Dél-Dunántúli Ö rökségturisztikai Klaszter
7625 Pécs, Vince u. 9/2.
Tel.: 72/210 -446 I +36 3 0/913 -7095
friedwaldkft@ gmail.com

Márciusi hírlevél
A Dél-Dunántúli Örökség Klaszter hírei
Hungarikum lett a Zsolnay-porcelán
A megtisztelő címet nem egyedül birtokolja a Zsolnay-porcelán. Szintén hungarikumként említhetjük
Gróf Széchenyi István szellemi hagyatékát, a 100 tagú cigányzenekart, a Gundel-örökséget illetve a
Pick téliszalámit.

A Magyar Értéktárba is szép számmal kerültek be olyan dolgok, melyek hazánk büszkeségei lehetnek.
Ide tartozik a magyar akác, a magyar akácméz, az Ajka-kristály, a höveji csipke, a tárogató, valamint a
Nagycenk és Kiscenk közötti Széchényi-hársfasor.
Bővebben: http://www.baranyanet.hu/cikkek/hungarikum-lett-a-zsolnay-porcelan-19875

FATOSZ konferencia
2014.03.20 - 21 között került megrendezésre a FATOSZ konferenciája „Vidéki örökségeink a Kárpátmedencében” címmel a BGF-n. A nyitónapon került sor a 2013. évi régiós falusi szállásadó" díjainak
átadására. A Dél-Dunántúli régió nyertese: Somogyváriné Koncz Margit cserkúti vendégfogadó. Ezúton
is gratulálunk neki!
Milliárdos felújítás miatt 1 évre bezár a pécsi állatkert
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Április végéig még 50%-os kedvezménnyel látogatható az
állatkert, de májustól megkezdődik a felújítás. A projekt során egy ökoturisztikai élményparkot
szeretnének kialakítani, melyben a Mecsek és környékének állat- és növényvilágát is be szeretnék
mutatni, illetve szabadtéri oktatásra is alkalmas lesz. A kialakításra kerülő fogadóépületben kap majd
helyet a jelenleg a belvárosban működő Akvárium-terrárium is.

További információk: http://www.iranypecs.hu/hu/hirek/milliardos-felujitas-miatt-1-evre-bezar-a-pecsi-allatkert.html

Folyamatosak a fejlesztések Pécsett
Hamarosan megkezdődnek a pécsi székesegyház felújítási munkálatai, azonban ez nem lesz zavaró
sem a turisták, sem pedig a hívők számára, mert folyamatosan nyitva lesz az érdeklődők előtt. A
munkálatok során megújul és kilátóként fog funkcionálni a délkeleti torony, illetve kicserélik az évek
során megromlott tetőszerkezeti elemeket is és a teljes belső világítást is megújítják.
Bővebben:
http://turizmus.com/ujdonsag/folyamatosak-a-fejlesztesek-pecsett1121257?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%20nap
ilapja,2014/53.&utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%
20napilapja,%202014/53.

Átadták Magyarország első egyetemének felújított épületét
Március 21-től csoportosan is látogatható Magyarország első egyeteme, melyet mintegy félmilliárd
forintból újítottak fel Pécsen.
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Bővebben: http://www.baranyanet.hu/cikkek/atadtak-magyarorszag-elso-egyetemenek-felujitott-epuletet-19873

Megújul a Kaposvár melletti Deseda tó környéke
Mintegy 700 millió forintból valósul meg a fejlesztés és nyárra már teljesen megújul a Kaposvár melletti
Deseda tó környéke.
Szita Károly (Fidesz-KDNP), a somogyi megyeszékhely polgármestere egy sajtótájékoztatón mondta el,
hogy tervezik egy látogatóközpont kialakítását, melyben a Deseda élővilágát bemutató óriás akvárium is
helyet kap, tanösvényeket, kerékpárutakat alakítanak ki, illetve egy kilátó is épül a projekten belül.

Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/megujul-a-kaposvar-melletti-deseda-to-kornyeke1121310?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%20nap
ilapja,2014/55.&utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%
20napilapja,%202014/55.
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Kulturális örökség hírek a nagyvilágból
Kiemelt rendezvény a IX. Gyógy-Bor Napok – Büki Gasztrofesztivál
Idén kilencedszer rendezik meg a fesztivált, mely elnyerte a Magyar Turizmus Zrt. által kiírt
pályázatának „Nyugat- dunántúli régió kiemelt kulturális- és örökségturisztikai rendezvénye" címét.
2014- július 23-27 között gasztronómiai programok sokasága, színvonalas fellépők és a térségre
jellemző hagyományőrző programok várják az érdeklődőket. Bővebb információ: www.visitbuk.hu.
További
információ:
http://turizmus.com/innovacio/kiemelt-rendezveny-a-ix-gyogy-bor-napok-bukigasztrofesztival1121370?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%20nap
ilapja,2014/58.&utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%
20napilapja,%202014/58.
Népi kézművesek I. Országos Hétvégéje
Napjainkban újra teret hódít, egyre divatosabb lesz a népi kézművesség. A művészeti ág szövetségei egy
bemutatkozót terveztek „Alkossunk együtt- országszerte!” szlogennel április 4-6. között, hogy belföldiek és
külföldiek egyaránt megismerkedhessenek a mesterek tevékenységeivel és portékáival. Országszerte várják az
alkotóházak és műhelygalériák az érdeklődőket. Részletes program: www.ahazak.hu és a www.nesz.hu.
Bővebben:
http://turizmus.com/programok/nepi-kezmuvesek-i-orszagos-hetvegeje1121397?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%20nap
ilapja,2014/58.&utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%
20napilapja,%202014/58.

