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Cork
Áttekintés
Cork az Írországban található megyék legnagyobbja, az ország délnyugati részén találjuk, Kerry és Waterford
mellett. A város Írország egyik legszebb tájékán fekszik. Cork egy jelentős kikötővárosként Írország harmadik
legnagyobb települése Dublin és Belfast után. 606 körül alapították, amikor St. Finbarr (a város alapítója és
védőszentje) egy kolostort alapított itt. Ma, a három részből álló francia gót St. Finbarre Katedrális áll itt, amelyet
William Burgess tervezett. A város közepe egy szigeten fekszik, amelyet a Lee folyó ölel körül. A folyót számos
híd köti össze, amely a szűk völgyekkel és a régi rakpart építészetével kontinentális karaktert kölcsönöz a
városnak.
Kolostori eredete miatt Cork Írország egyetlen olyan városa, amely a városi fejlődés minden szakaszán
végigment. Először az anglo-norman növekedés, majd ismét az angol kolóniák 1500-1600-as uralma, amikor
szélesebb utcákat és nagy városházakat építettek a grúz és viktoriánus lakók. Emellett az ipari forradalom is rajta
hagyta kézjegyét a kikötőkön és raktárépületeken. Még most is növekszik a város, valamint folyamatosak a
felújítások.
Cork falui a legbarátságosabbak az egész térségben, valamint teljesen érintetlenek. Főként lovas, halász életéről
ismerik, valamint a Blacwater River Valley építészete dominálja Észak Cork képét. Kelet Corkot arról ismerik,
hogy itt találhatók Írországban a legjobb ételek, emellett lenyűgöző golfpályákon is játszhatunk.
Cork látványosságai között találjuk a Crawford Községi Művészeti Múzeumot, amely egyike a város legszebb
épületeinek. Itt van a Fitzgerald Park is, amely a Cork Múzeumnak és a Szent Anna templomnak is otthont ad,
Shandon híres harangjaival. Emellett itt található a 17. századi English Market Bishop Lucey Park, a St. Francis
templom, a South Mall és a Cork City Gaol is.
Blarney Kastély
Corktól nem messze találjuk a világhíres Blarney Kastélyt. A legenda szerint a Blarney követ megcsókolva
mágikus szónoklati képességre tehetünk szert. A whiskey szerelmesei imádni fogják az Old Midleton Distillery-t,
és ha megéheznénk, látogassunk el Kinsale-be, egy bájos tengerparti városba, amelyet rendkívüli konyhájáról
ismernek.
Cork emellett számos művészeti központnak és fesztiválnak is otthont ad. Látványos tájbéli elhelyezkedéséről
ismeretes, különösen a Lee folyó völgye gyönyörű.

Látványosságok
Youghal Óratorony
Habár Cork nem nagy város, számos látnivaló várja a helyieket és a látogatókat, emellett bevásárló, feszivál,
kereskedelmi és kulturális központja Dél-Írországnak. A légkör meleg és barátságos, a helyieket pedig Írország
legbeszédesebb népének tartják. A változatos éttermek, kávézók és bisztrók Corkot az ételbarátok paradicsomává
teszik. A város számos szórakozási lehetőséget kínál – színházak, mozik és művészeti galériák, valamint zenei
koncertek várják az érdeklődőket. Ha mindez túl soknak bizonyul, hegyeit, erdőit, tengerpartját és városhatárát
hamar előrhetjük.

St. Finn Barre Katedrális
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Ez a három részből álló katedrális, amelyet St. Finbarr kolostorának helyére építettek a 7. században, kiváló
példája a korai francia-gót építészetnek. A katedrálist –amely 1870-ben nyitotta meg kapuit -, Londonból William
Burgess tervezte. Tornyábal nyolc harang lakik, belsejében pedig gyönyörű faragványokat találunk, amelyek a
vallásos szimbolikák gazdag kínálatát mutatják.

Cork Vision Centre
Ez a központ a North Main Streeten található, és a város 1:500-as modelljének ad otthont. Emellett Cork
múltjáról, jelenjéről, és jövőjéről tudhatunk meg többet egy video prezentáció keretében, valamint számos
kiállításon.

Shandon Church, St. Anne’s
A North Gate hídon, egy hegyoldalban található a város északi részén látható Shandon Church. Nyolc harangos
tornyának játékát, az Ave Mariát és a Danny Boy-t a város több pontján hallani. A látogatók még játszhatnak is a
“zenei” kártyák segítségével.

A Crawford Gallery
A művészetkedvelőknek hihetetlen választékot kínálnak a galéria szobrai. A galéria Rodin bronzszobrát, egy John
Hogan készítette hős-szobrot, és nagy festménygyűjteményt is tartalmaz, modern és régi ír művészektől.

Az Old Gaol
Ez a kiállítás a látogatóknak azt mutatja be, milyen is lehetett a mindennapi élet az 1800-as és korai 1900-as évek
rabjainak. Számos eredeti cellát felújítottak, és egy video-prezentációban a börtön történelméről is tanulhatunk.
Az ír rádiómúzeumot is itt találjuk.

Cork Városa
A város a következő években sokféle fejlesztésen megy majd keresztül, amelyek parkokat és vidámparkot,
valamint boltokat is magában foglalnak, de a felújítások alatt mindenképpen megvédik a történelmi helyszíneket.
2009 május 25-én fogadta el a Városi Tanács a Cork Városa Fejlesztési Tervet a 2009-2015-ös időszakra.

