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Július i h írle vél
A Dél-Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter hírei

Megjelent a klaszter újabb szakmai anyaga
A Dél – Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter tevékenységének egyik célja, hogy megvizsgálja, melyek azok a dél
– dunántúli örökségturisztikai attrakciók, amelyek kiaknázatlan lehetőségeket jelentenek a turizmus számára.
Ennek érdekében négy ütemben készíttet 2014. év végéig ún. elő-megvalósíthatósági tanulmányokat egy – egy
konkrét szellemi/épített/régészeti/természeti örökséghez kapcsolódóan.
Az első szakaszban megszületett tanulmány címe: “Komplex örökségturisztikai fejlesztések Orfűn – A
Malomtól a Vízfő Forrásházig”.
A tanulmány elérhető honlapunkon: http://www.kulturizmus.hu/hirek/szakmai-oldal/

Pécsi értékek a Hungarikum Hétvégén
Két, hungarikum címet viselő helyszínét mutatta be a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. a Budai Várban a
július 24-27-én zajló Hungarikum Hétvégén. Több hungarikumot is köthetünk Pécs városhoz, mint például a IV.
századi ókeresztény temető és a Zsolnay Kulturális Negyed, illetve a Zsolnay porcelán és kerámia is elnyerte a
megtisztelő címet.
„Megkülönböztetésre, kiemelésre méltó érték, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével,
különlegességével, minőségével a magyarság csúcsteljesítménye [...]” - olvasható a hungarikumokról szóló,
2012. évi XXX. törvényben.
A Hungarikum Hétvége fő célja az volt, hogy egy helyen, méltó körülmények között lehessen megtekinteni mind a
41 hungarikumot és ezáltal népszerűsítsék a nemzeti értékeket és fejlesszék az országimázst.

Dél-Dunántúl i Ö rök ség tu ris zt ikai Kla s zter
7625 Péc s , Vinc 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

Bővebben: http://www.baranyanet.hu/cikkek/pecsi-ertekek-a-hungarikum-hetvegen-20592

Nagynyárád - I. Horvát-Magyar-Sváb Egybesült Fesztivál
A Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség három nemzetet összefogó versenyt rendezett,
ahol nem csak a legjobban elkészített sülteket díjazták, hanem szósz- és mártásbajnokot illetve
salátahercegnőt is avattak. A n yertes csapat a Pélmonostorról érkező Paprikás család lett, a közönségdíjat
pedig a hagyományos viseletben érkező BayoRock vitték el. A rendezvény a Magyarország-Horvátország
IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programjában, a GoGreen elnevezésű projektjén belül valósult meg.

II. Porcsin Piknik Cserkúton, a Mecsek Zöldúton
Cserkúton augusztusban 3 napon át a porcsiné a főszerep! A Porcsin Piknik napokon színes programok
keretében ismerkedhetsz meg ennek az ehető növénynek az áldásos hatásaival augusztus 8-10-n!
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További információ:
Dr. Németh Ibolya – a program felelőse
Mecsek Zöldút Egyesület csoport: https://www.facebook.com/groups/131970430285380/
Telefon: 30/4372-340
Amit “tudni kell” a porcsinról: http://tudnodkell.info/legtobben-csak-gazkent-ismerik/
http://www.kulturizmus.hu/20140725/ii-porcsin-piknik-cserkut/

Kulturális örökség hírek a nagyvilágból
Zsolnay-kiállítás Budapesten
Augusztus közepétől, mintegy hét évtized után ismét látogatható lesz a közönség számára az egykori
Honvéd Főparancsnokság épülete a budai Vár közepén. A 850 millió forintos állami beruházással egy
év alatt megújult épület nyitóeseménye egy Zsolnay-kiállítás lesz, mely július 31-én nyílik meg és az év
végéig lehet megtekinteni. A kiállítás anyaga háromszáz művészi kerámia és porcelán, melyet a pécsi
Janus Pannonius Múzeum és egy magángyűjtemény anyagából állítottak össze és külön egységként
mutatják be az épületkerámiákat.
Bővebben: http://www.baranyanet.hu/cikkek/--zsolnay-kiallitas-budapesten-20597
Kuriózum a Sárospatakon átadott Rákóczi ágyúöntő műhely
2014. július 15-én avatták fel a Rákóczi György ágyúöntő műhelyt Sárospatakon, melyhez hasonlót egész
Európában nem találunk. Ezzel párhuzamosan Sárazsadányban elkészült a Zemplént felölelő legnagyobb
néprajzi gyűjtemény kiállítóhelye is. A két új állandó kiállítás 500 millió forintos uniós támogatással valósult meg
és augusztus elsejétől a nagyközönség számára is látogathatóak lesznek.
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Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/kuriozum-a-sarospatakonatadott-rakoczi-agyuonto-muhely1123615?utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=A+vil%C3%A1
g+legjobb+l%C3%A9git%C3%A1rsas%C3%A1gai+%7C+Meg%C3%BAjul+a+Hotel+F%C3%BCred+%7C+LOT+
retrog%C3%A9p&utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=A+vil%C3%
A1g+legjobb+l%C3%A9git%C3%A1rsas%C3%A1gai+%7C+Meg%C3%BAjul+a+Hotel+F%C3%BCred+%7C+LO
T+retro-g%C3%A9p

