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HÁTTÉRANYAG
Melanóma Nap a pécsi Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinikán
Május 16-án ötödik alkalommal kapcsolódik az Országos Melanóma Nap rendezvényeihez a pécsi
Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika. A rendezvény keretében szeretnénk felhívni a
figyelmet a melanóma malignumra (festéksejtes rosszindulatú daganat), mely leggyakrabban
napozás hatására, leégések után, elsősorban anyajegyek megváltozásával alakul ki. A rendszeres
önvizsgálattal a változás észlelhető, jelentkezése esetén mielőbbi bőrgyógyászati vizsgálat
szükséges, tekintettel arra, hogy a daganat a korai stáduimban felismerve 100%-ig gyógyítható,
előrehaladott állapotban jelenleg terápiás lehetőség nem áll rendelkezésre.
Veszélyeztettek a fehér bőrű, szőke hajú, sok anyajeggyel rendelkező, gyakran leégő személyek, a
gyermekek különösen veszélyeztettek, valamint az idős, 60 év feletti férfiak, akiknél főként a háton
helyezkedik el a későn felismert daganat. Minden anyajegy változás esetén kötelező a
bőrgyógyászhoz való fordulás!
A térítésmentes anyajegyszűrés a pécsi Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinikán
történik 2011. május 16-án, 9 – 14 óra között. Mindenképpen előzetes bejelentkezés szükséges
a 72/535-870-es telefonszámon!
Amennyiben a túltelítettség miatt valaki nem tud részt venni a vizsgálaton, a Bőr- és
Nemibeteggondozó Intézetben, a Bőrgyógyászati Klinika Ambulanciáján, de minden magán
bőrgyógyászati rendelőben egész évben lehetőség van az anyajegyek megmutatására.

Kamarakoncert a PTE MK és a Budapesti Vonósok művészeinek részvételével
http://www.pte.hu/files/tiny_mce/Image/program/2011/Kamarakoncert_2.jpg

