
 

Dr. Szász János kiállítás 

eddig ismeretlen fényképekkel 

Dr. Szász János pécsi fotóművész (1925-2005) 

műveiből nyílik kiállítás Hazatérés – világlátott 

képek – címmel 2011. január 28-án, 15 órakor 

a Cella Septichora Látogatóközpontban, majd a 

megnyitót követően, egy órával később 

Tátorján – rejtőzködő képek – címmel a Nádor 

Galériában is (Széchenyi tér 15.). A két 

nagyszabású tárlat a már ismert alkotások 

mellett a hagyaték eddig teljesen ismeretlen 

képeit is felvonultatja. A Cella Septichora 

Látogatóközpontban február 27-ig, a Nádor 

Galériában február 20-ig látható a tárlat. 

 

Különleges tárlatvezetések 

Fejlámpás idegenvezetés: 2011. február 11-én és február 

18-án 18:00 órakor 

 

Jelnyelvi tárlatvezetés: 2011. február 12-én 15:00 órakor 

 

Előzetes bejelentkezés szükséges a 72/224-755-ös 

telefonszámon, vagy a pecsorokseg@gmail.com címen. 

Farsangi mulatság 

A történelem nagyjai a Cella Septichora 

Látogatóközpontban 

Sikeres Vízkereszt programunk folytatásaként a farsangi 

időszak zárását, a tél temetését is szeretnénk együtt 

ünnepelni Önökkel és családjukkal. A program alatt 

találkozhat a Római Birodalom híres személyeivel - Caesarral, 

Constantinusszal, római katonákkal –, de megismerheti a 

kereszténység történelmének fontos szereplőit is, mint Péter 

és Pál apostolt. Alsósoknak jelmezverseny felvonulással! 

Családoknak rendhagyó kvíz a Látogatóközpont 

labirintusában. A program zárásaként a Kerek Erdő 

Zeneműhely „Vízkereszttől hamvazó szerdáig” című 

különleges népi hangszereket megszólaltató, színes érdekes 

zenei összeállítása várja az érdeklődőket. 

 

Időpont: 2011. február 26. 14.00-tól 

 

mailto:pecsorokseg@gmail.com


Belépőjegy: 

• Kisgyermek: ingyenes (6 éves kor alatt) 

• Gyermek: 1000 Ft (18 éves kor alatt) 

• Kísérő: 800 Ft (felnőtt) 

 

A rendezvény látogatóinak száma korlátozott, ezért előzetes regisztráció szükséges a 

pecsorokseg@gmail.com email címen! Érdeklődni a 72/224-755-ös telefonszámon lehet. 

 

Nyerjen belépőjegyet a Kodály Központ 

csütörtöki koncertjére! 
Csütörtökön este 19:00 órakor klasszikus és kortárs jazz 

zenészek együttes játéka csendül fel a Kodály Központban, a 

Sator Quartet, Lovasi Andrással kiegészülve tartalmas 

szórakozást kínál. Ha nem szeretné kihagyni ezt, különleges 

koncertet, nem kell mást tennie, csak megválaszolni a következő 

kérdést, és a megfejtést elküldeni a nagyb@zsn.hu e-mail 

címre.  

 

Beérkezési határidő: február 9. 14:00 óra. A nyerteseket e-

mailen értesítjük. 

 

A kérdés: 

Heidl Györgynek és Lovasi Andrásnak már volt egy közös zenei projektje, melynek keretében egy tehetséges 

kortárs magyar költő verseit dolgozták fel. Mely költőről van szó?  

További információ: 

E-mail: info@pecsorokseg.hu 

Honlap: www.pecsorokseg.hu 

mailto:pecsorokseg@gmail.com
mailto:nagyb@zsn.hu
mailto:info@pecsorokseg.hu
http://www.pecsorokseg.hu/

