
 

HÍRLEVÉL | 2009. október 6. 
Az adatbázisunkat frissítettük, melyben megtalálható volt az Ön e-mail címe is. Amennyiben nem 

szeretne több hírlevelet kapni a pécsi világörökség programjairól, kérjük jelezze felénk az alábbi 

címen: b.nagy@pecsorokseg.hu | Megértését köszönjük.  

Kultúrkert 

2009. október 8. | 18.00 

Csütörtökön délután hivatalosan lezárjuk a Kert első 

szezonját, ami még csak hagyján, de rendesen el is 

búcsúzunk a tavasz és a nyár minden szép pillanatától, de 

csak azért, hogy készüljünk a következő nyitásra....  

 

Singas Project-tel (hogy milyen felállásban és produkcióval, 

az legyen a csütörtök este meglepetése) kezdődött május 

másodikán, velük zárul csütörtökön, október 8-án, 18 órától 

mindaz, amit a pécsiek és a sok távolról érkezett vendég, valamint mi magunk, akik csináljuk, 

Kultúrkertként ismertünk meg 2009-ben.  

 

Forraltbor és grog korlátlanul, hideg ellen vagy csak azért, mert jó, de feltétlenül akciós árakon, 

miként a világos Krusovice és a Chivas Regal is....  

 

Csütörtök este mindenkit vár a Kultúrkert!  

Határnyitás 20 éve c. kiállítás a Cella Septichora Látogató Központban 

2009. október 16. - 2009. november 15. 

Magyarországon mindig is komoly kultúrája volt a 

fotográfiának, szakmai és befogadói oldalról egyaránt, és a 

sajtófotó kiállítások szerves részévé váltak ennek a 

kultúrának.  

 

A Határnyitás 20 éve című kísérő kiállítás aktualitását az 

adja, hogy 1989. szeptember 11-én nyílt meg Magyarország 

nyugati határa. Ez az esemény nem csupán Magyarország, 

de Európa jövője szempontjából is meghatározóvá vált, az 

egységes és szabad Európa megszületésének pillanatát 

jelentette. A húsz éves évforduló lehetőséget kínál arra, hogy felidézzük az akkori eseményeket, 

ismert és eddig még soha nem látott fényképek, dokumentumok felhasználásával. A kiállítás része a 

Kulturális Örökség Napjai idei tematikájának.  

 

mailto:b.nagy@pecsorokseg.hu


Belépőjegy:  
Cella Septichorában:  

Teljes árú jegy: 600 Ft  

Kedvezményes jegy (Nyugdíjas, Diák): 400 Ft  

 

Kombinált jegy, mely mindkét helyszínre érvényes (Művészetek Háza + Cella Septichora):  

Teljes árú jegy: 1200 Ft  

Kedvezményes jegy (Nyugdíjas, Diák): 800 Ft   

 

Internetes jegyrendelés: 
Nagy Boglárkánál a b.nagy@pecsorokseg.hu e-mail címen. 

A megrendelt belépőjegyek átvehetők a látogató központban, ill. postai úton.  

További információ: 

E-mail: info@pecsorokseg.hu 

Honlap: www.pecsorokseg.hu  
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