Francia-magyar operatív városfejlesztési szeminárium
A magyar EU-elnökség programjaihoz kapcsolódó civil szakmai kezdeményezésként a Pécsi
Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Építészeti Intézet Urbanisztika Tanszéke a
Magyarországi Francia Nagykövetséggel, a Francia Intézettel, a Városfejlesztés Zrt-vel, a Magyar
Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottságával és a Magyar Urbanisztikai Társaság TolnaBaranyai Területi Csoportjával együttműködve, a Dél-Dunántúli Építész Kamara támogatásával 2011.
május 19-én nemzetközi konferenciát rendez Pécsett. A PTE PMMK-n tartandó rendezvény témája a
fenntartható fejlődést szolgáló operatív városfejlesztés Európában, Franciaországban bevált
módszertan és eszköztár bemutatásával, francia és magyar nyelven, szinkrontolmácsolással.
A konferencia előadója Michel Rousset főépítész és vezető urbanista, a párizsi Politikatudományi
Intézet - a Science Po., az "urbanisztika európai Harvardjának" - professzora, a városfejlesztési
képzés egyik vezetője, három évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező gyakorló városrendezővárosfejlesztő lesz. A konferencián sor kerül egy pódiumbeszélgetésre is, Bernard Boclé,
Magyarországon élő városfejlesztési szakember részvételével a 20 éve működő magyarországi
operatív városfejlesztésről és a fejlett európai minta alapján létrehozott első magyar városfejlesztő
társaság, a SEM IX megalakításáról.
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A pécsi városfejlesztési projektek eredményeit és tapasztalatait Dr. Szabó Éva egyetemi docens, Dr.
Kovács Katalin Pécs MJV fejlesztési projektvezetője, Dr. Tóth Zoltán egyetemi tanár, YBL díjas
építész, az EKF program építész koordinátora, a MUT alelnöke mutatja be.
A konferencia abba a jól működő, összehangolt operatív városfejlesztési módszertanba és
eszköztárba - jogi, szabályozási, szervezeti és finanszírozási eszközök körébe - nyújt bepillantást,
amellyel a mai Franciaország kiépült az elmúlt hat évtized folyamán, és amelynek legújabb eszközei
a most zárult nagy sikerű Grand Pari(s) kiállításon bemutatott stratégiai tervek megvalósításának
gyors elindítását is lehetővé teszik, és a Magyarországon bevált módszertan és eszköztár
kialakításához is mintaként szolgáltak.
A pécsi nemzetközi konferencia ahhoz a konferenciasorozathoz kapcsolódik, amelyet a budapesti
Grand Pari(s) kiállítás és a hozzá kapcsolódó három konferencia nyitott meg, és amelyet az EU
Tanácsa 2008. december 13-án megjelent, építészetről szóló következtetéseinek megfelelően, a
magyar EU-elnökség alkalmából megrendezésre kerülő Európai Építészetpolitikai Fórum folytat
május 4-7. között a nemzeti építészeti politikák témájában.
A pécsi nemzetközi konferencia lehetőséget nyújt, hogy a résztvevők hiteles szakmai forrásból,
külföldi utazás nélkül jussanak hasznos ismeretekhez a bevált nyugat-európai gyakorlat működéséről.
A konferencia különösen érdekes lehet az építész urbanisták szempontjából, akiknek az idézett EU
tanácsi állásfoglalás szerint is megkerülhetetlen szintetizáló és koordináló szerepük van az épített
városi szövet alakítására irányuló városfejlesztésben.
A tervezett program:
09.00-09.30 Résztvevők érkezése és regisztráció
09.30-10.00 Köszöntők
Szőcs Géza kulturális államtitkár üdvözlő levele
Dr. Bachmann Bálint, PTE PMMK dékán
Dr. Zeller Gyula, PTE gazdasági és stratégiai rektorhelyettes
Dr. Páva Zsolt, Pécs Megyei Jogú Város polgármester
François Laquieze, Budapesti Francia Intézetigazgatója
10.00-11.00 A városfejlesztés eszközeinek típusai és szereplőinek rendszere, különös tekintettel az
operatív városfejlesztés két fajtájára, a parcellázásra és az akcióterületek összehangolt fejlesztésére
(ZAC) - előadó: Michel Rousset, a Science Po professzora, az ottani urbanisztikai képzés egyik
felelőse
11.00-11.15 Kávészünet
11.15-12.00 A városfejlesztés folyamatban lévő reformja, új adózási rendszere és a folyamatban lévő
vita a projekt alapú városfejlesztésről (felidézve a nagy korszakokat, amelyek az elmúlt 40 év során
meghatározták a francia városfejlesztést) - előadó: Michel Rousset, a Science Po professzora, az
ottani urbanisztikai képzés egyik felelőse
12:00-12.15 Kérdések és válaszok
12.15-13.30 Ebédszünet
13.30-14.15 Egy 20 éve működő magyarországi operatív városfejlesztés, a budapesti SEM IX
születése és fejlődése.
Pódiumbeszélgetés a társaságot létrehozó partnerek együttműködéséről - a tanácsadó, a poltikius és
az építész-urbanista szemszögéből - Bernard Boclé Magyarországon dolgozó francia építészurbanistával, Gegesy Ferenccel, aki 20 évig volt Budapest IX. kerületének polgármestere és Aczél
GáborYbl-díjas építésszel, a MUT elnökével, a SEM IX első vezérigazgatójával
14.15-14.35 A franciaországi operatív városfejlesztés néhány mai példája magyar szemmel - előadó:
Bede István DLA, egyetemi docens
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14.35-15.35 Sikerek-Kudarcok-Tapasztalatok - Gondolatok a pécsi városfejlesztési projektekről
A ,,Pécs világöröksége turisztikai vonzerő fejlesztése" című, a Regionális Operatív Program
támogatásával megvalósított történeti városközpont-rehabilitációs projekt bemutatása - előadó: Dr.
Szabó Éva egyetemi docens, a projekt műszaki menedzsere.
Egy infrastrukturális nagyprojekt városfejlesztési hatásai - előadó:
Dr. Kovács Katalin, Pécs MJ. Város Önkormányzata, az ISPA projekt vezetője.
Városfejlesztési nagyprojektek tervezése a pécsi EKF példáján - előadó: Dr. Tóth Zoltán egyetemi
tanár, Ybl-díjas építész, az EKF program építész koordinátora, a MUT alelnöke.
15.35-16.00 Kérdések és válaszok
16.00-16.15 Konklúziók és perspektívák - Bajnai László, a Városfejlesztés Zrt. vezérigazgatójának
záró gondolatai
A szemináriumra városaink és a fejlesztéspolitikai szervezetek, intézmények vezetőit,
városfejlesztéssel foglalkozó szakembereit, a főépítészeket, az építészeket és az urbanistákat, és
természetesen a sajtó képviselőit várjuk. A szemináriumon való részvétel ingyenes.

„Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a
természettudományi képzési terület alapszakjaihoz” – zárókonferencia és
sajtótájékoztató
A TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0030 sz. "Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális
tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület alapszakjaihoz" elnevezésű projekt
konzorciuma (Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Főiskola és Pécsi
Tudományegyetem) 2011. május 20-án tartja zárókonferenciáját a Hotel Laterumban, melyen
bemutatják a projekt néhány fontosabb eredményét és egy-egy elkészült tananyagot. A konferenciát
megelőzően a projektvezetés sajtótájékoztatót tart a projekt eredményeiről és azok vidéki
természettudományos alapképzésekben betöltött szerepéről.
A sajtótájékoztatóra ezennel tisztelettel meghívjuk.
Program:
10:00 Regisztráció, érkezés
10:30 Sajtótájékoztató
11:00 - 12:30 I. szekció: A természettudományos alapszakok helyzete és jövője
12:30 - 13:30 Ebédszünet
13:30 - 15:30 II. szekció: Tananyagfejlesztés és - bemutató
16:00 - 17:00 Zárás és projektvezetői megbeszélés

„Az vagy, amit megeszel – korszerű diétás ismeretek mindenkinek”
Egy nap az egészséges étkezés jegyében a Pécsi Tudományegyetemen!
A nap során a helyes táplálkozásról, a fogyókúra veszélyeiről, a mindennapokban elérhető
egészséges ételekről hallhatnak előadásokat és láthatnak bemutatókat az érdeklődők. Az
ételbemutató a SPAR MAGYARORSZÁG támogatásával jön létre. A rendezvény keretében az
EUREST Kft. dietetikusai ingyenes „inbody” (testösszetétel) analízist végeznek. A rendezvény
valamennyi látogató számára ingyenes.
4

Dátum: 2011. május 20.
Időpont: A rendezvény 11.30 órától várhatóan kb. 17.00 óráig tart.
Helyszín: PTE ÁOK Elméleti Tömb Aula (Pécs, Szigeti út 12.)
Program:
11.30 Ápolók Nemzetközi Napja Ünnepi Ülés
Az Ünnepi Ülést megnyitja: Dr. Kollár Lajos, a PTE KK főigazgatója
A MEDI-ART 2011 PÉCS, az egészségügyi és szociális területen dolgozó amatőr művészek
kiállításának megnyitója.
12.00 „Az vagy, amit megeszel – korszerű diétás ismeretek mindenkinek”
Előadások szakemberektől – nem csak szakembereknek!
1.
Az a bizonyos „E” betű
Mesterséges színezékek, tartósítószerek– mit kell tudni az adalékokról?
Dr. Kőszegi Tamás PhD, Melius Alapítvány
2.
„Nil nocere”
Táplálék-kiegészítők, vitaminok, gyógynövények. Bizonyítékok és visszaélések a használatban.
Hogyan alkalmazzuk helyesen?
Dr. Szabó László Gy. az MTA doktora, Melius Alapítvány
3.
Örök divat: a fogyókúra
Hogyan fogyjunk jól? Gyakorlati tanácsok fogyókúrázóknak és mindenkinek, aki szeretne
egészségesebben élni.
Bonyárné Müller Katalin
Vezető dietetikus, PTE Klinikai Központ Dietetikai Szolgálat
4.
Hogyan segíthet az ápoló?
A leggyakoribb problémák – diétás tanácsok
Lehőczné Szőnyi Zsuzsanna
PTE Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika osztályvezető főnővér
5.
Korszerű alapanyagok, modern konyhatechnikai eljárások
Étkezzünk egészségesen, de az sem mindegy, hogyan készül ételünk. A legújabb konyhatechnikai
eljárások, melyek segítenek megőrizni ételeink zamatát, tápértékét.
Gazsóné Stefán Yvette, Dietetikus
PTE Klinikai Központ Dietetikai Szolgálat
6.

Hozzászólások, kérdések

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
További információ:
Kovácsné Kelemen Judit
ápolási igazgató
Pécsi Tudományegyetem
Klinikai Központ
apolasvezetes@pte.hu
30/298-87-84
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Mozart: Varázsfuvola (keresztmetszet)
A Pécsi Egyetemi Zenekar és a PTE MK Zeneművészeti Intézet magánének szakos
hallgatóinak előadása
A jövő sztárjai a jövő közönségének – egyetemi koncert!
A varázsfuvola kétfelvonásos német opera, Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) egyik
leggyakrabban előadott műve. A darab nagyon sokrétegű, és minden korosztály számára tartogat
mondanivalót. A tízéves gyerekek elsősorban a mesét és a fülbemászó dallamokat élvezik benne, de
a korabeli felnőtt közönség a titokzatos szabadkőműves gondolkodással is szembesülhet az
előadásokon. Az opera több dallama igen népszerű lett, ma is szinte „sláger”, mint például Papegeno
és Papagena duettje, vagy az Éj Királynőjének áriája. A csetlő-botló Papagenót valószínűleg magáról
Mozartról mintázták meg szövegkönyvíró barátai.

Juhász Jenő Szakkollégium poszter-kiállítása
A harmadik alkalommal megrendezésre kerülő kiállítás célja a Juhász Jenő Szakkollégium
projektjeinek, a szakkollégisták munkáinak bemutatása. A kiállítás anyaga idén először interneten is
elérhető. A poszterek megtekinthetők a szakkollégium weboldalán a http://jjsz.pte.hu/juhasz-jenokonferencia/poszterek/ címen.
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