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Februári hírlevél
A Dél-Dunántúli Örökség Klaszter hírei
Megkezdődik a zsinagóga belső felújítása
2014 februárjában megkezdődnek a zsinagóga belső felújítási munkálatai az Értékes Pécs projekt
keretein belül, valamint szeretnének létrehozni egy állandó kiállítást is, ahol a pécsi és baranyai
zsidóság történetét mutatnák be. Az Angster Orgonagyár első hangszerével büszkélkedhet az épület,
melynek megtisztítására most szintén sor kerülne.

Bővebben: http://www.baranyanet.hu/cikkek/megkezdodik-a-zsinagoga-belso-felujitasa-19683
Újra megnyílt a Bányászati Múzeum
2014. február 18-án újra megnyílt a Mecseki Bányászati Múzeum Pécsett. 2013 novemberében a
múzeum előző üzemeltetője nem tudta tovább finanszírozni és bezárta a gyűjteményt. Most az
önkormányzat visszavette az intézményt és újra megnyitotta a nagyközönség előtt. A múzeum szakmai
működtetését ellátó Janus Pannonius Múzeum arra számít, hogy az intézményt évente 8-10 ezer
ember fogja felkeresni.
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Bővebben: http://www.baranyanet.hu/cikkek/ujra-megnyilt-a-banyaszati-muzeum-19723
A Mecseki Bányászati Múzeum 2014. március 15-éig ingyenesen látogatható. A tárlat keddtől
vasárnapig 10-18 óra között tart nyitva (hétfő: szünnap). A kiállításhoz kapcsolódóan Gardánfalvi László
vezetésével a jövőben múzeumpedagógiai kísérőprogramok csatlakoznak.
Bővebb információ: http://www.baranyanet.hu/cikkek/marcius-15-eig-ingyenesen-latogathato-a-mecsekibanyaszati-muzeum-19737
Szerb ortodox kápolnát építenek Pécsen
Új szerb ortodox kápolna és harangtorony épül, valamint ikonosztázokat bemutató kiállítás jön létre
legkésőbb egy éven belül Pécsen – jelentették be szerdán a baranyai megyeszékhelyen.
Bővebben: http://www.baranyanet.hu/cikkek/szerb-ortodox-kapolnat-epitenek-pecsenBaranya kincseinek tára: gyűjtik az értékeket
A Baranya Megyei Közgyűlés tavaly nyáron hívta életre a Megyei Értéktár Bizottságot. A megyében már
harminckilenc település csatlakozott a munkához. A testület feladata a megye területén található
nemzeti értékek nyilvántartásba vétele illetve a még nem azonosítottak feltárása. A bizottság
javaslatára került be a Zsolnay-porcelán és –kerámia a Magyar Értéktárba, mint kulturális örökség
illetve a Zsolnay Kulturális Negyed, mint épített örökség.
A nemzeti értékek adatai egységesen szakterületenkénti kategóriákba rendezve állnak össze. Külön
kategóriát képeznek egyebek mellett az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai, a népi gyógyászat
és természetgyógyászat, az épített környezet, ipari és műszaki megoldások.
Szintén önálló szakterületet képvisel a sport, a kulturális örökség, a természeti környezet, a turizmus és
a vendéglátás.
Az így létrehozott gyűjtemény mindenki számára hozzáférhető lesz egy önálló honlapon.
Bővebben: http://www.bama.hu/helyi-ertek/pr-cikk/baranya-kincseinek-tara-gyujtik-az-ertekeket-539399
Szulejmán nyomában
Honismereti és turisztikai játéksorozatot hirdet családok és iskolás csapatok részére a Pécsi Kulturális
Központ, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Janus Pannonius Múzeum.
A játéksorozat fő célja három baranyai város – Pécs, Szigetvár, Mohács – történelmi emlékeinek
megismertetése, a történelmi események átélése és megelevenítése, illetve egy lehetséges baranyai
„Török Tematikus Útvonal” turisztikai vonzerejének közvetítése. Jelentkezési határidő: 2014. március
10.
A játéksorozattal kapcsolatos részletes tudnivalók a www.pecsikult.hu, a www.ddnp.hu és a
www.jpm.hu honlapon találhatók meg.
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További információ:
Varga Ágnes (varga.agnes@pecsikult.hu, 30/611-9562)
Komlós Attila (komlos@ddnp.kvvm.hu, 30/377-3388)
A Duna-Dráva Nemzeti Park márciusi programjainak középpontjában a barlangok
Márciusban a szervezett természetismereti programok és kirándulások középpontjában országszerte a
barlangok állnak. A Barlangok Hónapja elnevezésű eseménysorozat a barlangok világára, a természet
erőinek munkája nyomán évmilliók alatt létrejött csodálatos felszín alatti képződményekre, valamint a
barlangok élővilágának titkaira hívja fel a figyelmet. A barlangok kedvezményes belépőkkel
látogathatók, ráadásul a látogatók tartalmas programokon, szakvezetéseken juthatnak sok hasznos
információhoz. A programsorozat dél-dunántúli eseményeinek helyszíne az Abaligeti-barlang, a Tettyei
Mésztufa-barlang és az orfűi Mészégető-források barlangja.
Bővebb információ: http://www.ddnp.hu/index.php?pg=news_111_2149

