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30/70-97-492
tréning

2 éves a Pécsi
Orosz Központ

XI. Európai Bor és
Gasztronómiai
Egyesületek
Szövetségének (CEUCO)
Kongresszusa

Hartman Beatrix
Kodály Központ
hartman.beatrix@pte. (Pécs, Breuer Marcell
hu
sétány 4.)
30/83-73-039

Valamennyi eseményünk részletes programja letölthető: http://www.pte.hu/?p=calendar
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HÁTTÉRANYAG
2 éves a Pécsi Orosz Központ
Tisztelettel meghívjuk a Pécsi Orosz Központban tartandó rendezvényünkre, melynek időpontja
2013. június 25, kedd, 15 óra.
Az ünnepségen részt vesz és köszöntőt mond Szergej Ulityin, az Orosz Világ Alapítvány vezető
menedzsere.
Program:
Köszöntő
Beszámoló az Orosz Központ munkájáról és további terveiről
Elismerő oklevelek átadása
Ünnepi műsor
Közös koccintás és kötetlen beszélgetés

ICWiP2013 Debate Summer Academy nyári egyetem és tréning
Az ICWiP2013 Debate Summer Academy lehetőséget kínál a nemzetközi folyamatok iránt
érdeklődő hallgatóknak, hogy betekintést nyerjenek a globális világ egyre fontosabbá váló
eszközének, a kulturális diplomáciának alkalmazási területeibe, illetve aktívan részt vehessenek
a társadalomtudományokban is oly fontos vitakészség elsajátításában. Az angol nyelven zajló
nyári egyetem 2013-ban e témát jelölte meg központi kérdésként: "Culture and Diplomacy in
Our Global World".
A nyári egyetemi program a következő kurzusokat tartalmazza: Debate Skills I-II-III. (Level:
Novice) felkészítő kurzussorozat, előadások, BPD (brit parlamenti vita) debate tréningek,
workshop munkák, kulturális intézetek és nagykövetségek prezentációi, egynapos tanulmányút.
A foglalkozásokat nemzetközileg elismert debate trénerek vezetik, a felkészítő
programsorozatot pedig a „final debate" zárja, amelyet brit parlamenti vitaformátumban
szervezünk meg, amelyet a trénerek moderálnak. A Debate Summer Academy kurzussorozat
kezdő szintű vitafelkészítő nyári program! Az ICWiP Nemzetközi Tanulmányok Nyári Egyetem
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2011 óta hivatalosan is a PTE Bölcsészettudományi Kar nyári egyetemeként működik. A
megszerezhető okleveleket a felelős bíráló bizottság előre megszabott követelményrendszer
teljesítése után állítja ki.
Előadók:
Dr. Zoltán BRETTER - former director of the Hungarian Cultural Institute of Bucharest
András FARKAS - project manager of the European Youth Capital program in Cluj Napoca,
2015
Helga SPANIDA, PhD - Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia
Dávid BŐHM , PhD - Hungarian Ministry of Foreign Affairs
Dr. Corina ANDONE - Department of Speech Communication, Argumentation Theory and
Rhetoric / University of Amsterdam, The Netherlands
Kulturális intézetek, nagykövetségek prezentációja:
Katarzyna SITKO - Polish Institute Budapest- Director
Dmitri TARAKHOVSKY - US Embassy - Cultural Attaché
Jutta GEHRIG- Goethe Institute, Director
IBERO presentation block
Dr. Gergely SALÁT- Confucius Institute
Kristóf VIOLA -Vienna Collegium Hungaricum, Cultural Manager
Dr. Pál HATOS, Balassi Institute, Director
Russian Centre
Disputa trénerek
Dr. Maja Nenadovic - lead debate trainer
Kristina Georgieva, Bulgaria - assistant debate trainer
Timea Klebercz, Hungary - assistant debate trainer
Murányi Zsófia , Hungary- assistant debate trainer
Alexander „AJ" Carver, US - assistant debate trainer
Csoportos jelentkezőknek kedvezményt biztosítunk! Kérdéseivel kapcsolatban kérem, keresse
Szalai Mónikát az szalai@icwip.hu email címen, vagy nézze meg a honlapunkat:
http://www.icwip.hu/.

XI. Európai Bor és Gasztronómiai Egyesületek Szövetségének (CEUCO)
Kongresszusa
A 2003-ban Brüsszelben alakult CEUCO szervezet célja, hogy a tagországok, és borrendjeik
bemutassák, megvitassák és kicseréljék kulináris hagyományaikat, azok életben tartásának,
ápolásának tapasztalatait. A kölcsönös megismerés, megismertetés érdekében minden évben
találkoznak egy kongresszus keretein belül. Az idei évben Magyarország kapta a megtisztelő
rendezői jogot, és Pécsen a Magyar Hölgyek Gasztronómiai és Borrendje vállalta a nemes
feladatot, hogy megszervezi ezt a több nemzetet összefogó kongresszust. A kongresszusra
több ország borrendi képviselőit várják. Belga, olasz, francia, spanyol, portugál, macaói és
természetesen több magyar borrend tagjai is képviseltetik magukat.
A kongresszusra a hét közepétől már érkeznek a külföldi és magyar résztvevők, pénteken
(június 28-án), a nyitónapon egy Bortúra keretein belül ismerkedhetnek a villányi borokkal, és
részt vehetnek a nyitóvacsorán a Palatinus Hotelben.
A kongresszus fő napja a szombati nap (június 29.), amikor 9 órától a Pécsi Kodály
Központban gyűlnek össze a résztvevők, közel 150 külföldi és magyar borrendi tag. A
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kongresszus idei, helyi témája: HUNGARIKUMOK az európai gasztronómiai és
borkultúrában. A kongresszus keretében adják át a 2013. évi Aurum díjakat is. Délután 14
órától a Kodály Központ előtti téren: Európai lakoma - a résztvevő nemzetek jellegzetes
ételeinek, gasztronómiai termékeinek, borainak kóstolása. A kongresszus ideje alatt Szekszárd,
Villány, Pécs borászainak termékeit is folyamatosan tesztelhetik a résztvevők.
A zárónapon (június 30-án, vasárnap) látványos borrendi felvonulás indul 10 órakor a
Széchenyi térről. A rendek a Székesegyházhoz vonulnak, majd a latin nyelvű mise
meghallgatása után a Corso Hotel lesz a végállomás. Itt ebéddel zárul a kongresszus 13
órakor.
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