PROGRAMAJÁNLÓ
2012. szeptember 24 – szeptember 30.
A dokumentum 9 oldalas
DÁTUM
szeptember
24. hétfő
9 óra
szeptember
25. kedd
14 óra
szeptember
26-27. szerdacsütörtök
szeptember
27. csütörtök
11 óra

szeptember
28. péntek
8.30 óra
szeptember
28. péntek

TÉMA
Épületenergetikai
konferencia
a PTE PMMIK-n

11 óra
szeptember
28. péntek
15 óra

szeptember
28. péntek
15 óra

szeptember
28. péntek
15.30 óra

HELYSZÍN

Gáll Orsolya

PTE KK

sajto@ph.pecs.hu
Garay utcai bejárata
Új helyre költözik a felnőtt
30/600-7534
(Pécs, Garay u. 2.)
háziorvosi ügyelet sajtótájékoztató
Duga Zsófia
Hagyományteremtő
zsofia.duga@aok.pte.
PTE ÁOK
Tudományos Diákköri
hu
(Pécs, Szigeti út 12.)
Börze a pécsi orvoskaron

„Oroszország: történelem
és nyelv” c. konferencia

Magyar Orvosfizikai
Társaság
XVII. Konferenciája
Pécsi Sürgősségi Napok

10 óra
szeptember
28. péntek

INFO

Magyar Zoltán dr.
zmagyar@pmmik.pte.
PTE PMMIK
hu
(Pécs, Boszorkány u.
72/501-500/22812
2.)

A PTE Művészeti Kar
épületeinek avatása
Megújuló
energiaforrásokat
felhasználó energiadesign
módszerrel tervezett
termelési logisztikai és
innovációs központ
átadása
Könyvkiállítás ünnepélyes
megnyitója és
tanulmánykötet bemutató
Nemzetközi Limfóma
Világnap – a Magyar
Rákellenes Liga Pécsi
Alapszervezetének
rendezvénye

30/29-88-763
Dr. Végvári
Valentyina
vegvari.valentyina@p
te.hu
70/240-79-60

PTE BTK
„D” épület
(Pécs, Ifjúság útja 6.)

Kassai Petronella
Hotel Makár
petronella.kassai@ao (Pécs, Középmakár
k.pte.hu
dűlő 4.)
72/501-500/36080
Goldbach Julianna
Hotel Palatinus
julianna.goldbach@et (Pécs, Király u. 5.) és
k.pte.hu
PTE ETK
20/535-6515
(Pécs, Szepesy u. 13.)
Pásztó Renáta
paszto@art.pte.hu
72/501-539

PTE MK
(Pécs, Zsolnay V. út
37.)

Kátai Nóra
nora.katai@pmmik.pt
e.hu
72/501-500/23641

Komló-Sikonda
(hivatalos cím nincs,
a helyszín GPSkoordinátái:
46°11'09.67"N//18°14
'20.66'' E)

Dr. Végvári
Valentyina
vegvari.valentyina@p
te.hu
70/240-79-60
Kovácsné Kósa Judit
kosa.judit@pte.hu
30/477-2111

Dél-Dunántúli
Regionális
Tudásközpont és
Könyvtár
(Pécs, Universitas u.
2/A)
PTE KK
IBI Orvosi
Biotechnológia
szemináriumi terem
(Pécs, Honvéd u. 5.
II. emelet)
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szeptember
28. péntek

Kutatók Éjszakája 2012

17 órától
szeptember
30. vasárnap
16 óra

Janus Egyetemi Színház
előadása
Weöres Sándor:
Holdbeli csónakos

Sinkovits Kinga
sinkinga@gamma.ttk. A helyszíneket lásd a
pte.hu
háttéranyagban
72/501-500/24283
Luspay Katalin
luspay.katalin@pte.h
JESZ
u
(Pécs, Zsolnay V. út
72/501-500/28292
16.)

