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sajtótájékoztató
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A JESZ új bemutatója
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mikuli.janos@pte.hu
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PTE Klinikai Központ
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(Pécs, Szántó
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csütörtök
11 óra
március 10.
csütörtök
14 óra
március 10.
csütörtök
18 óra

Gunter Pauli
„Kék Gazdaság”
székfoglaló előadása
Díszdoktoravató Ünnepi
Szenátusi Ülés
Prof. Dr. Bódis József
előadása: Betegkímélő
módszerek a
nőgyógyászatban

Szilágyi Szilvia
jade@ktk.pte.hu
72/501-500/3291
Mayer Lilla
mayer.lilla@pte.hu
72/501-500/2121

PTE
Halasy-Nagy József
Aula
(Pécs, Rákóczi út
80.)
Tudásközpont
nagyterem
(Pécs, Universitas u.
2/A)
PTE
Halasy-Nagy József
Aula
(Pécs, Rákóczi út
80.)

Kollár Gabriella
kollar.gaby@gmail.co
Dominikánus Ház
m
(Pécs, Színház tér 9.)
72/510-644

Valamennyi eseményünk részletes programja letölthető: http://www.pte.hu/?p=calendar
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HÁTTÉRANYAG
Közgazdász szakmai napok a PTE KTK-n
A részletes program itt érhető el:
http://aiesec.hu/pecs/news.php?id=505&aiesec=kozgazdasz_szakmai_napok&lang=hu

Egészség-Akadémia - Prof. Dr. Kollár Lajos előadása: paradigmaváltás az
érsebészetben
A nagy érdeklődésnek örvendő Egészség-Akadémia programját 2011-ben is folytatja a Pécsi
Tudományegyetem Egészségtudományi Kara.
A programban idén is 6 alkalommal szerveznek előadásokat, ahol az előadók hazai és nemzetközi
szinten ismert és elismert orvos professzorok.
Az előadások célja olyan tudományosan megalapozott ismeretek laikusok számára is könnyen
érthető formában történő átadása, melyekkel az emberek érdeklődésüknek megfelelően bővíthetik
tudásukat az egészséggel kapcsolatos legújabb természettudományos felfedezésekről, a
diagnosztikus és terápiás módszerekről, az egészségmegőrzésről, egészségfejlesztésről, a
betegségek megelőzéséről, illetve a betegségekkel való együttélés lehetőségeiről. Komoly figyelmet
szentelnek a modern, korszerű egészségfejlesztő- és gyógyító módszerek bemutatásának.
Az előadásokat egyrészt interaktív formában zajló beszélgetés követ a jelenlévők közreműködésével,
melyet a Pécsi Tudományegyetem rektora, az Egészségtudományi Doktori Iskola vezetője, Prof. Dr.
Bódis József vezet, másrészt az ott elhangzott anyagok a Pécsi Tudományegyetem Universitas
Televíziójának segítségével a távol maradó érdeklődőkhöz is eljutnak a Nyitott Egyetem műsor
keretében.
A következő előadás 2011. március 7-én 18 órakor lesz, az előadó Prof. Dr. Kollár Lajos,
előadásának címe: Paradigmaváltás az érsebészetben.
Az előadások helyszíne: PAB Székház 7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.
Az előadások ingyenesek, a szervezők sok szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt.

Építészet MA: Skardelli György előadása
http://www.pte.hu/files/tiny_mce/Image/program/2011/EM_Skardelli_program.jpg

