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DÁTUM
június 4. kedd
8 óra

június 4. kedd
14 óra

TÉMA

INFO

HELYSZÍN

Összetartozás napja a PTE
1. Sz. Gyakorló Iskolában

Simon Gabriella
simon.gabriella@pte.
hu
72/501-500/22912

PTE 1. Sz. Gyakorló
Iskolában

Kottász Gergely
kottasz.gergely@pte.
Sajtóbejárás a megújuló
hu
400 ágyas klinikai tömbben
30/966-1257

június 4. kedd
16.30 óra
június 5.
szerda
13 óra
június 5.
szerda
14.30 óra

június 5.
szerda
17 óra

PAB Tudós Klub
Kosztolányi György
akadémikus előadása
Adomány ünnepélyes
átadása a PTE Szülészeti
és Nőgyógyászati Klinika
számára
Pécs M. J. Város
Önkormányzata, a PTE,
valamint a Zsolnay
Porcelánmanufaktúra Zrt.
együttműködési
megállapodásának
ünnepélyes aláírása
Mánfai György
"Anatólia varázsa" című
fotókiállítása

PAB Tudós Klub
bizottsag@pab.mta.h
u
72/512-620
Földényi Gabriella
gabriella.foldenyi@ao
k.pte.hu
30/4942-286
Gáll Orsolya
sajto@ph.pecs.hu
30/600-7534

Szarka Vera
vera@lib.pte.hu
30/9229-490

PTE KK 400 ágyas
klinikai tömb
(Pécs, Kürt u. felől
északi, gazdasági
bejárat)
PAB Székház
(Pécs, Jurisics M. u.
44.)
PTE ÁOK
Kari Tanácsterem
(Pécs, Szigeti út 12.)
Zsolnay Kulturális
Negyed
Apostol terem
(Pécs, Zsolnay V. út
37.)

Dél-Dunántúli
Regionális Könyvtár
és Tudásközpont
(Pécs, Universitas u.
2/A.)

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

HÁTTÉRANYAG
Összetartozás napja a PTE 1. Sz. Gyakorló Iskolában
A PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola hetedik évfolyamának három osztálya az elmúlt
hetekben a Határtalanul pályázat keretében határon túli osztálykirándulásokon vett részt. Két
osztály Kárpátaljára utazott, egy osztály pedig „Erdélyi fejedelmek nyomában” a Partiummal,
Erdéllyel ismerkedett, négy napos kirándulás keretében.
Az utazások során a tanulóknak lehetőségük nyílt arra, hogy a történelem, magyar irodalom,
földrajz és biológia tantárgyból tanult ismereteiket a helyszínen bővíthessék, gazdagíthassák.
Személyes tapasztalatok és élmények, valamint tevékenységek révén, melyek változatos
munkaformákban valósultak meg, számtalan kompetencia fejlesztésére nyílt remek alkalom. Az
út folyamán folyamatosan végrehajtott tematikus feladatok hatékonyan szolgálták a tanulók
képességeinek sokirányú fejlesztését.
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Örök életre szóló élmény marad számukra a határon túli gyermekcsoportokkal való személyes
találkozás és közös tevékenykedés, melynek hasznossága mindkét fél számára vitathatatlan.
2013. június 4-én a Nemzeti összetartozás napja alkalmából projektnapot szervezünk, melynek
keretében tanulóink változatos, érdekes tevékenységek révén ismertetik meg társaikat a
kirándulások során szerzett ismereteikkel, ezáltal hozva közelebb számukra is magyar
történelmünk jeles helyszíneit, és az ott élőket.

Sajtóbejárás a megújuló 400 ágyas klinikai tömbben
Mint ismeretes, a Pécsi Tudományegyetem október közepén kötötte meg a szerződést „a 400
ágyas klinika épületének 3 részprojektben történő átalakítása és bővítése a TIOP 2.2.2., TIOP
2.2.7. és Oktatási Központ kialakítása programok keretein belül” tárgyban indított közbeszerzési
eljárás nyertesével, a Strabag-MML Kft-vel. Ezzel a regionális egészségügyi ellátásban 1966
óta meghatározó szerepet betöltő 400 ágyas klinika „élete” mérföldkőhöz érkezett.
Az átalakítás és bővítés összességében közel 27 ezer m2-nyi területen 9,5 milliárd forint
összegből valósul meg. A beruházás része az épület keleti szárnya végén az Egyetem saját
forrásából megvalósításra kerülő Oktatási Központ is, így az építkezés eredményeként 2014-re
minden szempontból XXI. századi egyetemi betegellátó központ jön létre a 400 ágyas klinika
épületében, amely korszerű infrastruktúrával, és a jelenleginél jóval magasabb komfortszintű
ellátással biztosítja az egészségügyi szolgáltatásokat.
A Pécsi Tudományegyetem vezetése fontosnak tartja, hogy a közvéleményt rendszeresen
tájékoztassa a felújítás részleteiről, egyes ütemeiről, ezért a sajtó munkatársait szakértői
„tárlatvezetéssel” bejárásra invitáljuk.

PAB Tudós Klub: Kosztolányi György akadémikus előadása
A Pécsi Akadémiai Bizottság Tudós Klubja szeretettel meghívja és várja Önt és kedves
hozzátartozóját a következő összejövetelére.
A téma: Genetikáról nem genetikusoknak
Meghívott előadó:
Prof. Dr. Kosztolányi György, az MTA rendes tagja, a PAB elnöke

Adomány ünnepélyes átadása a PTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
számára
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Angol-Német Hallgatói
Önkormányzata (EGSC) a tavalyi és idei Nemzetközi Esten gyűjtött öt millió forintos adományt
2013. június 5-én 13 órakor ünnepélyes keretek között adja át a Kar Tanácstermében (7624
Pécs, Szigeti út 12. I. emelet). Az adományt a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
képviseletében Dr. Bódis József rektor és Dr. Drozgyik István klinikaigazgató veszi át.
Az ünnepségre és az azt követő fogadásra tisztelettel meghívjuk.

2

Pécs M. J. Város Önkormányzata, a PTE, valamint a Zsolnay
Porcelánmanufaktúra Zrt. együttműködési megállapodásának ünnepélyes
aláírása
Ezúton értesítjük, hogy 2013. június 5-én 14.30-kor háromoldalú együttműködési megállapodást
köt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécsi Tudományegyetem, valamint a Zsolnay
Porcelánmanufaktúra Zrt. Az eseményre tisztelettel meghívjuk.
Program:
Páva Zsolt polgármester beszéde
Dr. Bódis József rektor beszéde
Bachar Najari beszéde
Szerződés aláírása
A szerkesztőség munkatársát a tájékoztatóra szeretettel várjuk, híradásaikat előre is köszönjük!

Mánfai György "Anatólia varázsa" című fotókiállítása
A PTE Egyetemi Könyvtár szervezésében Mánfai György fotóművész "Anatólia varázsa"
címmel fotókiállítás nyílik a Tudásközpont 0. szintjén.
A megnyitó 2013. június 5-én 17.00 órakor lesz, melyet Dr.Bárdi László professzor, orientelista
fog ajánlani a közönségnek. A kiállítás 2013. július 10-ig tekinthető meg.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!
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