
 

 

 

Éjszaka az Ókeresztény temetőben... - A nagy érdeklődésre tekintettel egy újabb 
időpontban is 

November 17. 

Fedezze fel velünk az ősi sírkamrák sejtelmes világát, lássa meg más fényben a múltat, vegyen részt 

egy misztikus élményben!  

Egy különleges kalandra invitáljuk a pécsi világörökség helyszínére!  

November 17-én szerdán 18.00 órakor fejlámpás séta indul a kivilágítatlan Látogatóközpont 

labirintusában.  

A létszám korlátozott, ezért előzetes bejelentkezés szükséges a 72/224-775-s telefonszámon.  

Belépőjegy: 1000 Ft/fő, mely az idegenvezetést is tartalmazza  

A séta időtartama: 1 óra  

Vujity Tvrtko: Búcsú a pokoltól - Könyvbemutató 

2010. november 19. 18:00 óra 
Cella Septichora Látogatóközpont 

Búcsú a pokoltól... és ami azóta történt... Karácsonyi 

ajándékot tart kezében a Kedves Olvasó, mely méltó 

befejezése Vujity Tvrtko kirobbanó sikerű 

könyvsorozatának.  

Ennek a kötetnek akár az is lehetne a címe: A 

TALPRAÁLLÁS KÖNYVE, hiszen Tvrtko feleleveníti a 

legnagyobb küzdelmeket, harcokat, az igazi hőstetteket.  

Olyan példaképeket ismerhetnek meg, akik a pokol 

legmélyéről is megtalálták a kiutat.  

A bővített válogatás igazi titkokat is tartalmaz.  

Megtudhatják, mi lett az egyetlen megmaradt ujjával 

könyvet író szerelmes férj sorsa és azt is, hogyan végződött 

a Csernobil környékére küldött magyar kamionsofőrök 

özvegyeinek küzdelme férjeik becsületéért.  

Vajon hamisítják még a halált Európa egyik 

legdöbbenetesebb kórházában?  

Megvan még a kis magyar terület az Északi-sark 

szomszédságában?  

Hogyan folytatódott a szomáliai árva lány, Szamira élete?  

Elcsitultak már az indulatok a faluban, ahol két halottak 

napja van?  

Menti még az életeket és lelkeket a magyar rektor Afrika 

legsötétebb bugyraiban?  

Olykor torokszorító, olykor meghatóan könnyes vagy éppen 

kacagtató történetek világ minden tájáról, földi paradicsomokból és a pokol legmélyéről.  

Lebilincselően izgalmas fejezetek Ukrajnától Ruandáig, Mezőtúrtól a Jégszigetig.  



Búcsú a pokoltól... és ami azóta történt... a nagy felfedezések most Önökre várnak.  

 

A részvétel ingyenes! 

10 éves a pécsi világörökség 
A belépés egész nap ingyenes! 

November 28. 
10.00 - tól - 15.00 - ig:  

Idegenvezetések indulnak igény szerint.  

 

15.00 - tól 
20 perces előadások indulnak a következő témákban:  

(Az előadások mindig egészkor és félkor kezdődnének.) 

 

1. Világörökség 

2. Interaktív korhű ruhabemutató 

3. Apicius, híres római szakács bemutatásával étkezés a 

Római Birodalomban 

4. Építészet, lakberendezés az ókorban 

5. Temetkezési szokások a 4. és 5. században 

6. Ókori gyermekjátékok ismertetése, kipróbálása 

 

Az utolsó előadás után mécses gyújtás a Cella Septichorában és a Korsós sírkamrában. 

 

Egész nap: 
Római kori ruha elkészítése (férfi, nő, gyerek), a ruhákat az érdeklődők felpróbálhatják, fényképezkedhetnek 

benne. 

 

További információ: 
E-mail: info@pecsorokseg.hu 

Honlap: www.pecsorokseg.hu 
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