Kulturális örökség hírek a nagyvilágból
Helyreállítják a keszthelyi kastély parkját
A 19. században készült tervek alapján szeretnék helyreállítani a keszthelyi Festetics-kastély közel
nyolchektáros parkját. A projektet az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjának
keretéből finanszírozzák, és jövő januárig szeretnék befejezni a kivitelezést. Ezzel párhuzamosan
megkezdődnek a kastély közel kétmilliárdos rekonstrukciós munkálatai is.
Bővebb információ: http://turizmus.com/ujdonsag/a-keszthelyi-kastely-parkja-olyan-lesz-mint-anno1120604?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakm
a%20napilapja,2014/32.&utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturis
ztikai%20szakma%20napilapja,%202014/32.
Titkos földalatti világ is lesz az Egri Várban
A fejlesztéseknek köszönhetően több évtizede lezárt területek újulnak és nyílnak meg a látogatók előtt,
valamint új bemutató helyek és rendezvényterek épülnek a város által elnyert pályázati pénzből. Többek
között olyan látványosságokat szeretnének létrehozni a titkos földalatti világ mellett, mint a „múltba látó
készülékek”, melynek segítségével a látogatók bepillanthatnak a várvédők világába illetve a teljes
ostrom eseményeinek bemutatását segítő audiovizuális kiállítás.
Bővebben:
http://turizmus.com/ujdonsag/titkos-foldalatti-vilag-is-lesz-az-egri-varban1120597?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakm
a%20napilapja,2014/32.&utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturis
ztikai%20szakma%20napilapja,%202014/32.
Októberre kész a megaprojekt Hollókőn
Csaknem kétmilliárd forintos turisztikai fejlesztés vette kezdetét nemrégiben. A világörökség részét
képező faluban, a "Próbáljon szerencsét Hollókőn!" elnevezésű programban a palóc népszokásokat,
hagyományokat elevenítik fel, a látogatók pedig részesei lehetnek az egykori paraszti világ
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hétköznapjainak. A fejlesztés során tovább építik a középkori
várat, szabadtéri színpadnak is otthont adó közösségi tér jön létre, új parkolót építenek és a rég
elhagyott házakban különböző falusi életet bemutató attrakciókat hoznak létre.
A kézműves műhelyben bemutatják a hagyományos helyi mesterségeket, kialakítanak egy egykori
iskolát és pedelluslakást illetve népviseletes bemutatókat, zenés programokat, néptánc oktatást
tartanak a pincével is rendelkező Táncházban.
Bővebben:
http://turizmus.com/fokusz/elindult-a-megaprojekt-hollokon1120760?utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturisztikai%20szakm
a%20napilapja,2014/38.&utm_source=http://turizmus.com/&utm_medium=email&utm_campaign=Aturis
ztikai%20szakma%20napilapja,%202014/38.

