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Küldés

F!ként kulturális kapcsolataik további er!sítése céljából kötött együttm"ködési
keretmegállapodást Pécs és a francia város, Aix-en-Provence szerdán.
(MTI) Mint azt Páva Zsolt, Pécs
polgármestere a megállapodás aláírása
után sajtótájékoztatón elmondta, a két
város hosszú id"re visszatekint"
kapcsolatát er"sítették meg az
együttm!ködéssel. Pécs és francia
partnervárosa a kultúra, az oktatás, a
tudományok területén igyekszik
kapcsolódási pontokat találni a jöv"ben.
Reine Merger, Aix-en-Provence
alpolgármestere nagyra értékelte Pécs
az utóbbi években kulturális területen
elért sikereit, és reményét fejezte ki,
hogy a két város egyre több lehet"séget
tud majd felkutatni a kapcsolatnak
köszönhet"en. Az együttm!ködésben a városok önkormányzatai vállalják, hogy el"segítik közös
projektek, együttm!ködési és partnerségi programok megvalósulását, ágazati megállapodások
kötését. Pécs els"sorban azt reméli a megállapodástól, hogy európai uniós forrásokra pályázhat,
közös kulturális eseményeket szervezhet, valamint diákcseréket, m!vészeti, turisztikai és vállalkozói
programokat mozdíthat el" kedvez" keretek között.
A baranyai megyeszékhelyet és Provence egykori f"városát leginkább Victor Vasarely személye köti
össze, hiszen a pécsi m!vész sokat munkálkodott a francia településen. Emellett 1976-ban, a pécsi
állandó Victor Vasarely Múzeum megnyitásának évében avatták fel Aix-en-Provence-ban saját
alapítványi múzeumát is. A két város kulturális örökségében, méreteiben és adottságaiban fennálló
hasonlóságok 2010-ben és 2011-ben tovább fejlesztették Pécs és a 140 ezer f"s francia város
kapcsolatát. A kulturális f"város program részeként megvalósuló programban a 37 négyzetméter
cím!, Uránvárosban elhelyezett alkotás átadásán jelen volt a m!vész unokája, Pierre Vasarely; a
francia város vezet"i akkor jelentették ki, hogy egy megállapodásban hitelesítenék a két
önkormányzat együttm!ködését.
A március 17-t"l tartó Frankofón Hét cím! pécsi rendezvénysorozaton a baranyai megyeszékhely
francia partnere kiemelt szerepet kapott, hiszen a város fotográfusai kiállításon mutatkozhattak be.
A kultúra.hu tartalmának írásbeli engedély nélküli újraközlése bármely portálon, internetes fórumon, blogon,
illetve intézményi és privát honlapon szigorúan tilos, mert törvénybe ütközik, s így azonnali és automatikus jogi
következményekkel jár. Kizárólag hivatkozás elhelyezésekor használható fel a szöveg, de akkor is csak a
bevezet! rész (lead) végéig, illusztráció nélkül.
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