


A felvételihez sok sikert kívánok, 
találkozzunk a PTE-n!

Üdvözlettel,
Koczka Viktor
A PTE Egyetemi Hallgatói 
Önkormányzat elnöke
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KÖSZÖNTŐ
Kedves leendő Hallgatótársam!
Kérlek, engedd meg, hogy pár rövid gondolattal igyekezzek segítségedre 
lenni felsőoktatási tanulmányaid helyszínének kiválasztásában.
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Bizonyára jelen pillanatban is azon töröd a fejed, 
hogy miért is érné meg a Pécsi Tudományegye-
temet választani bármely intézménnyel szem-
ben. A teljesség igénye nélkül összeszedtem 
pár indokot, ami szerintem egész jól jöhet akkor, 
amikor meghozod a végső döntést.

Hazánk első egyetemét Pécsett alapították 
1367-ben, azzal az indokkal, hogy „Pécs a tu-
domány magvainak terjesztésére különösen 
alkalmas.” Büszkén állíthatom, hogy ez a cirka 
655 esztendő alatt nem változott. A Pécsi Tudo-
mányegyetem 10 karán a magyar felsőoktatási 
paletta szinte minden tudományterülete fellel-
hető, mégpedig a legmagasabb színvonalon!

A minőségi oktatáson túl nem feledkezhetünk 
meg arról, hogy az egyetemi évek fiatalságunk 
legszebb és talán legemlékezetesebb évei. Az 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a kari Hall-
gatói Önkormányzatok az érdekképviseleten 
túl mindent megtesznek azért, hogy a hallgatói 
életet színessé és izgalmassá varázsolják, a min-
dennapjaitokat pezsgő élmények fűszerezzék, le-
gyen szó szórakozásról, kultúráról vagy sportról.

Végül, de nem utolsósorban Pécs egy lehen-
gerlően hangulatos és élhető város. A Mecsekre 
gyűrűző fénysoros utcák között a magyar köny-
nyűzenei élet fellegvára épült fel az elmúlt évek-
ben, de a harapható kultúra mellé üdítőként 
szolgál a mediterrán hangulat és számos ikoni-
kus vendéglátó egység, ahol életre szóló barát-
ságok és világmegváltó ötletek születhetnek.
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Bemutatkozik 
az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

Kiemelt feladatunk a hallgatói érdekképviselet, 
amely gyakorlatilag a beiratkozástól kezdődően 
egészen a diploma kézhezvételéig végigkíséri 
egyetemi életeteket, legyen szó tanulmányi és 
kollégiumi ügyekről, esélyegyenlőségről, jogse-
gélyről vagy egyszerű tanácsadásról. Az EHÖK 
munkatársai elhivatottak abban, hogy egyetemi 
éveitek alatt megkönnyítsék a tanulmányi elő-
meneteleteket, valamint hogy olyan pezsgő hall-
gatói életet biztosítsanak, amely méltán életetek 
legszebb éveivé teszi az egyetemista létet!
A tanulmányi jellegű ügyeken túl az EHÖK szak-
bizottságai hallgatói térítési és juttatási ügyek-
ben is eljárnak. A Pályázati és Esélyegyenlőségi 
Bizottság (PEB), valamint a Központi Kollégiumi 
Bizottság (KKB) különböző szociális és teljesít-
ményalapú ösztöndíjak, továbbá a kollégiumi 

felvételi eljárás lebonyolítását végzi a pályázat 
kiírásától kezdődően a pályázatok elbírálásán át 
egészen a döntésig.
A pályázati időszakokban meghosszabbított nyit-
vatartási renddel üzemel a Központi Pályázati és 
Szolgáltató Iroda a 2020 februárjában megnyílt 
EHÖK Ügyfélszolgálaton, ahol azonnali választ, 
segítséget tudunk nyújtani ösztöndíjakkal, illetve 
kollégiumokkal kapcsolatos kérdésekben.
A fentieken túl az egyedi esetek, specifikus problé-
mák megoldására az EHÖK jogsegély-szolgáltatást 
tart fenn, amely keretein belül a rendhagyó ösztön-
díjproblémák és különleges tanulmányi helyzetek 
kezelésére nyílik személyre szabottan lehetőség.
Az EHÖK tevékenysége a kollégiumi életre egy-
aránt kiterjed, a Kollégiumi Bizottságok (KOB) 
az EHÖK részegységeként támogatják a kollégi-

umban élő hallgatótársak mindennapjait. A KOB 
közreműködik a kollégiumi felvételi eljárás lebo-
nyolításában, a költözésekkel és férőhelycserékkel 
kapcsolatos ügyintézésben, valamint a kollégiumi 
közösségi élet szervezésében.
Az EHÖK közvetett érdekképviseleti tevékenysé-
gének alapja, hogy szervezetünk delegáltjai alkot-
ják az egyetem legfelsőbb döntéshozói fórumá-
nak, a Szenátusnak 25%-át, ezzel biztosítva, hogy 
a hallgatók hangja, a hallgatói létminőséget javító 
javaslatok és intézkedések megkerülhetetlenül 
megjelenjenek az egyetem vezető testülete előtt. 
Érdekképviseleti tevékenységünk nem korlátozó-
dik az intézmény falain belülre, a Hallgatói Önkor-
mányzatok Országos Konferenciájának tagjaként 
részt veszünk az országos felsőoktatási környezet 
formálásában is.
Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat folyama-
tosan kapcsolatot tart a város és a térség ifjú-
sági és civil szervezeteivel, továbbá állandó pá-
lyázatfigyelő tevékenységet folytat. Az elérhető 
pályázati lehetőségekről honlapunkon, a legfon-
tosabb pályázatokról a Facebook-oldalunkon is 
tájékozódhattok.

Az érdekképviselet mellett elhivatottak vagyunk 
abban, hogy kiemelkedő szabadidős és szórakozási 
lehetőségekkel emeljük a pécsi és a vidéki képző-
helyek hallgatói életének színvonalát. Feladatunk, 
hogy az akadémiai évben megszervezzük mind-
azokat az eseményeket és aktivitásokat, amelyek  
a tanulmányi kötelezettségeken túli kikapcsoló-
dást és társas szórakozást biztosítják számotokra. 
Csak biztatni tudunk arra, hogy tarts velünk (a tel-
jesség igénye nélkül) a szakesteken, sportesteken, 
bálokon, illetve kulturális kirándulásokon.

Annak érdekében, hogy naprakész 
tudj maradni a fent leírtakkal kapcso-
latban, kövesd a PTE EHÖK közössé-
gimédia-oldalait, személyesen pedig 
keress minket bizalommal az EHÖK 
irodában, a Vasvári Pál utca 4-ben!

fotók: PTE EHÖK Facebook oldal

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat számos, a hallgatói életet 
közvetlenül vagy közvetetten érintő tevékenységet végez annak ér-
dekében, hogy a Pécsi Tudományegyetem hallgatóiként minél jobb 
tanulmányi és lakhatási környezetben, számos élménnyel gazda-
godva haladhassatok diplomátok, okleveletek megszerzése felé.



4 5

Pályázati kisokos 
– ne hagyd ki a lehetőséget!

Az egyetemi élet egyik fontos újdonsága, hogy rengeteg juttatás 
válik számodra elérhetővé, viszont ezek döntő többsége pályázat 
útján nyerhető el. Annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb 
meglepetés érjen Téged, összeszedtük, mire érdemes figyelni.
Az egyes ösztöndíjakról meghirdetésüket követően tájékoztatást 
kapsz az EHÖK Facebook-oldalán, valamint az EHÖK honlapján 
is, a pteehok.hu címen. Érdemes rendszeresen – főleg szemeszte-
rek elején – megnézni az aktuális híreket és pályázati kiírásokat.

Szociális alapú ösztöndíjak

Elsősök kiegészítő alaptámogatása
Az elsőéves hallgatók – tekintettel arra, hogy még 
nincs lezárt egyetemi félévük, így tanulmányi ered-
ményük sincs – tanulmányi ösztöndíj helyett az el-
sősök kiegészítő alaptámogatására pályázhatnak. 
Az elsőéves alapképzésben, mesterképzésben, osz-
tatlan vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő 
hallgatók egyaránt megpályázhatják ezt a szociá-
lis alapon elbírált juttatást, amely kizárólag az első 
szemeszter időtartamára ítélhető oda, s csak azok-
nak, akik a kormányrendelet által meghatározott 
kiemelt kategóriába (pl.: nagycsaládos, hátrányos 
helyzetű, (fél)árva stb.) tartoznak.
Rendszeres szociális ösztöndíj
A rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot szociális 
rászorultság alapján bírálják el, a támogatást havi 
rendszerességgel utalják az adott félév során. Je-
lentkezni minden szemeszter elején, szeptember-
ben, illetve január végén-február elején lehet, olyan 
körülmények igazolásával, mint például az egy 
háztartásban élők jövedelmi helyzete, a lakóhely és  
a képzési hely távolsága, az egészségügyi kiadások 
vagy egyéb szociális adatok.
Rendkívüli szociális ösztöndíj
A hallgató szociális helyzetének váratlan romlá-
sa, változása (haláleset a családban, lopás, baleset, 
gyermekszületés, házasságkötés) esetén igényelhe-
tő, egyszeri juttatás. A pályázat minden szemeszter-
ben a meghirdetést követően az adott szemeszter 
végéig folyamatosan benyújtható.

Bursa Hungarica felsőoktatási 
önkormányzati ösztöndíj
A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érde-
kében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult 
nappali tagozatos hallgatók támogatása. Az ösz-
töndíjra az állandó lakóhelyedként bejegyzett ön-
kormányzatnál pályázhatsz, amennyiben az részt 
vesz a Bursa Hungarica ösztöndíjprogramban.
Szakmai gyakorlati ösztöndíj
A szakmai gyakorlati ösztöndíjat azok a hallga-
tók pályázhatják meg, akik a tanulmányaikból 
kifolyólag a képzési és kimeneti követelményben 
meghatározott, legfeljebb fél évig tartó összefüg-
gő szakmai gyakorlaton vesznek részt, melynek 
helyszíne legalább 30 km-re van a lakhelytől, és 
nem a képzési helyen történik. A pályázati idő-
szak megegyezik a rendszeres szociális ösztöndíj 
pályázat benyújtási idejével, fél évre, havonta fo-
lyósított juttatás.

Teljesítményalapú ösztöndíjak

Tanulmányi ösztöndíj
A tanulmányi ösztöndíj egy pályázathoz nem kö-
tött, automatikusan, havonta folyósított juttatás, 
amennyiben a hallgató tanulmányi átlaga eléri 
a meghatározott jogosultsági határt. Az ösztön-
díj egy tanulmányi félév időtartamára adható, az 
adott kari szabályozás szerint a Központi Tanul-
mányi Iroda vizsgálja felül a jogosultságot min-
den szemeszter elején.

Intézményi szakmai 
tudományos ösztöndíj
A tantervi követelményeken túlmutató (tudomá-
nyos, sport, művészeti, közéleti) tevékenységet 
végző hallgató részére pályázat alapján, fél évre 
elnyerhető, havonta folyósított juttatás. 
Kriszbacher Ildikó ösztöndíj
A PTE Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Prog-
ramjának célja, hogy elősegítse a hallgatókban 
rejlő tehetség kibontakozását, a legtehetsége-
sebb hallgatók egyetemi oktatóvá és kutatóvá 
válását. A program különlegessége, hogy tu-
tor-mentor rendszerben működik, így szorosabb 
felügyelet mellett végzik az abban részt vevő 
hallgatók kutatási tevékenységüket.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj
A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj a kiemelkedő ta-
nulmányi eredményű, tudományos diákköri munká-
ban, illetve szakmai téren kimagasló eredményeket 
elérő hallgatók részére pályázati úton adható ösztöndíj, 
amit az adott felsőoktatási intézmény előterjesztése 
alapján az oktatási és kulturális miniszter adományoz.
Új Nemzeti Kiválóság Program
Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) célja, 
hogy a felsőoktatásban résztvevők kutatói-alkotói 
kiválóságának támogatása révén ösztönözze az 
egyetemek tudományos teljesítményét, erősítse  
a kutatói utánpótlást, vonzóvá tegye a tudomá-
nyos életpályát, segítsen itthon és a pályán tartani 
a legkiválóbb oktatókat és kutatókat.

grafika: Buda Klaudia
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Az egyetem Ifjúság úti campusának A 130-as ter-
me mellett már számtalan alkalommal elsétáltam 
itt töltött éveim alatt, de eddig soha nem adódott 
alkalom, hogy betérjek a Támogató Szolgálat irodá-
jába. Így meglepetésként is ér a tágas tér, s rögtön 
az ajtóval szemben egy gyönyörű falfestmény fo-
gad, amelyet, mint később megtudom, az érintett 
hallgatók készítettek a munkatársak segítségével. 
Magdali Csaba, a szolgálat irodavezetője és karo-
kért felelős fogyatékosügyi koordinátora, valamint 
Balogh Máté, látássérült hallgató mesél a keletke-
zéséről is: azt mondják, igazi csapatmunka volt az 
irodát díszítő mű elkészítése, mindenki kivette be-
lőle a részét képességeihez mérten. Került rá egy 
kupakokból konstruált taktilis felület, ami a látássé-
rült hallgatókat jelképezi, s megjelenik rajta egy vi-
lágítótorony, egy falat lebontó fiú, a végtelen tenger 
egy kis hajóval – mind-mind olyan szimbólumok, 
melyek azt az üzenetet sugallják: mindenkinek itt 
a helye az egyetemünkön, még akkor is, ha valami-
lyen szempontból hátrányokkal indul!

