
 

Pécsi    Regölı 

hagyományırzı  kézmőves  vásár 

 Szent Miklóstól  Karácsonyig 

 

Terveink szerint olyan adventi vásárt szeretnénk megrendezni, mely méltó  Pécs  
kulturális szerepéhez, ez kötelez is bennünket, mivel információink szerint az EKF info 
pontokon kitüntetett  érdeklıdés van ilyen jellegő rendezvény után . Fontosnak 
tartjuk, hogy idegenforgalmi szempontból is jelentıs idıszakban a városban  az 
ideérkezık olyan adventi vásárral találkozzanak amelyik a  kézmőves és folklór 
hagyományok mentén szervezıdik. 

Kiemelt célunk, hogy kötıdjön mind programjában mind  megjelenésében  mind a 

vásározók termék kínálatában  legnemesebb hagyományainkhoz. Hangsúlyozottan 
a  jó, illetve a  legjobb   minıséget várjuk el az árusoktól. Ennek érdekében olyan 
egyesületek közremőködésében is bízunk, akik  ebben a törekvésünkben  segítene. 

Helyet kívánunk adni  

• civil és karitatív szervezeteknek akik az ünnepek elıtt rászoruló családoknak, 
gyermekeknek és intézményeknek kívánnak adományokat győjteni,--- Angyal 
Ház 

• mővészeti és gyermekcsoportoknak a bemutatkozásra,   ----  

• azoknak a városoknak (akik lehetnek  az EKF Egy mindenkit visz projektjében 
részt vevık is) , akik szintén rendeznek adventi vásárt és szívesen jönnének el 
vendégségbe és elhoznák jellegzetes kézmőveseiket, hagyományırzıiket stb.  
Vendég Ház, 

1. Adatok 

Helyszín: Kossuth tér 

Ideje: 2010. december   4 . –december 24. 

Rendezı szerv:  egyesületek és vállalkozások kooperációja 

KossuthTér 2010 Közhasznú Egyesület ,Pécs  

Scripto-Net Bt. 

 



 

2.  Rendezvény  jellemzı adatai 

Nyitva tartás:  mindennap  10.00 -22.00 

Jellege: ingyenes szabadtéri program 

Kézmőves vásár: kb. 20 kézmőves mutatja be portékáját 

Színpadi program: gyermekprogramok melyek a téli ünnepkör szokásához 
kapcsolódnak, illetve színvonalas elıadókat kívánunk meghívni; 

Kommunikáció: leporelló, hirdetés,plakát, televíziós és rádiós  megjelenés, molinó, 
megállító táblák  

Igénybe vehetı lehetıségek 

A  vásár területén 20 db különbözı mérető faházat kívánunk elhelyezni mely összesen 
150 m2 árusító felületet jelent mely kb.30 db   4-6 m2 elárusító helyként  adható 
bérbe. 

Jellemzık 

- célunk, hogy a vásározók a rendezvény arculatához és hagyományırzı 
jellegéhez méltó, termékkörében is jó, illetve kiváló produktumokat 

jelenítsenek meg, 

- egyedi arculatra és  megjelenésre törekszünk offline és online anyagainkon , 
a kb.20 faház mellett fából ácsolt  Jászolt  és díszítıelemként kb.100-150 fenyıt 
terveztünk  kihelyezni. 

Programok 

1 .hét   december 4 -10.      

Téma: Advent   a várakozás ünnepe  

Népi hagyományhoz kötıdı program elem: 

Jeles nap: Szent Miklós 

A szakrális néphit eredeti tartalmának kihangsúlyozása és megismertetése.  

Színpadi program: december 4-5. 

Jön a Mikulás!  -  gyermek programok; Báb elıadás,zenei programok 

Szervezésbe bekapcsolni kívánt csoportok, közösségek: egyházi  és karitatív 
közösségek, szervezetek. 

 



 

2.hét december 11.  – december  17.   

Téma: Nemzetiségeink téli ünnepkörhöz kapcsolódó hagyományai 

Népi hagyományhoz kötıdı program elem: 

Jeles nap : Luca 

Készül a Luca széke…  minden nap szentestéig egy-egy darabbal kiegészül a Luca-
széke. 

Luca napi szokások: termékenység varázslás  

Színpadi program: december 11-12. 

Hagyományırzı nemzetiségi  felnıtt és gyermek csoportok bemutatkozása 

Szervezésbe bekapcsolni kívánt csoportok,közösségek: nemzeti kisebbségek 
önkormányzatai, kulturális  és civil és hagyományırzı egyesületei. 

Luca naphoz általános iskolai és óvodai csoportok.  

3.hét december 18  -  december 24.  

Téma: Áll a jászol…  

A téren terveink szerint elkészül egy eredeti mérető jászol, ahova a záró napon élı  

állatokkal és  szereplıkkel megjelenítjük a bibliai történetet.   

Népi hagyományhoz kötıdı program elem: 

Betlehemezés 

Színpadi program: december 18-19. 

December 18. Nagy elıadó koncert - szponzorációtól függ  kit sikerül meghívni. 

Szervezésbe bekapcsolni kívánt csoportok,közösségek: iskolai és felnıtt  színjátszó 
csoportok. 

 

Záró program: 2010.december 23. 

Regölés  

Hagyományırzı együttesek  eredeti regölı rigmusainak bemutatása. 

 

 



 

Egyéb jellemzık: 

A téren felállítani kívánt Jászol /Istálló/ az elsı két héten a folklór  hagyományainkhoz 
kötıdı tartalmak(jeles napok) megismertetésének a színhelye is egyben. Itt adnánk 
helyet azoknak a már felsorolt közösségeknek, hogy az általuk elkészített 
ismeretterjesztésre is alkalmas tablók, rajzok vagy akár tárgyak is elhelyezésre 
kerüljenek. Így az eredeti tartalom is eljut az odalátogatókhoz.  

A rendezvény ideje alatt kiemelt figyelmet fordítunk a térkövek és egyéb mőtárgyak 
védelmére, valamint a Pécsi Zsidó Hitközséggel való egyeztetésre.  

 

 

Melléklet: 

térrajz 

 


