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Valamennyi eseményünk részletes programja letölthető: http://www.pte.hu/?p=calendar
H

HÁTTÉRANYAG
Együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírása a PTE és a MH Hadkiegészítő
Parancsnoksága között
A Pécsi Tudományegyetem rektora és a Magyar Honvédség
Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokságának ezredese
tisztelettel meghívja Önt
2013. április 29-én (hétfő) 13.15 órára együttműködési megállapodásuk aláírására.
Helyszín:
PTE Rektori Hivatal rektori tanácsterem (Pécs, Vasvári P. u. 4.)

Vanyur Tibor s.k.
ezredes

Dr. Bódis József s.k.
rektor
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Ostinato Együttes jubileumi koncertje
A PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskolában 1992 óta foglalkozunk
megzenésített versekkel. Tesszük mindezt műfaji kötöttségek nélkül. Igazi „crossover”. Afféle
lelki fitnesz. E tevékenység gyümölcse a 2003-ban alakult Ostinato Együttes. A zenekart
iskolánk diákjai és tanárai alkotják. A folytonosan változó, bővülő zenekar tagjai közül sokan
már előadóművészként, zenészként, színészként koptatják a színpadot. Aki nem lett hivatásos,
annak pedig orvosként, tanárként, pszichológusként, mérnökként ad örömöt a zene, a vers, a
dal.
Az Ostinato önálló koncertek mellett több verséneklő fesztiválon szép elismerést szerezett a
Babitsnak, Pécsnek. (Misztrál fesztivál, Helikon, Kaleidoszkóp fesztivál, Művészetek Völgye,
Fringe fesztivál, InterNetvers Fesztivál, stb.). 2005-ben lemezük jelent meg Hívójel címmel.
Iskolánk 50 éves, az Ostinato 10 éves a verséneklés műfaja pedig 20 éves jubileumát ünnepli
az idei tanévben. Ez alkalomból az Ostinato több koncertet ad Pécs és a közeli települések
középiskoláiban. Jubileumi koncertünk 2013. április 29-én lesz Pécsett, a Harmadik
Színházban.
A koncertre felkért korábbi tanítványaink közül MINDENKI első szava IGEN volt. A felkért
előadók örömmel fogadták a megkeresést, hogy együtt ünnepeljenek a maiakkal a színpadon.
Ehhez sokuknak április 29-re szabadságot kell kivenni, mások nagyon korán a koncert
naptárukban foglalták le az alma máter számára az időpontot.
Sajnos nem léphet fel mindenki, aki az elmúlt 20 esztendőben énekelte a dalokat, de itt lesz
Hajós Eszter, akivel 1992-ben kezdődött e történet, vagy Komjáti Áron, aki hazánk egyik
keresett jazzgitárosává lett (többek közt Borbély Mihály zenekarának gitárosa). Babarci Bulcsú,
akinek zenei munkássága szintén sokak számára ismert, Balásy Szabolcs (Vivát Bacchus,
Zrínyi és Rákóczi rockmusicalek zeneszerzőe), aki szintén nem akárki a zenei életben…és még
sokan mások, orvosok, tanárok, mérnökök, diákok…
Kopeczky Péter, az együttes vezetője

„Népi vallás a keleti és nyugati kereszténység határán: folyamatosság, változások
és kölcsönhatások” című kutatói pályázat sajtótájékoztatója
A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajz – Kulturális Antropológia
Tanszékén professor emerita Dr. Pócs Éva „Népi vallás a keleti és nyugati kereszténység
határán: folyamatosság, változások és kölcsönhatások” című alapkutatási pályázata több mint 2
millió eurót nyert el az Európai Kutatási Tanács Advanced Grants programjában. Ez az
ösztöndíj ma Európában az egyik legrangosabb szakmai elismerést és anyagi támogatást
jelenti, amelyet a Bizottság adhat. A pályázat támogatásával a Bizottság professzorasszony
életművének elismerése mellett a humántudományok, a néprajz és a kulturális antropológia,
valamint a Pécsi Tudományegyetem megbecsülését is kifejezte. A népi vallás
kulcsjelenségeinek antropológiai, történeti és folklorisztikai vizsgálatát támogató pályázat a
magyar tudományos életben szokatlanul gazdag eredményekkel kecsegtet. Ilyen támogatással
humán tudományokban Magyarországon mindössze Pócs Éva büszkélkedhet.
A sajtótájékoztató résztvevői:
Prof. Dr. Pócs Éva, a projekt vezető kutatója, professor emerita PTE BTK
Dr. Müller Péter, PTE BTK tudományos dékánhelyettese
Dr. Nagy Zoltán, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajz – Kulturális
Antropológia Tanszékének tanszékvezetője
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K-1 Küzdősport Gála a PTE-PEAC RFC szervezésében
A PTE-PEAC RFC és a Magyar Kick-Box Szövetség K-1 Küzdősport Gálát szervez.
Időpont: 2013. május 4-én 20:00 óra (kapunyitás 19:30)
Helyszín: Lauber Dezső Városi Sportcsarnok (Pécs)
Az esemény Pécs Megye Jogú Város Önkormányzata és számos támogató segítségével kerül
megrendezésre. A Gála legfőbb célja, hogy a PTE-PEAC RFC sportolóit bemutassák a régió
küzdősport rajongóinak.
A számos fiatal és tehetséges sportoló mellett a közönség kedvencei is be fognak mutatkozni,
többek között Kiss Gábor, Sárközi Attila, Brunner Boglárka és Bakacs Dezső, akik számos
hazai és nemzetközi címmel rendelkeznek, ezzel öregbítve városunk hírnevét. A Küzdősport
Gála mezőnyét profi és nemzetközi versenyzők teszik teljessé.
Elővételes jegyek 2013. 05. 03.-ig 990 Ft-os áron kaphatók:
- Full Sales Copyshopban (Pécs, Rókus sétány)
- FürgeNyuszi Focivilágban (Pécs, Forrás Üzletház mfsz.)
További információk:
www.facebook.com/K1.Pecs
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