A PTE Támogató Szolgálata 2005-ben alakult, az 
országban elsőként. Célja a fogyatékkal élő hallga-
tók önálló életvitelének, tanulmányainak segítése 
különböző szolgáltatásokkal, melyek közül Csaba 
kiemeli a szállító szolgálatot, ami által a regisztrált 
egyetemi polgárok ingyenesen kérhetnek szállí-
tást a campusra történő be- és hazajutáshoz, köz-
szolgáltatások eléréséhez, előre egyeztetett idő-
pont alapján már reggel hat órától egészen este 
tízig. „Azért is áll rendelkezésre ilyen széles idősáv-
ban ez a szolgáltatás, mert szeretnénk biztatni a 
hallgatókat, hogy menjenek színházba, előadá-
sokra, kocsmába, akárhova, hisz tudjuk, hogy az 
egyetemista élet nem csak az órák látogatásá-
ból áll!” Ezenkívül slágerszolgáltatásként említi 
a nyomtatást, az órai jegyzetek digitalizálását, a 
szükséges anyagok felolvasását. Segíteni tudnak 
általános tanulmányi ügyek intézésében, a könyv-
tárhasználatban, de ha arra van szükség, a Neptun 
kezelésében is. Lehetőség van fejlesztőfoglalko-
zásokat és mentálhigiénés tanácsadást igénybe 

is itt lógtam a többiekkel.” Máté elmondása szerint 
az első időszakban éjjel-nappal a Támogató Szolgá-
latnál volt, több segítséget kért tanulmányi feladata-
ival vagy épp szállítással kapcsolatban, aztán az idő 
előrehaladtával, az egyetemi életbe való aktívabb 
bekapcsolódása során ez csökkent.

„Ebben a segítő szerepben is próbáljuk mindig meg-
találni azt, hogy hogyan lesznek a támogatottjaink 
önállóak. Természetesen felnőttnek tekintjük őket, 
és bátorítjuk a fogyatékosságban érintett hallga-
tókat, hogy képviseljék saját érdekeiket” – mondja 
Csaba. Elmondásuk szerint valamennyi oktató segí-
tőkész az egyetemen, és minden speciális helyzetre 
tudnak megoldást találni, s ha esetleg nehézség 
merül fel az oktató-hallgató kommunikációban, a 
szolgálat munkatársai ennek elsimításában is ren-
delkezésre állnak. Ezenkívül rendezvényekkel, vá-
sárokkal, szakmához kötődő tartalmakkal igyekez-
nek a többi hallgatót is érzékenyíteni, és segíteni a 
fogyatékossággal élő hallgatók integrációját. Ehhez 
Máté hozzáteszi: „Úgy gondolom, hogy a jelenlé-
tünkkel már rögtön érzékenyítünk. Ha valamilyen 
szituációban feljön a fogyatékosságunk kérdése, 
az általában érdeklődést vált ki és beszélgetést 
indukál. Mindig azt szoktam mondani, hogy még 

egy hülyének hangzó kérdés is jobb annál, mint ha 
csak hülyén néznénk egymásra.” 

„Egyetemistának lenni nagyon jó! Senki ne hagy-
ja ki ezt a lehetőséget, legyen akár ép, akár sé-
rült, hiszen meg fogják kapni a segítséget, ha 
rászorulnak, nemcsak a Támogató Szolgálatnál, 
hanem az egyetem más szerveinél is. A PTE egy 
befogadó egyetem, és ez a gyakorlatban is meg-
valósul!” – Csaba így buzdít minden középiskolást 
és egyetemre készülő diákot, s egyúttal arra is kéri 
őket, hogy ha módjukban áll, már jóval a felvétel 
előtt keressék fel a Támogató Szolgálatot, hogy ők 
is időben felkészülhessenek a hallgató érkezésére.

Ha szeretnél kapcsolatba lépni a Támogató 
Szolgálattal, vagy egyéb információra van szük-
séged, keresd munkatársaikat az alábbi elérhe-
tőségek egyikén!

     Cím: 7624 Pécs, Ifjúság útja utca. 6. A ép.130.
     Telefonszám: +36 72/501-500/24014
     Holnap: https://tamogatoszolgalat.pte.hu

interjú: Novák Henrietta
fotó: György Panna

„A PTE egy befogadó egyetem, és 
ez a gyakorlatban is megvalósul!”
–Bemutatkozik a PTE Támogató Szolgálata

venni – a szolgálat igyekszik közel 100 regisztrált 
hallgatójának valamennyi nehézségén könnyíte-
ni. Annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő 
hallgatók idegennyelv-tanulását támogassák, ez-
által munkaerőpiaci esélyeiket növeljék, már évek 
óta fogadnak külföldi önkéntest, akinek fő feladata, 
hogy a szolgálatot szabadidős tevékenységek szer-
vezésében segítse, megismertesse az érdeklődő-
ket a saját kultúrájával. „Ezeket például az utolsó 
önkéntesünk születésnapjára tettük fel, és az már 
hagyománnyá vált, hogy addig fennmarad, amíg 
nem lesz a következő önkéntesnek születésnapja” 

– meséli Csaba a falra függesztett képekről. A Támo-
gató Szolgálat célkitűzése az is, hogy egy olyan te-
ret biztosítson, ahol a hallgatók közösséget alakít-
hatnak. Ezt saját szervezésű programokkal segítik, 
legyen szó kirándulásról, karácsonyi összejövetelről 
vagy érzékenyítő foglalkozás utáni csapatépítésről.

Balogh Máté 2013-ban érkezett a PTE-re, azóta már 
több szakon is tanult, és tanulmányai kezdetétől a 
Támogató Szolgálat közösségének aktív tagja. Arról, 
hogy hogyan találkozott ezzel a lehetőséggel, így 
mesélt: „Miután felvételt nyertem, egy e-mailben 
hívták fel a figyelmemet erre a szolgáltatásra, hi-
szen a jelentkezési folyamat során a pluszpontok 
igazolásánál látták, hogy fogyatékossággal élő 
hallgató vagyok. Elsőre éppenhogy nem dobtam 
a virtuális kukába a levelet, nehezen tudtam elkép-
zelni, hogy én segítséget kérjek, vagy egyáltalán azt, 
hogy milyen kihívásokkal kell majd szembenéznem 
ebben az új környezetben. Aztán az orientációs na-
pon részletesebben is felvázolták nekem, hogy mi-
lyen lehetőségeim lennének regisztrált hallgatóként, 
akkor jó volt azt érezni, hogy van segítség, és talán 
mégsem vagyok annyira elveszett. Eddigre ugyanis 
már éreztem, hogy nagyon meredek vállalás, hogy 
egy ekkora városban, egy ekkora egyetemen pró-
bálok meg önálló életet elkezdeni. Így egy bázissá 
vált számomra ez az iroda: reggel ide jöttem lerakni 
a kabátom, hétfőnként ide hoztam be a heti anya 
főzte ellátmányomat, ami mindig ott volt a hűtőben, 
órák között is ide jártam le, ha óráról lógtam, akkor 



Hol fogok lakni? 
– Semmi pánik! Várnak a PTE-s kolik
Az egyetemi élet kezdetekor az egyik kardinális kérdés a lakhatá-
sunk megoldása. Emlékszem még, mikor én voltam kis gólya, és 
200 kilométerről költöztem le Pécsre. Nem ismertem még a várost 
és a lakhatási lehetőségeket sem. Éppen ezért ebben a cikkben sze-
retném bemutatni a kollégiumokat, hogy könnyebb legyen a dön-
tés. A PTE összesen közel 3200 férőhellyel várja a hallgatókat, mely-
nek 95%-a új, a modern követelményeknek megfelelően felújított.
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1.      Boszorkány Kollégium

A kollégiumban blokkos rendszer van kialakítva, 
ami azt jelenti, hogy blokkonként 4 fő lakik együtt, 
szobánként 2-2 emberrel. A blokkokban közös vi-
zesblokk található, tehát 4 főre jut egy fürdő és 
WC. A konyhák szintenként helyezkednek el, eze-
ket a hallgatók közösen használhatják. A kollégi-
um tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető,  
a MIK (Műszaki és Informatikai Kar) az épület köz-
vetlen szomszédságában, a BTK-TTK (Bölcsészet- 
és Társadalomtudományi Kar, Természettudomá-
nyi Kar) pedig egy pár perces sétára található.

Kollégiumi díj: 
16.500 Ft / hó (állami ösztöndíjas) 
21.500 Ft / hó (önköltséges)

2.      Jakabhegyi Kollégium

A kollégium alapvetően két szárnyra osztható, egy 
délire és egy északira, amelyeket a központi lép-
csőház köt össze. A kollégiumban való közlekedést 
három lift teszi kényelmesebbé. A szobák szintén 
blokkos rendszerben vannak kialakítva, vagyis hat 
(szobánként 3-3) fő lakik együtt. A blokkokban 
található egy közös fürdő, WC, valamint konyha.  
A kollégiumban kifejezetten párok számára kiala-
kított 2 fős szobák is helyet kaptak, ezekhez nem 
minden esetben tartozik külön konyha, de ettől 
eltekintve a szobák felszereltsége megegyezik  
a hatfős blokkokéval. A szobákon túl a hallgatók 
számára elérhetőek tanulószobák, mosókonyha, 

büfé, illetve egy konditerem, mely igénybevételé-
hez a jakabhegyi kollégisták kedvezményt kapnak.

Kollégiumi díj: 
2x3 férőhely: 18.000 Ft / hó (állami ösztöndíjas) 
2 fős szoba férőhely: 20.000 Ft / hó (önköltséges)

3.      Szántó Kollégium

Az előbbiekhez hasonlóan ebben a kollégiumban 
is blokkos rendszer kialakításával 2×2 fős lakóegy-
ségeket hoztak létre. Blokkonként konyha, fürdő és 
WC áll rendelkezésre a hallgatók számára. Minden 
emeleten megtalálhatóak a már említett páros szo-
bák., ezenkívül tanulószobák, mosókonyha és egy sü-
tőszoba is. Több buszmegálló is található a kollégium 
környékén, így a BTK-TTK (Bölcsészet- és Társada-
lomtudományi Kar, Természettudományi Kar), ÁOK 
(Általános Orvostudományi Kar) és ETK (Egészségtu-
dományi Kar) épületei pár perc alatt elérhetőek.

Kollégiumi díj: 
20.000 Ft / hó (állami ösztöndíjas) 
25.000 Ft / hó (önköltséges)

4.      Szalay László Kollégium

A kollégium a Tudásközpont és a Kodály Központ 
között található. A már ismerős blokkos rendszer ki-
alakításával hatfős lakóegységek (szobánként 3-3 fő) 
állnak a hallgatók rendelkezésére. A blokkokon belül 
étkező, konyha, fürdő és WC is található. A kollégium 
tömegközlekedéssel nagyon jól megközelíthető. Az 

ÁJK (Állam- és Jogtudományi Kar), a KTK (Közgazda-
ságtudományi Kar), valamint az MK (Művészeti Kar) 
pár perc sétára van a kollégiumtól. Emellett a BTK 
egyik, Zsolnay-negyedben található szakjának (kom-
munikáció- és médiatudomány) hallgatói is előszere-
tettel választják a Szalay Kollégiumot.

Kollégiumi díj: 
18.000 Ft / hó (állami ösztöndíjas) 
23.000 Ft / hó (önköltséges)

5.      Laterum Kollégium

Ebben a kollégiumban a hallgatók háromágyas szo-
bákban kerülnek elhelyezésre, szobánként vizesb-
lokk, vagyis egy fürdő, illetve WC található. A kony-
ha szintenként érhető el, amelyet közösen tudnak 
igénybe venni az itt lakók. A közelben található több 
bevásárlóközpont, konditerem, illetve tömegközle-
kedéssel az egyetemi karok épületei is könnyen és 
gyorsan megközelíthetők.

Kollégiumi díj: 
15.000 Ft / hó (állami ösztöndíjas) 
20.000 Ft / hó (önköltséges)

6.      Balassa János Kollégium

A kollégium felújítása az idei évben fejeződik be, 
így a következő tanévtől már teljes befogadóké-
pességével várja a hallgatókat. Az épületben egy- 
és kétfős, modern bútorzatú szobák találhatóak, 
az ott lakók részére biztosítva van ágy, íróasztal 
székkel, szekrények, hűtő, illetve kézmosó. Emele-

tenként konyha, fürdő, mosdó, valamint közössé-
gi terek állnak rendelkezésre. A lakószobákon túl  
a tanulószobák lehetőséget biztosítanak a zavar-
talan felkészülésre, különösen a vizsgaidőszak 
során. A közelben található számos bevásárló-
központ, konditerem, tömegközlekedéssel pedig  
a belváros is könnyen és gyorsan megközelíthető.

