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DÁTUM
szeptember
16. hétfő
16 óra

szeptember
18. szerda
11 óra
szeptember
18. szerda
15 óra
szeptember
18. szerda
16 óra
szeptember
18. szerda
19 óra

szeptember
19. csütörtök
17.30 óra
szeptember
20. péntek
17 óra
szeptember
21. szombat
12 óra

TÉMA
PTE Orvostudományi és
Egészségtudományi
Szakosztály tudományos
ülése megemlékezés Dr.
Pórszász János 90.
születésnapja alkalmából,
kiállítás megnyitó
PTE IGYK
Hallgatói Fesztivál

INFO

HELYSZÍN

Dr. Kocsis Béla
kocsis.bela@pte.hu
72/501-500/31399

PTE ÁOK
Dr. Donhoffer Szilárd
tanterme
(Pécs, Szigeti út 12.)

Egléné Fekete
Zsuzsanna
Szekszárd, Garay tér
eglenezsuzsa@igyk.p
te.hu
30/277-2651

Struktúraváltás
támogatása az onkológia
centrumok fejlesztésével Sajtótájékoztató

Somosi Éva
somosi.eva@pte.hu
72/501-500/22394

Tárlatvezetés a jövő
épületeiben

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

Tanévnyitó koncert
a Pécsi Székesegyházban

Loószné Dömötör
Enikő
puspokititkarsag@pe
cs.egyhazmegye.hu
72/513-074

Meseszép… táncest
ősbemutatója
Antall József
Tudásközpont pécsi
irodájának ünnepélyes
avatója
Pécs City Karnevál

PTE KK
Onkoterápiás Intézet
(Pécs, Édesanyák
útja 17.)
találkozó a Sikonda
Wellness Hotel
étteremnél
(Komló-Sikonda,
Fürdő u. 5.)
Székesegyház
(Pécs, Szent István
tér 14.)

Szuhán-Glass Beáta
Kodály Központ
szuhan(Pécs, Breuer Marcell
glass.beata@pte.hu
sétány 4.)
30/70-10-438
Molnár Balázs
PTE FEEK
molnar.balazs@ajtk.h
(Pécs, Szántó
u
Kovács János u. 1/b)
20/384-9900
Frey Benjámin
ehokrendezvenyek@
gmail.com
30/69-57-461

Pécs Belváros

Valamennyi eseményünk részletes programja letölthető: http://www.pte.hu/?p=calendar
H
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HÁTTÉRANYAG
PTE Orvostudományi és Egészségtudományi Szakosztály tudományos ülése megemlékezés Dr. Pórszász János 90. születésnapja alkalmából, kiállítás
megnyitó
Program:
Prof. Dr. Edward F. Bell (Neonatal Intensive Care Unit, University of Iowa, USA):
Infantile Hemangiomas and Retinopathy of Prematurity: Clues to the Regulation of
Vasculogenesis
(Iowa – Pécs study) (40 perc) – az előadót bemutatja: Prof. Dr. Ertl Tibor.
Megemlékezés dr. Pórszász János professzor 90. születésnapja alkalmából
Prof. Dr. Szolcsányi János: Pórszász János az üstökös pályaívű egyetemi oktató és kutató
(20 perc)
Prof. Dr. Barthó Loránd: Pharmacologia 1973: Pórszász professzor, Prosztaglandinok,
kaPszaicin… (20 perc)
„Perc keringő” kiállítás ünnepélyes megnyitója:
Néhai prof. Dr. Pórszász János ebben az évben lenne 90 éves.
A PTE ÁOK jogelődjének, a Pécsi Orvostudományi Egyetem Gyógyszertani Intézetének
igazgató professzora volt 1970 és 1974 között.
Nevéhez fűződik a Mydeton ( Midocalm ) centralis izomrelaxans, a Spiractin (Karion)
légzőközpont stimuláló, és a Loderix antihisztamin hatású gyógyszerek felfedezése.
Tudományos kutatásaiért több ízben akadémiai díjban részesült.
1958-tól a tudományos kutatások mellett fotóművészettel is foglalkozott. Elismert
fotóművész volt, Pécsett a Mecseki Fotóklub tagja volt. Számos díjazott képe van: öt
plakett és néhány oklevél birtokosa.
Unokája Pórszász Áron fotóművész néhány képpel csatlakozik a kiállításhoz. Pécsett a
Nádor Galériában volt önálló tárlata, 2010-ben a Kossuth téren voltak képei láthatók.
Legutóbb Kolozsvárott nyílt tárlata.
A most megnyíló fotókiállítás címe " Perc keringő". A kiállítás 2013.október 5-ig látható a
PTE ÁOK Galériáján. A kiállítást a tudományos ülés után, szeptember 16-án hétfőn délután
prof. Dr. Mess Béla nyitja meg.