Két és fél milliárdos múzeum felújítási program Győrben
Hamarosan megkezdődik az a két és fél milliárd forintos program, melynek keretében megújul az
egykori megyei múzeumnak otthont adó győri Apátúr-ház. A projekt várható befejezése 2016-ban lesz.
Ez alatt az időszak alatt megnövelik az állandó kiállítás területét, az időszaki tárlatok területe a jelenlegi
kétszerese lesz, illetve üvegtetőt kap a több mint félezer négyzetméteres belső udvar.
Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/ket-es-fel-milliardos-muzeumfelujitasi-program-gyorben1121196?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%20nap
ilapja,2014/51.&utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%
20napilapja,%202014/51.
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Felújítják Gül Baba türbéjét
Kormányközi megállapodás született Gül Baba türbéje és környezete rekonstrukciójáról Magyarország
és Törökország között. A rózsadombi síremléket és környékét így is sokan látogatják, de ha megszépül,
nagyszerű turistalátványosság lehetne. Ezért is kezdeményezte a kerületi önkormányzat az emlékhely
rekonstrukcióját.
Bővebben: http://turizmus.com/fokusz/felujitjak-gul-baba-turbejet1121239?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%20nap
ilapja,2014/53.&utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%
20napilapja,%202014/53.

Visszanyerheti rangját a nagycenki Széchenyi-múzeum
Szeretné visszaszerezni múzeumi státuszt az évekkel ezelőtt közérdekű muzeális kiállítóhellyé
visszaminősített nagycenki Széchenyi-gyűjtemény, melyet nagyszabású fejlesztésekkel szeretnének
megvalósítani. Újraindul a könyvtár, az adattár és a restaurátorműhely, illetve foglalkoztató helyiséget
és gyűjteményi raktárt alakítanak ki az épületben.
Bővebb
információ:
http://turizmus.com/ujdonsag/visszanyerheti-rangjat-a-nagycenki-szechenyi-muzeum1121243?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%20nap
ilapja,2014/53.&utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%
20napilapja,%202014/53.

Nemzetközi konferencia a történelmi épületek hasznosításáról
A KultUnio Alapítvány szervezésében és a Visegrádi Alap támogatásával 2014. április 11-13. között
kerül megrendezésre a Közép-Európa Öröksége - A történelmi városok kulturális fejlesztési lehetőségei
- című nemzetközi szintű szakmai konferencia.
A konferencia központi kérdése, hogy hogyan lehet a történelmi szempontból jelentős belvárosokban
található épületeket sikeresen, gazdaságilag fenntartható módon hasznosítani úgy, hogy azok
műemléki sajátosságait nemcsak, hogy megőrizzük, de kamatoztassuk is.
A konferenciával kapcsolatos további információk, valamint az online regisztráció a
www.kultunio.hu oldalon érhető el.
Bővebben:
http://turizmus.com/fokusz/kozep-europa-oroksege-konferencia1121317?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%20nap
ilapja,2014/56.&utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%
20napilapja,%202014/56.
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Zöldberuházások a veszprémi erdőkben
A több mint 860 milliós beruházásból új kilátók, tanösvények és erdei kirándulóhelyek létesülnek, illetve
a Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. kialakít egy veszprémi zöldcentrumot is. Ezek kialakításának
legfontosabb céljai az oktatás és a turizmus segítése.

Bővebben: http://turizmus.com/innovacio/zoldberuhazasok-a-veszpremi-erdokben1121338?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%20nap
ilapja,2014/56.&utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%
20napilapja,%202014/56.

2,5 milliárd forintos fejlesztés indul a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtoknál
Az összesen két és fél milliárd forint értékű beruházással a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtokot a Dunántúl
legjelentősebb lovasközpontjává alakítják. A fejlesztések során fedeles lovardát építenek 500 fős
lelátóval, létrehoznak két díjhajtó pályát, felújítják a ménesudvar tetőszerkezetét és az Imperial Hotelt is,
valamint fejlesztik az Ölvőpusztai majorságot és a Dióspusztán található lovas létesítményeket.
Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/25-milliard-forintos-fejlesztes-indul-a-babolnai-nemzeti-menesbirtoknal1121374?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%20nap
ilapja,2014/58.&utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%
20napilapja,%202014/58

Pályázati ajánló
Idén pályázhat először Magyarország az Európai Örökség címre
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázatra beérkezett munkák elbírálását követően
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere arról döntött, hogy a soproni önkormányzat által
benyújtott Páneurópai Piknik Emlékpark, valamint a hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeum által
benyújtott Hajdúkerület székháza Hajdúböszörményben, a szabad hajdúk központja című pályázatokat
terjeszti fel az Európai örökség címre az Európai Bizottságnál.
Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/iden-palyazhat-eloszor-magyarorszag-az-europai-orokseg-cimre1121128?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%20nap
ilapja,2014/49.&utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%
20napilapja,%202014/49.