Események
Január - Trad Fest
Ír zenészek és együttesek érkeznek a városba, hogy az éves Trad festet ünnepeljék. A héten ír művészek naponta
adnak elő olyan műsorszámokat, amelyek minden ízlésnek megfelelnek.

Február - Cork Francia Filmfesztivál
Bárkinek izgalmas lehet a fesztivál, akit kicsit is érdekel a mozi. A Cork Francia Filmfesztiválon a legjobb francia
filmeket tekinthetjük meg.

Március - Szent Patrik Fesztiválja
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A Szent Patrik nap ünneplésére, Cork körülbelül 50 eseményt kínál. Ezek között egy városi parádét, utcai
színházat és workshopokat is találunk, amelyeket a felnőttek és gyerekek is egyaránt élveznek.

Április - Nemzetközi Kórusfesztivál
Ez Európa legnagyobb és legfontosabb kórus-eseménye, eredetileg 1954-ben hozták létre, hogy fejlesszék
Írország kórusát. A fesztivál Corkban több helyszínen kísérhetjük figyelemmel.

Május - Ballydehob Jazzfesztivál
A jazz-bárzene legjobbjait hallgathatjuk meg, akár az utcán is, ahol árusok jó minőségű ételeket kínálnak, és
kézműves termékeket is vásárolhatunk, miközben a zenét élvezzük.

Június - Utcai Előadók Világbajnoksága
A világbajnokság a város több központi részén is látható. Az események életveszélyek előadásokat, mint a
kardnyelés, valamint családbarát rendezvényeket is kínál, mint a humorfesztivál.

Július - Skibbereen Művészeti Fesztivál
A fesztivált leginkább workshopok és művészeti kiállítások jellemzik, habár hang-és fényjátékokon is részt
vehetünk; néhányat a hang-és fény, valamint filmes munkák közül a tehetséges Guillaume Beauron készített.

Augusztus - Ballyhoura 2010
Észak Cork gyönyörű vidékén tartják ezt a kimerítő 36 órás, folyamatos versenyt. Férfiak és nők is részt vehetnek
rajta, minden csapatnak a legjobb útvonalon kell végighaladnia ahhoz, hogy nyerhessen.

Szeptember - Női Minimaraton
Különböző tehetségű atléták vehetnek részt ezen az izgalmas négymérföldes maratonon, amelyet jótékonysági
céllal rendeznek. Az eseményt évente megrendezik, és jelentős összeget gyűjtenek össze, hogy azt jó célokra
fordítsák. Akár nézőként, akár futóként is részt vehetünk az eseményen.

Október - Cork Jazzfesztivál
Írország legnagyobb Jazzfesztiváljaként számos tehetséges zenészt vonultat fel minden évben a Cork
Jazzfesztivál, amelyet a város különböző pontjain tartanak.

November - Corona Cork Filmfesztivál
A corona Cork Film Feszt egyike Írország legnagyobb kulturális eseményeinek. Minden filmbarátot vonz, akik
nagy költségvetésű filmeket szeretnének látni, emellett rövidfilmekkel is szolgál. A tökéletes nap a
filmfanatikusok számára.

December - Carrigaline Wren Boys Utcai Karnevál
Tradicionális táncosok töltik meg ilyenkor az utcákak, akik színes ruháikban ünneplik Szent István napját. A
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közönség és részt vehet az óriási, nyüzsgő parádén, amelyet az utcákon tartanak. Szent István napján nem is lehet
elképzelni ennél jobb elfoglaltságot.

Közlekedés
Busszal
Cork kiterjedt tömegközlekedési hálózattal rendelkezik, nagy flottányi buszaival szállítja utasait a város és
környéke körül. Jegyeket az állomáson található automatákból, valamint a vezetőktől válthatunk, ezek általában
1.30 euróba kerülnek. Napi, heti és havi jegyeket is vásárolhatunk, amelyek hosszabb távon gazdaságosabbak.
A távolsági buszok a Merchant’s Quay-ről és a Parnell Place-ről indulnak, ezek szolgálják ki a nagyobb ír
városokba közlekedő utasokat. Jegyeket bármely úticélra 20 euró alatt vásárolhatunk a terminál épületében, vagy
a busztársaságoktól.

Taxival
Számos hivatalos taxit találunk a városban, ezeket az utcán, vagy a városban található taxiállomásokon inthetjük
le. Győződjünk meg róla, hogy csak hivatalos járművet használunk, amelyek tetején sárga jelzés, valamint a
rendszám utal a Taxira. (TACSAÍ). Általában nagyobb társaságok üzemeltetik őket, így a járművek órával mindig
legálisak és órával közlekednek, áruk pedig egységes. Sok sofőr városnéző túrákat is tart, a hosszabb utazásokra
pedig alkudhatunk az árból.

Vonattal
A corki voantokat az Irish Rail üzemelteti, ezek mindegyike a Kent Stationről indul, a Lee folyó mellett található
Lower Glanmire Roadról. Az állomásról naponta közlekednek járatok olyan nagyvárosokba, mint Dublin,
Limerick, Tralee és Killarney. Az állomást könnyen elérhetjük taxival vagy busszal, jegyeket interneten,
telefonon, vagy az állomásról vásárolhatunk.
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