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HÁTTÉRANYAG
Dietetikus szaktanácsadás ingyenesen a PTE hallgatói számára
Három hazai egyetemen – köztük a Pécsi Tudományegyetemen – indul el márciustól a
Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) térítésmentes szakmai
programja, amely az energia-egyensúlyon alapuló, egészséges táplálkozást és életmódot
hivatott népszerűsíteni a hallgatók között.
Az E3 – Energia-egyensúly Egészségprogram Egyetemistáknak - szabadon látogatható
előadássorozatból és ingyenes, személyre szabott dietetikai szaktanácsadásból áll. Ezen
szolgáltatásokat a PTE bármely karán tanuló hallgató igénybe veheti, csupán egy előzetes
internetes jelentkezés szükséges hozzá.
Mindazoknak ajánlott a részvétel, akiket érdekel az egészséges táplálkozás, az
energiaegyensúly, a diétákkal kapcsolatos tévhitek, tudni szeretné, hogy mit tartson szem
előtt bevásárlásnál, illetve, hogy milyen a saját egészségi állapota.
A program március 18-ától indul három helyszínen:
 PTE Egészségtudományi Kar, Szepesy utcai épület
 Laterum kollégium
 Tudásközpont
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Ezek később várhatóan bővülni fognak, hiszen a szervezők minél közelebb kívánják hozni
a programot a hallgatókhoz.
Regisztrálni itt lehet: http://www.mdosz.hu/naptar/

„A tradíció, mint feladat” c. konferencia
A Pécsi Tudományegyetem Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszéke és a Pécsdecentrum Kulturális Egyesület „A tradíció mint feladat” címmel konferenciát szervez 2013.
március 20-21-én a Civil Közösségek Házába (Pécs, Szent István tér 17.). A rendezvény a múlt
feldolgozására, hagyományainkra, és azok átalakítására kérdez rá a közbeszédben,
tudományban, művészetben.
A művészeti eseményekkel (koncertek, költészeti program) kísért kerekasztal-beszélgetések a
múlt fájó pontjainak gyógyításáról, mentálhigiénés módszerekről, a család, családkutatás, a
vallás, a nő helyzetéről, életpálya- és életmód-modellekről szólnak. A pedagógia és oktatás
oldaláról szintén megvizsgáljuk a múlt és a tradíció témáját, feldolgozását, gyakorlatát, átírási
lehetőségeit, sőt középiskolás diákokat is saját kerekasztal köré ültetünk.
Az egyetem díszdoktora, Tuomo Lahdelma professzor a Kreatív írás művészetébe avatja be az
érdeklődőket. Weber Kristóf zeneszerző holokausztról szóló zeneművének ősbemutatója, az
egyházak képviselőinek tanácskozása, fiatal írók-költők felolvasása is része a programnak. A
határokon átívelő irodalom jegyében Délvidékről és a Felvidékről érkező kutatók vesznek részt
a konferencián. A közeli és a távoli külföldre is kitekintünk Határo(ko)n át címmel. A Politika,
trauma, közelmúlt - ’56 irodalmai szekcióban saját kultúránk fájó helyeire tapintunk.
Az irodalom és a mentális egészség kapcsolata mellett szó lesz a test épségéről is: Életmódmodellek: Iskola és egészségre nevelés, rossz beidegződések, egészségkultúra, divat
témakörökről beszélget például Tigyi Henriett, Hajnal Klára és Pauncz Adrienn, Szemelyácz
János pedig a kábítószerhasználók segítésében bevált ártalomcsökkentő módszerekről ad elő.
„A tradíció mint feladat” című konferencia részletes programja itt érhető el:
http://www.btk.pte.hu/files/tiny_mce/Esemenynaptar/2013/03marcius/tradicio_program%20vegl.
pdf
Konferenciánkra szeretettel várjuk a szerkesztőség tagjait! Kérjük, amennyiben lehetséges,
tudósítsanak az eseményről, s tegyék közzé hírét előzőleg.
Kapcsolattartónk: Gilbert Edit /06-20-583-03-73; editgilbert2@gmail.com

Valkó László Munkácsy-díjas képzőművész életmű kiállítása
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt Valkó László Munkácsy-díjas képzőművész
ÉLETMŰ KIÁLLÍTÁSÁNAK megnyitójára 2013. március 20-án, szerdán 17 órára a Zsolnay
Negyedben található M21 kiállítótérbe.

Jogi Szabadegyetem
„Létem, ha végleg lemerült …” - Öröklési jogunk az új Ptk. tükrében
Változások a törvényes és a végintézkedésen alapuló öröklés szabályaiban
Előadó: Dr. Fabó Tibor egyetemi adjunktus
2013. március 20. 18.00 óra
PTE ÁJK, Molnár Kálmán előadóterem
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„Közigazgatás és az emberek: törekvések és félreértések” c. konferencia
Program:
10.00 – Megnyitó
Levezető elnök: Dr. Kiss László alkotmánybíró, egyetemi tanár, PTE ÁJK
Köszöntő: Dr. Fábián Adrián, a PAB IX. osztályának titkára
10.10 – Közigazgatás és az emberek kapcsolata egykor és ma
Dr. Fábián Adrián tanszékvezető egyetemi docens, dékán-helyettes, PTE ÁJK
10.40 – Hatóság és ügyfél viszonya Magyarországon
Dr. Ivancsics Imre decan emeritus, PTE ÁJK
11.20 – Települési igazgatás és a helyi lakosság kapcsolata
Dr. Csefkó Ferenc címzetes egyetemi docens, PTE ÁJK
11.50 – ebéd
12.40 – Gyermek (diák) az átszervezett közoktatásban
Dr. Rózsás Eszter egyetemi docens, PTE ÁJK
13.10 – A magyar közigazgatás és az emberek új találkozási pontja: a járási hivatal
Dr. Fekete Géza járási hivatalvezető, Sellyei Járás
13.40 – Anomáliák az állam és az emberek viszonyrendszerében: korrupció, protekció és a
többi…
Dr. Horváth Csaba egyetemi docens, PTE ÁJK
14.10 – A konferencia zárása

A Pécsi Tudományegyetem és a Magyarországi
együttműködési megállapodásának ünnepélyes aláírása

Német

Színház

A Janus Egyetemi Színház (JESZ) kezdeményezésére 2013. március 21-én este fél 7-kor
kerül sor annak az együttműködési megállapodásnak az aláírására, amely a Magyarországi
Német Színház és a Pécsi Tudományegyetem között jön létre.
A szerződés szerint a PTE Janus Egyetemi Színháza és a szekszárdi Deutsche Bühne
Ungarn (DBU) az elkövetkező években rendszeresen kicserélik repertoárjaikat. Így
lehetővé válik, hogy a JESZ Szekszárdon is megmutathassa előadásait a PTE Illyés Gyula
Kara hallgatóinak, ezzel a színház a Pécsi Tudományegyetem minden polgára számára
elérhetővé válik. A Magyarországi Német Színház rendszeres pécsi bemutatkozása pedig
német nyelvű színházi kínálatot biztosít a PTE BTK Gremanisztikai Intézet hallgatóinak,
illetve a pécsi orvoskar német nyelvű programjában tanulók számára. Az együttműködési
megállapodás aláírását követően, 19 órai kezdettel kerül sor a JESZ-ben a DBU első
vendégjátékára - Lutz Hübner: „Margit jelenete a 89.oldaltól” címmel.

3