PTE IGYK Hallgatói Fesztivál
A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kara 2013. szeptember 18-án, szerdán 11 órai
kezdettel ismét Hallgatói Fesztivált rendez. A program helyszíne a szekszárdi városközpont, a
Garay tér. A sorrendben harmadik fesztivált első ízben 2010-ben, egyetemi karrá válása
alkalmából rendezte meg az IGYK.
Az egész napos, színes, hangulatos programra 2012 óra a Szekszárdi Szüreti Napok
társrendezvényeként, a Dél-Dunántúl legnagyobb fesztiválja kezdő napját megelőzően („0-dik
nap”) kerül sor. Az eseménnyel Magyarország Első Egyetemének szekszárdi kara, Tolna
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megye egyetlen felsőoktatási intézménye a fiatalok és a helyi polgárok számára valódi
szórakozást jelentő, hangulatos rendezvényt kínál a megyeszékhely lakosságának, színesítve
annak kulturális palettáját, újszerű, közvetlenebb kapcsolat lehetőségét megteremtve a
szekszárdi és az egyetemi polgárok generációi között. A 2013-as Hallgatói Fesztivál
programjában hagyományosan helyet kap a TÁNCOLÓ EGYETEM egy produkciója, az IGYK
környezetkultúra szakos hallgatói és középiskolás alkotók közös, szabadtéri tárlata (KREATÍV
TÁRLAT), a Kar tehetséges hallgatóinak és barátaiknak zenés produkciói, játékok és egy
akadály csapatverseny is. A fesztivál idei újdonsága, hogy az IGYK Irodalomtudományi és
Nyelvészeti Intézet média stúdiója új, SNITT filmes játékkal várja a hallgatók és a középiskolák
amatőr fimes stábjait.
A Fesztivál látogatói ezen a napon megtalálhatják a téren az IGYK intézetei és Hallgatói
Önkormányzata, a PTE ALUMNI Diplomások Köre és a PTE Karrier Iroda információs sátrait,
de jelen lesznek civil partenereink is és 14 órakor együtt táncolhatunk a Mobilitás Hetén Gaál
Lászlóval és az Ifjú Szív táncegyüttes fiataljaival.
További információ: http://igyk.pte.hu/hirek/1891

Struktúraváltás támogatása az onkológia centrumok fejlesztésével Sajtótájékoztató
Tisztelettel meghívjuk a „Janus Pannonius Program – Dél-Dunántúli Regionális Onkológiai
Centrum kialakítása Pécsett” elnevezésű pályázatunk támogatói döntéséről tartott
sajtótájékoztatóra, melynek
időpontja: 2013. szeptember 18. szerda 14.00.,
helyszíne: PTE Klinikai Központ Onkoterápiás Intézet
7624 Pécs, Édesanyák útja 17., 1. emeleti tanterem
A sajtótájékoztatón részt vesz Csizi Péter, Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere és
Prof. Dr. Decsi Tamás, a Klinikai Központ főigazgatója.

