Esztergom Szent Adalbert Központ

Nemzetközi Műhelykonferencia

„Confessional and ethnic interactions in the
Habsburg Monarchy”
A műhelykonferencia keretében a bécsi, a besztercebányai, a grazi és a
kolozsvári egyetem, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és a szervező
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, valamint az amiens-i egyetem oktatói
és hallgatói adnak ízelítőt a hálózat témájára vonatkozó kutatásaikból.

Időpont:

2015. május 28. 17.00-19.00

Helyszín:

IOHANNEUM
Tóth Endre

Előadó:

2015. május 6. 11.30-12.30

Helyszín:

IOHANNEUM

Tavaszi zsongás
Minden évben, tavasszal az óvópedagógus és tanítóképzős hallgatók
Fehér László énektanár vezetésével Tavaszi zsongás néven egy koncerttel
készülnek a tavasz köszöntésére. A koncerten a hallgatók hangszerekkel,
énekkel, kórusművekkel köszöntik az megújuló természetet.

Pázmány Régészeti Előadások
Tóth Endre: Seuso kincs

A nyolcadik alkalmán a Pázmány Régészeti
előadásoknak Tóth Endre DSc régész tart előadást a késő római császárkor legnagyobb
kincsleletéről. A kincset az 1970-es évek végén
csempészték ki Magyarországról. 1989-ben 14
nagyméretű ezüst tál és korsó vált ismertté,
mely leletek aranyozott felületét változatos
ötvöstechnikákkal elkészített, magas művészi
színvonalú mitológiai ábrázolások, vadászjelenetek, cirkuszi állatviadalok és geometrikus minták díszítik. A lelet
névadó darabja - egy nagyméretű, 70,5 cm átmérőjű ezüst tál - több információt elárul egykori tulajdonosáról Seusoról.
Dr. Tóth Endre DSc., régész

Seuso kincs

Időpont: 2015. május 28. (Csütörtök) 17.00
Helyszín: Iohanneum, Díszterem

(2500 Esztergom, Majer István u. 1-3.)

A rendezvény ingyenes,

minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Pázmány Régészeti Előadások

Részvételi szándékát az esztergom@btk.ppke.hu e-mail címen jelezheti.
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2015. május 28-29. 10.00-18.00
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IOHANNEUM HÍRLEVÉL 2015. május

PPKE BTK Dékáni Hivatal esztergomi részlegének kiadványa
2500 Esztergom, Majer István út 1-3.
tel.: +36 33 413 699 | fax: +36 33 413 493
e-mail: esztergom@btk.ppke.hu

www.iohanneum.hu
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Időpont:

2015. május 6. 10.00-13.00

Helyszín:

IOHANNEUM

2
Időpont:

2015. május 7. 15.30-18.30

Helyszín:

IOHANNEUM
Karsainé Gasser Mária

Előadó:

Véradás
A magyar Vöröskereszt és az Országos vérellátó Szolgálat szervezésében, a 9. Országos
felsőoktatási Véradóverseny keretében ismét
Véradás lesz Találd meg magadban a hőst címmel. Erre minél több véradót várunk, aki késztetést érez magában arra, hogy véradásával
segítsen, és hétköznapi hőssé váljon.

Új módszerek a néprajz közvetítésében
kisgyermekkorban (projektmunka, játékállomások)
Karsainé Gasser Mária, a német
nemzetiségi Csupaszív Kétnyelvű Óvoda vezetője módszertani
előadását hallhatjuk, mely olyan
nyitott tanulási formákat mutat
be, amelyekkel mind az óvodában, mind az általános iskola alsó
tagozatán érdekesebbé tehetjük a néprajzi tartalmak közvetítését gyermekeink számára. Az előadást gyakorlati foglalkozás is követi.

Időpont:

2015. május 6. 18.30

Időpont:

Helyszín:

IOHANNEUM
Ratkóczi Huba és Závada Péter

Helyszín:

Előadó:

Szöveg – ritmus
Ratkóczi Huba, a magyar underground zenei
élet jellegzetes alakja és Závada Péter költő
Akkezdet Phiai formáció egyik tagja a Szövegritmus sorozat harmadik alkalmán különleges
formációval szórakoztatja a közönséget. A
műsorban Ratkóczi Huba elektroakusztikus- és
basszusgitáron különleges effektekkel egyfajta
blues hangzást produkál, Závada Péter erre a
kísérleti zenére slam poetry stílusban (a verselés
és a rap metszete) írt verseit fogja megszólaltatni. A forma kötetlen stílusban, köznyelven szól aktuális témákról a tartalomra helyezve a hangsúlyt, számtalan kifejezésmódot teremtve ezzel.
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Időpont:

2015. május 20. 17.00-19.00

Helyszín:

IOHANNEUM
Dr. Horváth István

Előadó:

Esztergom a török korban
Dr. Horváth István előadása

Pázmány Régészeti Előadások
Dr. Horváth István régész, c. igazgató

Esztergom a török korban
Időpont: 2015. május 20. (Szerda) 17.00
Helyszín: Iohanneum, 206. terem
(2500 Esztergom, Majer István u. 1-3.)

10 év kivételével (1595-1605) 130 évig török
kézben volt Esztergom, amely a török birodalom végvárát jelentette. A vár visszafoglalása
1594 és 1595-ben történt, melyet sikerült tíz
évre visszafoglalni. Pázmány Régészeti előadások hetedik alkalmán dr. Horváth István a
török kori kutatásokról fog szólni.

A rendezvény ingyenes,
minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Részvételi szándékát az esztergom@btk.ppke.hu e-mail címen jelezheti.

2015. május 7. 17.00-19.00

Időpont:

2015. május 27. 17.00-18.30

IOHANNEUM
Domokos György, Kuffart Hajnalka

Helyszín:

IOHANNEUM
Kalácska Róbert

Pázmány Régészeti előadások

Dokumentumok az esztergomi érsekségről Estei Hippolit
idejéből: számadáskönyvek és diplomáciai levelek
a XV-XVI. század fordulóján

Pázmány Régészeti Előadások
Domokos György tanszékvezető
és Kuffart Hajnalka hallgató

Dokumentumok az esztergomi
érsekségről
Estei Hippolit idejéből: számadáskönyvek és
diplomáciai levelek a XV-XVI. század fordulóján
Időpont: 2015. május 07. (Csütörtök) 17.00
Helyszín: Iohanneum, 206. terem
(2500 Esztergom, Majer István u. 1-3.)
A rendezvény ingyenes,
minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Részvételi szándékát az esztergom@btk.ppke.hu e-mail címen jelezheti.

Domokos György PPKE BTK olasz tanszékvezetőjének és Kuffart Hajnalka, a Történettudományi Doktori Iskola végzős hallgatójának
előadását hallhatják az érdeklődők a Régészeti
előadások hatodik alkalmán Dokumentumok
az esztergomi érsekségről címmel. Az előadás
Estei Hippolit, 1486-1495 közötti esztergomi
érsek idejében íródott számadáskönyveket és
diplomáciai leveleket dolgozza fel.

Előadó:

Gasztroegyetem
Gasztroarcheológia

Ízek, illatok, és ami mögötte van. A Gasztroegyetem vendége ez alkalommal Kalácska Róbert, a PPKE Régészeti Térinformatikai Labor munkatársa,
aki a különböző régészeti korok táplálkozási szokásairól, régészeti feltárásokon előkerült ételmaradványokról, különleges régi alapanyagokról
és a lehetséges ételrekonstrukciókról beszél.

