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HÁTTÉRANYAG
A PTE Meseszép… kampányának első állomása: Michelisz Norbert mesél
Mint ismeretes, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) a 2013/2014-es tanévben Meseszép…
címmel jótékonysági rendezvénysorozatot indított a közelmúltban. A cél, hogy a nyolc hónapig
tartó kampánnyal az egyetem közelebb hozza a családokat, és pozitívan befolyásolja a
felnövekvő nemzedék lelki fejlődését.
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A kampány üzenetét jótékonysági akciósorozat keretén belül több iskolában, óvodában népszerűsítik a PTE-hez kötődő közismert személyiségek részvételével. A jótékonysági kampány
első állomása 2013. október 14-én 16 órai kezdettel a pécsi Miroslav Krleza Horvát Óvoda,
Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon lesz.
Itt a pécsi egyetem hallgatója, Michelisz Norbert túraautó világbajnok mesél majd a gyerekeknek, de természetesen a PTE Táncegyüttes által szeptember 19-én bemutatott két felvonásos táncestből kiválasztott táncrészleteket is megtekintheti majd a közönség, valamint egy
tánckoreográfiát is elsajátíthatnak az érdeklődők.
További információ:
Kampány: http://tancegyuttes.pte.hu/meseszepkampany
Állomások: http://tancegyuttes.pte.hu/meseszepkampanyallomasok
Mesélőink: http://tancegyuttes.pte.hu/node/189
Mesekönyv-gyűjtő pontok:
http://tancegyuttes.pte.hu/meseszepkampanymesekonyvgyujtopontok

„Könnyűzenei kerekasztal” a PTE ZEN szervezésében
A pécsi könnyűzenei élet meghatározó háttérembereit és tehetségeit ülteti egy asztalhoz a PTE
Zenélő Egyeteme és a PTE BTK Hallgatói Önkormányzata hiánypótló kerekasztal beszélgetés
sorozatának első része hétfő este. A „backstage” szekcióban ismert fesztiválszervezők,
klubvezetők és műszaki vezetők, míg az „onstage” szekcióban feltörekvő pécsi zenészek és DJk osztják meg tapasztalataikat hétfőn este a Szenes Klubban.
Nem csak a populáris zene működésének felszínét, hanem ennek hátterét is szeretné
megvilágítani az első alkalommal megrendezett kerekasztal-beszélgetés, amely egyik részében
a pécsi és Pécs környéki könnyűzenei intézményrendszer fontos háttéremberei, a másikban
pedig annak ismert szereplői vesznek részt. A közönség így olyan kérdésekre kaphat választ,
hogy milyen szempontok alapján épül egy fesztivál programkínálata, hogyan zajlik a zenei
klubok jegyárképzése, és milyen szerepet játszanak ebben maguk az előadók, mondja Beck
Zoltán, a Zenélő Egyetem szakmai igazgatója és a 30Y frontembere. A rendezvény helyszíne a
magyar könnyűzenei történelem élő színtere, a Szenes Klub, ahol annak idején a Kispál és a
Borz adta első koncertjeit, és az azóta eltelt negyed évszázadban is ismert és feltörekvő
zenekarok százainak adott lehetőséget az egyetemi közönség előtt.
Az este hétkor kezdődő első blokkban azok kapnak helyet, akik működtetik és helyet adnak a
hagyományosan sokszínű pécsi könnyűzenei életnek: Gellai Gergő, a Pécsi Est Café vezetője,
az idei Pécsi Egyetemi Napok főszervezője, Kálocz Tamás, a nemrégiben Fair Play díjat nyert,
az ország legjobb fesztiváljai között számon tartott Fishing on Orfű főszervezője, illetve Urbán
Ernő, akinek Erla Sound&Light nevű cége a fesztiválok, koncertek műszaki hátterének
biztosításában játszik létfontosságú szerepet. A beszélgetést Beck Zoltán moderálja.
A második szekcióban a nyüzsgő pécsi könnyűzenei élet előadói kapnak helyet, többek között
Karnics Zoltán külföldön egyik legismertebbnek számító magyar zenekar, a Psycho Mutants
frontembere, Katona Attila a legígéretesebb pécsi zenekarok között számon tartott Kipu
gitárosa, illetve Várnagy Szabolcs a rendszeresen teltházas rendezvényeket tartó DJ kollektíva,
a Space Inhalerz képviseletében. A beszélgetés moderátora Lenthár Balázs, a Pécsi Bölcsész
főszerkesztője.
A beszélgetések után a Kipu ad rövid unplugged koncertet.
További információ: https://www.facebook.com/events/1454108178148040/
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Szekszárdi Universitas: Felhőt csinálunk, vagy kicsúszik a kezünkből az IT
A PTE Illyés Gyula Kar fontos feladatának tartja, hogy a jelentős tudományos aktualitásokat
közvetítse a szűkebb régió, a megye lakossága számára. A Kar tudománynépszerűsítő
előadássorozata, a SZEKSZÁRDI UNIVERSITAS arra vállalkozik, hogy a különböző
tudományterületek legfrissebb, legjelentősebb kutatási eredményeit közérthető formában tárja
az érdeklődő nagyközönség elé.
A tudományos és technikai aktualitások iránt érdeklődők számára szemeszterenként egy
előadást kínáló sorozat következő rendezvényére 2013. október 15-én 14 órai kezdettel kerül
sor, az IGYK 52-es előadótermében. A téma ezúttal az IT, az információs technológia legújabb
ágazata, a felhő alapú számítástechnika (could computing), amely megteremtheti a modern kor
technológiai forradalmának lehetőségét. A témaválasztásról: Ma valamennyi képzési területen
jelen van az informatika. Az informatikai képzés fejlődésének alappillére, hogy a legképzettebb
szakemberektől tanuljunk. Naprakésznek lenni annyi, mint kapcsolatban lenni ezekkel a
szakemberekkel. Vendégelőadó: Suba Attila CISA, CISSP technológiai tanácsadó, a téma
egyik legismertebb és talán legelismertebb magyarországi szakértője. A nyitott, ingyenes
programra szeretettel várjuk az információs technológiai fejlesztést fontosnak tartó cégek,
intézmények munkatársait, az informatika szaktanárokat, a téma iránt különösen érdeklődő
középiskolásokat és minden érdeklődőt!
Programinformáció: http://igyk.pte.hu/esemeny/2013/10/15

