
 

Amennyiben hírlevelünk nem megfelelően jelenik meg, kérjük ezen a címen tekintse meg.  
 
Kedves Olvasónk! 

Az ősz beköszöntött, s vele visszatér az élet a Házba, persze amíg az idő engedi szabadtéri 
programjainkat is megtartjuk. Így a hétvégén a Szivárvány udvar lesz hangos a két napos 

Bányászhétvége során. Elindulnak szakköreink, csoportjaink, pénteken már a Start Klubban 
dübörög a rock, s vasárnap az IH - Eurodance Táncstúdió tartja szokásos évadnyitóját. 

Idén 15 éves a Fejezetek a magyarság őstörténetéből c. ismeretterjesztő előadássorozatunk. 
Ez alkalomból országosan elismert szakemberek részvételével szeptember 10-12. 

között kerül megrendezésre a II. Magyar Őstörténeti Konferencia, melyre tisztelettel várunk 
minden szakembert és érdeklődőt. 

Üdvözlettel: 

a Pécsi Ifjúsági Központ dolgozói 

Válogatás a Sellyei Mûvésztelepen készült alkotásokból - IH Galéria (2010.09.01 - 09.20) 

 

A PTE PMMK Építőművész és Építész szak,a PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar 

Környezetkultúra szak, valamint a pécsi Ifjúsági Ház Képzőművészeti 
Szabadiskola hallgatóinak munkái  
Tovább »  

 

ÚJRA SZIVÁRVÁNY MATINÉ! (2010.09.02 - 04.13) 

 
Ez évben egy 100%-ban pécsi produkciókból álló bérletet ajánlunk a gyerekeknek.  
Tovább »  

 

Fight Must Go On 2. - Start Rock Klub (2010.09.03 - 09.03) 

 

Hold On Through All, Trusting, Hero.com, New Direction zenekarok 

koncertjei Kezdés: 19.00  
Tovább »  

 

Uránvárosi Bányász Hétvége a Szivárvány udvarban (Pécs, Dr. Veress E. u. 6.) (2010.09.04 - 09.05) 

 

Városi Bányásznap - zenés-táncos előadásokkal, családi 
programokkal, 5-én 13.00 órakor Páva Zsolt polgármester 
bányásznapi köszöntőjével várunk mindenkit!  
Tovább »  

 

Az IH Eurodance Táncstúdió évadnyitója (2010.09.05 - 09.05) 

http://www.ihpecs.hu/?p=showNewsLetterById&id=90
http://www.ihpecs.hu/?h=ih&p=view&progid=763&pcatid=6
http://www.ihpecs.hu/?h=szgy&p=view&progid=777&pcatid=101
http://www.ihpecs.hu/?h=ih&p=view&progid=761&pcatid=4
http://www.ihpecs.hu/?h=szgy&p=view&progid=766&pcatid=101


 

Beiratkozás a különböző modern 

táncokra Rovó Attilánál Kezdés: 
15.00  
Tovább »  

 

II. Magyar Õstörténeti Konferencia - "Ex Oriente Lux" - Történettudomány vagy õstörténeti káosz? - Pécs, Ifjúsági 

Ház (2010.09.10 - 09.12) 

 

15 éves a Fejezetek a magyarság őstörténetéből c. történelmi 
előadássorozat - a tudományos alapokon álló, valódi őstörténetünket 
feldolgozó kutatások eredményeit ismerhetjük meg, országosan 
elismert szakemberek előadásaiból  
Tovább »  

 

Szlovéniai vártúra - IH Utazók Klubja (2010.09.11 - 09.11) 

 

Kirándulás a Sotla folyó mentén 
Túravezető: Rozvány György író, 
újságíró  
Tovább »  

 

Gyermekjátszó - Tilinkó Népzenei Klub (2010.09.12 - 09.12) 

 

Népi gyermekjátékok tanítása, tánc- és népdaltanítás zenekarral, 
kézműves foglalkozás Kezdés: 17.00  
Tovább »  

 

Indulnak a foglakozások, szakkörök! (2010.08.31) 

 
Művészeti csoportjaink szeptembertől újult erővel folytatják munkájukat. Csatlakozz Te is!  
Tovább »  

 

Pécsi Ifjúsági Központ | Ha le szeretne iratkozni a hírlevélről, kattintson ide!  

 

 

 

http://www.ihpecs.hu/?h=ih&p=view&progid=767&pcatid=12
http://www.ihpecs.hu/?h=ih&p=view&progid=741&pcatid=8
http://www.ihpecs.hu/?h=ih&p=view&progid=772&pcatid=8
http://www.ihpecs.hu/?h=ih&p=view&progid=768&pcatid=3
http://www.ihpecs.hu/?p=news&newsid=112&h=hirek
http://www.ihpecs.hu/index.php?p=hirleveldown&code=3776d505df87d30f9b1d248c096583be&type=public