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

HÁTTÉRANYAG
Épületenergetikai konferencia a PTE PMMIK-n
A határokon átnyúló Magyar - Horvát IPA Együttműködési Program keretében a PTE PMMIK
Épületgépészeti Tanszéke és az eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem Építőmérnöki Kara
építészek és mérnökök részére egy olyan multidiszciplináris épületenergetikai elektronikus
tananyag csomagot fejlesztett ki, amely a közös csoportban történő munkavégzést segíti elő. A
kifejlesztett oktatási anyagok a passzív és aktív szolár rendszerekkel, energiahatékony világítási
rendszerekkel, műemlék épületekkel, irodaházakkal, valamint a komfortelmélettel és alacsony
energiafelhasználású épületekkel foglalkoznak.
A konferencia 2012. szeptember 24-én 9 órakor kezdődik a PMMIK Boszorkány u. 2. sz. alatti
épületében, majd délután 14 órakor a témához kapcsolódó workshoppal folytatódik. A
rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Új helyre költözik a felnőtt háziorvosi ügyelet – sajtótájékoztató
Új helyre költözik a felnőtt háziorvosi ügyelet – sajtótájékoztató a PTE Klinikai Központja (volt
Megyei Kórház) Garay utcai bejáratánál – a tájékoztatót Csizi Péter alpolgármester, dr. Bányai
Elek egészségügyi referens, és dr. Endrei Dóra, a PTE Klinikai Központ főigazgató-helyettese
tartja.

Hagyományteremtő Tudományos Diákköri Börze a pécsi orvoskaron
A PTE Általános Orvostudományi Kara hagyományteremtő céllal Tudományos Diákköri (TDK)
Börzét rendez. A rendezvény célja, hogy népszerűsítse a TDK tevékenységeket, és ezen
keresztül minél több diákkal ismertesse és szerettesse meg a tudományos munka szépségeit. A
2012. szeptember 26-án és 27-én zajló, kétnapos rendezvényen az érdeklődőknek
bemutatkozik valamennyi orvoskari intézet, hogy a hallgatók minél jobban eligazodhassanak a
Kar által nyújtott kutatási lehetőségek között. A TDK tevékenységekkel kapcsolatos
tapasztalataikról professzorok és hallgatók számolnak be előadások keretében, és a szakmai
programok mellett a Kar hallgatóiból álló zenekarok fellépését is megtekinthetik a rendezvényre
ellátogatók az Orvostudományi Kar szigeti úti aulájában. Minden érdeklődőt szeretettel vár a
PTE Általános Orvostudományi Kara!
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Program:
2012. szeptember 26. (szerda)
14:00 – 17:30 – Tanácsterem, előadások:
Prof. Dr. Miseta Attila, Dr. Balogh Péter, Maróti Péter, Prof. Dr. Koller Ákos, Prof. Dr. Bogár
Lajos, Prof. Dr. Ertl Tibor, Prof. Dr. Pintér András, Dr. Váncsodi József, George Hayek, Sarlós
Donát Péter, Dr. Rostás Ildikó, Dr. Vámos Zoltán
17:30 – 18:30 – Tanácsterem: állófogadás
19:00 – 22:00 - Dr. Romhányi György Aula, zenei fellépők:
- Járai Márk
- Ian O’Sullivan
- OsztályTársak Voltunk
2012. szeptember 27. (csütörtök)
12:00 – 17:00 – Dr. Romhányi György Aula, bemutatkoznak a PTE ÁOK intézetei és tanszékei:
Anatómiai Intézet, Biofizikai Intézet, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet, Családorvostani
Intézet, Élettani Intézet, Farmakognóziai Tanszék, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet,
Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár, Gyógyszertechnológiai és
Biofarmáciai Intézet, Igazságügyi Orvostani Intézet, Infektológiai, Katasztrófaorvostani és
Oxyológiai Intézet, Kórélettani és Gerontológiai Intézet, Magatartástudományi Intézet, Orvosi
Biológiai Intézet, Orvosi Népegészségtani Intézet, Sebészeti Oktató és Kutató Intézet, Fül-OrrGégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Gyermekgyógyászati Klinika, Immunológiai és
Biotechnológiai Intézet, Mozgásszervi Sebészeti Intézet Ortopédiai Klinikai Tanszék, Nukleáris
Medicina Intézet, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet, Reumatológiai és
Immunológiai Klinika, Sebészeti Oktató és Kutató Intézet, Urológiai Klinika, Szívgyógyászati
Klinika.

