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HÁTTÉRANYAG
Mandulavirágzási Tudományos Napok a Pécsi Tudományegyetemen
Az esemény sajtótájékoztatója a megnyitó előtt fél óráva, 2011. február 28-án lesz 9 óra 30-kor a Dr.
Halasy-Nagy József Aula melletti, második emeleti Rektori Tanácsteremben (Pécs, Rákóczi út 80.).
2011. február 28 - március 4. között kerül megrendezésre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) európai
szellemiségét és lokális kötődését leginkább kifejező rendezvénye, a Mandulavirágzási Tudományos
Napok. A nemzetközi konferencia sorozat immáron ötödik alkalommal ad lehetőséget a tudás
megosztására.
A pécsi egyetem alapító oklevele hat évszázada nem véletlenül fogalmazott így: „Pécs a tudomány
magvainak terjesztésére különösen alkalmas.” Európa egyik legrégebbi hagyománnyal rendelkező
egyetemeként olyan tudományos programot kínálunk a hallgatóságnak, a hazai és külföldi
érdeklődőknek, amelyhez talán nincs is igazán hasonló hazai viszonylatban.
Az ötnapos sorozat alatt szinte valamennyi, a PTE-hez kötődő tudományterület képviselői
bemutatkoznak. Nemzetközi hírű tudósok, művészek, alkotók és közéleti szereplők tolmácsolásában
aktuális témákról hallgathat a közönség előadásokat, közérthetően tálalva.
Programok:
február 28. – Ezredfordulós (De)generációk
március 1. – Velünk élő kémia – A kémia éve
március 2. – Energiatudatos, fenntartható építészet – Climadesign
március 3. – Tudomány a decentralizált kormányzás szolgálatában
március 4. – Jövőnk záloga a mentálisan és szomatikusan egészséges gyermek
A programok minden nap 10 órakor kezdődnek, a helyszín a Pécsi Tudományegyetem
Dr. Halasy-Nagy József Aulája (Pécs, Rákóczi út 80.).
A teljes program itt érhető el: http://www.mandula.pte.hu/menu/25

II. Pécsi Építész Jamboree
Tavaly, egy teljesen új kezdeményezés indult el abból a célból, hogy a PTE Pollack Mihály Műszaki
Kar építészetet tanuló diákjait, valamint a többi építészetet oktató felsőoktatási intézmény(ek)
diákságát egységessé formáljuk, ezzel is megalapozva a jövőbeli, kölcsönösen hasznos és
gyümölcsöző szakmai kapcsolatot. 2011-ben második alkalommal szervezzük meg
hagyományteremtő céllal a Pécsi Építész Jamboree-t.
A programon 2010-ben a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar, Budapesti Műszaki
Egyetem Építész Kar, Ybl Miklós Műszaki Főiskola, Széchenyi István Egyetem – Győr és Debreceni
Egyetem Műszaki Karának építészhallgatói vettek részt. 9 hazai és 5 külsős csapat mérte össze
tudását. Idén remélhetőleg vendégül láthatjuk a Soproni Egyetem építész hallgatóit is.

2

A rendezvénysorozatot egy kiállítással nyitjuk, amelyen a Pollack Mihály Műszaki Kar építész és
építészmérnök hallgatóinak makettjeit és rajzait állítjuk ki. A kiállítás egy hétig lesz megtekinthető
karunk aulájában.
Helyszín: PTE PMMK (7624 Pécs, Boszorkány út 2. )
Kapcsolattartó: Vincze Dia
dia.vincze@gmail.com
30/ 496-7655

A Pécsi Limfóma Klub ingyenes rendezvénye
A „rejtőzködő betegségnek” is nevezett limfóma még ma is azok közé a daganatos megbetegedések
közé tartozik, amelyekről az emberek viszonylag keveset tudnak. Rejtőzködő természetéből adódóan
meglehetősen nehéz a felismerése, hiszen általános, akár más betegségekre is utaló tünetegyüttes
jellemzi. Korai felismerést követően ma már a limfóma az egyik legeredményesebben gyógyítható
daganatos rendszerbetegség, melyben a helyes szakmai cselekvés, a betegek tájékoztatása, és a
civilszervezetek támogatása kiemelten fontos.
Miért érdemes csatlakozni klubunkhoz!
• A Magyar Rákellenes Liga betegklubjaiban olyan szakemberektől (onkológus, hematológus,
pszichológus, dietetikus stb.) kap hiteles információt, akik segítenek eligazodni a sokszor ellentmondó
„jó tanácsok” között.
• Betegtársakkal találkozhat, beszélgethet, akiknek a példája reményt ad, önbizalmat erősít, így
belső erőforrásait Ön is jobban tudja a gyógyulásra összpontosítani.
Program:
• Kéri Ibolya szociális munkás, Magyar Rákellenes Liga:
A Magyar Rákellenes Liga bemutatása. A betegklubok szerepe és jelentősége az érintettek életében.
• Dr. Dávid Marianna egyetemi docens, klinikai igazgatóhelyettes, PTE Klinikai Központ I. sz.
Belgyógyászati Klinika:
Bevezető előadás a limfómás megbetegedésekről (előfordulás, figyelmeztető jelek, tünetek, típusok,
kezelési módok).
• Kötetlen beszélgetés, ismerkedés.
A klub mindenki számára nyitott, a résztvevőknek NEM KELL elköteleződni, egyesületünkbe
hivatalosan belépni vagy tagdíjat fizetni!
helyszín: PAB Székház (7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.)
kapcsolattartó: Kovácsné Kósa Judit
kosa.judit@pte.hu
kapcsolattartó telefonszáma: +36-30/ 477-2111