Kollégiumi díj: 
1 fős szoba: 16.500 Ft / hó  (állami ösztöndíjas) 
2 fős szoba: 13.500 Ft / hó (önköltséges)

A pécsi kollégiumok többségében akadálymente-
sített szobák is rendelkezésre állnak.
A Kaposvári, Szombathelyi, Zalaegerszegi és Szek-
szárdi Képzési Központokba felvételt nyert hallga-
tók számára is biztosítva van a kollégiumi lakhatás 
lehetősége.
A kollégiumban élő, szociálisan rászoruló hallga-
tóknak lehetőségük van arra is, hogy az Esély-
egyenlőségi Pályázat keretein belül a kollégiumi 
díjukat az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
részben vagy teljesen átvállalja. A kollégiumi fé-
rőhelyet a felvételi döntést követően, augusztus-
ban kell a hallgatóknak megpályázniuk. A felvételi 
eljárás során figyelembe veszik a hallgató tanul-
mányi eredményét (felvételi pontszámát), illetve  
a szociális helyzetét is. 

 cikk: Németh Anna
 fotók: Nagy Bence
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Az egyetemi Karok bemutatása
Közeleg a felvételi időszaka, és azon gondolkoztok, melyik felsőok-
tatási intézményeket jelöljétek meg? Esetleg a PTE is a lehetséges 
jelöltek között van? Íme, egy rövid összefoglaló Magyarország leg-
régebbi egyetemének 10 karáról, mely a felvételivel kapcsolatos 
kérdéseiteket és döntéseiteket illetően segítségül szolgálhat.

Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK)
 A klasszikus jogi pályák iránt érdeklődők számára 
széles körű lehetőséget biztosítanak az itteni kép-
zések, melyeket a magas színvonalú oktatói-hall-
gatói munka jellemzi. Ezt bizonyítja az is, hogy  
a HVG Diploma 2023 című különszámában a 
pécsi jogászképzés az előkelő harmadik helyet 
foglalja el az ország legjobb képzőhelyei között.  
A képzések három fő kategóriába sorolhatók: osz-
tatlan jogászképzés, jogi felsőoktatási szakképzés, 
igazságügyi igazgatási alapszak.  

Általános Orvostudományi Kar (ÁOK)
Az orvostudomány iránt érdeklődők számára 
széles körű lehetőséget biztosítanak az itt futó 
képzések, amelyeken 67 országból közel 3500 
bel- és külföldi hallgató folytatja tanulmányait.  
A kar nagy erénye, hogy emelt szintű érettségi fel-
készítőkkel (biológia, fizika, kémia) igyekszik elő-
segíteni a felvételi előtt álló középiskolás diákokat. 
A képzések nappali tagozaton folynak. Itt három 
képzési forma közül választhattok: általános orvos, 
fogorvos, valamint biotechnológus. 

Bölcsészet-és Társadalomtudományi 
Kar (BTK)
A BTK a humántudományok elsajátításának leg-
sokoldalúbb helyszíne. Az osztatlan tanárképzés 
mellett számos alapképzésben vehettek részt: 
pszichológia, politológia, szociológia, anglisztika, 
romanisztika. Olyan dolgokról tanulhattok itt (tár-
sadalom, politika, kultúra stb.), melyek a minden-
napjaink alapvető részét képezik, ezzel egyidőben 
növelik a szociális érzékenységet, valamint fejlesz-
tik a kritikus gondolkodást, ezek a képességek 
pedig a munkaerőpiacon is jól kamatoztathatók. 
Nem meglepő, hogy karunk jelszava is az, hogy  
,,a jövő embere a bölcsész”.

Egészségtudományi Kar (ETK)
Az ETK immár 22 éve várja az érdeklődőket. Az ok-
tatás nemcsak Pécsett, hanem Kaposváron, Szom-
bathelyen és Zalaegerszegen is zajlik, mely egyben a 
helyi oktatókórházakkal és szociális intézményekkel 
való hatékony együttműködést is jelenti. Az egész-
ségtudomány területein belül ápolás és betegellátás 
alapszakkal ápolóként, gyógytornászként vagy men-
tőtisztként, míg az egészségügyi gondozás és pre-
venció nevű alapszakon népegészségügyi ellenőr-
ként helyezkedhettek el az oklevélszerzést követően.

Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)
A régebben az ÁOK részeként működő GYTK 2016. 
január 1. óta különálló, gyógyszerészdiplomát adó 
egyetemi kar a dél-dunántúli régióban. A kar né-
hány éve magyar és angol nyelven is biztosítja a 
diplomaszerzéshez szükséges szakmai felkészítést. 

Kultúratudományi, Pedagógusképző 
és Vidékfejlesztési Kar (KPVK)
A KPVK az országon belül két városban, Pécsett, 
valamint Szekszárdon biztosít képzési lehetőséget.  
A kar többek közt olyan pedagógiai alapképzéseket 
kínál minőségi szakképesítéssel egybekötve, mint  
a csecsemő- és kisgyermeknevelő vagy a tanító szak. 
Ezenfelül kultúratudományi és vidékfejlesztési isme-
reteket gazdagító alapképzések egész garmadája 
várja a leendő hallgatókat. Például elvégezhettek 
egy gyártásvezetőasszisztens-képzést, lehettek sző-
lész-borászok vagy vidékfejlesztési agrármérnökök. 

Közgazdaságtudományi Kar (KTK)
Az ország első vidéki közgazdaságtudományi ka-
raként ismert KTK immár 50 éve várja az embe-
ri erőforrások, a gazdálkodás és menedzsment,  
a turizmus és vendéglátás vagy a kereskedelem és 
marketing alapképzés iránt érdeklődő hallgatókat. 

Műszaki és Informatikai Kar (MIK)
A hazai felsőoktatás egyik legsokoldalúbb intéz-
ményeként számontartott műszaki, valamint mű-
vészeti és informatikai tudományágakat is lefedő 
MIK alapképzései számos lehetőséget tartogat-
nak a felvételi előtt álló középiskolások számára 
is. Itt összesen nyolc alapképzés közül válogathat-
tok (építészmérnök, építőmérnök, gépészmérnök, 
környezetmérnök, villamosmérnök, informatika, 
építőművészet és ipari formatervező). 

Művészeti Kar (MK)
Az ország egyetlen felsőfokú zenei, képzőművé-
szeti, alkalmazott, illetve médiaművészeti kép-
zést integráltan folytató intézményeként mű-
ködő pécsi MK a sokszínű művészképzés hazai 
fellegvára immár 26 éve. A régió kulturális életét 
nagyban meghatározó kar következő képzései 
közül választhattok: festőművész, szobrászmű-
vész, zeneművész, tárgyalkotás. 

Természettudományi Kar (TTK)
A bölcsészkarral közös campuson található TTK le-
hetőséget nyújt a klasszikus természettudományok 
(biológia, kémia, fizika, földrajz), az informatikai és  
a sporttudományi képzések iránt érdeklődők szá-
mára. Az alapképzések elvégzésével lehettek edzők, 
informatikusok vagy programtervezők. Részt ve-
hettek továbbá osztatlan tanárképzésben: mindkét 
szakpárotok lehet természettudományos, de dönt-
hettek fele-fele arányban is. Így az egyik szakotok le-
het TTK-s, például testnevelés, a másik pedig BTK-s, 
például angol. A közelmúlt újításaként nemrég el-
indult az ún. Z szak, mellyel környezettantanár vég-
zettséggel hagyhatjátok el az egyetem falait. 

(Figyelem, a listában szereplő képzésekről szóló 
információk nem teljes körűek, pusztán irányadó 
jelleggel bírnak. További információkért látogas-
satok el az adott kar honlapjára!)

cikk: Tillmann Virág
grafika: Munkácsi Zsófia
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PTE-s sportcsillagok
A mozgásnak rengeteg előnye van: kikapcsol, segít levezetni  
a stresszt, fitten és egészségesen tart. Ez a hobbiszint. De mi a hely-
zet akkor, ha az ember ennél többre vágyik? És ha emellett még 
tanulni is szeretne? Ebben a cikkben olyan sportolókat szeretnék 
megismertetni veletek, akik a Pécsi Tudományegyetem hallgatói 
közül kerülnek ki, és ragyogó eredményeket érnek el.

Szabó Eszter Noémi a Pécsi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Karán tanul. Ha egy társa-
ságban elhangzik az a kifejezés, hogy női testépítő, 
akkor az emberek zömének kikerekedik a szeme, 
és előtörnek belőlük a legkülönfélébb sztereotípi-
ák. Ezek hangoztatása közben gyakran elfelejtő-
dik, hogy ez a sport mennyire kemény, és milyen 
áldozatokat követel az ember lányától, ha tényleg 
komolyan gondolja. Szabó Eszter Noémi komolyan 
is gondolja, olyannyira, hogy 2019-ben részt vett  
a Budapest Kongresszusi Központban megrende-
zett Superbody testépítőversenyen, ahol az előke-
lő harmadik helyezést szerezte meg. Ezt követte a 
Hamburgban megrendezésre került NAC-világbaj-
nokság, ahol ugyan dobogót nem szerzett, de hete-
dik helyezettként így is fantasztikus eredményt ért el.

Konkoly Zsófia kétszeres világ- és háromszo-
ros Európa-bajnok magyar paralimpiai úszó, aki  
a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társa-
dalomtudományi Karát erősíti. Fiatal kora ellenére 
több ragyogó eredményt is a magáénak tudhat. 

2016-ban a funchali paraúszó Európa-bajnoksá-
gon 4x100 méteres gyorson, 400 méteres gyor-
son és 100 méteres hátúszáson egyaránt sikerült 
megszereznie a harmadik helyet, ahogy a Rio de 
Janeiróban rendezett paralimpián, 100 méteres 
pillangóúszásban is. 2021-ben is parádésan teljesí-
tett Madeirában, a paraúszó Európa-bajnokságon, 
ahol 200 méter vegyesen, 100 méter pillangón és 
400 méter gyorson is első helyezést ért el. A 2021-
es tokiói paralimpián 100 méteres pillangóúszás-
ban első helyezett lett, 400 méter gyorson és 200 
méter vegyesen pedig ezüstérmet zsebelt be. Leg-
utóbb ismét Madeirán, a paraúszó világbajnoksá-
gon sikerült dobogóra állnia, 100 méter pillangón 
lett első helyezett és 400 méter gyorson második.

Benkő Bálint erőemelő és testépítő, a Pécsi Tudo-
mányegyetem Természettudományi Karán végzi 
tanulmányait, de a közösségi média különböző 
platformjain is belefuthatsz, hiszen elérhető Instag-
ramon és TikTokon is, ahol természetesen fő fókusz-
ban a sport és az egészséges életmód áll. Bálint be-
szél többek között arról, mi a teendő, ha valaki sport 
közben lesérül, miért hasznos meditálni, hogyan 
lehet ésszel edzeni, valamint hogy miért jó a saját 
testsúlyos edzés. Emellett egy vállalkozása is van, 
mely egy online szolgáltatás. Ennek keretein belül is 
szintén edzéssel és táplálkozással foglalkozik, illetve 
mindezek mellett célja a közösségépítés is. 

Iván Bence Márk paraúszó, a Pécsi Tudomány-
egyetem Természettudományi Karának Sport és 
Parasport ösztöndíjas hallgatója. Kosárlabdázóként 
kezdte, aztán idővel az úszásnál kötött ki. Legutóbb  
a Dancing With The Stars című műsorban láthattátok 
őt, ahol az egyik legjobb produkcióját többedmagá-
val adta elő a The Greatest Showmanben felcsendü-
lő This Is Me című dalra. Az első komolyabb úszással 
kapcsolatos megmérettetése 2017-ben volt a paraú-
szó világbajnokságon Mexikóvárosban, ahol hatodik 
helyen végzett mellúszásban. Ezt követte 2018-ban  
a dublini paraúszó Európa-bajnokság, ahol 50 méte-
res pillangón bronzérmes, 200 méter vegyesen pedig 
ezüstérmes lett. Legközelebb 2021-ben sikerült ismét 
dobogóra állnia Madeirán, ahol 200 méter vegyesen 
és 100 méter mellúszáson egyaránt harmadik helye-
zett lett. A tokiói paralimpián 2021-ben ugyan nem 
került be az első háromba, de a 200 méter vegyesen 
elért kilencedik helyezés is bravúros eredménynek 
számít, ugyanúgy, ahogy idén a madeirai paraúszó 
világbajnokságon megszerzett ötödik (200 méter ve-
gyes) és nyolcadik (100 méter mell) hely is.