„Oroszország: történelem és nyelv” c. konferencia
A Pécsi Orosz Központ, a Pécsi Tudományegyetem Szláv Filológia Tanszéke és a PAB Kelet–
és Közép–Európa Története Munkabizottsága közös nemzetközi konferenciát rendez ebben az
évben, amelynek ideje és helye: 2012.szeptember 27-28., a PTE Bölcsészettudományi
Karának Ifjúság úti épülete (Ifjúság útja 6. „D” épület).
A konferencia, melynek címe: Oroszország: történelem és nyelv (Россия: история и язык) az
Orosz Történelem Évének, a jogelőd Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem
megalapításának 100., és a Bölcsészettudományi Kar fennállásának 20. évfordulója tiszteletére
szerveződik.
A konferenciára mintegy nyolc országból közel 40 előadó érkezik, köztük számos elismert,
russzisztikával és történelemmel foglalkozó szaktekintély, akik 5 szekcióban tartanak
előadásokat.
A Konferencia kereteiben 5 szekcióban hangzanak el előadások:
Uralkodók, cárok, császárok. Az orosz történelem évszázadai.
Nyelvek és kultúrák kölcsönhatása a soknyelvű Európában.
Nyelvi folyamatok a mai orosz nyelvben.
Nyelvtörténet.
Korszerű technológiák az orosz nyelvoktatásban.
A Konferencia ünnepélyes megnyitójának időpontja: 2012. szeptember 27. 11 óra.
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Megnyitó beszédet mond V.V. Kocsin, az Orosz Világ Alapítvány ügyvezető igazgatóhelyettese, V.V. Platonov, a budapesti Orosz Kulturális Központ igazgatója, Prof. Dr. Komlósi
László, a Pécsi Tudományegyetem oktatási és külügyi rektorhelyettese, Dr. Páva Zsolt, Pécs M.
J. Város polgármestere, és Prof. Dr. Müller Péter, a Bölcsészettudományi Kar dékán-helyettese.
A hivatalos megnyitóbeszédek után, a plenáris ülésen a következő előadások hangzanak el:
Prof. Dr. Szvetlana Ter-Minaszova, a Moszkvai Állami Egyetem oktatója: Nyelv és nemzeti
biztonság,
Dr. Bodnár Erzsébet a Debreceni Egyetem professzora: I. Sándor – Európa uralkodója és
reformátora,
Anatolij Bergyicsevszkij professzor: Modern, alternatív technológiák az orosz, mint idegen nyelv
oktatásának folyamatában.
További információk:
Dr. Végvári Valentyina egyetemi docens, az Orosz Központ vezetője
Telefon: 06-70/240 79 60

Pécsi Sürgősségi Napok
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara Sürgősségi Ellátási Tanszék 2012.
szeptember 28-29-én újra megrendezi a Pécsi Sürgősségi Napokat, melyen a sürgősségi
ellátás aktuális kérdései kerülnek terítékre.
A szakmai rendezvény az idei alkalommal a „Katasztrófavédelem megváltozott szerepe és
egészségügyi vonatkozásai” témakör köré szerveződik két napon keresztül hazai és külföldi
neves előadók bevonásával.
A konferencián előadások hangzanak el – többek között – az Országos Katasztrófavédelem
szakembereinek bevonásával a tűzőrségek szerepéről, az Országos Mentőszolgálat jelenéről
és jövőjéről, németországi katasztrófa elhárítási tapasztalatokról. A rendezvényen megosztják
tapasztalataikat a Szombathelyen szervezett tömeges felnőtt alapszintű újraélesztés oktatásról
a szervezők. A szakmai fórum érdekes eseményének ígérkezik egy tömeges újraélesztési bemutató, mely során a résztvevők betekintést nyerhetnek a több résztvevő egyszerre történő
gyakorlati oktatásába.
A második napon a pályakezdő mentőtisztek előadásairól és speciális mentési helyzetekről esik
szó.
Időpont: 2012. szeptember 28. 10 óra – 2012. szeptember 29. 14 óra
Helyszín: Hotel Palatinus City Center Pécs, Király u. 5; PTE ETK Szepesy u. 1-3.