Nyitott Egyetem: Pénzmosási technikák Magyarországon és külföldön
http://www.pte.hu/files/tiny_mce/Image/program/2011/nyitott_egyetem_gal_2.jpg

Nyílt vitafórum az új alkotmányról
Nyílt vitára kerül sor a most formálódó alkotmánykoncepcióról a PTE Állam- és Jogtudományi Karán.
A HÖOK és a PTE EHÖK szervezésében megvalósuló fórumon minden parlamenti párt képviselteti
magát, illetve az egyetem részéről Dr. Drinóczi Tímea egyetemi docens, az Alkotmányjogi Tanszék
vezetője vesz részt a beszélgetésen. A vita témái között szerepel a készülő alkotmány jelenleg ismert
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elemeinek áttekintése, a jelenlegi alaptörvény tükrében a várható eltérések körüljárása, továbbá az
alkotmányozás várható következményei is.
Helyszín: PTE ÁJK Molnár Kálmán előadóterem (földszinti Aula)
A vita várható résztvevői:
• Dr. Drinóczi Tímea egyetemi docens, tanszékvezető PTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék
• Dr. Mátrai Márta, Fidesz
• Dr. Bárándy Gergely, MSZP
• Schiffer András, Lehet Más a Politika
• Gaudi-Nagy Tamás, Jobbik
A szervezők minden érdeklődőt örömmel látnak a helyszínen!

Dr. Andrásfalvy Bertalan előadása: Hagyomány és jövendő
A Magyar Páneurópai Unió Pécs-Baranyai szervezetének következő vendége és előadója Dr.
Andrásfalvy Bertalan, a Pécsi Tudományegyetem professzora, néprajztudós, Pécs város Díszpolgára.
Az előadást követően a kérdések, hozzászólások és válasz után ismét lehetőséget kaptunk a kötetlen
beszélgetésre. A hagyományoknak megfelelően a ház „Pfalzi szobáiban” egy pohár ital és egy kis
falatozás mellett találkozhatnak az érdeklődők Andrásfalvy professzor úrral.

„Népek, maszkok, Európa” konferencia és fesztivál
A mohácsi Busójárás Baranya megye és teljes Magyarország legnagyobb karneváli fesztiválja, mely
etnográfiailag kötődik más, a mediterrán térségben elhelyezkedő hasonló tradíciókhoz. Egészen
napjainkig nem történt meg olyan modern, a jelen kutatási eredményeit is bemutató összegzés, mely
rávilágítana a mohácsi tradíció és hasonló szokások megjelenésének kapcsolódási pontjaira és
összefüggéseire. Mivel Pécs 2010-ben Európa Kulturális Fővárosaként került be a nemzetközi
tudományos-kulturális vérkeringésbe, a levezető évben is fontosnak tartjuk, hogy a kiemelt
jelentőségű nemzetközi védettség alatt álló (UNESCO világörökség részeként nyilvántartott) mohácsi
Busójárás is olyan nemzetközileg elismert tudományos rendezvénynek legyen a témája, amely
tovább erősíti e karnevál európai hírnevét, tudományos feldolgozottságának szintjét.
A tudományos konferenciák célközönsége meglehetősen szűk, ezért ezt a rendezvényt kiszélesítjük a
karnevál hangulatát megidéző, és az említett dél- és délkelet-európai kapcsolatrendszert bemutató
autentikus felvonulással, amely széleskörű közönség érdeklődésére tarthat számot.
Az előbbiekből következően a program két fő elemből áll: a nemzetközi, tudományos konferenciából
és egy karneváli felvonulásból külföldi csoportok részvételével.
A rendezvény időpontja igazodva az idei karneváli hétvégéhez, 2011. március 3-4. (csütörtök,
péntek).
Népek, maszkok, Európa nemzetközi tudományos konferencia
A konferencia Dr. Hoppál Mihály az Európai Folklórintézet igazgatója, az MTA doktora, illetve Arató
György, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztály vezető főtanácsosa ötlete
alapján valósulhat meg.
Időpont: 2011. március 3.
A konferencia helyszíne: Művészetek és Irodalom Háza konferenciaterem
A konferencia nyelve: angol
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Az előadók Franciaország, Bulgária, Ukrajna, Horvátország, Olaszország, Szerbia és Magyarország
neves, problémát kutató etnográfusai.
A rendezvény 10 órakor kezdődik, amelyet két kávészünet és egy ebéd szakít meg. Az előadásokkal
párhuzamosan kép- és maszkkiállítás, illetve filmvetítés színesíti a programot. A konferencia
zárásaként a közönség Rosta Endre maszkfaragó, népi iparművész bemutatóját tekintheti meg,
amelyet vacsora követ.
A rendezvény minden érdeklődő számára szabadon látogatható és ingyenes.
Népek, maszkok, Európa nemzetközi fesztivál
A konferencia napján a külföldi (bolgár, horvát, szerb, macedón, szlovén, szárd) hagyományőrző
csoportok, akik a mohácsihoz hasonló népszokásokat szemléltetik, 17 órától bemutatót tartanak a
Széchenyi téren (esőhelyszín: Ifjúsági Ház). Ekkor lehetőség nyílik a városi polgárok és az
érdeklődők számára a folklórhagyományok testközelből való átélésére.
A konferencia másnapján a vendégek megtekintik az EKF beruházásokat, majd Mohácson Ferkov
Jakab múzeumigazgató helytörténeti és busójárással kapcsolatos előadását hallgathatják meg,
amelyet a Halászcsárdában elfogyasztott ebéd követ.
A rendezvény előadásaiból konferenciakötet is kiadásra kerül 200 példányban, angol nyelven.

