
Tisztelt Partnerünk! 
  
Augusztus 8-án a pécsi Dóm téren adott ingyenes gálakoncertet Plácido Domingo az Operalia Nemzetközi 
Énekverseny döntőseivel. Ez a koncert volt a Pécs2010 EKF program felvezető évének egyik legrangosabb, 
legemlékezetesebb eseménye. Emellett igen sikeresen zárult a II. Ördögkatlan Fesztivál is.    
  
Jövő héten kezdődik a Pécsi Egyházmegye 1000 éves fennállásának ünnepi eseménysorozata a Vallási Kultúra 
Évében, melyről részletes információkat következő hírlevelünkben kaphat. Részletes program: 
  

http://www.pecs.egyhazmegye.hu/images080812/millennium/mill_programtar_090720_opt.pdf  

 

  
Kérjük, kísérje továbbra is figyelemmel a Pécs2010 EKF program előkészületeit, a felvezető év eseményeit!    

http://www.pecs.egyhazmegye.hu/images080812/millennium/mill_programtar_090720_opt.pdf
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A pécsi közönség 

Óriási tömeg előtt énekeltek 

Plácido Domingo és az 

Operalia döntősei Pécsett 
A Pécs2010 EKF program idei felvezető évének 

egyik legrangosabb és minden bizonnyal 

legnagyobb érdeklődésre számot tartó eseménye 

volt a Plácido Domingo nevével fémjelzett 

Operalia Nemzetközi Énekverseny záró ingyenes 

gálakoncertje augusztus 8-án este Pécsett, a Dóm 

téren. /tovább 

 

 
A konferencia logója 

A tudomány és a művészet 

hídjai épülnek Pécsett 2010-

ben 
Ünnepélyes keretek között került sor a Bridges 

Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa 

Világkonferencia bejelentésére a Bridges találkozó 

idei helyszínén Kanadában, a Calgary város 

közelében található Banff Központban. /tovább 

 

 
A szoborparkban 

Idén is népszerű az 

Ördögkatlan 
Augusztus 5-én hivatalosan megnyitotta kapuit a 

II. Ördögkatlan Fesztivál a Nagyharsányi 

Szoborparkban. /tovább 

 

 
A pécsi bordalnokok 

Hungarikum a Pécs2010 EKF 

programban 
Szegeden rendezik meg a város több pontján a 

Hungarikum Fesztivál - Minőségi Magyar 

Termékek Kiállítása és Vására című rendezvényt, 

amely augusztus 6-tól 9-ig csalogatja az 

érdeklődőket, akik a Pécs2010 EKF programról is 

részletes információkat kaphatnak a felállított 

pécsi standon. /tovább 

 

http://www.pecs2010.hu/
http://www.pecs2010.hu/hirek/oriasi_tomeg_elott_enekelt_placido_domingo_es_az_operalia_dontosei_pecsett#more
http://www.pecs2010.hu/hirek/a_tudomany_es_a_muveszet_hidjai_epulnek_pecsett_2010-ben#more
http://www.pecs2010.hu/hirek/iden_is_nepszeru_az_ordogkatlan#more
http://www.pecs2010.hu/hirek/hungarikum_a_pecs2010_ekf_programban#more


 
Kép a filmből 

Pécsi nagykövet a sikeres 

bajai fesztiválon 
Idén első ízben Baja városa is otthont adott a Tér 

– Film - Zene Fesztiválnak az elmúlt hét végén. A 

fesztivál keretében augusztus 1-jén mutatták be 

Sanjeev Chatterjee „One water” („Egy a víz”) című 

dokumentumfilmjét, amelyet az indiai származású 

amerikai rendező is megtisztelt jelenlétével. 

/tovább 

 

 
Eszék belvárosa 

Pécsre látogat az eszéki 

városvezetés 
Az eszéki városházán tartott sajtótájékoztatót a 

közeljövő jelentős, a Pécs2010 EKF programhoz 

kapcsolódó rendezvényeiről augusztus 4-én Girán 

János, Pécs MJV Önkormányzata Polgármesteri 

Hivatal Tisztségviselői Kabinetjének 

főosztályvezetője, Ruzsa Csaba, a Pécs2010 

Menedzsmentközpont ügyvezető igazgatója és 

Szalay Tamás kulturális igazgató. /tovább 

 

 

Programok: a Pécs2010 EKF aktuális eseményei 
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