgatási és katonai központ; az amerikai Poverty Point monumentális földmunkái a Mississippi
völgyében; a történelmi Dzsidda, Mekka kapuja; az iraki Erbil citadella; az izraeli Beit Guvrin és Maresa
barlangok; a Karoling-korszakbeli Corvey apátság és védmű Németországban; az ottomán birodalom
szülőhelyének számító Bursa város és a mellette fekvő Cumlikizik falu; a Chauvet-barlang
Franciaországban; a Ráni ki vav lépcsős kút, más néven A királynő kútja India Gudzsarát államában; a
tomiokai selyemgyártás helyszínei Japánban; az olaszországi Piemonte szőlővidéke és a hollandiai Van
Nelle-gyár.
A hétfői kiegészítéssel 1010-re nőtt az UNESCO világörökségi listáján sorakozó kulturális és természeti
nevezetességek száma. Ebből 779 a kulturális, 200 a természeti és 31 a vegyes helyszín. A listán
Magyarország nyolc helyszínnel szerepel. A veszélyeztetett világörökségi helyszínek száma 46. A
testület legközelebb 2015-ben Bonnban tartja ülését.
http://whc.unesco.org/en/newproperties/
http://whc.unesco.org/en/news/1160
http://turizmus.com/fokusz/ujabb-kulturalis-es-termeszeti-helyszinekkel-bovult-az-unesco-lista1123166?utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=A+turi
sztikai+szakma+napilapja%2C+2014%2F119.&utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_
medium=email&utm_campaign=A+turisztikai+szakma+napilapja%2C+2014%2F119.

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 fonto sságát
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

Dél-Dunántúl i Ö rök ség tu ris zt ikai Kla s zter
7625 Péc s , Vi nc e u . 9 /2 .
T el.: 72 /210 -446 I +36 3 0/9 13-7 095
fri edwald k ft @gm ail .c om

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.
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

Programajánló
Zsolnay Negyed:
- 2014.06.29, 07.06, 07.13., 07.20 18.00: Nyáresti térzenék a Zsolnay Negyedben – Bóbita Bábszínház
melletti szabadtéri színpad
- 2014.07.02. 19.00: Zsolnay Táncházak – nyári táncházsorozat: Roma Táncház
Kárpát-medencei népcsoportok és más népek, nemzetiségek táncházi sorozata
Helyszín: Zsolnay Negyed – Pirogránit udvar
- 2014.07.09. 19.00: Zsolnay Táncházak – nyári táncházsorozat: Horvát Táncház
- 2014.07.16. 19.00: Zsolnay Táncházak – nyári táncházsorozat: Ír táncház
- 2014.07.19. 17.00: Feketefehérigennem
A törökbálinti Álomzug Társulás vendégjátéka
Bővebb információ: http://www.zsolnaynegyed.hu/zskn_programok/osszes
Patca, Katica Tanya:
- 2014.07.05 - 2014.07.06 10:00-19:00: Középkori hétvége
- 2014.07.12 - 2014.07.13. 10:00-19:00: Mátyás király kora
- 2014.07.19 - 2014.07.20. 10:00-19:00: Mesterségek napja: agyagozás Falusiné Terjék Éva népi
iparművésszel
Bővebb felvilágosítás: http://www.katicatanya.hu/
Bükkösdi Ökopark:
Júliusban ingyenes a belépés az Ökoparkba!
További információ: http://www.okobukkosd.hu/

Hosszúhetény:
- 2014.07.19 (9:30): Várak, romok, kastélyok - történelmi barangolás a Kelet-Mecsekben
Helyszín: Kövestető Vendégház, Mecsekerdő Zrt., Hosszúhetény
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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