Cirjenics Miklós, aki az Atomerőmű Sportegyesüle-
tet erősíti cselgáncsban, a Pécsi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karán folytatja tanulmánya-
it, miután 2019-ben a Természettudományi Karon 
diplomázott. PTE Sport és Parasport, illetve Magyar 
Sportcsillagok ösztöndíjas hallgató, valamint a Pécsi 
Tudományegyetem örökös tehetségkövete. A 2013-
as Universiadén (ez egy egyetemi sportolók számára 
rendezett nemzetközi sportesemény – a szerk.) egyé-
niben kiesett, viszont csapatban harmadik helyezést 
ért el. 2020-ban a tokiói olimpián állt ki a világbajnoki 
ezüst- és bronzéremmel egyaránt rendelkező orosz 
Niyaz Ilyasovval, és bár sajnos kikapott, ezzel a teljesít-
ménnyel így is a legjobb tizenhat között végzett. Ko-
rábbi magyar bajnokságokon viszont több bronz- és 
aranyérmet is bezsebelt.

cikk: Mammel Diána
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Bizonytalan vagy, hogyan tovább? 
Ők segítenek – Interjú a PTE Karrier 
Iroda vezetőjével, Héra-Tóth Andreával

Végzős középiskolásként van, hogy szinte lehetetlennek tűnik eldön-
teni, mivel is akarunk foglalkozni a jövőben, mit szeretnénk tanul-
ni, vagy milyen szakma illik hozzánk. Pontosan tudja ezt Héra-Tóth 
Andrea is, aki 2019 óta vezeti a PTE Karrier Irodát, de ő is sokáig ke-
reste karrierútját: eredetileg matematika-testnevelés szakos tanár, 
de végzett marketinges, emberi-erőforrás - tanácsadó, jelenleg pedig 
leginkább coachingok, tréningek vezetésével foglalkozik, miközben 
továbbra is folyamatosan tanul. Andreával a Karrier Iroda műkö-
déséről, és a hallgatóknak nyújtott szolgáltatásairól beszélgettünk.
Elmondanád, kérlek, mi a PTE Karrier Iroda, és 
mivel foglalkozik?
Az Iroda több mint 20 éve létezik, és az eltelt idő-
szak alatt nevet is váltott. Először Központi Hallga-
tói Szolgáltatói Iroda néven, klasszikus szolgáltatói 
irodaként funkcionált, de a fénymásolás, nyomtatás 
mellett kezdettől fogva jelen volt a pszichológiai és 
minden egyéb, a hallgatói életutat segítő tanács-
adás is. A Karrier Iroda nevet 2015 óta viseli, és ahogy 
változtak az idők, úgy változott az iroda és az általa 
nyújtott szolgáltatások is. Én 2018-ban kerültem elő-
ször coachként és trénerként az akkor már elsősor-
ban hallgatói életutat segítő szervezethez, ami kép-
zett szakemberek közreműködésével támogatja a 
hallgatók karriertervezését, illetve már a középisko-
lás diákokat is a tudatosabb pályaválasztásban.
Kik számára tudtok programokat kínálni?
Nagyon széles körben, a leendő, a jelenlegi és a vég-
zett hallgatóink számára is nyújtjuk a szolgáltatá-
sainkat. Megkereshetnek minket azok is, akik még 
nem tudták eldönteni, hogy hol és milyen szakon 
tanuljanak tovább. Az elsőévesek, amikor bejönnek 
az egyetemre, akkor egy gólyatréninggel fogadjuk 
őket, ahol már egy jó kis közösség tud formálódni, 
és ezen a beilleszkedést is segítő programon szá-
mos hasznos információt is kapnak az egyetemi 
léthez. A hallgatóinknak különböző tanácsadáso-
kat, tréningeket (például időtervezés, prezentációs 
technikák, rezilienciatréning stb.) kínálunk, valamint 
kreditált kurzusokat is tartunk, amelyek szintén a 

karriertervezést és a tanulást segítik. A munkaerő-
piaci szereplők igényeit figyelembe véve segítjük a 
végzős hallgatóinkat felkészülni a munka világára, 
és ahogy említettem, az alumnirendszerünkön ke-
resztül az alumni tagok, illetve a PTE munkatársai 
számára is kínálunk programokat. 
Említetted a gólyatréninget, ez pontosan mit 
takar?
A „beléPTEtő” gólyatréning augusztusban, a gólya-
tábor után, kortárs csoportvezetőkkel zajlik, több-
nyire az orientációs napokon. Kis csoportokban, 

tréningmódszertannal, játékos formában igyek-
szünk átadni minél több hasznos tudást. A közép-
iskola kötöttebb rendje után itt, az egyetemen a 
hallgatóknak maguknak kell beosztaniuk az ide-
jük nagy részét, fel kell venniük a kurzusaikat, ami 
mind kihívásokkal jár, és ez a nagyobb szabadság 
néha elveszettséget is okozhat. A gólyatréningen 
igyekszünk segíteni abban, hogyan osszák be jól 
az idejüket, honnan szerezzenek információt, ho-
gyan kapcsolódjanak másokhoz, végül pedig egy 
jó kis csapatépítő gyakorlattal zárunk. Sok pozitív 
visszajelzést kapunk, hiszen ez egy játékos, jó han-
gulatban eltöltött, ugyanakkor hasznos informáci-
ókkal teli három óra kortárs csoportvezetőkkel.
Ezenkívül melyek a legfontosabb programok  
a gólyák számára?
Nagyon sok gólyával találkozunk már rögtön az 
első félévben tanácsadásokon, programokon, illet-
ve a meghirdetett campuskredit kurzusaink is igen 
hasznosak számukra. Kiemelném a tanulásmód-
szertan kurzust, ami a tanulásban jelentős segítség, 
illetve az Önismerettől a jövőképig kurzust, ami na-
gyon jól megalapozza azt, hogy ki vagyok, és merre 
tartok. A Közgazdaságtudományi Karon kifejezet-
ten az elsőévesek számára hirdetnek egy Karrier és 
munkaerőpiac című kurzust, amelyben a Karrier 
Iroda is részt vesz tanulásmódszertan-, időtervezés- 
és rezilienciatréningekkel. A tanév folyamán több 
érdekes programot, előadást kínálunk, ahol talál-
kozhatnak a hallgatók sikeres alumnikkal vagy ne-
ves szakemberekkel. Az előadásokhoz pedig gyak-
ran kapcsolunk tréningeket, workshopokat, ahol az 

elhangzottak mentén tovább lehet dolgozni a saját 
fejlődésen is. Ezenkívül lehet jelentkezni a különbö-
ző tanácsadásainkra, például mentálhigiéné, grafo-
lógia, életpályatervezés, énmárkaépítés, önéletrajzí-
rás, karriertervezés, karriercoaching témában.
Ha van olyan, aki bizonytalan abban, milyen szak-
ra jelentkezzen, hogyan tudtok neki segíteni?
Pályaorientációs és grafológiai tanácsadásokra, 
karriertesztre lehet jelentkezni hozzánk a honla-
punkon keresztül, de megtalálhatnak bennünket 
a nyílt napokon, a középiskolai kitelepüléseken, il-
letve az Educatio kiállításon is. A tanácsadókkal tör-
ténő beszélgetések nagyon sokat segítenek abban, 
hogy a pályaválasztók kicsit tisztábban lássák ma-
gukat, és alapot nyújt ahhoz, hogy merre tovább. 
Emellett hallgatókat készítettünk fel pályaorien-
tációs csoportok vezetésére, akikkel a középiskolai 
pályaválasztási napokon lehet találkozni. 
Ha hozzátok fordulnának, hol találnak meg tite-
ket a hallgatók?
Érdemes követni a weboldalunkat (ptekarrie-
riroda.hu), ami januártól megújul, és karrieriroda.
pte.hu címen lesz elérhető, itt lehet regisztrálni 
is a programokra. De ezenkívül van Facebook-, 
Instagram- és TikTok-oldalunk is – ezeken mind 
kommunikáljuk az eseményeket, a lehetősége-
ket, és különböző kihívásokat is szoktunk indítani 
a nyugalmasabb időszakokban. A karokon is van-
nak kollégáink, akikhez a hallgatók közvetlenül 
fordulhatnak, az elérhetőségük a weboldalunkon 
megtalálható. A Rektori Kabinetben pedig szemé-
lyesen is megkereshetnek minket. 

 

 interjú: Varga Tímea
 fotók: Magosi Máté



Social media kisokos a PTE-hez
A Pécsi Tudományegyetem sokrétű tartalommal van jelen a közös-
ségi média  platformjain. A következőkben pontokba gyűjtve olvas-
hatók az egyetem elérhetőségei az egyes felületeken.
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Facebook
A Pécsi Tudományegyetem hivatalos Face-
book-oldalán megtalálhatóak a legfontosabb,  to-
vábbtanulással kapcsolatos tájékoztatók – többek 
között a nyílt napok vagy az Irány a PTE! Kultúr-
feszt programja –, az aktuális hírek, események, 
nyereményjátékok és egyéb, a várossal, valamint 
az egyetemmel kapcsolatos érdekességek.
Facebook: @PTE1367/Pécsi Tudományegyetem
Az egyetem hivatalos angol nyelvű Facebook-ol-
dala a University of Pécs. 
Facebook: University of Pécs
A külföldi és leendő külföldi hallgatók a Study In 
Pécs, Hungary oldalon kaphatnak hasznos infor-
mációkat a nemzetközi képzési programokról és 
a pécsi diákéletről. 
Facebook: @study.in.pecs.hungary/
Study in Pécs, Hungary
Az egy félévre érkező hallgatók pedig a Study Ab-
road in Pécs, Hungary oldalon tájékozódhatnak.
Facebook: Study Abroad in Pécs, Hungary

Instagram: @pte1367
A PTE hivatalos Instagram-oldalán fényképeken 
és videókon keresztül lehet betekinteni az egye-
tem mindennapjaiba. 

YouTube: PTE1367
Az egyetem hivatalos YouTube-csatornája is bővel-
kedik a tartalmakban. Ide kerülnek fel többek között 
egyes konferenciák és előadások felvételei, valamint 
rövid videók aktuális eseményekről, történésekről, 
hallgatói élményekről és sok egyéb másról. 

A Pécsi Tudományegyetem 
a közösségi médiában

Az EHÖK a Pécsi Tudományegyetem hallgatóinak 
érdekképviseletével foglalkozó szervezet, amely 
a kari részönkormányzatokkal és az egyetemi 
vezetéssel együttműködve végzi tevékenységét. 

Az Egyetemi Hallgatói Önkor-
mányzat a közösségi médiában

Feladataik közé tartoznak többek között az ösz-
töndíjakkal, pályázatokkal, valamint a kollégiumi 
elhelyezéssel kapcsolatos eljárások. Az ezekkel 
kapcsolatos tudnivalók elérhetők a honlapjukon. 
A Facebookon például az általuk vagy együtt-
működésükben szervezett eseményeket hirdetik 
meg, további naprakész információkért pedig az 
Instagram-oldalukra is érdemes ellátogatni.
Honlap: www.pteehok.hu 
Facebook: PTE EHÖK 
Instagram: @pteehok 

Az EHÖK magazinja a PTE EHÖK 1367 Magazin, 
amelyet az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
megbízásából ad ki a PTE Hallgatói Szolgáltatá-
si Központ. A magazin megújult honlappal várja  
a hallgatókat és az érdeklődőket, ahol 5 főrovatban, 
valamint angol nyelven is jelennek meg cikkek.
Honlap: www.1367.hu
Facebook: @1367magazin/PTE 1367 Magazin
Instagram: @1367_magazin

A tíz karon zajló tudományos diákéletbe a karok 
részönkormányzatainak oldalain keresztül lehet 
betekintést nyerni.

