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Februári hírlevél
A Dél-Dunántúli Örökség Klaszter hírei
Rengeteg látogató volt kíváncsi a Zsolnay-vázára
Naponta 200 érdeklődő kíváncsi átlagosan az alkotásra. Januárban összesen háromezren nézték meg.
A nagy sikerre való tekintettel még négy hétig (február 26-ig) ingyenesen lehet megtekinteni a
legértékesebb Zsolnay-vázát. Ezt követően 4 napig a budapesti Utazás 2014 kiállításon lesz látható.
További információ: http://www.bama.hu/baranya/kozelet/rengeteg-latogato-volt-kivancsi-a-zsolnayvazara-536453
Kulturális örökség tanulmányok - új mesterszak a PTE Felnőttképzési Karán
A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar (FEEK) és a PTE
Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar 2012 decemberében együttműködési megállapodást kötött a
Kulturális örökség tanulmányok mesterképzés közös megvalósítása érdekében, épített örökség (a
Pollack által koordinált), írott kulturális örökség, valamint kulturális diplomácia és örökségmenedzsment
(a Feek által koordinált) szakirányokon. A képzésről január 31-én jelent meg információ a felsőoktatási
felvételi tájékoztató kiegészítésében és 2014 szeptemberében veszi kezdetét.
A későbbiekben a TTK és a BTK is csatlakozott az együttműködéshez. Magyarországon első
alkalommal, egyedülálló módon indítanak épített örökség szakirányt. A mesterképzés védnöke Pierre
Vasarely, akit a PTE Szenátusa 2013. március 14-én díszdoktorrá avatott.
Bővebb információ: http://www.feek.pte.hu/hir/Kulturalis_orokseg_tanulmanyok__uj_mesterszak_a_FEEK-en_
Múzeum a belvárosban, szerb ortodox műkincseknek
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Az Értékes Pécs program keretén belül idén felújítják Idrisz
baba türbéjét, újjáépítik a horvát színház épületét, illetve szeretnének létrehozni egy szerb ortodox
egyháztörténeti központot és múzeumot is. Ez utóbbi 87,6 millió forintból épülne fel elsősorban
regionális támogatási keretből, de a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye is hozzájárulna egy nagyobb
összeggel. A beruházás során kialakítanánk egy templomot különálló harangtoronnyal és
emlékfülkesorral, valamint egy új kiállítóteret, ahol a szerb ortodox gyűjtemény kapna helyet.
Bővebben: http://www.bama.hu/baranya/kultura/muzeum-a-belvarosban-szerb-ortodox-mukincseknek537235

Kulturális örökség hírek a nagyvilágból
Pécs lesz a díszvendég a budapesti Utazás kiállításon
Pécs városa 110 négyzetméteres standon, díszvendégként mutatkozhat be a budapesti Utazás
kiállításon. Ez lesz az első állomása annak a turisztikai kampánynak, melynek fő célja Pécs
népszerűsítése. Az expón bemutatják a közelmúltban a Janus Pannonius Múzeum által 19 millió
forintért megvásárolt szecessziós Zsolnay-vázát is – jelentették be január 30-án Pécsen.
Bővebb információ: http://www.baranyanet.hu/cikkek/pecs-lesz-a-diszvendeg-a-budapesti-utazaskiallitason-19609
Tisza-tó - sokkal több, mint turisztikai célpont
A Tisza-tó és környéke több a turisták kedvelt üdülési helyénél, fejlesztése komplex megoldásokat
követel - mondta Kovács Sándor, a Tisza-tó frissen kinevezett miniszteri biztosa január 29.-i szolnoki
sajtótájékoztatóján.

Kovács Sándor szerint az elmúlt 21 évben voltak sikeres periódusai a tónak, de a benne rejlő
lehetőségeket nem sikerült maradéktalanul kiaknázni. A Tisza-tónak, mint turisztikai területnek egy
egységes arculat kialakítása vált szükségessé. A kormányzati célok megvalósulása érdekében újra
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megkezdődik a rizs és köles termesztés illetve a háztáji
gazdaságok fellendítése is a program keretein belül.
Bővebb információ: http://turizmus.com/ujdonsag/a-tisza-to-sokkal-tobb-mint-turisztikai-celpont1120248?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakm
a%20napilapja,2014/20.&utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturis
ztikai%20szakma%20napilapja,%202014/20
Több forrás jut a Tokaji Borvidékre
Kiemelt fejlesztési térséggé nyilvánította a Tokaji Borvidéket a kormány. A kabinet közel 33 milliárd
forintot szán a Bor-Vidék Tokaj - Hegyalja Nemzeti Program gyakorlati végrehajtására.
Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/tobb-forras-jut-a-tokaji-borvidekre1120364?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakm
a%20napilapja,2014/24.&utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturis
ztikai%20szakma%20napilapja,%202014/24