Átadták a megújult Clark Ádám teret

Több mint 200 millió forintból újult meg a Clark Ádám tér ., melyet 2014. július 25-én adott
át Nagy Gábor Tamás, az I. kerület polgármestere. Ezzel egy időben több száz turista várakozott a

Siklóra vagy csak ment át a téren. A felújítás során új ivókutat és dupla szemetes edényeket is telepítettek, bazalt
nagykockakő burkolatot építettek ki és a lépcsőket is helyreállították. Nagy hangsúlyt fektettek a parkosításra is.
Lecserélték a régi gyepszőnyeget, új cserjéket és virágokat ültettek.

Bővebben: http://turizmus.com/fokusz/atadtak-a-megujult-clark-adam-teret1123804?utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=P%C3%A9nzt
%C3%A1rg%C3%A9pellen%C5%91rz%C3%A9sek+%E2%94%82Speci%C3%A1lis+biztos%C3%ADt%C3%A1s+Thaif%C3%B6ldre+&
utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=P%C3%A9nzt%C3%A1r
g%C3%A9pellen%C5%91rz%C3%A9sek+%E2%94%82Speci%C3%A1lis+biztos%C3%ADt%C3%A1s+Thaif%C3%B6ldre +
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Király ez a park!
2014. július 26-án adták át a Koronás Parkot Székesfehérváron mely több mint 460 millió forintból – 350 millió
forint feletti uniós támogatással – valósult meg. Az 1,8 hektáros területen a 21. század vívmányai segítségével,
játékos formában lehet megismerkedni a város történelmi örökségével.
Az ingyenesen használható, több mint félszáz fa játszóeszköz hét játéktéren, köztük a játszófaluban, a fűszerek
labirintusában, a várban és a koronázódombon helyezkedik el.
A parkon interaktív feladatok vezetnek végig, melyek okostelefonnal és hagyományosan is elérhetők. A központi
épületben ezen felül Kinect-játéksarok, középkort idéző programok, kosztümös bemutatók és előadások várják az
érdeklődőket.
Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/kiraly-ez-a-park1123811?utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=P%C3%A9nzt
%C3%A1rg%C3%A9pellen%C5%91rz%C3%A9sek+%E2%94%82Speci%C3%A1lis+biztos%C3%ADt%C3%A1s+Thaif%C3%B6ldre+&
utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=P%C3%A9nzt%C3%A1r
g%C3%A9pellen%C5%91rz%C3%A9sek+%E2%94%82Speci%C3%A1lis+biztos%C3%ADt%C3%A1s+Thaif%C3%B6ldre +

Visszakerült a helyére az egri Dobó-szobor
Július végétől ismét régi helyén díszeleg Dobó István felújított szobra az egri Dobó téren.
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Stróbl Alajos 1907-ben felállított, a várvédő Dobó Istvánnak emléket
állító 2,5 tonnás kompozícióját februárban szállították el restaurálni. Első lépésként homokfújással letisztították a
szobor oxidált felületét, majd a sérült részeket hagyományos, poncolásos módszerrel kijavították, az átcsiszolást
követően pedig kénmájjal patinázták a műalkotást. Megerősítették a szobor kisebb részeit tartó rögzítéseket, és
gondoskodtak a csapadékvíz elvezetéséről is.
Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/visszakerult-helyere-az-egri-dobo-szobor1123806?utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=P%C3%A9nzt
%C3%A1rg%C3%A9pellen%C5%91rz%C3%A9sek+%E2%94%82Speci%C3%A1lis+biztos%C3%ADt%C3%A1s+Thaif%C3%B6ldre+&
utm_source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_medium=email&utm_campaign=P%C3%A9nzt%C3%A1r
g%C3%A9pellen%C5%91rz%C3%A9sek+%E2%94%82Speci%C3%A1lis+biztos%C3%ADt%C3%A1s+Thaif%C3%B6ldre +