Állam- és Jogtudományi Kar
Facebook: PTE ÁJK HÖT
Instagram: @pteajkhot

Általános Orvostudományi Kar
Facebook: PTE ÁOK HÖK – UPMS Student Council
Instagram: @pteaokhok

Bölcsészet- és Társadalom-
tudományi Kar
Facebook: pécsibölcsész
Instagram: @pecsibolcsesz

Egészségtudományi Kar
Facebook: PTE ETK HÖK
Instagram: @pteetkhok

A PTE egyes karainak elérhető-
sége a közösségi médiában

Gyógyszerésztudományi Kar
Facebook: PTE GYTK HÖK – Faculty 
of Pharmacy Student Council
Instagram: @ptegytkhok

Közgazdaságtudományi Kar
Facebook: PTE KTK HÖT
Instagram: @ptektkhot

Kultúratudományi, Pedagógusképző 
és Vidékfejlesztési Kar
Facebook: PTE KPVK HÖK
Instagram: @ptekpvkhok

Műszaki és Informatikai Kar
Facebook: PTE MIK HÖK
Instagram: @ptemikhok

Művészeti Kar
Facebook: PTE MK HÖK
Instagram: @ptemkhok

Természettudományi Kar
Facebook: PTE TTK HÖK
Instagram: @ptettkhok

Ezenfelül a karok hivatalos közösségimédia-plat-
formjai a következők:

Állam- és Jogtudományi Kar
Facebook: Pécsi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar
Instagram: @pteajk 

Általános Orvostudományi Kar
Facebook: PTE ÁOK – Általános 
Orvostudományi Kar
Instagram: @pecsiorvosi 
YouTube: PTE ÁOK 

Bölcsészet- és Társadalom-
tudományi Kar
Facebook: PTE BTK
YouTube: PTEBTK

Egészségtudományi Kar
Facebook: Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Kar
Instagram: @pte_etk
YouTube: pte etk 

Gyógyszerésztudományi Kar
Facebook: PTE Gyógyszerésztudományi Kar
Instagram: @ptegytk
YouTube: PTE Gyógyszerésztudományi Kar 

Közgazdaságtudományi Kar
Facebook: Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi Kar
Instagram: @pecsikozgaz 
YouTube: PecsiKozgazOFFICIAL 
TikTok: @pecsikozgaz

Kultúratudományi, Pedagógusképző 
és Vidékfejlesztési Kar
Facebook: PTE Kultúratudományi, Pedagógus-
képző és Vidékfejlesztési Kar – PTE KPVK
Instagram: @pte_kpvk 

Műszaki és Informatikai Kar
Facebook: PTE Műszaki és Informatikai Kar
Instagram: @pte_mik 
YouTube: PTE Műszaki és Informatikai Kar / UP FEIT

Művészeti Kar
Facebook: Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar
YouTube: PTE MK 

Természettudományi Kar
Facebook: PTE Természettudományi Kar
Instagram: @ptettk 
YouTube: PTE Természettudományi Kar

Kövessétek a PTE-t a közösségi médiában, hogy 
ne maradjatok le az egyetem életéről!

cikk: Poszpisch Nóra
grafika: Kiss Henrietta



A porcelánoktól a város tengeréig 
– Pécsi látványosságok egy helyen 
Mediterrán hangulat, fejedelmi panoráma, kulturális sokszínűség 
– igen, ez mind igaz Magyarország ötödik legnagyobb városá-
ra, Pécsre. Az idelátogatóknak sebesen kell kapkodniuk a fejüket, 
hogy minden lényeges nevezetességet megpillantsanak: templo-
mok, múzeumok, szobrok tarkítják a látképet, a legeldugottabb-
nak tűnő épületeknek is jelentősége van. Hogy ne szédüljetek el 
a pezsgő város adta tengernyi különlegesség közepette, elhoztuk 
azokat az ikonikus, helyi látnivalókat, amelyek kihagyhatatlan ré-
szét képezik az idelátogatásnak. Pécsiségre fel! 
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PTE Botanikus Kert

Mivel mással is kezdhetnénk a listát, mint a Pécsi Tu-
dományegyetemhez tartozó, számtalan kincset rejtő 
Botanikus Kerttel. Pécsen alapították meg az ország 
első egyetemét 1367-ben, Nagy Lajos király uralko-
dása idején, a jelenlegi intézményben pedig már tíz 
karon folyik az oktatás. A Botanikus Kert – amelyet 
1989-ben megyei természetvédelmi területté nyil-
vánítottak – több mint nyolcezerféle növénynek ad 
otthont szabadföldön és üvegházban. Az Ifjúság úti 
campus területén található kertben dísznövény-ki-
állítást és -vásárt is rendeznek amellett, hogy a hely 
lehetőséget ad a kikapcsolódásra, a meditálásra és 
egy kellemes időtöltésre a szabadban. 

Zsolnay Kulturális Negyed 

Hogyha egy kis kulturálódásra vetemednétek, fi-
gyelmetekbe ajánljuk a 2010-ben létrehozott Zsol-
nay Kulturális Negyedet. Ebben az évben a város 
ugyanis Európa kulturális fővárosa lett, és ennek 
apropóján felújították a híres Zsolnay kerámiagyár 
területét. A porcelánkészítés nagymestereinek 
számító Zsolnay család itt élt és alkotott, munkás-
ságuk előtt számtalan állandó kiállítással tiszte-
legnek. A létesítmény területén működik a Bóbita 
Bábszínház és a Planetárium is, az m21 Galéria és 
az E78 koncertterem pedig a kortárs művészet 
kedvelőinek rendez eseményeket. Hangulatos sé-
tányok, gazdag szín- és formavilág kíséri az itt sé-

tálókat, megsúgjuk, éppen ezért tökéletes fotózá-
si helyszín is. Ha már szóba kerültek a programok 
is, tegyünk említést a Zsolnay Fényfesztiválról is, 
amely minden nyáron beragyogja az egész várost. 
Négy napon keresztül különlegesebbnél különle-
gesebb fényinstallációkat láthattok, amiket kon-
certek és más programok kísérnek. 

Flóra pihenő 

Több pontból is pazar kilátás nyílik a városra, illetve  
a Mecsekre is, utóbbi megcsodálására tökéletes 
lehet a hegyperemre épült Flóra pihenő. A Dö-
mörkaputól induló ösvényen keresztül juthatunk 
el a Pécs hintájaként is emlegetett helyhez. Utunk 
során padokon és tűzrakóhelyek mellett is lete-
lepedhetünk. A rövid sétánk után pedig megpil-
lanthatjuk magát a pihenőt és a hosszú fahintát, 
amelyben libegve – megjegyezzük, biztonságo-
san – gyönyörködhetünk a tájban, akár egy úti-
társsal osztozva az élményen. Az ösvényig tartó út 
autóval és tömegközlekedéssel is megközelíthető, 
így nem kell a belvárostól lábmeghajtást igénybe 
vennetek, elég csak a pihenő körüli, piknikezésre 
alkalmas területen barangolni. 

Orfűi-tó

Nem kell messzire menni a várostól, hogy a pécsiek 
„tengerébe” lógathassuk a lábunkat, és megszáll-
junk az egyik part menti nyaralóban. Orfű csupán ti-
zenhét kilométerre fekszik Pécstől, és további prog-
ramokkal, látnivalókkal tarkítja az amúgy is színes 
dél-dunántúli palettát. A nyári szezonban egysze-
rűen nincs megállás a környéken, pörög a turizmus, 
a tó minden egyes négyzetmétere fürdőzőkkel van 
tele, a strand melletti büfék pedig pazar ízekkel szol-
gálnak délidőben. A víz nemcsak az úszóknak ked-
vez, hanem a vízi sportok kedvelőinek is. Lehet sár-
kányhajózni, kajakozni vagy a kiépített bicikliúton 
tekerni a tó körül. Ha Orfű, akkor a helybélieknek 
ez a név egyet jelent a Fishing on Orfű fesztivállal, 
amely minden évben több napon keresztül szóra-
koztat különböző stílusú koncertekkel. 

Vasarely Múzeum 
és Csontváry Múzeum 

Volt itt pihenés, volt itt szórakozás, térjünk vissza 
egy kicsit a művelődéshez. Victor Vasarely – szü-
letési nevén Vásárhelyi Győző – 1966-ban született 

Pécsen, de életének nagy részét Franciaország-
ban töltötte, itt alapított családot, és egyengette 
festői karrierjét. A 20. századi magyar művészet-
történet egyik legjelentősebb alkotójává nőtte 
ki magát, repertoárjában találhatunk korai rek-
lámgrafikákat, absztrakt geometrikus műveket 
és nagy méretű textilképeket egyaránt. Ezeket  
a különlegességeket mind megtaláljuk a Kápta-
lan utcai Vasarely Múzeumban, ahol felesége és 
fia művei is megtekinthetők. 
A másik említésre méltó kiállítóterem Csontváry 
Kosztka Tivadar munkásságát foglalja össze. Elég 
csak annyit mondanunk, hogy A magányos céd-
rus, vagy Az öreg halász, szemünk előtt rögtön 
megjelenik a két, rendkívüli jelentőséggel bíró 
Csontváry-festmény. A pécsi székesegyház köze-
lében található múzeumban megelevenedik előt-
tünk az egész Csontváry-életmű.

Széchenyi tér 

Mivel mással is zárhatnánk a listát, mint az ikoni-
kus, kihagyhatatlan Széchenyi térrel. A város köz-
pontjában található csomóponton mindig nagy 
az élet, emberek jönnek-mennek, beszélgetnek, 
áthaladnak, fényképeznek, vagy egyszerűen csak 
élvezik a pécsi mindennapok hangulatát. Itt talál-
ható a török korból származó dzsámi, a Szenthá-
romság-szobor és a hűsítőt biztosító Zsolnay-kút. 
Innen nyílik a Király utca, amely kávézóival és 
szórakozóhelyeivel remek kikapcsolódást biztosít 
nappal, illetve éjszaka is. Ha a tér egyik padjáról 
szétnéztek, biztosíthatjuk, hogy át fog jönni az  
a bizonyos pécsi életérzés. 
Bármilyen szórakozásra is vágytok, Pécs mindenre 
tudja a legjobb választást. Folyton pörög, mindig 
képes megmutatni egy új, korábban ismeretlen 
arcát. Igen, ez Pécs. A hely, ami sosem unatkozik. 

 cikk: Szilárd Alíz
 fotó: Arató Ágota
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Pécsi éttermek, pécsi gasztronómia
Ha a pécsi kettes buszon, a kollégiumi szobában a laptopod előtt 
vagy egy Széchenyi téri padon ülve egyszer csak megkordul a ha-
sad, bármit is kívánsz meg, bármerre is indulsz el, előbb-utóbb biz-
tosan kilyukadsz a számodra tökéletes étterem bejáratánál, hiszen 
Pécsen rengeteg lehetőség közül választhatsz. A következő rövid 
étteremkalauz pedig segít abban, hogy ne csak az orrodat kell-
jen követned ahhoz, hogy rátalálj jövőbeli kedvenc éttermeidre! 

All’ Elefante 
– Elefántos Étterem és Pizzéria
Pécs egyik legjobb étterme, a Széchenyi tértől 
alig egy perc sétára található All’ Elefante ideá-
lis helyszín lehet egy kiadós ebédhez vagy egy 
ünnepi összejövetelhez. Az olasz gasztronómia 
imádóinak egész biztosan nem fog csalódást 
okozni ez a hely, hiszen az étterem az olasz ízvi-
lágot visszaadó különféle levesek, sajtok és tész-
ták mellett a pizzák terén is remekel. Az étlapról 
valódi nápolyi pizzát is választhatunk, amelynek 
eredeti receptjéért az étterem szakértői egé-
szen Nápolyig utaztak. Az à la carte ételeken 
kívül az étkező finomabbnál finomabb napi me-
nüket is kínál vendégeinek. Bár az étterem árai 
miatt valószínűleg nem sokan esznek itt gyak-
ran, az All’ Elefante tökéletes választás azoknak, 
akik egy különlegesebb alkalmat szeretnének 
itt megünnepelni, vagy azoknak, akik csak sze-
retnének egy kis Olaszországot csempészni  
a pécsi hétköznapokba.

Room Bistro
A Zsolnay-negyed jellegzetes absztrakt fémhídján 
fellépcsőzve, az első forduló után lyukadhatunk 
ki a Room Bistro étteremnél, ami rikító zöld színé-
vel és vagány feliratával azonnal egy fitneszétte-
rem benyomását kelti. A széles körű kínálatról már  
a lépcsőfordulóba kihelyezett tábláról meggyő-
ződhetünk, ahol a napi menük között olyan ételek 
neveit olvashatjuk, amik olyan egészségesen és íny-
csiklandóan hangzanak, hogy először el sem tudjuk 
képzelni őket. Úgyhogy azt ajánlom, hagyjuk, hogy 
az étteremből jövő finom illatok becsábítsanak min-
ket a Zsolnay hidat és a gyárkéményeket visszatük-
röző üvegajtók mögé a sorokba rendezett asztalok 
egyikéhez. A megfizethető helyen mindenki talál 
majd az étrendjének megfelelő fogásokat, a bisztró 
kínálata ugyanis abszolút megfelel az étteremhez 
fűzött elvárásoknak. A fitneszmenü mellett a paleo, 
vega és vegán ételekhez még azok is kedvet kap-
nak, akik egyébként nem követik ezeket a diétákat. 
A falon függő érdekes, absztrakt képek pedig még 
emlékezetesebbé teszik a helyet. 

Reggeli
A Reggeli egy újabb klassz étterem, elsősorban 
reggelizőhely, ami segít feldobni és elindítani  
a borúsabb vagy nehezebb hétköznapokat. A Ki-
rály utca nagyjából felénél található étkező reg-
gel nyolctól délután háromig várja vendégeit. Ezt  
a helyet különösen ajánlom azoknak, akik szeret-
nek új, egzotikus ízeket kipróbálni, hiszen az étte-
rem menüsorára mindig újabb és újabb étel- és 
italkülönlegességek kerülnek, amikből szinte le-
hetetlen egyet kiválasztani. Az év különböző sza-
kaszaihoz is kapcsolódó tematikus kávék mellett 
a közönség kedvencei közé tartozik még a glutén-
mentes verzióban is kérhető töltött bundáskenyér, 
valamint a vegán, tofu alapú rántotta. A hangu-
latosan berendezett asztalok és a finom reggeli  
a legideálisabb környezetet teremtik ahhoz, hogy 
az ember erőt gyűjtsön, és nagy lendülettel vág-
hasson bele a következő nap kihívásaiba. 