A tajgától a gleccserekig – hátizsákkal a szibériai Altaj-hegységben
A Magyar Földrajzi Társaság ismeretterjesztő előadásait a 2012-2013-as tanév óta, az MFT
Duna-völgyi Területi Osztály megalakulásával, illetve a PTE Illyés Gyula Kar
Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézetével való együttműködés által, többéves szünet után
ismét élvezheti a földrajzi érdekességek iránt érdeklődő közönség. A nyitott, ingyenes
előadássorozat következő programjának vendégelőadója Dr. SZILASSI PÉTER (Szegedi
Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék).
További programinformáció: http://igyk.pte.hu/?p=calendar

„Sokprocesszoros rendszerek a mérnöki gyakorlatban” SAJTÓBESZÉLGETÉS
A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar 2013. október 16-18.
között rendezi a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0063 Sokprocesszoros rendszerek a mérnöki
gyakorlatban c. konferenciát. A konferencia első napján sajtóbeszélgetést tartunk, amelyre
ezúton tisztelettel meghívjuk.
A plenáris ülés előadói között üdvözölhetjük az informatikai területen működő és nemzetközileg
is ismert vállalatok képviselőit:
Paál Péter ügyvezető igazgató, Unisys Kft.
Kohán Márk HW üzletágvezető, IBM Hungary Kft.
Gacsal József üzletfejlesztési igazgató, INTEL Hungary Ltd.
A sajtóbeszélgetés időpontja: 2013. október 16. 15:45-16:15
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A konferencia és a sajtóbeszélgetés helyszíne: Thermal Hotel**** Harkány, 7815 Harkány, Járó
J. u. 1.
A plenáris ülést megnyitja Dr. Bachmann Bálint dékán.
A projekt keretében létrejött magyar és angol nyelvű tananyagok ipari, felhasználói
hasznosíthatóságára az oktatók nagy hangsúlyt helyeztek. A konferencia lehetőséget teremt a
szakma képviselői közötti információcserére, és az IT területen elismert vállalkozások aktív
részvételével egyúttal fórumot biztosít az újonnan elkészült tananyagok „piaci”
bemutatkozására.
A projekt megvalósítására a Pécsi, az Óbudai, valamint a Debreceni Tudományegyetem 24
hónap időtartamra összesen 172 174 590 Ft támogatást nyert a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1
„Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése különös tekintettel a matematikai,
természettudományi, műszaki és informatikai képzésekre és azok fejlesztésére” c. pályázati
felhíváson.