A PTE Művészeti Kar épületeinek avatása
A Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa program részeként a Zsolnay-gyár nagy ipari
épületegyüttesének revitalizációjára került sor, amelynek során Zsolnay Kulturális Negyed
néven oktatási és kulturális központ jött létre. E projekt keretében kezdte meg a Zsolnay
Negyedben a Művészeti Kar a 2011/2012-es tanévet.
Eltelt egy év. A berendezkedés és a tavalyi tanévkezdés indítása után most látjuk elérkezettnek
az időt arra, hogy ezért a komoly minőségi váltásért köszönetet mondjunk mindazoknak, akik
segítették, támogatták terveinket, és együtt ünnepeljünk meghívott vendégeinkkel.
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Program
11:00 Köszöntők és hallgatói koncert
12:30 Állófogadás
14:00 A Művészeti Kar épületeinek bemutatása (fakultatív)
15:30 A Zsolnay Kulturális Negyed bemutatása (fakultatív)

Megújuló energiaforrásokat felhasználó energiadesign módszerrel tervezett
termelési logisztikai és innovációs központ átadása
2012. szeptember 28-án, Komlón kerül átadásra Magyarország első, és nemzetközi szinten is
egyedülálló „energia design” módszerrel tervezett gyártó épületkomplexuma, mely megújuló
energiaforrásokat használ, és pluszenergia mérlegűvé fejleszthető. Az un. „energia design”
tervezésnek köszönhetően az energia megtakarítás 80%-ot is elérhet, az üzemeltetéshez
szükséges pluszenergiát a környezeti energiákból nyerik.
A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Karon működő
Energiadesign Tanszék kutatói ifj. Dr. Kistelegdi István vezetésével kidolgoztak egy
alkalmazható építészeti tervezési technikát a pluszenergia épületek energetikai, épületklimatikai
és építészettechnológiai modellezésére. A kutatók olyan építészeti rendszermegoldásokat
fejlesztenek, melyek kevesebb gépesítéssel és energiafogyasztással nagyobb teljesítményt,
magasabb komfortfokozatot és pluszenergia mérleget eredményez az épületben. Dinamikus
épületklimatikai és -energetikai szimulációk segítségével fejlesztik és optimalizálják a tervezett
épületet a maximális energetikai hatékonyságig.
Az új „energia design” módszernek
köszönhetően jelentős energia megtakarítást lehet elérni, és már korai tervezési fázisokban
pontos visszacsatolást lehet kapni a koncepcionális ötletek energetikai vonzatairól.
Az energetikai innováció, a termelési és logisztikai egység beruházója, a RATI Kft. és a Pécsi
Tudományegyetem kutatási együttműködésével valósul meg. A kutatás eredménye az épület
működési koncepciója és a változó külső és belső környezeti behatásokra reagáló épület- és
épületburok szerkezeti és gépészeti vezérlésének ésszerűsítése, amely 80%-os energia
megtakarítást is elérhet. Ezen túl, a geotermikus, szoláris és szélenergiát hasznosító, közel
2500 m² nettó alapterületű raktár, termelőcsarnok, műhelyek, központi átrium, innovációs
központ, étkező-kávézó, irodák és szociális helyiségekből álló épület energiamérlege a
szimulációk szerint + 5.796,55 kWh/év. Különlegessége, hogy ellentétben számos középülettel,
az év egy jelentős részében természetes szellőzéssel működhet. Három speciális
szellőzőtorony, ún. ’Venturi’ tányérszerkezetek nem csak a kürtőhatást hasznosítja hatékonyan,
hanem a szélenergia segítségével szellőzteti a belső teret, csökkentve ezzel a légtechnikai
költségeket.
Az átadással az innovációs kutatás TÁMOP-os pályázati finanszírozással tovább folytatódik. Az
elméleti-kísérleti modellezést a használat alatti valós monitoring mérésadatgyűjtés és
adatkiértékelés követ, ami alapján az épületszabályozást és az épület energiamérlegét
optimálni lehet.

