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A Zsolnayban 

Színerő Léptékváltás a 

Zsolnay Gyárban 
Színerő - Léptékváltás IV. - Táblaképnél nagyobb 

méretű festmények címmel nyílt kiállítás a Zsolnay 

Gyár Belga Csarnokában július 3-án. A Pécs2010 

EKF felvezető évének programján Ilona Keserü 

Ilona, Kossuth-díjas festőművész, professor 

emeritus, valamint Szalay Tamás, a Pécs2010 

Nonprofit Kft. kulturális igazgatója köszöntötte a 

vendégeket. A kurzuson és a kiállításon a 

doktoranduszok mellett meghívott alkotók is részt 

vettek.  

 

 
A Széchenyi tér ma 

Átadták a Széchenyi teret a 

kivitelezőnek 
A Pécs2010 EKF programhoz kapcsolódóan 

megkezdődik a Széchenyi tér felújítása a Közterek 

és parkok újjáélesztése projekt részeként. /tovább 

 

 
Látványterv 

Teljes forgalomkorlátozást 

vezetnek be a Széchenyi 

téren 
Július 7-én megkezdődik a Városháza előtti 

szökőkút és csapadékcsatorna kialakításához 

szükséges régészeti feltárás. Kedd reggeltől teljes 

forgalomkorlátozás lép életbe a Széchenyi tér – 

Irgalmasok útja kereszteződésében, amelynek 

értelmében azután az autóbuszok és a taxik sem 

hajthatnak át a téren. /tovább 

 

http://www.pecs2010.hu/
http://www.pecs2010.hu/hirek/atadtak_a_szechenyi_teret_a_kivitelezonek#more
http://www.pecs2010.hu/p/sajtokozlemenyek_-_reszletesen#szech_forg


 
Látványterv a Zsolnay Negyedből 

Megkezdődhet a Zsolnay 

Kulturális Negyed építése 
Újabb jó hír a Pécs2010 EKF program 

történetében: lezárult a Zsolnay Kulturális Negyed 

kivitelezői közbeszerzési eljárása, így 

megkezdődhet a kulcsprojekt építése. Az eljárás 

lezárását követően ünnepélyes keretek között 

július 3-án délelőtt írták alá a központ építését 

rögzítő vállalkozási szerződést a pécsi 

Városházán. /tovább 

 

 
A Művészeti Gimnáziumban 

Nemzetközi modern 

tánckurzus indul Pécsett 
Terpsichore – Tánc – Test – Mozgás Tudáscsere 

címmel nemzetközi modern tánckurzus indul a 

Pécsi Művészeti Gimnázium és 

Szakközépiskolában július 4-től július 10-ig. /tovább 

 

 
Zsolnay kerámia 

Közeleg a pécsi kulturális 

programok stuttgarti 

bemutatkozása 
A Stuttgarti Magyar Intézet Pécs 2010-es Európa 

Kulturális Fővárosa címét a magyar kultúra olyan 

ritkán adódó esélyének és lehetőségének tartja, 

mely egész országunk nemzetközi megítélését is 

pozitívan befolyásolhatja. /tovább 

 

 
icwip 2009 

ICWiP 2009 
Tizenharmadszor lesz júliusban Pécsi Nemzetközi 

Kultúrhét, idén is megrendezik Európa egyik 

legnagyobb tematikus ifjúsági fesztiválját. Az 

ICWiP (International Culture Week in Pécs) 

története során Közép-Európa és az Alpok-Adria 

térség egyik legismertebb és legnagyobb 

tematikus ifjúsági fesztiváljává vált, és idén is 

közel 300 külföldi vendéget és magyar fiatalt vár 

2009. július 18-26. között. /tovább 

 

http://www.pecs2010.hu/hirek/megkezdodhet_a_zsolnay_kulturalis_negyed_epitese_#more
http://www.pecs2010.hu/hirek/nemzetkozi_modern_tanckurzus_indul_pecsett#more
http://www.pecs2010.hu/hirek/kozeleg_a_pecsi_kulturalis_programok_stuttgarti_bemutatkozasa#more
http://www.pecs2010.hu/hirek/icwip_2009#more
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