Kulturne priredbe u Đukišu – KápolNapok
1. Korizmeno vrijeme:
Priredbu, te cijeli niz kulturnih događanja posvetit će svećenik Gábor Takács.
Nakon blagoslova slijedi nastup Ženskog pjevačkog zbora „August Šenoa.
Partner: Ženski pjevački zbor „August Šenoa“
Vrijeme održavanja: 20. ožujka 2010. u 15 sati
Ženski pjevački zbor „August Šenoa“ utemeljen je 1982. g. Nakon smrti kantora-učitelja
Ladislava Matušeka, zbor je 10 godina vodila Márta Sándorka-Rohonczi. Sadašnji voditelj
je: Marija Bošnjak. Zbor pjeva hrvatske narodne pjesme gotovo skoro svih hrvatskih
skupina u Mađarskoj, a pored narodnih pjesama na repertoaru imaju i crkvene pjesme.
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2. Proljetni izleti kroz Đukiš:
Vinogradi, ljudi, urodi Đukiša.
Partner: Csaba Kiss, vodič izleta
Vrijeme održavanja: 3. travnja 2010. (subota) u 10 sati
Okupljanje: ispred kapelice Svetog Bartola (Pečuh, ulica Szent Bertalan 10.)
U slučaju kiše: izlet je 5. travnja 2010. (ponedjeljak) u 10 sati
Csaba Kiss živi u Đukišu. Pedagog je, koji redovito organizira izlete u okviru „Dana
nasljeđa”, kada predstavlja ljudima prirodne ljepote i povijesne znamenitosti ovog dijela
grada Pečuha.

3. Botanički vrt „Nagyezerjófű”:
Šetnja i razgledanje vrta uz pomoć stručnog vodiča.
Suradnici: Katalin Aczél i István Harmatha
Vrt možete posjetiti od 12. travnja do 31. prosinca 2010. na temelju
prethodne prijave na telefon 72/225-416 i 20/564-61-46.
Botanički vrt „Nagyezerjófű” raspolaže sa 17-ogodišnjom poviješću. Nalazi se u podnožju
kapelice Svetog Bartola, a u njemu se nalaze oko 2000 vrsta biljaka. Ukrasni se vrt može
slobodno posjećivati. Pored posebnih, plemenitih biljaka nalaze se ovdje i dragi divlji
cvjetovi okolice. Ljudi koji vole prirodu, ovdje na rubu šume, mogu pronaći prave bisere.
István Harmatha inženjer vrtlarstva i Katalin Aczél arhitekt očekuju posjetitelje. Na kraju
šetnje biljke se mogu i kupiti.

4. Izložba kipara Andora Kissa u Botaničkom vrtu „Nagyezerjófű”:
Djela kipara Andora Kissa mogu se pogledati u Botaničkom vrtu od 15.
svibnja 2010.
Partner: kipar Andor Kiss
Kipar Andor Kiss rođen je 1981. u Pečuhu. 1999. g. je završio Umjetničku srednju školu
kao zlatar. Daljnje školovanje (2000-2003) nastavio je na kiparskom smjeru Umjetničke
katedre pečuškog sveučilišta, gdje su mu bili učitelji István Bencsik i Foster Colin. Imao je
razne grupne izložbe u Pečuhu i drugim gradovima. Nekoliko umjetničkih kolonija gdje je
radio:
-2002.: Vrsav – Hrvatska
-2004.: Zalaegerszeg
-2003-2006.: Ludvig
Sada radi i djeluje u Pečuhu kao član Kiparskog udruženja „Bázis”.

5. Putovanje i hodočašće, okovi štapova u povijesnoj Mađarskoj:
Metalne pločice na putničkim štapovima pokazuju nam gdje je bio njihov
vlasnik. Izložba predstavlja karakteristične okove štapova hodočasnih mjesta.
Partner: Baranjski ogranak Udruženja mađarskih kolekcionara medalja,
zbirka Jánosa Págera.
Izložbu možete posjetiti od 12. travnja do 30. srpnja 2010.g.
Udruženje mađarskih kolekcionara medalja, koje broji oko 4000 članova, te više tisuća
amatera, pomaže u obogaćivanju javnih i privatnih zbirki, i na taj način u očuvanju
nacionalnih vrijednosti. Usluge Udruženja, osim članova, mogu koristiti i druge osobe. Na
izložbi možete vidjeti zbirku Jánosa Págera.