Könyvkiállítás ünnepélyes megnyitója és tanulmánykötet bemutató
A moszkvai székhelyű Szolzsenyicin nevét viselő Orosz Emigráció Házát 1995-ben alapították.
A Ház egy olyan, a világon egyedülálló intézmény, mely amellett, hogy otthont ad az orosz
emigráció szellemi és kulturális örökségének, múzeumként, archívumként, tudományos
központként és kiadóként is segíti ezen örökség ápolását. Alaptevékenységét teljes egészében
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az orosz emigrációnak szenteli, ám mindeközben igyekszik fenntartani, megerősíteni és
fejleszteni az anyaország és az emigrációban élő oroszok közötti kapcsolatokat.
Az Orosz Emigráció Házának gyűjteményében olyan ritkaságok szerepelnek, mint például
Alekszej cárevics takarójának szövet darabja, F.I. Saljapin operaénekes halotti maszkja, Nagy
Péter cár és II. (Nagy) Katalin cárnő oklevelei, a XVII-XX. századi térképek és vázlatok
gyűjteménye, az Oroszország határain kívüli pravoszláv templomokat megörökítő képeslapkollekció, az Emigráns Oroszországban működő színházak plakátjai, a cári családról és annak
szűkebb környezetéről, a fehér hadvezérekről, illetve a Fehér Mozgalom olyan vezetőiről
készített fénykép-portrék, mint Gyenyikin, Jugyenyics, Vrangel és Kolcsak tábornokok, valamint
az orosz diaszpóra tagjainak életéről szóló amatőr fotográfia-gyűjtemények.
Az Orosz Emigráció Háza és a moszkvai Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási
Központ közös kiadásában jelent meg egy igen érdekes tanulmánykötet, melynek címe ”A fehér
emigráció Magyarországon (1920-1940)”. E tanulmánykötet bemutatójára is sor kerül 2012.
szeptember 28-án, pénteken a 15 órai kezdettel rendezett ünnepélyen, amelynek programjában
az Orosz Emigráció Háza által a Pécsi Tudományegyetemnek adományozott könyvek átadása,
és az azokból készült könyvkiállítás megnyitása is szerepel. A könyvadomány átadója Jelena
Viktorovna Krivova, a Szolzsenyicin nevét viselő Orosz Emigráció Házának Nemzetközi és
Regionális Együttműködési Osztályának vezetője. Az ünnepélyes átadáson beszédet mond Dr.
Fischerné Dr. Dárdai Ágnes, a Tudásközpont igazgatója, majd levetítik az orosz emigrációról és
az Orosz Emigráció Házáról szóló orosz nyelvű dokumentumfilmet, ezt követően pedig előadást
tart V. F. Dudarjev, a Junoszt c. folyóirat főszerkesztője a modern orosz irodalom kérdéseiről.
További információk:
Dr. Végvári Valentyina egyetemi docens, az Orosz Központ vezetője
Telefon: 06-70/204 79 60