Nyitott Gyermekklinika
A Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika professzora, Dr. Pintér András
hagyományteremtő szándékkal „Nyitott Gyermekklinika” elnevezéssel új programot szervez. A
március első szombatján megrendezendő eseményen az érdeklődő gyermekek és szüleik
bepillantást nyerhetnek a klinika életébe: megtekinthetik a műtőket, a különböző osztályokat, kézbe
vehetik az orvosi műszereket. A gyermekek rendőr-, tűzoltó-, mentőautóba ülhetnek, bekapcsolhatják
a kék fényt és a szirénát is, s a Teddy Maci kórházban az orvosok, orvostanhallgatók, nővérek
segítségével meggyógyíthatják beteg mackóikat, babáikat. A szülők kérésére akár szív- és hasi
ultrahangos vizsgálatot is végeznek a gyermekeken, megmérik a vérnyomásukat. A klinika
tantermében neves művészek adnak műsort, fővárosi és helyi doktorok tartanak ismeretterjesztő
előadásokat a szülőknek a gyermekeket érintő fontos kérdésekről.
Program:
10:00 - 10.25 Bábműsor, a Márkus Színház előadásában
10:30 - 10:55 Sólyom Katalin, Jászai Mar díjas színművész mesét mond a gyerekeknek
11:00 - 11:25 "Drogként használt legális anyagok"
- Előadó: Dr Zacher Gábor, főorvos - Péterfy Sándor utcai Kórház
11:30 - 11:55 "Szemléletváltás a lázcsillapításban"
- Előadó: Prof. Dr. Molnár Dénes, egyetemi tanár, klinikaigazgató,
Gyermekgyógyászati Klinika
12.00 - 12:25 Bábműsor, a Márkus Színház előadásában
12:30 - 12:55 "Közlekedési balesetek"
- Előadó: Prof. Dr. Holló Péter, kutató professzor, egyetemi tanár, Budapest
13:00 - 13:25 "Amit a szülőknek tudni kell a csecsemőtáplálásról"
- Előadó: Prof. Dr. Decsi Tamás, egyetemi tanár, igazgató-helyettes,
Gyermekgyógyászati Klinika
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13:30 - 13:50 "Szülők és gondozók átali gyermekbántalmazás"
- Előadó: Dr. Révész György, intézetigazgató - helyettes,
PTE BTK Pszichológiai Intézet
13:50 - 14:05 Sors Tamás, paralimpikon úszó: Élménybeszámoló
A rendezvény idején a klinika területén való tájékozódásban a "Piros Orr" bohócdoktorok segítenek a
látogatóknak. S hogy a kis látogatók ne maradjanak éhesek, szomjasak, a Gyermekgyógyászati
Klinika dolgozói üdítőitalokkal, gyümölcsökkel, müzli szelettel, Túró Rudival ajándékozzák meg a
gyermekeket. A Pécsi Gyermekgyógyászati Klinika orvosai és szakdolgozói sok szeretettel várnak
minden érdeklődő kisfiút, kisleányt és szüleiket.
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