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A dokumentum 3 oldalas
DÁTUM
június 10.
hétfő

TÉMA
Hagyományőrző 5-tusa

8.30 óra
június 10.
hétfő

Lakatfal-avatás

INFO

HELYSZÍN

Dr. Wilhelm Márta
mwilhelm@gamma.tt
k.pte.hu
72/501-500/24882
Gáll Orsolya
sajto@ph.pecs.hu
30/600-7534

PTE TTK
Sportcsarnok
(Pécs, Ifjúság útja 6.)
Cella Septichora előtt
(Pécs, Szent István
tér)

11 óra
június 10.
hétfő
15 óra
június 12.
szerda
11 óra
június 12.
szerda
16 óra
június 12.
szerda
18 óra
június 13.
csütörtök
14 óra

„Hogyan tehetőek
biztonságosabbá a
nagyvárosok” c.
tudományos ülés
Véradás a PTE Klinikai
Központ Rákóczi úti
telephelyén
A Mária tisztelet
kialakulásának történeti
hagyományai c. kiállítás a
Klimo Könyvtárban
BORkultúra
szabadEGYETEM: A világ
nagy stílusai Sherrytől
Tokajig
„Idegen nyelvi képzési
rendszer fejlesztése a
Pécsi
Tudományegyetemen”
című projekt megnyitója

Dr. Fenyvesi Csaba
fenyvesi.csaba@ajk.p
te.hu
72/501-500/23185

PAB Székház
(Pécs, Jurisics M. u.
44.)

Mikó Szilvia
PTE KK
baranyamegye@voro (Pécs, Rákóczi út 2.
skereszt.hu
„C” épület)
72/510-353
Dr.SchmelczerPTE Egyetemi
Pohánka Éva
Könyvtár, Klimo
pohanka@lib.pte.hu
Könyvtár
72/501-500/22675
(Pécs, Szepesy Ignác
u. 3.)
Vas Gáborné Guld
PTE IGYK
Zsuzsanna
(Szekszárd, Rákóczi
74/528-300/1313
u. 1.)
bor.egyetem@igyk.pt
e.hu
Koloszár Alexandra
PTE BTK
koloszar.alexandra@
Kari Tanácsterem
pte.hu
(Pécs, Ifjúság útja 6.)
72/501-500/12750

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

HÁTTÉRANYAG
Hagyományőrző 5-tusa
Az Emberi Erőforrás Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és az Oktatáskutató és
Fejlesztő Intézet által meghirdetett, a 2012-2013. tanévben megrendezendő sportversenyek
támogatásának elnyerésével a PTE TTK TSTI szervezésében megrendezésre kerül 2013.
június 10-én az I. Hagyományőrző 5-tusa játékos sportverseny országos döntője. A döntőbe
bekerült versenyzők előzetes internetes fordulókon vettek részt, hogy elnyerjék a jogot a végső
győzelem megszerzésére. A versenyen 5 számban mérik össze tudásukat, amelyek az
Ultimatefrizbi, Turul, Íjászat, „Cipőzés” szabályain alapulnak, és a program zárásaként minden
csapat egy ugrókötél gyakorlatot mutat be, amelyre a versenyfelhívásban megjelenteknek
köszönhetően, már előzetesen megkezdték a felkészülést. A döntő megmérettetésre 10
csapatot várunk, 10 középiskolából, amelyek az ország több pontjáról érkeznek. A
versenysorozat a rekreációs sportmozgások gyakorlatanyaga köré épül, melyek új ismereteket
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is biztosítanak a résztvevőinknek. A versenyrendszerünkbe való bekapcsolódással megszerzett
tudást reményeink szerint szabadidejükben kamatoztatják fiataljaink.
Program:
8:30 A rendezvény megnyitása, Köszöntő
8:40 Közös bemelegítés
9:00-10:45 Frizbi- Íjászat
10:30-10:45 Szünet
10:45-12:30 Cipőzés- Íjászat
12:30-13:30 EBÉDSZÜNET
13:30-15:00 Turul
15:20-15:40 Ugrókötél
16:00 Eredményhirdetés