Pályázati ajánló
A nagy háború katonadalokban
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet amatőr népzenei együttesek számára.
Az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) egész évben szakmai
programokkal, rendezvényekkel emlékezik meg. Ennek részeként a Bartók Béla és Kodály Zoltán közös
munkájaként megjelent, 1916-18. között összegyűjtött 101 katonadalból a Magyar T udományos Akadémia
Zenetudományi Intézetével együttműködésben az NKE kiválasztott 70, a Nagy Háború inspirálta népdalt. Ezeket
a Honvéd Együttes művészei játszották és énekelték fel, a dalok elérhetőek az intézmény honlapján (http://uninke.hu/a-nagy-haboru-katonadalokban/a-dalok-gyujtemenye).
A pályázat célja: a meglévő zenei gyűjtemény bővítése. Beérkezési határidő: 2014.08.25.

Részletes kiírás: http://uni-nke.hu/hirek/2014/07/28/palyazati-felhivas-2
Surreal Christmas tree - Szürreális Karácsonyfa!
Az Evokáció Produkciós Iroda „Karifa” pályázatot hirdet. Célunk lehetőséget adni tehetséges, kezdő,
amatőr, végzett vagy nem végzett tervezőknek, tervező - és alkotó csoportoknak a megmérettetésre és
a
bemutatkozásra.
Álmodj merészet- alkoss a valóságnál is valóbb dolgokat!
Beküldési határidő: 2014. szeptember 30.
Részletes kiírás: http://www.evokacio.hu/palyazat_01.html
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Programajánló
Programajánló
Kodály Központ, Pécs:
- 2014.08.16. 10.00: Parafesztivál
A program a Kodály Központ civil pályázat keretében valósul meg, s
célja a figyelemkeltés. Regisztrációhoz kötött!
Bővebben: www.kodalykozpont.hu
Zsolnay Kulturális Negyed, Pécs:
 2014.08.02. 17.00: Prücsök
A Galóca Bábtársulás előadása (Bóbita bábszínház szabadtéri színpad)
 2014.08.02. 20.00: Parlami d’Amore... avagy beszélj nekem a szerelemről!
Szerelmes dalok a napfényes Itáliából a barokktól napjainkig, romantika, derű és izzó
szenvedély! – Pirogránit jazzudvar
 2014.08.03., 2014.08.10. 18.00: Nyáresti térzenék a Zsolnay Negyedben
Pécsi és baranyai fúvósegyüttesek koncertsorozata - Bóbita bábszínház szabadtéri színpad
 2014.08.06. 19.00: Zsolnay Táncházak – nyári táncházsorozat: Szerb Táncház (Pirogránit
udvar)
 2014.08.08. 20.00: Hejlungcsiang – Kínai zenés táncos est
Tánc, pekingi opera, kínai hangszerek – E78 koncertterem
 2014.08.09. 17.00: Terülj, terülj, asztalkám!
Bábelőadás 4 éven felülieknek - Bóbita bábszínház szabadtéri színpad
 2014.08.13. 19.00: Zsolnay Táncházak – nyári táncházsorozat: Bolgár Táncház (Pirogránit
udvar)
 2014.08.15. 21.00: PIROGRÁNIT JAZZ UDVAR – Tóth Viktor Tercett feat Simple One (Berlin)
Jazz és szöveg – kimagasló tehetségek egy rendkívüli koncerten!
 2014.08.16. 17.00: Mesék a nyúlról és a rókáról
A szatmárnémeti Brighella Bábszínház előadása - Bóbita bábszínház szabadtéri színpad

Bővebben: http://www.zsn.hu
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Katica Tanya, Patca:
2014.08.02 - 2014.08.03 (10:00-16.00): Középkori hétvége
2014.08.09 - 2014.08.10 (10.00-16.00): Lovas ügyességi játékok kicsiknek és nagyoknak

Bővebben: www.katicatanya.hu
II. Orfűi Ökofesztivál
Időpont: 2014.08.15 - 2014.08.17
Helyszín: Orfű
A rendezvény célja egy hangulatos családi fesztivál megvalósítása a természeti értékek megőrzésének
jegyében és a fenntarthatóság elveinek bemutatásával, valamint a Zöldút mozgalom népszerűsítése.
Garantált túrákkal, környezeti nevelési programokkal, interaktív játszóházzal, ökotudatos praktikákkal,
kézműves műhellyel és kulturális programokkal várunk minden kedves érde klődőt, kicsiket és nagyokat
egyaránt! A fesztiválon a részvétel díjtalan.
Kísérő rendezvény: Orfűi Helyi Termék és Kézműves Piac, Megyei Mézes Napok
További információ: http://www.baranyazoldut.eu/