Katasztrófa medicina – sajtótájékoztató a PTE ETK-n
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara sajtótájékoztatót tart március 8-án,
kedden 10 órakor a Kari Tanácsteremben a katasztrófa medicináról, vagyis a sürgősségi
esetek oktatásáról, és annak gyakorlati jelentőségéről.
A PTE ETK Sürgősségi Ellátási Tanszékén rendkívül fontosnak tartják, hogy a hallgatók valamennyi
szükséges tudást és tapasztalatot megszerezzék a jövőbeni, egészségügyben végzett, sokszor
életmentő munkájukhoz. Ennek megfelelően az oktatás során különös hangsúlyt kapnak az
egészségtudományi szakmák, így a mentőtiszt képzés gyakorlatias oktatása is.
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A hallgatók felkészítését olyan gyakorlati szakemberek végzik, akik maguk is megélték a nemzetközi
és hazai katasztrófahelyzeteket, és olyan természeti katasztrófáknál mentettek életeket éles
helyzetekben, mint a cunami, földrengés, árvíz vagy a vörösiszap ár. Az oktatás során tájékoztatást
kapnak a hallgatók a devecseri iszapkatasztrófa felszámolásának szervezési teendőiről, valamint az
ott működő egészségügyi szűrőközpont jelentőségéről.
Az oktatást azok a szakmai rendezvények is segítik, melyek lehetőséget teremtenek bizonyos
komplex beavatkozások gyakorlására. Ilyen például a Pécsi Sürgősségi Napok, melyen legutóbbi
rendezvényen egy kollégiumi robbantás következményeinek elhárítását gyakorolták, melynek az
elemzésére is sor került a beavatkozó szervek - tűzoltók, katasztrófavédelem, rendőrség,
mentőszolgálat- bevonásával. A leszűrt tapasztalatok jól alkalmazhatók mind az oktatásban, mind a
tényleges beavatkozások során. Ezek a fórumok erősítik az egyetemi intézetek és a beavatkozó
szakemberek kapcsolatát a váratlan káresemények szakszerű kezelése érdekében A
sajtótájékoztatón bemutatjuk a legutóbbi kimentésről készített filmet is!
A sajtótájékoztatót tartja:
Dr. Betlehem József, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának dékánja
Dr. Göndöcs Zsigmond, c. egyetemi docens, a katasztrófa medicina oktatója, a Katasztrófavédelmi
Kormánybizottság lakossági egészségügyi felügyelője, a devecseri egészségügyi szűrőközpont
szakmai felügyelője
Dr. Angyal Miklós rendőrorvos-alezredes, osztályvezető, Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
Időpont: 2011. 03. 08. 10 óra
Helyszín: PTE ETK Kari Tanácsterem (Pécs, Vörösmarty u. 4.)
További információ:
Dr. Betlehem József dékán
72/513-672
betlehem@etk.pte.hu

Áttörést jelentő technológia az epilepszia kezelésében – sajtótájékoztató
A sajtótájékoztatón egy, az epilepszia kezelésében áttörést hozó, Európában az elsők között a Pécsi
Tudományegyetem Klinikai Központjában alkalmazandó technológiát mutatnak be a szakemberek. A
helyszínen vágóképeket lehet majd készíteni a speciális orvosi műszerekről, majd állófogadás zárja
az eseményt.
Meghívó: http://www.pte.hu/files/tiny_mce/Image/program/2011/PTE_MEDTRONIC_2.jpg
Kérjük, hogy a sajtótájékoztatón való részvételi szándékát előre jelezze a következő elérhetőségek
valamelyikén:
Hanyecz Imre
imre.hanyecz@tamarahagen.hu
20/2838-845

A JESZ új bemutatója - Moliére: A fösvény
SZEREPLŐK:
HARPAGON Cléante és Élise apja: szerelmes Mariane-ba
CLÉANTE Harpagon fia, Mariane szerelmese

Tóth András Ernő
Kuti Gergely
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ÉLISE Harpagon lánya, Valere szerelmese
VALERE Anselme fia, Élise szerelmese
MARIANE Cléante szerelmese, Harpagon választottj
ANSELME Valere és Mariane apja
FROSINE intrikus nő
JACQUES Harpagon szakácsa és kocsisa
LA FLECHE Cléante inasa
A RENDBIZTOS
CSUKA Harpagon szolgája
ÉNEKES
ZONGORISTA

Agócs Réka
Kormos Balázs
Czéh Dániel
Ahmann Tímea
Inhof László
Pásztó Renáta
Zakariás Máté
Szabó Márk József
Inhof Kornél
Kiss László
Papp Krisztina
Dargó Szilvia