Tárlatvezetés a jövő épületeiben
A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) társult tagja, a PTE Pollack Mihály
Műszaki és Informatikai Kara vállalta, hogy demonstrációs projektként mutatja be a
példaértékű ipari épületet a Zöld Építészet Hete keretén belül. A különleges „energia
design” technológiai és építészeti megoldásokkal élenjáró környezetbarát RATI épületet a
látogatók számára Dr. Kistelegdi István DLA, az Energiadesign Tanszék vezetője és az
épület vezető tervezője mutatja be. Az érdeklődők megismerkedhetnek az integrált
tervezési metodikában rejlő lehetőségekkel és az aktív, pluszenergiássá fejleszthető épület
működési tapasztalataival.
Időpont: 2013. szeptember 18. szerda 16.00
Találkozó helyszíne: Sikonda Wellness Hotel étterme (7300 Komló-Sikonda, Fürdő u. 5.)
Túravezető: Dr. Kistelegdi István DLA
Az épületlátogatások regisztrációhoz kötöttek, a férőhelyek száma korlátozott. A részvétel
ingyenes, de kamarai pontok igénylése esetén adminisztrációs díj befizetése szükséges.
Regisztráció, további információ az épületbejárásról és a Green Walk programsorozat
további állomásairól itt: www.hugbc.hu/greenwalk
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Tanévnyitó koncert a Pécsi Székesegyházban
A három éve hagyományteremtő szándékkal elindított kezdeményezéssel ünnepli a Pécsi
Egyházmegye és a Pécsi Tudományegyetem az új tanév kezdetét.
2013. szeptember 1-jétől Kovács Szilárd személyében új zeneigazgatót köszönthetünk a
Székesegyházban. A Debrecenből érkezett fiatal orgonaművész egyetem vezetőségének,
oktatóinak, munkatársainak és hallgatóinak való bemutatkozására is lehetőséget nyújt ez az
alkalom, hogy ezáltal egy izgalmas utazásra invitálja a hallgatóságot a sokak számára talán
ismeretlen zenei világba. A szervezők az ingyenesen látogatható koncertre sok szeretettel
várnak minden egyetemi polgárt és a sajtó munkatársait!

Meseszép… táncest ősbemutatója
Kampányba kezdett a Pécsi Tudományegyetem a meseolvasás népszerűsítésére: a
felsőoktatási intézmény a következő nyolc hónapban mesés táncesteket, mesekönyvgyűjtőakciót és felolvasásokat szervez, hogy megmutassa, milyen értékes a családban meséléssel,
közösen eltöltött idő.
A kampányhoz kapcsolódó Meseszép… táncest ősbemutatóját élőben tekinthetik meg a PTE
oktatói, dolgozói, hallgatói és hozzátartozóik 2013. szeptember 19-én 17.30 órától a Kodály
Központban. Az előadás a több mint féléves jótékonysági kampánysorozat első állomása, ahol
már mesekönyveket is gyűjtenek a szervezők, melyeket később a kampányban résztvevő
intézmények között osztanak szét.

Antall József Tudásközpont pécsi irodájának ünnepélyes avatója
Az Antall József Tudásközpont (AJTK) egy budapesti székhelyű, alapítványi formában működő
nonprofit szervezet. Tevékenységi körébe tartozik a magas színvonalú politika- és
társadalomtudományi művek megjelentetése; szakmai előadások és konferenciák szervezése;
gyakornoki programja révén a tehetséggondozás; valamint kutatások készítése. Mindezekkel a
közéleti kultúra minőségének javításához, és az államtudományi ismeretek széleskörű
bővítéséhez szeretne hozzájárulni.
Az intézet megalapítását Dr. Antall Józsefné 2009-ben jelentette be Brüsszelben, az Európai
Parlament néhai miniszterelnökről elnevezett új épületszárnyának avató ünnepségén. A
szakmai munka 2010 óta folyamatos.
Az AJTK távlati tervei közt szerepel, hogy névadójának örökségét, illetve azokat az értékeket,
amelyeket ennek jegyében képvisel, ne csak Budapesten jelenítse meg, hanem minél több
vidéki egyetemi nagyvárosban is.
Az intézet ezek közül elsőként Pécsett nyit helyi irodát 2013 szeptemberében. A Pécsi
Tudományegyetem, az ország legrégebbi és egyik legnagyobb felsőoktatási intézményeként
kiváló közege a Tudásközpont rendezvényeinek, tehetséggondozó programjainak. Az AJTK
célja, hogy az egyetemmel együttműködve közös projektek révén színesítse annak tudományos
és közösségi életét, valamint minél több pécsi hallgatónak biztosítson tapasztalatszerzési
lehetőséget azáltal, hogy az ott töltött szakmai gyakorlatukkal részt vegyenek a Tudásközpont
munkájában.
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Az AJTK pécsi irodájának avatójára 2013. szeptember 20-án 17 órától kerül sor a PTE FEEK
aulájában, amelyre szeretettel várjuk a sajtó munkatársait. Az eseményen ünnepi köszöntőt
mond Dr. Antall Józsefné alapító, Dr. Bódis József a Pécsi Tudományegyetem rektora és Dr.
Páva Zsolt Pécs Megye Jogú Város polgármestere.

Pécs City Karnevál
http://www.pecscitykarneval.hu/hu/
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