PROGRAMAJÁNLÓ
2013. szeptember 23 – szeptember 29.
A dokumentum 3 oldalas
DÁTUM
szeptember
25-26. szerdacsütörtök

szeptember
26. csütörtök
15.30 óra
szeptember
26. csütörtök
17 óra

TÉMA
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alkotásának
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szeptember
27. péntek

Kutatók éjszakája 2013

HELYSZÍN

INFO

Duga Zsófia
PTE ÁOK
zsofia.duga@aok.pte. Dr. Romhányi György
hu
Aula
30/29-88-763
(Pécs, Szigeti út 12.)
Mayer Lilla
mayer.lilla@pte.hu
72/501-500/12121

PTE Rektori Hivatal
(Pécs, Vasvári Pál u.
4.)

Szarka Vera
vera@lib.pte.hu
30/9229-487

Dél-dunántúli
Regionális Könyvtár
és Tudásközpont
(Pécs, Universitas u.
2/A)
Corso Hotel Pécs és
PTE ETK Szepesy
utcai épülete

Dr. Betlehem József
betlehem@etk.pte.hu
72/513-672
Szabó Gabriella
szabgab@gamma.ttk.
pte.hu
30/490-3131

PTE Ifjúság úti
campus és Zsolnay
Negyed

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

HÁTTÉRANYAG
II. TDK Börze a PTE ÁOK szervezésében
Az idei évben második alkalommal kerül megrendezésre a pécsi orvoskaron a TDK Börze,
melynek elsődleges célja, hogy fokozza a hallgatók érdeklődését a TDK munka végzése iránt.
Az eseményen a Kar Intézetei és Klinikái mutatják be TDK tevékenységeiket, a témaköröket,
melyekben várják a hallgatók jelentkezését.
A szakmai napon 30 perces online beszélgetésre lesz lehetőség a New Yorkban élő Buzsáki
György, Agy-díjas kutató professzorral, aki 1974-ben a pécsi orvoskaron végzett.
További részletek és program: http://aok.pte.hu/index.php?page=esemeny&id=3089&nyelv=hun

PTE Bora 2013 díjátadó és borbemutató
Az immár több mint 10 éves hagyományokkal büszkélkedő PTE borválasztásra az idén 14
pincészet összesen 22 bort nevezett a négy régiós borvidékről. A borokat előzetesen a Pannon
Borrégió Top25 borverseny szakmai zsűrije bírálta. A legjobb 6 vörös és 3 fehérbor került végül
a döntőbe, kiegészülve a PTE TTK Szőlészeti és Borászati Intézete által nevezett két
fehérborral.
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A hagyományoknak és az előírásoknak megfelelően „vakon” pontozott a döntőben a társadalmi
zsűri, vagyis a bírálók nem tudhatták, milyen nedűt kóstolnak és pontoznak éppen. Ahogy a
korábbi években, az idén is két kategóriában hirdet győztest a Pécsi Tudományegyetem,
legjobb fehér-, és legjobb vörösbor kategóriában.

Székely Imre „Köszönet Pécs” című alkotásának ünnepélyes átadása
Program:
Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnes a PTE Egyetemi Könyvtár főigazgatója köszönti a vendégeket
Páva Zsolt polgármester leleplezi a képet
Kis Varga István az Origó-Ház elnöke és Bartalovics Zoltán a CINKE program művészeti
vezetője méltatják az eseményt
Székely Imre, a kép alkotójának internetes bejelentkezése élőben
Ünnepi műsor a Kasi Band-del, majd Lénárd József: „Didereg a nyár” című versét elmondja a
költő
Bárdosné Tóth Lídia: „Ne várjuk meg!” című versét elmondja a szerző, majd a „Homokba kell
írni” című dal következik.
A képről:
Székely Imre Kanadában, Vancouverben élő művész, aki „Köszönet Pécs” című alkotásából
kettőt készített. Az egyiket, még 2010-ben Pécs városának adományozta, mely ma is a
Városházát díszíti.
Ez a második kép, az Európa Kulturális Főváros keretében épült Dél-dunántúli Regionális
Könyvtár és Tudásközpontba kerül Bartalovics Zoltán a CINKE program művészeti vezetője
kezdeményezésére. A Tudásközpont látogatottsága és ismertsége révén reméljük, hogy a
képet sokan fogják megtekinteni.