Ősszel kezdődhet az uniós pályázatok kiírása
Magyarország pénteken benyújtotta a 2014-2020 között érkező uniós források felhasználásának keretét
jelentő partnerségi megállapodást az Európai Bizottságnak, ősztől kezdődhet a pályázatok kiírása -
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jelentette be Cséfalvay Zoltán, az NGM államtitkára.
Magyarország az új uniós költségvetési időszakban a strukturális alapokból és a kohéziós alapból a
hazai társfinanszírozással együtt 7480 milliárd forintot használhat majd fel.
Bővebben:

http://turizmus.com/fokusz/osszel-kezdodhet-az-unios-palyazatok-kiirasa-

1121130?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%20nap
ilapja,2014/49.&utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakma%
20napilapja,%202014/49

Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása
Városi épített örökség megőrzése
A felhívás alapvető célja a városi életforma színtereiként szolgáló leromlott állapotú országos műemléki védelem
alatt álló épített kulturális örökségi értékek és kapcsolódó táji környezetük hiteles és fenntartható megújítása,
kulturális funkcióiknak megerősítésével és nagyközönség számára elérhetővé tételével, ezáltal enyhítve a
társadalmi egyenlőtlenségeket.
Benyújtás határideje: 2014. május 31.
Bővebben: http://www.norvegalap.hu/documents/10179/170381/PA16_A1_Call_publication_HU.pdf/9d2fe2787a7f-43d9-bfee-4aa07804b126

Programajánló
Kodály Központ – Pécs programjai:
- 2014. április 10. 19.00: Pannon Filharmonikusok: Baráti & Várdai & Várjon
Mesebeli lények, boszorkák, varázslók, démonok, királylányok
- 2014.04.12. 17.15: Pannon Filharmonikusok: Ráhangoló az Aranyalmával
8–12 éveseknek szóló egyéni és kooperatív kompetencia-fejlesztő játékos foglalkozás
- 2014.04.12. 18.00: Pannon Filharmonikusok: Segítség, komolyzene! V.
Bővebb információ: http://www.kodalykozpont.hu/
Zsolnay Negyed:
- 2014.04.01. 19.00: Csongor és Tünde – Janus Egyetemi Színház
- 2014.04.03, 2014.04.04., 2014.04.07. 19.00: Petőfi Sándor: A helység kalapácsa – Janus Egyetemi Színház
- 2014. 04.05. 10.00, 16.00: Vitéz László (Pályi János vendégjátéka) - Bóbita Bábszínház
- 2014.04.09. 19.00: Halálra táncoltatott lány – Janus Egyetemi Színház
2014. ápr. 11. 20:00: A Lord zenekar koncertje - Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem
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Bővebb információ:
http://www.zsolnaynegyed.hu/zskn_programok/osszes
Patca, Katica Tanya:
- 2014.04.05-06. 10.00-18.30: Mesterségek napja – Tojásfestés
- 2014.04.12-13. 10.00-18.30: Középkori hétvége
Bővebb felvilágosítás: http://www.katicatanya.hu/
Bükkösdi Ökopark:
2014.04.12.: Húsvétvárás felsőfokon
Időpont: 2014.04.12
További információ: http://www.okobukkosd.hu/
A Dél-Dunántúli Ökoturisztikai klaszter konferenciája:
- 2014.04.09 (9.30-16.00)
„Mikor az emberiség valóban felnőtté válik - Gazdaság és fenntarthatóság a XXI. században” konferencia
Helyszín: Kaposvári Egyetem (Kaposvár, Guba Sándor u. 40. Rektori Tanácsterem)
Előzetes regisztrációt igényel, az info@gyeregyalog.hu címre küldött üzenettel. Határidő: 2014. április 7.
További információ: http://www.gyeregyalog.hu/
Veronika Erdei Iskola, Gyűrűfű:
- 2014.04.12.: Talpunk alatt… - geológiai túra
Előzetes bejelentkezés előtte 3 nappal szükséges!

További információ: http://www.gyurufu.hu/erdeiiskola/
Hosszúhetény:
2014.04.12. 10.00-17.00: Túra az „Üvegesek útján”
További információ: http://www.mecsekerdo.hu/
Áprilisi rendezvények Orfűn és környékén
- április 5.: Manótúra az Abaligeti Barlangban és Overallos barlangi kalandtúra
- április 5-6.: Hóvirág Kupa és Medvehagyma Kupa tájfutó versenyek
- április 11.: Hegedűs Éva szobrászművész kiállításnak megnyitója
- április 12-13.: Medvehagyma Fesztivál és Húsvéti készülődés, tojásírás
- április 13.: Modellvitorlás verseny MM Hajóosztály és Overallos barlangi kalandtúra
További információ: http://www.orfu.hu/
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