
Tisztelt Partnereink!  
  
Miként az előző hetekben már megszokhattuk, a Pécs2010 EKF program felvezető évének lendülete egy cseppet 
sem lassult az utóbbi napokban sem.  
  
Szombaton zárult az Operalia Nemzetközi Énekverseny döntője, és Placido Domingo augusztus 8-án este ingyenes 
gálakoncertet ad a pécsi Dóm téren. Hamarosan kezdődik az Ördögkatlan Fesztivál, amely különleges csemege lesz 
valamennyi művészeti ág kedvelőjének. A beruházások kivitelezése is folyamatos; újabb jó hír, hogy aláírták a Dél-
Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont kivitelezői szerződését, így megkezdődhet a kulcsprojekt építése.  
  
Találkozzunk Pécsett, a Székesegyház előtt, augusztus 8-án 20.30-kor Placido Domingo ingyenes koncertjén!  
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Alekszej Kudrija első díjas tenor 

Operália - a döntő után 
Szombaton este nagy érdeklődés mellett mérték 

össze énektudásukat az Operália 2009 döntősei. 

A Pécs2010 EKF program idei felvezető évének 

egyik legjelentősebb eseményén, a Plácido 

Domingo által elindított Operália Nemzetközi 

Énekversenyen orosz énekesek nyerték el az első 

díjat. /tovább 

 

 
A tajvani fogadáson 

A középdöntőig jutottak a 

világjátékokon a pécsi 

sporttáncosok 
A napokban tértek haza a Pécsi Fordan SE 

sportolói, Horváth Márk és Szabó Kata, valamint 

edzőjük, Papp Viktor a négy évenként 

megrendezésre kerülő World Games – ről, amely 

idén Taiwanon, Kaohsiung városában volt. /tovább 

 

 
Palkonya, a fesztivál egyik helyszíne 

Keddig kaphatók 

kezdvezményes jegyek az 

Ördögkatlan fesztiválra 
Az eredeti határidőt meghosszabbítva augusztus 

4-ig kaphatók jegyek az Ördögkatlan Fesztiválra a 

Széchenyi téri Pécs2010 Infopontban. Érdemes 

megragadni a lehetőséget, mert így 1000 forinttal 

olcsóbban, 5000 forintért lehet hozzájutni a 

hetijegyhez. /tovább 

 

 
Plácido Domingo és a PFZ 

Ingyenes pécsi gálaműsorral 

zárul az Operália 
Mint azt a közönség érezheti, Pécs városa nagy 

hangsúlyt helyez arra, hogy a 2010-es év ne 

pontszerű esemény legyen a város történetében, 

hanem hosszú távú folyamatokat indítson el, és 

erősítsen meg. /tovább 

 

http://www.pecs2010.hu/
http://www.pecs2010.hu/hirek/operalia_-_a_donto_utan#more
http://www.pecs2010.hu/hirek/a_kozepdontoig_jutottak_a_vilagjatekokon_a_pecsi_sporttancosok#more
http://www.pecs2010.hu/program/626
http://www.pecs2010.hu/hirek/keddig_kaphatok_kezdvezmenyes_jegyek_az_ordogkatlan_fesztivalra
http://www.pecs2010.hu/hirek/ingyenes_pecsi_galamusorral_zarul_az_operalia#more


 
Az aláíráson 

Újabb aláírt kivitelezői 

szerződés 
Megkezdődhet Pécs2010 Európa Kulturális 

Fővárosa program egyik kulcsberuházása, a Dél-

dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont 

építése, miután Gábriel Róbert, a Pécsi 

Tudományegyetem rektora, Horváth Zoltán, a 

Baranya Megyei Önkormányzat alelnöke és 

Csáktornyai Gyula, a Gropius Zrt. elnök-

vezérigazgatója, aláírták a kivitelezői szerződést. 

/tovább 
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