6. Izložba crteža grafičarke Rite Pál:
Crteži iz svijeta bajki – od Andersena sve do „Slijepljenih lončića“.
Partner: grafičarka Rita Pál
Izložbu možete posjetiti od 1. svibnja do 30. lipnja 2010. g.
Grafičarka o sebi: „Masna kreda: to je bilo prvo sredstvo kojim sam s 6-7 godina obojila sve
bijele zidove u našem stubištu. Teta Pinka (domar) rekla je mojoj majci, ako ovo dijete, to
jest ja, nastavi sa bojanjem i crtanjem (crtala sam leptire, vile, bube), onda će mi slomiti
ruku.“

7. Športski dan oko Kapelice:
Cjelodnevni športski i dječji programi oko Kapelice Svetog Bartola.
Partner: Pécsi Vörös Meteor Sk., Baranya Megyei Tájékozódási Futó
Szövetség, Melitta Szabadidő Sportegyesület
Vrijeme održavanja: 15. svibnja 2010. g. od 9 sati
Programi Športskog udruženja teku cijele godine, od veljače sve do prosinca. Sa svojim
športskim aktivnostima (trčanje, vožnja bicikla, plivanje, mali nogomet itd.) osigurava
kretanje i provođenje slobodnog vremena mnogih ljudi.

8. Koncerti u Kapelici 1.:
Koncert učenika Umjetničke škole „Kontrasti“.
Partner: Umjetnička škola „Kontrasti“
Vrijeme održavanja: 18. svibnja 2010. g. (utorak) u 17 sati.
Cilj rada Umjetničke škole „Kontrasti“ je predaja vrijednosti sveopće i mađarske glazbene
kulture, obrazovanje dobrih amaterskih muzičara, kao i obrazovanje mladih talenata.

9. Koncerti u Kapelici 2.:
Koncert učenika Umjetničke škole školskog centra „Apáczai Csere János“.
Vrijeme održavanja: 19. svibnja 2010. g. (srijeda) u 17 sati
U Školskom centru „Apáczai Csere János“ već od 1986. g. radi umjetnička škola. Njen je
cilj odgajanje djece koja vole i razumiju umjetnost, te s tim formiranje kreativnih i
harmoničnih osoba.

10. „Tündér Lala”
Predstava učenika kazališne skupine Osnovne škole „Bártfa”.
Partner: Zaklada B.Á.R.T.F.A.
Vrijeme održavanja: 20. svibnja 2010. g. (četvrtak) u 17 sati
Kazališna skupina Umjetničke škole „Eck Imre“ koja djeluje u Osnovnoj školi „Bártfa“
predstavlja se svake godine sa sve boljom kazališnom produkcijom. Više puta su nagrađeni
brončanom, srebrnom i zlatnom plaketom. Skupinu vodi nastavnica Ildikó Nyeső.

11. Djeca u Kapelici:
Književni program Zaklade B.Á.R.T.F.A.
Partner: Zaklada B.Á.R.T.F.A.
Vrijeme održavanja: 27. svibnja 2010. g. (četvrtak) u 17 sati
Kazališna skupina Umjetničke škole „Eck Imre“ koja djeluje u Osnovnoj školi „Bártfa“
predstavlja se svake godine sa sve boljom kazališnom produkcijom. Više puta su nagrađeni
brončanom, srebrnom i zlatnom plaketom. Skupinu vodi nastavnica Ildikó Nyeső.

12. Izložba fotografija o Đukišu 1. dio:
Karakteristične, tipične stare kuće Đukiša, podrumi i fotografije pejzaža.
Izložbu možete posjetiti od 1. srpnja do 15. kolovoza 2010. g.
Ljepote prirode ovog dijela Pečuha često puta primoraju stanovnike Đukiša, a naravno i
turiste, da izvade svoje fotoaparate i naprave prekrasne fotografije o viđenome. Na
fotografijama oživljavaju razna raspoloženja i ljepote Đukiša.

13. Hodočašća u zrcalu crkvenih-vjerskih sličica:
Pomoću vjerskih sličica, dobivenih u Đudu (Máriagyűd), možemo upoznati
karakterističan i poseban svijet hodočasnih mjesta.
Partner: Baranjski ogranak Udruženja mađarskih kolekcionara medalja,
zbirka Józsefa Hágena
Izložbu možete posjetiti od 15. kolovoza do 30. rujna 2010. g.
Udruženje mađarskih kolekcionara medalja, koje broji oko 4000 članova, te više tisuća
amatera, pomaže u obogaćivanju javnih i privatnih zbirki, i na taj način u očuvanju
nacionalnih vrijednosti. Usluge Udruženja, osim članova, mogu koristiti i druge osobe. Na
izložbi možete vidjeti zbirku Józsefa Hágena.