Pályázati ajánló
Kultúrházak éjjel-nappal – Kulturális pályázatok és felhívás országos kulturális programokhoz
való csatlakozásra közművelődési intézmények és szervezetek részére
Magyar Népművelők Egyesülete 2014. február 28-tól március 2-ig rendezi meg a “Kultúrházak éjjelnappal” elnevezésű országos kulturális akciót. A művelődési házak, valamint az abban folyó közösségi
művelődés népszerűsítése a program fő célja, amely egész Magyarországot érinti.
Bővebb információ: http://palyazatmenedzser.hu/2014/02/04/kulturhazak-ejjel-nappal2014/?awt_l=Clv8c&awt_m=3l4LSP4YSjz4mMk
A jövő és múlt egyaránt fontos - építőanyag gyermekintézmények és műemlékek megújításáért
A Várépítő pályázat gyermekintézmények és műemlékek fenntartói, kezelői számára 1999-ben életre
hívott pályázat, amelyen a csatlakozó cégek által felajánlott építő-anyagokat lehet elnyerni. Ezzel olyan
kisebb nagyobb beruházások finanszírozhatóak, amelyekre állami támogatást nehéz találni, általában a
nagyságrendek és egyéb feltételek miatt.
A pályázat benyújtási határideje: 2014. február 28.
Bővebb információ: http://www.varepitopalyazat.hu/
8. Fotóhónap 2014 - fotópályázat
A Magyar Fotóművészek Szövetsége 2014 novemberében megrendezi 8. Fotóhónap fesztiválját. Az
immár hagyományos rendezvénysorozat célja a fotográfiai élet értékeinek bemutatása, kiállítások,
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szakmai rendezvények szervezése. A pályázat mindenki
számára nyitva áll, a pályázaton részt vehetnek fotográfusok, alkotócsoportok, fotós szervezetek,
kiállítási és oktatási intézmények.
Beérkezési határidő: 2014. február 20.
Bővebb információ: http://fotomuveszek.webdesign.hu/
A Kreatív Európa program Kultúra Alprogramjának pályázatai:
Az Európai Bizottság közzétette a Kreatív Európa Program Kultúra Alprogram pályázati kiírásait.
A következő témakörökben lehet projektekkel pályázni:
Európai kulturális együttműködési projektek támogatása EAC/S16/2013
Pályázat európai kulturális platformok kialakításának támogatására EAC/S17/2013
Európai szintű kulturális hálózatok kialakítása EAC/S18/2013
Pályázat műfordítási projektek támogatása céljából EAC/S19/2013
Bővebben: http://palyazatmenedzser.hu/2014/02/04/kreativ-europa-kultura-alprogrampalyazatok/?awt_l=Clv8c&awt_m=3bd_KnDEtjz4mMk

Programajánló
Kodály Központ – Pécs programjai:
2014. február 22. 18 óra: Pannon Filharmonikusok: Rost Andrea & Mahler
2014. február 25. 16 óra: Pannon Filharmonikusok: Babzsák VI.
2014. február 27. 14 óra: Varázslatos Orgona – Rákász Gergely
2014. február 27. 19 óra: Walzer and Love – Rákász Gergely
2014. február 28. 19 óra: Trio Midnight & Strings
Bővebb információ: http://www.kodalykozpont.hu/

Mohács: Busójárás
Időpont: 2014. február 27 - március 4.
Bővebb információ a programokról:
http://www.mohacsibusojaras.hu/
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Zsolnay Negyed:
- Dumajam – E78
Időpont: 2014. február 18.
Duma minden mennyiségben, nevetés könnyfakasztásig! A stand up est vendégei Kovács András
Péter, Badár Sándor és Aranyosi Péter.
Bővebben: http://www.pecsprogram.hu/program/Dumajam/2014-02-18/18:00
- A helység kalapácsa – Janus Egyetemi Színház
Időpont: 2014. február 19. 20.00 óra
Bővebben:
http://www.pecsprogram.hu/program/Janus_Egyetemi_Szinhaz_Petofi_A_helyseg_kalapacsa/2014-0219/20:00
- Pilinszky János: Látja Isten, hogy állok a napon
Időpont: 2014.02.21 19.00 óra
Földes László „Hobo” előadói estje
Bővebben: http://www.pecsprogram.hu/program/Pilinszky_Latja_Isten_hogy_allok_a_napon/2014-0221/19:00
Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ:
- Hair
Időpont: 2014. február 28.
Musical a kaposvári Roxínház előadásában.
Bővebb információ: http://www.partyzoo.hu/jegyiroda/inner.php?id=22321