Great Coffee & Brunch
Egy másik étterem, ahol szintén egy csésze kávé-
val és kiadós reggelivel kezdhetjük a napot, a Great 
Coffee & Brunch. A BTK főépületéhez közeli Rókus 
utcában lelhetünk rá erre a hangulatos kis hely-
re. Ha éppen reggeli rohanásban vagyunk, akkor 
csak egy kávéért is megéri beugrani ide, de ha van 
időnk egy igazi angol reggelire vagy egy kiadós na-

Donkey Pizza
Pécs leghíresebb bevásárlóközpontja és egyben az 
egyik közlekedési csomópontja az Árkád, amely mel-
lett az órákra sietve a legtöbb egyetemi diák is na-
ponta elrobog. Ha valakinek mindössze néhány per-
ce van arra, hogy gyorsan bekapjon pár falatot, annak 
a Donkey Pizza a tökéletes választás. Az Árkád busz-
megállója melletti utcában eldugva található ez a ki-
sebb hely, aminek első pillantásra talán nem szavaz-
nánk nagy bizalmat. Azonban megéri kockáztatni, és 
választani egyet a frissen elkészült, gőzölgő pizzasze-
letek közül az utcára nyíló stand pultjából. Nem fog 
csalódást okozni, és árban is tökéletesen megfelel az 
egyetemisták zsebének. Mivel a pizzéria nagyon kicsi, 
csak egy-két asztalka mellé lehet leülni, ezért ajánlott 
elvitelre kérni a pizzaszeletet, amit aztán a néhány ut-
cával fentebbi Széchenyi téren kényelmesen meg tu-
dunk enni a barátokkal, vagy kézben egyensúlyozva 
rögtön tovább is siethetünk vele az óránkra. 

pindító emeletes szendvicsre, akkor érdemes hosz-
szabb időre is megállnunk a Great Coffee-nál. Az 
étterem különlegessége, hogy az étlapot lapozgat-
va kiválaszthatjuk, hogy aznap éppen melyik nem-
zet reggelijébe szeretnénk belekóstolni. A menün 
szereplő sós és édes brunchok között találhatunk 
például amerikai palacsintát, különleges toastokat, 
New York-i reggelit, grillkolbászt és édes bundás-
kenyeret is. Az étterem azonban nemcsak reggeli-
vel, de különböző főételekkel is szolgál, és reggeltől 
estig nyitva áll, így bármikor beülhetünk ide, ha 
akad egy kis szabad időnk napközben. Közös dél-
utáni teázáshoz, baráti beszélgetéshez, tanuláshoz 
és olvasáshoz is kiváló helyszín lehet. 

 cikk: Ilyés Borbála
 fotók: Reif Anna
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Pécsi kocsmakisokos
Gratulálok, felvettek a PTE-re! Nyár van, 45 fok, onnan is folyik a víz, 
amilyen helyeket eddig még nem is ismertél a testeden. Szomjazol, 
a szemeid már jojóznak, és kezdesz délibábokat látni, miközben épp 
fedezed fel Pécset. A jó öreg pécsi kocsmák az esetek nagy többségé-
ben stabilak, mint az oldalfekvés a sok rövidezés után. Az biztos, hogy 
van egypár hely, ahol olthatod a szomjad egy jó pofa sörrel, vagy 
éppen isteni fröccsökkel. Az alábbiakban megismerhetsz pár kocs-
mát, ahova nyugodt szívvel beléphetsz az év minden szakaszában.

Csinos – a hely, ahol az alter, a gimis és az egye-
temi arcok vegyülnek. Kedves személyzet, olcsó 
ennivaló, és a fröccs is nagyon finom. A hangu-
lata azonnal elkap, ahogy belépsz. Klasszikus 
romkocsma, lerúgott bútorok, fazékba hamuzás.  
A sör mindig hideg, a rövidekben pedig bőséges  
a választék. Nyáron a limonádé mindent visz, té-
len pedig a forralt bor, hát kell ennél több?

Nappali – a belváros egyik ékkövének számí-
tó Nappali a Nemzeti Színház közelében található.  
A belső dizájn is nagyon jól kialakított, valamint 
különleges italokból sincs hiány. Pécs underg-
round életének jelentős zenekarai is itt szoktak 
fellépni, a Szabadkikötő mellett. Már csak az a kér-
dés, hogy te mikor fogsz benézni.

Szabadkikötő – ha éppen arra lenne dol-
god, ugorj be, kalandor, és nem fogod megbánni. 
Itt ehetsz, ihatsz, nézheted, ahogyan a gyermekek 
napközben játszanak, ahogy a kutyusok pihennek 

a nagy melegben, vagy éppen a téli hidegben. 
Emellett pedig a feltörekvő alter zenekarok, és  
a szaftos, érdekes underground veretések helyszí-
ne a Király utca végén található Kikötő.

Monte Cristo – amikor az utolsó kocsma is 
bezárt, és már csak egy, csak egy italozó van tal-
pon a vidéken, akkor nincs más hátra, mint előre 
a Montéba! Az extra pedig a Monte pultosa, Papa, 
akinek akár negyed kettőkor is előállhatsz a sze-
relmes sztoriddal, és ad majd még egy sört, illetve 
ellát a jótanácsaival.

Jobb Mint Otthon – amíg a Pécsi Egyete-
mi Napok a Zsolnay Negyedben volt, addig a JMO  
a PEN-es after partykról, vagy éppen a before par-
tykról volt híres. Akik azonban az E78-ba indulnak 
koncertre, előtte és utána is be szoktak nézni to-
vábbra is. Italkülönlegességnek a vödrös koktélok 
számítanak, amivel nem árt vigyázni, ugyanis köny-
nyen padlóra tudja küldeni az óvatlan odatévedőt.

MozaIQ – ha meccset szeretnél nézni, esetleg 
meglepetésbulit szervezni, vagy csak beugranál 
egy kávéra vagy egy sörre két óra között, akkor bi-
zony a MozaIQ-ban a helyed. Hatalmas kivetítők 
és légkondicionált beltér vár, szóval ha a sör nem 
hűsít eléggé, akkor bizony a klíma fog.

Zsanér – a Csinos tulajdonában lévő belvárosi 
kocsma szinte a Nappalival szemben, a Made In 
Pécs Café szomszédságában van. A két kocsma (a 
Csinos és a Zsanér) ártáblája egy és ugyanaz, azon-
ban a beltér egy picit egységesebb képet alkot. Ga-
lériával, vintage belsővel és bútorokkal kiváló szóra-
kozást nyújthat, ha éppen a Nappaliban a sor az utca 
másik oldalán áll, te pedig már nagyon szomjas vagy.

Vödör – itt olyan árak várnak, amik barátai  
a pénztárcádnak. A belvárosban található Vödör-
ben meccset nézhetsz, és a haverokkal is beülhet-
tek, ha éppen bezárt valamelyik másik vendéglátó 
egység. Az italválaszték széles, a Vödör célközön-
sége pedig kimondottan az egyetemisták.

Sárkánybarlang – ha kedveled a metálzenét, 
akkor bizony ennél a helynél nincs is jobb számod-
ra! Egész nap üvölt a totális metál meg a Bon Jovi 
és a Guns N’ Roses. A Csinostól egy rockerköpésre 
van a hely egy pincében. Koktélkülönlegességek és 
bőséges ételek várnak, ha belépsz ebbe a szentély-
be. De vigyázz, itt azért könnyen társaloghatsz órák 
hosszát egy olyan emberrel, aki már ’88-ban is Iron 
Maidenen veretett, és azokat a történeteket csak 
töméntelen mennyiségű töménnyel lehet elviselni!

Club 2 – az uránvárosi kitérőt elkezdve ide tér-
hetsz be, ahol kényelmes fotelek, kanapék várnak. 
De vigyázz, mert ha egyszer bekuckóztál, nagyon 
nehezen kelsz fel innen. A helyre a Laterum kolesz 
mellett találsz. Elég, ha követed a hangos mu-

zsikát vagy a gitáros embereket arrafelé, hiszen 
a Club 2 alatt található megannyi próbaterem.  
A sörválaszték nagy, biliárdozni, dartsozni és cso-
csózni is tudsz, valamint menő internetes zen-
egépről pusztíthatod a többi vendég idegrend-
szerét a muzsikáddal. Mire vársz még?

Jefferson’s Pub – az uránvárosi kör ezzel be 
is zárul. Korábban Pokol néven futott, azonban  
a ráncfelvarrás elérte Uránváros egyik legtávolabb 
eső kocsmáját is. Közel van? Nem. Viszont hideg a sör, 
amiből van meggyes is, a fröccs isteni finom, a nagy 
kerthelyiség pedig tökéletes helyszín arra, hogy ba-
rátságok szülessenek az egyetem első heteiben.

Vasutas – az utóbbi évek egyik legkirályabb 
felfedezése Pécsen. Nagyon finom fröccsök van-
nak, teljesen egyetemistabarát áron. Ha beestele-
dik, minden asztalra gyertyát tesznek a dolgozók, 
menő randihangulatot varázsolva a Vasutasba. 
Extrán kedvesek a pultosok, és ha összehaverkodsz 
velük, akkor még tippeket is adnak, miket mondj, 
hogy elhódítsd a szíved választottját

Kiskorsó – és végül, bár abszolút nem utolsó-
sorban. A társasági élet középpontja a jó öreg Kor-
só, ahol már annyi barátság köttetett, annyi emlék 
született, amikre másnap aztán nem emlékeztetek. 
Etalon. A Kocsma, pontosan így, ahogyan leírtam. 
Innen szomjasan tuti nem mész haza. Ha egyedül 
érkezel, mindig lesz társaságod, és mindig tudsz új 
barátokat szerezni, vagy éppen felfrissíteni a rég 
elfeledetteket. Tíz percre a BTK-tól, hogy órák után 
le tudd vezetni a nap fáradalmait egy jó sör vagy 
bármilyen más ital társaságában.

cikk: Anta János Attila
fotók: Kiskorsó, Vasutas Borkert & Fröccsölde 
és Csinos Presszó Facebook oldala
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Aggódsz a koffeinutánpótlás miatt? Nem kell. Pécs szerencsére 
kávéban sem szűkölködik. Új hullámos helyek csaknem tucatjai 
üzemelnek a városban. Közülük több is jól megközelíthető a hall-
gatók számára, és néhány a kikapcsolódás idején jöhet jól. Ezek-
ből szeretnék számotokra párat bemutatni.

Kalauz a koffein-kavalkádhoz 

A BTK főépületétől nem messze található rögtön 
két kellemes hely, amelyek stílusa nagyon eltérő, 
de saját karakterükben jól működnek. A Block 
Coffee Room és a Rokusch Coffee.
 
A Block a főépülethez legközelebb eső Sparral 
szemben található: egy volt házmesterlakásból 
kialakított kis kávézó a város egyetlen látvány-
pultjával. Ugyanis a pulton a kávégép felénk néz, 
és mikor a barista készíti a kávét, akkor közvetlen 
mellettünk állva alkotja meg az életmentő elixírt. 
Plusz jó pont a kávézó számára, hogy a tulaj sa-
ját brandes pörkölőjéből származó terméket, a 
Bean Ont használják, illetve egy-két vendégkü-
lönlegességet is kóstolhatunk néha. Ez a márka 
amúgy előfordul a legtöbb „new wave” helyen. 
Negatívum viszont, hogy pici a tér, így gyakran 
alakulnak ki sorok.
 
A másik hely, a Rokusch Coffee a Rókus utcában, 
az Ifjúság úti campustól öt percre üzemel, de a 
Rókus utcai épülethez még közelebb van. Ezen a 
helyen – a bölcsészek nagy szerencséjére – a diá-
kigazolvány bemutatásával 10% kedvezményben 
részesülhetnek a vendégek. Ez a kávézó is egy 
specialty helyi pörkölő kávéját használja, a Cracker 
Jacket, nem hiszem, hogy csalódni fogtok benne. 
Főleg, hogy a Rokuschban a felszereltségnek kö-
szönhetően számtalan kávékülönlegesség kipró-
bálására van lehetőségetek. Szerintem mindkét 
hely kávéi aránylag jó árban vannak, nyilván a kü-
lönlegesebb italok nem olyan olcsók.

A következő hely a Kórház téren útba eső Next 
Step Coffee. Enyhe steampunk beütéssel, ked-
ves kiszolgálással, házi sütikkel és Bean On ká-
véval. Ezt a kávézót akkor ajánlom, ha éppen 
átrohansz két campus között, vagy ha van időd 

beülni kicsit tanulni. Ha szereted a zenét, akkor 
a bakelitlejátszón is kérhetsz egy klassz lemezt. 
Ha nyáron jársz itt, a Habvihart kóstold meg: ez 
egy laktózmentes tejből egy kis mézzel készült 
jégkása egy világos pörkölésű kávéval lefőzött 
presszóval nyakon öntve. Azonban a hűvös év-
szakban se kell aggódni, saját készítésű spice 
pumpkin szirupuk is van.
 