14. Dan stanovnika Đukiša 2010.
Tradicionalan susret u subotu, prije proštenja Svetog Bartola.
Natjecanja: najpita planine, najvino planine, najsok planine. Dječji programi
Ede Figura. Dječja natjecanja, razgovori, upoznavanje.
Partner: Gyükésiek Öntevékeny Köre Egyesület
Vrijeme održavanja: 21. kolovoza 2010. g. od 14 sati
Umjetnik (Ede Figura) o sebi: „Moji književni programi rođeni su zbog ljubavi prema glazbi i
književnosti, a pored toga i zbog pedagoškog zvanja. Programi se sastoje od uglazbljenih
pjesama mađarskih pjesnika, naravno na razini djece, a teme su: priroda, životinje, biljke,
zavist, laž itd. Između pjesama nađu se i šaljivi tekstovi.“

15. Proštenje Svetog Bartola:
Uoči proštenja Svetog Bartola održat će se svete mise na hrvatskom i
mađarskom jeziku, a nakon toga slijedi proslava proštenja uz pjesmu
Ženskog pjevačkog zbora „August Šenoa“ i glazbu Orkestra VIZIN.
Partner: Župni ured Svetog Augustina, Ženski pjevački zbor „August Šenoa“
Vrijeme održavanja: 22. kolovoza 2010. g. od 10 sati
Hrvatska i mađarska misa od 10 i 11 sati. Nakon misa slijedi program Ženskog pjevačkog
zbora „August Šenoa“ i Orkestra VIZIN. Više o njima možete pronaći na web-stranici:
www.vizinzenekar.hu

16. Koncerti u Kapelici 3.:
Književni program Ede Figura.
Partner: umjetnik Ede Figura
Vrijeme održavanja: 10. rujna 2010. g (petak) u 17 sati
Umjetnik (Ede Figura) o sebi: „Moji književni programi rođeni su zbog ljubavi prema glazbi i
književnosti, a pored toga i zbog pedagoškog zvanja. Programi se sastoje od uglazbljenih
pjesama mađarskih pjesnika, naravno na razini djece, a teme su: priroda, životinje, biljke,
zavist, laž itd. Između pjesama nađu se i šaljivi tekstovi.“

17. Izložba fotografija o Đukišu 2.dio:
Karakteristične, tipične stare kuće Đukiša, podrumi i fotografije pejzaža.
Izložbu možete posjetiti od 1. listopada do 31. prosinca 2010. g.
Ljepote prirode ovog dijela Pečuha često puta primoraju stanovnike Đukiša, a naravno i
turiste, da izvade svoje fotoaparate i naprave prekrasne fotografije o viđenome. Na
fotografijama oživljavaju razna raspoloženja i ljepote Đukiša.

18. Jesenji izleti kroz Đukiš:
Vinogradi, ljudi, urodi Đukiša.
Partner: Csaba Kiss, vodič izleta
Vrijeme održavanja: 18. rujna 2010. g. (subota) u 10 sati
Okupljanje: ispred Kapelice Svetog Bartola (Pečuh, ulica Szent Bertalan 10.)
U slučaju kiše: izlet je 25. rujna 2010. g. (subota) u 10 sati
Csaba Kiss živi u Đukišu. Pedagog je, koji redovito organizira izlete u okviru „Dana
nasljeđa”, kada predstavlja ljudima prirodne ljepote i povijesne znamenitosti ovog dijela
grada Pečuha.

19. Adventsko vrijeme-predbožićno razdoblje:
Kao završni program cjelogodišnjeg niza kulturnih priredaba u Đukišu će se
održati sveta misa-zahvalnica u Kapelici Svetog Bartola. Nakon mise
adventske i božićne pjesme izvodi Ženski pjevački zbor „August Šenoa” u
pratnji Orkestra VIZIN.
Partner: Župni ured Svetog Augustina, Ženski pjevački zbor „August Šenoa”
Vrijeme održavanja: 27. studenog 2010. g. (subota) u 10 sati
Više o njima možete pronaći na web-stranici: www.vizinzenekar.hu
20. Silvestarska veselica – opraštanje stare EPK-godine:
Članovi Udruženja „Gyükésiek Öntevékeny Köre“ i stanovnici Đukiša zajedno
će ispratiti staru i dočekati Novu 2011. godinu ispred Kapelice Svetog
Bartola.
Vrijeme održavanja: 31. prosinca 2010. g. (petak) od 15 sati