VIII. Pécsi Sürgősségi Napok
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Sürgősségi Ellátási Tanszék 2013.
szeptember 27-28-án immár 8. alkalommal rendezi meg a Pécsi Sürgősségi Napok
konferenciát, melyen a sürgősségi ellátás aktuális kérdései kerülnek terítékre. A szakmai
rendezvény az idei alkalommal a „Súlyos sérültek ellátásának korszerű elvei” témakör köré
szerveződik, két napon keresztül, hazai és külföldi neves előadók bevonásával.
A konferencián előadások hangzanak el – többek között – a súlyosan sérült gyermek és felnőtt
ellátás szakmai feltételeiről, sürgősségi elveiről, a légimentők szerepéről, a súlyos sérültek
ellátásának nemzetközi elveiről, igazságügyi vonatkozásairól, valamint jogszabályi hátteréről. A
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság segítségével betekintést nyerhetünk a
tűzoltóság súlyos sérültellátásban való szerepébe. Előadásokat hallhatunk a németországi
mentő ellátás szervezésének tapasztalatairól. Az első nap éjszakáján mentési bemutatóra kerül
sor a Zsolnay Kulturális Negyedben a Kutatók Éjszakája rendezvény keretében.
A második napon megismerhetjük a mentők gyakorlatában a súlyos sérültek ellátását a
kezdetektől a modern technikák megjelenéséig, valamint speciális mentési helyzetekről is szó
esik. Sor kerül továbbá a PTE Egészségtudományi Kar Sürgősségi Ellátási Tanszék mentőtiszt
szakirányán diplomát szerzett pályakezdő mentőtisztek előadásaira is.
Időpont: 2013. szeptember 27. 10 óra – 2013. szeptember 28. 14 óra
Helyszín: 1. nap: Corso Hotel Pécs, Koller u. 8; 2. nap: PTE Egészségtudományi Kar Szepesy
u. 1-3.
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Kutatók éjszakája 2013
Szeptember utolsó péntekén ismét Kutatók Éjszakája. Az országban összesen közel 60
helyszín várja az érdeklődőket. A megszokott kedvencek mellett szeptember 27-én számos új
ismeretterjesztő programon vehetünk részt – fókuszban a jövő kis kutatói, és Pécs városa.
A kutatók a hétköznapokban tapasztalható csodák mögött álló színes egyéniségek - ezt
igyekszik bemutatni immár nyolcadik alkalommal szeptemberben a Kutatók Éjszakája.
Európában egy napon, 2013. szeptember 27-én tartják az egész éjszakás eseményt, melynek
célja, hogy megváltoztassa a kutatókról kialakult általános képet, ezáltal minél több fiatalt
győzzön meg arról, hogy érdemes a kutatói életpályát választani.
A magyarországi rendezvényeket a Tempus Közalapítvány koordinálja, számos budapesti és
vidéki felsőoktatási intézménnyel és kutatóintézettel együttműködve. A vidéki helyszínek közül
kiemelkedik Pécs, ahol idén a Pécsi Tudományegyetem mellett a Tempus Közalapítvány helyi
irodája is bekapcsolódik a programba.
A Pécsi Tudományegyetem, a Tempus Közalapítvány és a Zsolnay Örökségkezelő Kht. a
három intézmény hírnevére építve, országosan is láthatóvá szeretné tenni a pécsi tudományos
és kutatói életet, a tudományegyetemet és Pécs városát. Ennek érdekében két fő helyszín: a
megszokott Ifjúság úti PTE campus, és újdonságként a Zsolnay Negyed ad otthont egy
különleges és emlékezetes éjszakának. A rendezvény továbbra is ingyenes, több mint 100
színes programmal, érdekes látnivalókkal és máskor nem látogatható helyszínekkel várja a
nagyközönséget!
Részletes program, helyszín- és időrend: www.kutatokejszakaja.hu
http://www.facebook.com/kutatokejszakaja
További információ:
Szabó Gabriella
PTE Természettudományi Kar
Pécs, Ifjúság útja 6.
Mobil:0630/490-3131
szabgab@gamma.ttk.pte.hu
http://www.ttk.pte.hu/

Kisbáró Edina
TEMPUS Közalapítvány
Pécs, Szántó Kovács János U. 1/b
Mobil: 0672/501-665/20103
edina.kisbaro@tpf.hu
www.tka.hu
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