Nemzetközi Limfóma Világnap
Program:
• Kósa Judit, a Magyar Rákellenes Liga Pécsi Alapszervezetének elnöke, a Limfóma Klub
vezetője:
Megnyitó
• Dull Zsófia Georgina, dietetikus:
„Úgy egyél, hogy jól legyél” – néhány szó a daganatos betegek táplálkozásáról
• Dr. Leitert Glória, organikus táplálkozás szakértő:
Organikus ételek bemutatója – az ételek elkészítésének módját elsajátítva, kóstolással
egybekötve
Az előadásokat követően közösen elfogyasztjuk az elkészült egészséges és finom ételeket,
miközben orvos-beteg találkozóra, kötetlen beszélgetésre kerül sor egymással, és a jelen lévő
szakemberekkel.
Utolsó programpontként, a világnapi klubfoglalkozás zárásaként közösen a lime-zöld (a limfóma
nemzetközi színe) lufikat engedünk a magasba.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Előzetes bejelentkezés szükséges (az elkészítendő ételek mennyiségének kiszámítása miatt)
legkésőbb 2012. szeptember 27-ig az alábbi elérhetőségek valamelyikén!
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Bővebb információ:
Kósa Judit
klubvezető
Magyar Rákellenes Liga Pécsi Alapszervezete
Limfóma Klub
Mobil: +36-30-477-2111
E-mail: kosa.judit@pte.hu

Kutatók Éjszakája 2012
Az esemény időpontja és helyszínei:
2012. szeptember 28.
Központi helyszín:
PTE Természettudományi Kar, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
További helyszínek: PTE Bölcsészettudományi Kar, 7624 Pécs, Rókus u. 2.
PTE Általános Orvostudományi Kar, 7624 Pécs, Szigeti út 12.
PTE Illyés Gyula Kar, 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Szeptember negyedik péntek éjszakája idén is a szenvedélyesen kíváncsiaké!
Végre újra kinyílnak a laborajtók, a kutatók ismét kibújnak fehér köpenyükből, és hétköznapi
nyelven mutatják be a tudományt.
Szeptember 28-án, a Kutatók Éjszakáján kicsik és nagyok személyesen találkozhatnak a
kutatókkal, kipróbálhatják eszközeiket, találmányaikat, megismerhetik a munkájukat előadások,
vetélkedők, kiállítások és tudományos-szórakoztató programok keretében.
Az immár ötödik alkalommal megrendezésre kerülő pécsi programok házigazdája a PTE
Természettudományi Kara. A rendezvény szeptember 28-án délután 5 órától az estébe nyúlóan
kerül megrendezésre a TTK Ifjúság úti épületében, a BTK Rókus utcai Történettudományi
Intézetében, az ÁOK Orvosgenetikai Intézetében, és Szekszárdon, az Illyés Gyula Karon.
Számos helyszínen több mint 60 tudományos és szórakoztató program, és közel 90 előadó
várja az érdeklődőket. A rendkívül széles tudományterületeket felölelő programok közül
mindenki megtalálhatja a számára érdekes eseményt, kedvcsinálónak néhány téma: színes
kémiai és fizikai kísérletek, ételkóstolók az egészséges táplálkozás, valamint a szőlő és
csokoládé témakörökben, előadás a küzdősportos akciófilmek igazságtartalmáról, az
élelmiszeripari adalékanyagokról, trendi dolgokról. Bemutatkozik több sportág, várja a
vendégeket a Botanikus Kert, és jó idő esetén ismét távcsővel vizsgálhatják az eget az
érdeklődők. Idén első alkalommal kapcsolódik be a Rókus udvar, ahol történelem témájú
előadások mellett egy reneszánsz kori lakoma hangulatát is felidézik.
2012 az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve, ehhez kapcsolódik az
„Ageing” cím alatt futó komplex program, mely az öregedés hatásait vizsgálja az érzékelés, a
szellemi frissesség és a testi fittség területén.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Kutatók Éjszakája 2012-es programjain, szeptember
28-án!
Az eseményről részletes információk találhatók a www.ttk.pte.hu vagy a
http://www.kutatokejszakaja.hu/2012/esemenynaptar/index.php?menu_id=4&hely=12 oldalon.
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Kapcsolattartók:
Sinkovits Kinga KÉ koordinátor
sinkinga@gamma.ttk.pte.hu
36-72/503-600/24283