Díszlet, jelmez: Mikuli Dorka, díszletfestő: Vig Diána, Balastyán Judit, Paróczi Nóra, Mezei
Izabella,
jelmezkészítő: Várady Zsóka. Műszak: Regényi Gábor, Tolnay Donát.
Zenei válogatás:Papp Krisztina, Dargó Szilvia.
Asszisztens: Zenei válogatás: Tulik Tímea, Vadász Gabriella
Dramaturg, rendező: Mikuli János
A fösvény, Moliére egyik legérettebb alkotása, a klasszicizmus szabályainak megfelelő, de prózai
formájú - így saját korában kevésbé sikeres és befejezetlennek tekintett - jellem-(szenvedély)
komédia, középpontjában a világirodalom egyik legismertebb (merész torzításokkal megrajzolt)
tragikomikus figurájával, Harpagonnal. A fösvénység minden korban (és más műfajokban is)
foglalkoztatta az alkotókat, és a komédiairodalomban ez az egyik leggyakrabban kipellengérezett
hiba, mert ez a személyiségtorzító tulajdonság örökké él és aktuális. „Pénz, pénz, mindig az a pénz!
Mást se tudnak mondani: „Pénzt, pénzt, pénzt!" Folyton ezt hajtogatják: „Pénzt" Csak a pénzről
tudnak beszélni."- mondja Harpagon, és halljuk gyakran ma is. A Janus Egyetemi Színház 2005-ben
mutatta be a Tartuffe-öt, és játszotta hosszú éveken át. Most Moliére legismertebb művét állítottuk
színpadra, bízva abban, hogy újból tartalmas szórakozást tudunk nyújtani. „A fösvény"-en nem fog
múlni.
Márciusi előadások: 9-én, 10-én este 8 (bemutató előadások)
16-án délután 5 óra
31-én este 8 óra

PhD oklevél átadó ünnepség a PTE-n
http://www.pte.hu/files/tiny_mce/File/program/2011/meghivodoktoravatasra.pdf

Gunter Pauli „Kék Gazdaság” székfoglaló előadása
A Kék Gazdaság világhírű szószólója, Gunter Pauli tart nyilvános székfoglaló előadást 2011. március
10-én 11 órától a Tudásközpont nagy előadótermében.
Gunter Pauli a PTE Közgazdaságtudományi Kara szervezésében tart előadást a kék gazdaság
forradalmian új gazdasági koncepciójáról - nem termel hulladékot, nincs károsanyag-kibocsátás,
munkahelyet teremt és a jelenlegi rendszernél költséghatékonyabb - és annak a gazdaságirányításban betöltendő új szerepéről, melyet három ország példáján keresztül mutat majd be.
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Az új gazdasági koncepció helyi, regionális és országos szintű bevezetésének és gyakorlati
megvalósításának Karunk kíván fő találkozási pontja és katalizátora lenni, hogy hatékonyan
hozzájáruljunk a regionális fejlődés, a technológiai tudásátadás, a gazdasági versenyképesség
növeléséhez.
Gunter Pauli kifejezte szándékát a Karral való további kapcsolattartásra a Kék Gazdaság
Magyarországon történő bevezetése érdekében. Ennek az együttműködésnek a megerősítésére, a
Közgazdaságtudományi Kar javaslatára a Pécsi Tudományegyetem díszdoktorrá avatja a professzort.
A díszdoktor-avató ünnepségre 2011. március 10-én 14.00 órakor kerül sor a PTE Halasy-Nagy
József Aulájában (Rákóczi út 80.)
További gyakorlati lépésként a PTE Közgazdaságtudományi Kar, mint ötletgazda szakmai
támogatásával, a Biokom Kft, a Mevid ZRt, a JuridEco ZRt. és az ECOsynergy Bt. részvételével ez év
februárjában megalakult a Kék Gazdaság Innovációs Klaszter (KGIK). A KGIK már jelen pillanatban is
számos konkrét, a kék gazdaság koncepciójába illeszkedő, a környék kis- és középvállalkozásai által
generált projekt megvalósítását tűzte ki célul: pl. geotermikus energiafelhasználás kaszkádrendszerének kialakítása, borászati melléktermékek újrahasznosítása, közvilágítás-korszerűsítés,
vegyszer-mentes víztisztító rendszer kiépítése. Ezen projektek megvalósítása hatalmas lépést
jelentene egy valóban fenntartható gazdasági modell alkalmazása felé.
A székfoglaló előadás nyilvános, de a helyek korlátozott száma miatt előzetes regisztráció
szükséges! Regisztrálni a http://regisztracio.ktk.pte.hu címen lehet.

Díszdoktoravató Ünnepi Szenátusi Ülés
http://www.pte.hu/files/tiny_mce/Image/program/2011/diszdoktoravatomeghivo_2.jpg

Prof. Dr. Bódis József előadása: Betegkímélő módszerek a nőgyógyászatban
http://www.pte.hu/files/tiny_mce/Image/program/2011/bodis_eletmod_2.jpg
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