A Ferencesek utcáján a Kisülés személyes hangu-
latot sugároz, és még egy kis belső kertje is van. 
Múltkor, mikor ott fogyasztottunk, a tulaj meg is 
kérdezte a barátomat, mikor újra látta, hogy íz-
lett-e neki a kávé. A Kisülés profiljába beletartozik, 
hogy csak minőségi kézzel válogatott és 100%-
ban etikus vásárlásból származó kávét használnak.
 
Ha éppen tényleg nem rohansz semerre, hanem 
csak élvezni akarod a kávézást, akkor javaslom a 
Tettye Coffee-t, a Pécsi Kávét vagy a Nemcsak-
1süti nevű egységeket. Ezek a helyek mind ren-
delkeznek egy nagyobb kiülős résszel, ami nem 
az utcafronton található.

A Pécsi Kávé volt az egyik első specialty kávé-
zó Pécsen. Hangulatosan berendezett hely, az 
egyik elsőhöz méltó jó kávékkal (itt is van Bean 
On), nagy és finom macaronválasztékkal, egy 
pincehelyiséggel és egy nagyon szép fügebo-
korral a belső kertben.
 
Hasonló letisztult hangulattal rendelkezik a Tety-
tye Coffee, amely a közelében lévő hatalmas par-
kosított városrészről kapta a nevét, ott találhatók 
a régi püspöki palota romjai, ahová felhúztak egy 
kilátót, több turistaút, illetve a Havihegy freneti-
kus kilátása is a közelben van. Ehhez kapcsolva 
egy kávézás megkoronázza a programot.

Legvégül pedig a Nemcsak1süti, amely egy iga-
zi kis békesziget a Szent István tér oldalán lévő 
Civil Közösségek Házában. Az eddigi helyekhez 
képest a sütik itt picit drágábbak, de a kávéik kor-
rekt árban vannak, mostanában a Cracker Jack 
kávéja van az őrlőben.

 cikk: Rónoki Bertalan
 grafika: Rudas-Mekkey Csenge
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Az egyetemi mindennapokról 
– avagy élet a PTE-n A–Z-ig

Az egyetemi életről rengeteg legenda terjed: átbulizott évek, éjsza-
kákon átívelő szakdolgozatírás, kreditek, csúszás – a végtelenségig 
lehetne sorolni, mi minden jut eszünkbe, ha meghalljuk a felsőokta-
tás szót. Igazán azonban csak tapasztalat útján ismerhetjük meg ezt  
a közeget. Ízelítő jóról és rosszról, az egyetemi életről általánosságban.

Gólyatábor
Az egyetemi életbe való bekapcsolódás nulladik lé-
pése a gólyatábor. Habár sokan kihagyják, érdemes 
részt venni, hiszen itt rögtön megismerhetjük leen-
dő szaktársainkat és persze a felsőéveseket. Főként 
azoknak ajánlott, akik bírják a fesztiválokat, a folya-
matos pörgést és bulizást, akár napokon keresztül…

A kezdetek
Belépés az ismeretlenbe. Az első alkalmak során 
szinte úgy érezhetjük, hogy egy teljesen új világ-
ba csöppentünk, és semmi sem a jól megszokott, 
szervezett struktúra szerint működik. A középis-
kolai szabályokkal ellentétben itt nem fogja sen-
ki a kezünket, magunktól kell tájékozódnunk az 
egyetem falain belül.
Az első tárgyfelvétel, az órarend hosszas fürkészése 
és az egész rendszer megértése valószínűleg nem 
fog egyik napról a másikra menni. Mire elkezdjük 
megérteni, mehetünk is az első órákra. Nagy- és 
kistermek, egyes kurzusokon alig vannak, máshol 
akár több százan. Kapkodjuk a fejünket, próbálunk 
sodródni az árral. Nem kell aggódni, ez természetes.

Az első találkozások és bulik
És persze – jó esetben – elkezdjük megismerni 
a körülöttünk lévőket, a szaktársainkat. Megbe-
széljük, ki honnan érkezett, mi történt az elmúlt 
órákon – kellő tudatossággal kideríthetjük, kihez 
érdemes majd jegyzetekért fordulni.
Jönnek az első bulik. Hétfőn és kedden, majd szer-
dán. Az elején lelkesek és nyitottak vagyunk, ezért 
folyamatosan megyünk mindenhova, nem aka-
runk kimaradni semmi jóból. Két hét után már 
csodálkozunk, hogyan is maradtunk eddig életben.  

A nyáron összespórolt pénzünk rohamos ütemben 
fogy, és az első zh-k (vagy micsodák) is közelednek. 
Lassítanunk kell, ideje a tanulásra koncentrálni.

Tanulni nem is olyan rossz
Az egyetemen a tanulásban is megtapasztalhat-
juk a szabadság ízét. Rengeteg anyagot kellene 
magunkba önteni, mégis élvezni fogjuk a folya-
matot, ha megleljük a módját. Kimondottan aján-
lott igénybe venni a Tudásközpontot, ahol végte-
len mennyiségű könyv és információ vár minket, 
de összeülhetünk csoporttársainkkal is megbe-
szélni az adott tananyagot.
Valószínűleg olyan szakot választottunk, ami érdekel 
minket – nézzünk utána a témának más forrásokból, 
kutassunk az interneten és olvassunk róla a lehető 
legtöbb felületen, vagy nézzünk releváns videókat. A 
lehetőségek tárháza szinte végtelen – használjuk ki!

Az első pofonok
Az első egyes, rosszul sikerült buli, vagy kellemet-
lenség kizökkenthet minket a kezdeti lelkesedés-
ből. Ne ijedjünk meg: még a középiskolában végig 
csak ötösöket szerzők is könnyen beszereznek 
néha egy-egy karót, de még a csúszás sem teljesen 
idegen tőlük. Más a közeg, más a teljesítés módja, 
meg kell szokni. Itt már nincs szülői értekezlet, tele-
fonhívás vagy ajtócsapkodás – ha egyest kaptál, el-
csúsztál a banánhéjon, neked kell felállni a padlóról.

A szürke hétköznapok és a napi rutin
Eltelt egy kis idő, megkaptuk az első adagot az 
egyetemi életből. Láttunk jót és rosszat, buliztunk, 
tanultunk (vagy nem tanultunk), megismertük  
a szaktársakat. Beköszönt a valóság: a szürke hét-

köznapok mindenhol ott vannak. Előfordulhat, 
hogy már az esti bulit is inkább kényszerként éljük 
meg, és inkább mennénk haza filmezni, vagy kipi-
henni a fáradalmakat. Az egyik legfontosabb skill, 
amit még nem sajátítottunk el, az talán maga a ne-
met mondás képessége. Nem mi leszünk az egyet-
lenek, akik kihagynak egy bulit vagy p rogramot.
Ahhoz, hogy kialakítsunk egyfajta napi rutint, némi-
leg meg is kell terveznünk az elkövetkezendő felada-
tokat, amelyek előttünk állnak. Ha sok a vizsga, vagy 
egyéb elfoglaltságok miatt (pl. munka, család stb.) 
előreláthatólag nem fogunk tudni eleget készülni 
az adott megmérettetésre, akkor bizony a szaba-
didőnkből kell „lecsípni”. Ehhez fontos, hogy kellően 
felnőttek és érettek legyünk, tudjuk, hol a határ.

Pécs és a PTE
Pécsen nem kell unatkoznia az egyetemistáknak: 
a bulik mellett vannak mozik, túralehetőségek, de 
ha „csak” egy jó kávéra vagy forró csokira vágyunk, 
szintén megtalálhatjuk kedvenc helyünket, 
mondjuk a belvárosban. Az említett Tudásközpont 
egyedül és csoportosan egyaránt igénybe vehető. 
Számottevő kulturális eseményre és programra is 
számíthatunk, amelyekről a helyi hírekben, vagy 
az egyetemi magazinokban tájékozódhatunk.
Az „egyetemváros” tehát minden szempontból 
eleget tehet vágyainknak, még a legnagyobb 
országos fesztiválok közül is pár (Fishing on Orfű, 
Ördögkatlan Fesztivál) a szomszédban található, 
amelyeket minden nyáron – amennyiben nem 
szól bele világjárvány – megrendeznek.

Az utolsó simítások és a szakdolgozat 
– láthatáron a diploma
Valószínűleg sok végzős felkapta a fejét, hogy  
a szakdolgozat és az „utolsó simítások” kifejezés 
egy kontextusban helyezkedik el. Bizony, ez a do-
kumentum sokak életét keserítette már meg, és 
hosszú órákat kell rászánni a leadásáig. Az első 
tipp talán az lenne, hogy szokjunk rá a kávéra. 
A viccet félretéve, ne próbáljunk meg csalni, és 
egyéb módon kikerülni a felelősséget – a védés 

alkalmával könnyen kiderülhet a turpisság. Továb-
bá ez a mi önálló szellemi termékünk, ne bízzuk 
másra – akkor sem, ha nem lesz tökéletes. Na és 
persze meg is kell védeni.
A diploma megszerzéséhez még vár minket az 
államvizsga, ahol végtelennek tűnő anyagból kell 
számot adnunk. Ezt már végképp ne vegyük fél-
vállról: ha eddig eljutottunk, adjunk bele mindent!

cikk: Prezsnyák Péter
grafika: Kovács Alíz
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Változatos programkínálat egyetemistáknak

Pécs városa a történelme mellett a családias környezetéről és az 
egyeteméről híres leginkább. Rengeteg kifejezetten egyetemi és váro-
si program várja minden évben az itt tanulókat és élőket, de én most 
az előbbiből, az egyetemhez kötött eseményekből hoztam nektek 
ötöt, amikre mindenképpen érdemes ellátogatni, és részt venni rajtuk.
Gólyatábor
Az egyik legelső és legemlékezetesebb esemény 
egy kezdő egyetemista életében a gólyatábor. 
Ez a pár nap tökéletes nyárzáró, ami a rengeteg 
buli és szórakoztató program mellett leginkább 
az ismerkedésről szól, és nagyszerű arra, hogy 
megalapozd a kapcsolataidat, megtaláld leendő 
barátaidat a szakon, és betekintést is nyújt kicsit 
az egyetemi életbe, hiszen oktatókat és olyan köz-
ponti embereket is meghívnak a táborba, akikre 
mind számíthatunk, és segítségünkre lehetnek az 
elkövetkezendő években.
Mire számíthatsz? Rengeteg csapatépítő programra, 
ügyességi feladatokra, szuper aranyos seniorokra és 
a legjobb szobatársakra, meg persze alkoholra, ami-
ről picit bővebben is szót ejtenék. Az alkoholfogyasz-
tás egyszerre tud elriasztó és vonzó is lenni azok szá-
mára, akik táborozni készülnek. Fontos, hogy semmi 
ilyesféle programon nem kötelező részt venned, bát-
ran mondhatsz nemet, hiszen a tábor érted és nem 
ellened van, a cél pedig, hogy jól érezd magad!

Gólyabál
A gólyatábor után a következő kihagyhatatlan 
esemény a gólyabál, ami az elsősök életében  
a második legjelentősebb programnak minősül. 
Legutóbb 2022. november 8-án került megren-
dezésre a Pécsi Tudományegyetem gólyabálja, 
ahol a megszokottól eltérően a karoknak nem 
külön-külön, hanem egyszerre tartották meg az 
eseményt az Expo Centerben.
Már 19 órától megnyitották a helyszínt, amit autó-
buszokkal is meg lehetett közelíteni, különböző kol-
légiumok előtt történő indulással. Szinte mindenki 
kitett magáért, kimaxolva a dresscode-ot, nagyon 
elegáns öltözékek voltak; a lányoknál volt, aki hosz-
szabb-rövidebb estélyi öltözéket választott, a fiúk 
pedig szinte egytől-egyig az öltönyt preferálták. Fel-
lépett a Wellhello, Yamina, Spanics, a Maraton Band, 
Koósz Milán, de még Pécs együttese, a Brass Band 
is. Végig jó hangulatban telt a bál, remek fellépőkkel, 
akik folyamatosan – akár egyszerre két teremben is –,  
gondoskodtak a buli minőségéről.