Pályázati ajánló
Pályázat kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális előadóművészeti szervezetek részére
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) pályázatot hirdet kiemelt művészeti célok
megvalósításának támogatására több témában professzionális előadó-művészeti szervezetek részére.
Pályázók köre Professzionális előadó-művészeti szervezetek, témánként különböző feltételekkel.
A pályázat részleteiről bővebb felvilágosítás:
http://www.kormany.hu/download/d/ff/21000/Kiemelt%20m%C5%B1v%C3%A9szeti%20c%C3%A9l%C
3%BA%20p%C3%A1ly%C3%A1zat%20sz%C3%ADnh%C3%A1z%2C%20t%C3%A1nc%202014.zip
Pályázat alkotói támogatásra képzőművészek, iparművészek és fotóművészek részére
A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatot hirdet képzőművészek,
iparművészek és fotóművészek részére vissza nem térítendő, alkotói támogatás biztosítása, kizárólag
új alkotások létrehozásának támogatására. Pályázók köre Képzőművészek, iparművészek és
fotóművészek.
Bővebb tájékoztatás: http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/vizualismuveszetek_140317#3a

Programajánló
Kodály Központ – Pécs programjai:
2014.03.01. 15.30 ill. 17.00: Pannon Filharmonikusok: Csigaház VI. – A réztestű fák
2014.03.03. 18.00: 25 év táncőrület: A pécsi Eurodance Táncszínház 25 éves jubileumi gálaműsora
2014.03.06. 19.00: Pannon Filharmonikusok: JAZZ & HÁRFA
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2014.03.08. 17.15: Pannon Filharmonikusok: Ráhangoló az
Aranyalmával
2014.03.08. 18.00: Pannon Filharmonikusok: Segítség, komolyzene IV.
2014.03.14 19.00: HORVÁTH KORNÉL: ÁTVÁLTOZÁSOK
Horváth Kornél, Lantos Zoltán, Orosz Zoltán és Dörnyei Gábor koncertje
2014.03.15. 19.00: Pannon Filharmonikusok: Ünnepi díszhangverseny - A forradalom és
szabadságharc emlékére
Bővebb információ: http://www.kodalykozpont.hu/

Mohács: Busójárás
Időpont: 2014. február 27 - március 4.
Bővebb információ a programokról:

http://www.mohacsibusojaras.hu/
Zsolnay Negyed:
- 2014.03.09. 17.00: Gyerekjátszó
Komplex játszóház a gyermekeknek - örömteli pillanatok a szülőknek. E78 terem
- 2014.03.10. 19.00: Zsolnay Színház – Agota Kristof: A nagy füzet
A Szkéné Színház és a Forte Társulat közös előadása. E78 – Koncertterem
- 2014.03.13. 19.00: Révész 60 – Gyere még közelebb
Révész Sándor akusztikus koncertje E78 – Koncertterem
- 2014.03.14. 16.00 órától Nemzetiségi Népviseletek Kínában
A Kínai Napok programja - Kiállításmegnyitó:
Helyszín: Zsolnay Negyed – Pécsi Galéria m21
- 2014.03.14. és 2014.03.16. Kínai Napok a Zsolnay Negyedben: A kínai résztvevők Sanghajból
érkeznek a pécsi közönséghez, kifejezetten erre az alkalomra.
- 2014.03.16. 16.00: Az Alma zenekar koncertje E78 Koncertterem
A gyerekek örömére az almaszeletek ismét a Zsolnay Negyedben zenélnek!
A Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter programajánlója:
Patca, Katica Tanya:
- Népi játékok napja
Időpont: 2014.03.01 - 2014.03.02 (10:30-17:00)
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- „Legyél környezettudatos” hétvége
Időpont: 2014.03.08 - 2014.03.09 (10:30-17:00)
- 1848-ra emlékezünk
Időpont: 2014.03.15 - 2014.03.16 (10:30-17:00)
- Mesterségek napja - Agyagozás Buni Gabriellával
Időpont: 2014.03.22 - 2014.03.23 (10:30-17:00)
- Tavaszváró napok
Időpont: 2014.03.29 - 2014.03.30 (10:30-17:00)
Bővebb felvilágosítás: http://www.katicatanya.hu/
Mecsekerdő Zrt., Almamellék:
- Nőnapi kisvasutazás
Időpont: 2014.03.08 (10:00)
Helyszín: Kikerics Erdészeti Erdei Iskola, Mecsekerdő Zrt., Almamellék
- Májvirág túra - a Zselic kék csillagai, tavaszi virágok
Időpont: 2014.03.15 (10:00)
- Medvehagyma túra
Időpont: 2014.03.22 (10:00)
Bővebb információ: http://www.mecsekerdo.hu/
Gyűrűfű, Veronika Erdei Iskola
- Ébredő természet
Időpont: 2014.03.09 (10:00)
Információ: http://www.gyurufu.hu/erdeiiskola/