Lakatfal-avatás
A pécsi lakatfal története több mint 30 éve kezdődött. Hogyan? Arról több legenda is szól: talán
egy végzős diák tette oda először öltözőszekrénye kulcsát… Vagy talán a kikapós szépasszony
jelezte így szerelmének, hogy kamionos férje útra kelt… A szívünknek legkedvesebb változat
az, hogy egy szerelmespár lakatolta össze szívét ily módon.
Ezek a lakatok nem csak a pécsiek, de a Pécsre látogatók számára is a közösség és a
városhoz kötődés szimbólumai. Félúton a Dzsámi és a Bazilika között ma már több mint 15 ezer
lakat ékesíti a Lakatfalat. A leghíresebb lakatot 2007-ben helyezte el szerelmük jelképeként a
Pécsre látogató spanyol trónörökös pár, Felipe de Borbón és felesége, Letizia Ortiz Rocasolano
hercegnő. Úgy tűnik, bármekkora teret is adunk, a lakatok kitöltik. A város hiába igyekezett,
bővítette és újította fel a régi lakatfalat. Természetes volt, hogy a következő lépés is csak a
pécsi közösségből fakadhat. Így született az új lakatfalra kiírt pályázat gondolata is, egy kávé
mellett, az egyik utolsó meleg őszi napon, egy belvárosi kávézó teraszán. Azóta számos
elkötelezett pécsi polgár vett részt az új lakatfal létrehozásában. A terveket a felnövekvő pécsi
ipari formatervező generáció készítette – a PTE Pollack Mihály Műszaki Karának hallgatói,
Bachmann Erzsébet és Vasváry Norbert oktatók közreműködésével –, a nyertes pályaműveket
elismert pécsi polgárok és a pécsi közönség választotta ki, a lakatfal pedig egy pécsi vállalkozó,
a Matro Kft. közfelajánlásából valósul meg.
Az új lakatfalat Páva Zsolt, Pécs polgármestere, Bodrogi Gyula, a POSzT díszvendége és
Weisz Fanni, Pécs Város Arca adja át!

„Hogyan tehetőek biztonságosabbá a nagyvárosok” c. tudományos ülés
Vitaindító előadó és témája:
Prof. Dr. KORINEK LÁSZLÓ akadémikus
PTE ÁJK egyetemi tanára
„A megnyugtató rendészet modellje”
Korreferátor:
KORONTOS ZOLTÁN r. ezredes
Pécsi Rendőrkapitányság Vezetője
Jelen és jövőbeli intézkedések Pécs közbiztonságáért
Hozzászólások, vita, majd azok zárása.
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Véradás a PTE Klinikai Központ Rákóczi úti telephelyén
http://www.pte.hu/files/tiny_mce/File/program/2013/PTE_KKlinika_Plakat.pdf

A Mária tisztelet kialakulásának történeti hagyományai c. kiállítás a Klimo
Könyvtárban
http://www.pte.hu/files/tiny_mce/Image/program/2013/majus/meghivo_Maria_kultusz_2013.jpg

BORkultúra szabadEGYETEM: A világ nagy stílusai Sherrytől Tokajig
A PTE IGYK BORkultúra szabadEGYETEM évzáró előadásának vendégei sherry, malaga,
portói és tokaji borok összehasonlító kóstolása közben ismerkedhetnek meg a világ leghíresebb
természetes csemegebor stílusainak jellemzőivel. Az est házigazdája Módos Ernő, az Alisca
Borrend nagymestere, a PTE Illyés Gyula Kar címzetes docense. A részvételhez boregyetemi
regisztráció szükséges, az előzetes bejelentkezés nélküli vendégeket csak a szabad
kapacitások erejéig tudjuk fogadni. A jelentkezés módjáról, a részvételi díjról és további
részletekről a csatolt mellékletből tájékozódhatnak. Helyszín: a PTE Illyés Gyula Kar Étterme.
(Szekszárd, Rákóczi utca 1., Bejárat a Mátyás király utca felől)
A rendezvényről tudósító médiumok munkatársait vendégként szívesen látjuk az eseményen.
Kérjük az újságírókat, fotósokat, hogy várható részvételüket a 30-277-26-51 telefonon, vagy a
bor.egyetem@igyk.pte.hu e-mail címen jelezzék legkésőbb a rendezvény napján 14.00 óráig,
és a rendezvényre hozzák magukkal sajtóigazolványukat!
A BORkultúra szabadEGYETEM honlapján (http://igyk.pte.hu/menu/330/168 ) tájékozódhatnak
és regisztrálhatnak programjainkra, olvashatnak aktuális eseményekről, megnézhetik
képgalériánkat, az archívumban visszakereshetik régebbi programjainkat.

„Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen” című
projekt megnyitója
A konferencia célja, hogy átfogó képet adjon a most induló - és a Pécsi Tudományegyetemen
folyó nyelvoktatás egészét érintő - kétéves fejlesztési programról.
A meghívó itt érhető el:
http://www.pte.hu/files/tiny_mce/File/program/2013/meghivo_idegennyelvi_tamop_412_d_konv
_0010%20(2).pdf
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