BORkultúra szabadEGYETEM: Zwack Unicum – a pálinkákon túl
Vendégeink: Frank Odzuck, a Zwack Unicum Nyrt. vezérigazgatója és Gulyás Csaba
tanácsadó, párlatszakértő. Az est házigazdája: Heimann Zoltán címzetes docens, a PTE IGYK
BORkultúra szabadEGYETEM rektora.
Reneszánszukat élik a keserűlikőrök, melyeknek titkaiba Frank Odzuck, a Zwack Unicum Nyrt.
vezérigazgatója és Gulyás Csaba tanácsadó, párlatszakértő enged bepillantást nyerni
Bitter/Gyógynövénylikőr mesterkurzusán keresztül. A részvételhez boregyetemi regisztráció
szükséges. A mesterkurzus a Zwack Unicum Nyrt. ajándéka, ezért a belépő díj egységesen
1.000.-Ft, amely a szervezési költségeket fedezi. A programon az elsőként regisztrált 80 fő
vehet részt!
A rendezvényről tudósítani szándékozó médiumok munkatársait kérjük, hogy várható
részvételüket a 20-366-18-04 telefonon, vagy a bor.egyetem@igyk.pte.hu e-mail címen jelezzék
legkésőbb október 13-án 18 óráig, és a rendezvényre hozzák magukkal sajtóigazolványukat!
Helyszín: a PTE Illyés Gyula Kar Étterme. (Szekszárd, Rákóczi utca 1., Bejárat a Mátyás király
utca felől).
A BORkultúra szabadEGYETEM honlapján (http://igyk.pte.hu/menu/330/168) tájékozódhatnak
és regisztrálhatnak programjainkra, olvashatnak aktuális eseményekről, megnézhetik
képgalériánkat, az archívumban visszakereshetik régebbi programjainkat.
További programinformáció honlapunkon:
http://igyk.pte.hu/index.php?p=calendar&y=2013&m=10&d=16

IMED-KOMM EUprojekt: Interkulturális orvosi kommunikáció Európában
A Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkársága ad otthont az IMED-KOMM projekt
harmadik megbeszélésének 2013. október 17-19. között. A 2012 októberében indult, az EU
által támogatott LEONARDO DA VINCI – Innovációs transzferprogram keretében öt intézmény
(német, cseh, szlovák, bolgár, magyar) az Institut für Interkulturelle Kommunikation e.V.
(Ansbach, Berlin, Jena) irányításával vállalta, hogy kidolgoz egy orvosi szaknyelvi tananyagot.
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A projekt célja a Konzorcium országaiban dolgozó és az EU más tagállamaiban is munkát
vállaló külföldi orvosok és egészségügyi szakemberek interkulturális szaknyelvi kompetenciáit
fejlesztő modern, innovatív nyelvoktatási anyagok, tesztelési és nyelvtudásmérési technikák
(ECL) kidolgozása, rendszerezése, modernizálása, kipróbálása és elterjesztése.
Az oktatási tananyagcsomag öt kompletten felépített Blended-Learning-módszerű kurzusból áll,
azaz olyan célcsoport-orientált, ország-specifikus, könnyen kezelhető, moduláris felépítésű,
feladatközpontú és interaktív tanulási egységekből, amelyek az internetes online
alkalmazásokkal kombinálva hatékonyan segítik az önálló nyelvtanulást. A tananyaghoz az
interneten ingyenesen hozzáférhetnek az érdeklődők.
A program legfontosabb fejlesztendő terméke az öt korszerű, egymással összekapcsolt német,
bolgár, magyar, szlovák és cseh nyelvű honlap létrehozása és a tanári kézikönyvek
összeállítása a moduláris tartalmaknak megfelelő, komplex online és offline orvosi
kommunikációs gyakorlatokkal.

Csodálatos ősz a PTE Botanikus kertben
A PTE Botanikus Kert október 19-én, szombaton 10-16 óráig nyitva tart! A látogatók
megtekinthetik az őszi színekben pompázó park mellett az üvegházi gyűjteményeket, melyek
egy része még a szabadban csodálható meg.
A mediterrán és trópusi gyümölcsök egy része kezd beérni, így többek között a citrus-félék, a
szamócaguava, kávé és gránátalma is beérett. Egyre több hidegházi és melegházi orchidea
kezd virágozni. A helyszínen a szaktanácsadás mellett vásárolni is lehet.
Egyéb információk: www.botanikuskert.pte.hu
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