Szabó Gabriella pályázati csoportvezető
szabgab@gamma.ttk.pte.hu
36-30/490-3131

Kutatók Éjszakája 2012 - Pécsi programok listája
• Amiért érdemes vegyésznek lenni
• A vegyszerek csodája, avagy minden út a laborba vezet
• Színes kémia a környezetünkben
• A láthatatlan légió: Mikroszkopikus lények láthatóvá tétele, vizsgálata
• Ásványok-kőzetek-ősmaradványok
• Ageing-Mi lehet a hosszú élet titka? Betekintés az öregedés biológiai folyamataiba a
tudomány szemüvegén át.
• Ageing-Érzékszervi öregedés kimutatására szolgáló vizsgálati eljárások
• Ageing-Az öregedés és az agy: tudományos módszerek az elme fittségének vizsgálatára
• Ageing-Az öregedéssel járó izomerő-vesztés mechanizmusa
• Izgalmas fizikai kísérletek
• Konyhai kísérletek a hullámokkal, avagy mitől sül meg a csirke a mikróban?
• 3D megjelenítési technikák fizikai alapjai
• Mit hoz a jövő a posztfosszilis korszak küszöbén? (Hogyan befolyásolja életünket az
energiastratégia?)
• A vegyszerek csodája, avagy minden út a laborba vezet
• Legendás növények – növényes legendák
• Klónok a szőlőtermesztésben (a klónok szelektálása és használata)
• Térinformatikai modellezés a földrajzban, avagy: mondd meg hol laksz és megmondom, hogy
elér-e időben a mentő!
• „Természetesen az egészségért” Táplálkozz egészségesen!
• Egzotikus csemegék – különleges szőlőfajták
• Édes tudomány: a csokoládé
• Lábak, szárnyak, koponyák, agyak – evolúciós újítások
• Védőbástyáink a táplálkozásunkban
• Energiaitalok- szárnyakat ad?
• Élelmiszeripari (rémtörténetek) adalékanyagokról
• Az vagy, amit megeszel
• Gamification- játékos munkavégzés
• „Chuck Norris megpróbálta a lehetetlent. És sikerült.” Avagy mennyi a küzdősportos
akciófilmek igazságtartalma?
• Green banking, a fenntartható banki fejlődés
• A pávatollaktól az orvosi CT-ig- kis bepillantás a Fourier analízisbe
• Miért nem tudnak a matematikusok se aranyat csinálni?
• „Gágogó talpak” Tényleg minden trendi?! Avagy a sztárok sem tökéletesek.
• „Utazás a koponyám körül”, érdekességek az emberi szervezet anatómiai felépítésében.
• Online irányítású felfedező robotok
• Katasztrófa-helyszínelő robotok bemutatója
• ORCA 2 energiatakarékos jármű bemutatása
• Az emberi izomerő mérése laboratóriumi körülmények között
• Terhelésélettan avagy a spiro-ergometria rejtelmei
• A RITMO Sporttánc Egyesület latin-amerikai és standard tánc bemutatója
• Step Aerobik bemutató
• Küzdőjátékok és feladatok
• Judo bemutató
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• Táncok éjszakája – A PTE Táncegyüttes bemutatója
• Éjszakai találka a szertárban
• Botanikus kerti szabad séta, üvegházak látogatása
• A magyar reneszánsz királyi udvar
• Edénytörténeti bemutatás a 16-17. századból
• Társadalomtudomány a retró-érzés mögött
• Polgári lakáskultúra a 19-20. század fordulóján
• Ijász-bemutató, Középkori párviadal, Korhű zene
• Rövid bevezetés az udvari-főúri reneszánsz ételkészítés módozataiba
• Mutasd a genomod, megmondom, ki vagy!
• Csillagászati távcsöves bemutató (Csak derült időben!)

Janus Egyetemi Színház előadása - Weöres Sándor: Holdbeli csónakos
www.jesz.pte.hu
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