Kulturális kalandozások
Ez a programsorozat is főként az elsősöknek ked-
vez, hiszen a célja az, hogy az egyetem diákjai 
jobban megismerhessék Pécset és a környékbeli 
látványosságokat. 
A 2022-es őszi félévben a Zsolnay-negyedbe át-
sétálva A Zsolnay aranykora című kiállítást te-
kintették meg a jelentkezők, de a Dóm Kőtár és 
a Püspöki KincsTár megtekintésére is sor került 
az ősszel, tárlatvezetéssel. Messzebbre is tervez-
tek kirándulásokat, ilyen volt például a szigetvá-
ri buszos kirándulás, ahol a program magában 
foglalta az utazást Szigetvárra, a tárlatvezetést  
a vártörténeti kiállításon, valamint egy 16. századi 
viselet- és fegyverbemutatót. Illetve Mohácsra is 
el lehetett menni az egyetemi programnak kö-
szönhetően, ahol a Mohácsi Nemzeti Emlékhe-
lyet és a Busóudvart tekintették meg a hallgatók, 
valamint szabadprogramként a Duna-parton sé-
tálva megcsodálhatták a környéket is.
Ezekre a kirándulásokra egy űrlapon lehet fel-
iratkozni, így érdemes folyamatosan figyelni az 
EHÖK Facebook-oldalát már csak az aktuális 
programok miatt is.

Októberfest
Természetesen az ősz legnagyobb fesztiváljáról  
a PTE sem hiányzik, így az Októberfestet is bátran 

látogathatják az itt tanulók, több helyszínen is akár, 
így aztán pláne nem tudsz lemaradni az esemény-
ről! Különböző karok szokták megrendezni az ese-
ményt, a tavalyi évben például a Közgazdaságtu-
dományi Kar mellett az Általános Orvostudományi 
Kar szervezői is szeretettel várták a résztvevőket.
Rengeteg külföldi hallgatót vonz az esemény, és 
sokan nemzetiségük kinyilvánításaként, a hagyo-
mánynak vagy csak az eseménynek köszönhetően, 
de bajor ruhába bújnak, és úgy ünnepelnek. Bent, 
az épületek aulájában dübörög a zene, ahol bátran 
lehet tombolni, táncolni, kint pedig, a bejárat előtt 
mindenféle étellel és itallal várják az érkezőket. Az 
esemény általában ingyenesen látogatható, de 
szinte mindig van létszámlimit a nagy érdeklődés-
nek köszönhetően, így érdemes időben érkezni.

Pécsi Egyetemi Napok
A PEN kétségkívül a tavasz legnagyobb feszti-
válja. Ebben a pár napban egy hatalmas bulivá 
változik a város, és az ország legnagyobb zeneka-
rai lépnek fel, mint például a Halott Pénz, a Pun-
nany Massif, a Wellhelllo, de az Intim Torna Illegál,  
a Tankcsapda és Szabó Balázs Bandája is megfor-
dult már a PEN színpadán.
A vizsgaidőszak előtt tökéletes kikapcsolódás és 
felüdülés ez a pár nap, rengeteg életre szóló él-
ménnyel, pécsi egyetemistaként ez egyszerűen 
kötelező program!
A felsoroltakon kívül persze megannyi program 
várja az egyetemistákat: az adventi vásárok, közös 
téli korcsolyázások, adománygyűjtő események, 
ezek mellett művészeti rendezvényekre és kü-
lönféle sportprogramokra menni is folyamatosan 
lehetőség van. Érdemes nyitott szemmel járni, és 
részt venni a legtöbb eseményen, hiszen többek 
közt ezek a programok fogják meghatározni az 
egyetemi éveidet.

 cikk: Kozma Lilla
 fotók: Pécsi Est Facebook oldala, 
 Szép Gergely
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„A PTE már évek óta a legaktívabb 
egyetemek közé tartozik.”
-Interjú Haincz Krisztiánnal a PTE sportnagykövetével
Az egyetemválasztást alapvetően két dolog határozza meg az ese-
tek többségében. Az egyik a szakok, képzési fajták típusai, a másik 
pedig a földrajzi elhelyezkedés. Azonban sok más mellett beleszól-
hat a döntésbe az is, hogy milyen sportágat űzünk, és azt milyen 
szinten tudjuk folytatni a tanulmányaink alatt. Erről, valamint  
a PTE-n belüli sportolási lehetőségekről kérdeztem a PTE BTK sport-
referensét, Haincz Krisztián nemzetiségi német-testnevelés osztatlan 
tanár szakos hallgatót, aki a PTE sportnagyköveti tisztségét tölti be.

Mit takar a titulusod pontosan? Mi a feladatod 
az egyetem berkein belül?
A munkaköröm két részre oszlik. Egyrészt a BTK 
HÖK kari sportreferense, másrészt pedig az egye-
tem egyik sportnagykövete vagyok. A feladataim 
között szerepel sportprogramok, sportversenyek, 
sportnapok szervezése és lebonyolítása. Emellett az 
Egy sportosabb BTK Facebook-csoport adminiszt-
rátori feladatait látom el. További feladataim közé 
sorolható a kari sportcsapatok létrehozása és verse-
nyeztetése, jótékonysági sportesemények és ado-
mánygyűjtések szervezése és lebonyolítása, olyan 
nyereményjátékok létrehozása, amelyek közép-
pontjában a sport áll, és az együttműködés a PTE 
Sportirodával. Sportnagykövetként az összegyete-
mi sportrendezvényeken segítői feladatokat látok 
el. Ezenkívül ösztöndíjak, egyetemek közötti (ME-
FOB, Universitas Kupa stb.) rendezvények, különféle 
sportágak és az egészséges életmód népszerűsíté-
se is része a nagyköveti tevékenységemnek. 
Általánosságban hogyan jellemeznéd a sporté-
letet itt, a PTE-n? 
A PTE-n a sportélet országos szinten is kiemelkedő. 
A PTE már évek óta a legaktívabb egyetemek közé 
tartozik. Az elmúlt években is számos elismerés bi-
zonyítja ezt, például az Év Legsportosabb Egyete-
me díj, amit 2018-ban nyertünk el a MEFS-től (Ma-
gyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség). Továbbá  
a MEFS idei Év Egyetemi Sportolója Díjátadó Gálá-
ján is a Pécsi Tudományegyetem hallgatói szerez-
ték a legtöbb pontot, így a PTE lett az összes hazai 
felsőoktatási intézmény közül a legeredményesebb. 
A PTE Sportiroda 2013-as megalakulása óta közel 

350 saját rendezésű, ingyenes szabadidősport-ese-
ményt szervez, több mint 30 sportágban (aerobic, 
atlétika, asztalitenisz, biliárd, csörgőlabda, csocsó, 
darts, gokart, fallabda, fitnesz, floorball, futás, fut-
sal, fúvócső, kézilabda, kispályás labdarúgás, kosár-
labda, kötélhúzás, nagypályás labdarúgás, úszás, 
ügyességi vetélkedők, röplabda, sakk, sárkányhajó, 
streetball, szkander, tenisz, tollaslabda, túrázás, vizes 
vetélkedők). Továbbá 2014 őszétől a PTE Sportiroda 
égisze alatt folynak heti rendszerességgel a PTE Ka-
rok közötti Bajnokságok (nagypályás labdarúgás, 
röplabda, kosárlabda, kézilabda) és a férfi és női hall-
gatók körében is igen népszerű Futsal Liga.

Mik a legnépszerűbb sportágak jelenleg az egye-
temen belül?
Nagy népszerűségnek örvendenek a labdajáté-
kok, mint például a kispályás labdarúgás, a röplab-
da, a kosárlabda, a kézilabda. Ezek mellett nagy az 
érdeklődés a jótékonysági futásokra, sárkányhajó-
zásra és a különböző kocsmasportokra is.
Mi volt eddig a legkülönlegesebb sportág, ami-
vel megkeresett egy hallgató, hogy szeretné 
Pécsett ezt űzni?
Számos megkeresés érkezik hallgatóktól, hogy 
az általuk régóta űzött sportágat hol tudják foly-
tatni a Pécsi Tudományegyetemen. Szerencsére 

lehetőség akad bőven, hiszen a PTE Sportiroda 
és a PTE PEAC Egyetemi Atlétikai Clubnál meg-
találja mindenki a maga kedvelt sportágát. Ta-
vasszal egy hallgató íjászkodás reményében 
keresett fel. Így bátran tudtam ajánlani számára  
a PTE PEAC íjászszakosztályát.
Vegyünk egy gyakorlati példát. Tegyük fel, 
gólyaként ide vettek fel egyetemre, korábban 
amatőr szinten kosárlabdáztam és dartsoztam. 
Hogyan tudná felvenni a kapcsolatot a hallgató 
ezekkel a szakosztályokkal, ha nem ismeri a pé-
csi szakosztályok kapcsolati rendszerét?
Három lehetséges út van ilyen esetben. Elsősor-
ban a kari sportreferenseket vagy valamelyik sport-
nagykövetet vagy a PTE Sportirodát kell ezzel kap-
csolatban megkeresni. Leginkább a PTE Sportiroda 
összegyetemi programjait vagy a karok által szer-
vezett sportrendezvényeket szoktam ajánlani, hi-
szen ezek többnyire a szabadidősportokról szólnak, 
mintsem a versenysportról. A PTE Sportiroda nép-
szerű rendezvényei között megtalálható mindkét 
sportág. Ilyen esemény például a PTE 3x3 Kosárlab-
da Kupa és a Kocsmasportok Éjszakája.
Ha valaki esetleg versenyszerűen szeretne kosár-
labdázni vagy dartsozni, erre is megvan a lehetősé-
ge. Ilyen téren is bizalommal fordulhatnak hozzánk 
a hallgatók, hiszen megfelelő információs háttérrel 
rendelkezünk az ilyen helyzetek megoldására.

Miért jó a PTE-n sportolni? Illetve mit üzennél 
a jelenlegi végzős diákoknak, miért válasszák 
a PTE-t?

Sok a lehetőség, a rendezvények hangulata egye-
dülálló, és azok az emberek, akikkel ezeket közösen 
megélhetjük, családias légkört hoznak létre. Ezek 
a faktorok azok, amik igazán csodálatossá és me-
seszerűvé teszik a sportolás élményét itt, a PTE-n.

interjú: Szabó Zsolt
fotók: Bertalan Johanna
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Az Erasmus-ösztöndíjakról dióhéjban

Biztosan sokan hallottatok már az Erasmus-ösztöndíjról és a lehe-
tőségről, hogy egyetemistaként akár több félévet is eltölthetünk 
külföldön. De hogy hogyan is működik mindez pontosan, azt még 
sokszor a hallgatók sem tudják. Ezért ebben a cikkben összegyűj-
töttük a külföldi ösztöndíj-lehetőségekkel kapcsolatos legfontosabb 
információkat, a tájékozódást ugyanis nem lehet elég korán kezde-
ni, hiszen az ösztöndíjakra már a második félévtől lehet pályázni.

De mi is ez az Erasmus+, és egyáltalán miért ér-
demes megpályázni? A programot az Európai 
Unió indította évekkel ezelőtt, és azóta is folya-
matosan biztosítja a finanszírozását azért, hogy 
évente több ezer európai diák tölthessen el egy-
egy félévet vagy évet egy másik európai egyetem 
hallgatójaként. A program legfontosabb célja, 
hogy a diákok tapasztalatot gyűjtsenek, megis-
merjék más országok oktatási rendszerét, szem-
léletmódját, és mindeközben persze életre szóló 
élményeket szerezzenek. Tanulás szempontjából 
fontos az előbbi három érv, de mint hallgató, aki 
két félévet töltöttem el Erasmus-ösztöndíjjal két 
különböző országban, azt kell mondjam, az utób-
bi még fontosabb. 

Az Erasmus nem csak a tanulásról szól, bár akarat-
lanul is rengeteg információ és tudás ragad ránk: 
megismerünk más kultúrákat, megtanulunk egy 
idegen országban egyedül élni, megtudjuk, milyen 
az, amikor tényleg mindent nekünk kell elintézni 
a legapróbb papírmunkától a legkomolyabb szer-
vezést igénylő eseményig. Mindezek mellett pedig 
nem utolsósorban rá vagyunk kényszerítve egy 
idegen nyelv napi szintű használatára. De annyi 
minden mást is ad ez a félév: rengeteg kapcsolatot, 
barátokat a világ szinte minden tájáról és kalan-
dokat, megszámlálhatatlan mennyiségben. Nem 
véletlen a mondás: „Once an Erasmus, always an 
Erasmus.” Ezt többféleképpen is értelmezhetjük, 
egyrészt ezek az élmények tényleg egy életre ve-
lünk maradnak, ezt soha senki nem veheti el tő-
lünk. Másrészt viszont, ha valaki egyszer rákap az 
ízére, nem akarja majd abbahagyni – mindig csak 
utazni és utazni szeretne újabb és újabb helyekre.

Szerencsére ezt viszonylag sokszor meg is tehet-
jük, az Erasmus+-ösztöndíj segítségével ugyan-
is rengeteg lehetőségünk adódik. Az ösztön-
díjprogram keretében minden képzési szinten, 
azaz alap-, mester- és doktori képzésen is 12-12 
hónapot tölthetünk el külföldön tanulmányi 
mobilitás vagy szakmai gyakorlat keretében. A 
tanulmányi mobilitás talán az egyszerűbb eset, 
minden szaknak van ugyanis egy listája, amely 
európai egyetemekkel kapcsolatban áll, és ezek 
közül választhatunk a nyelvtudásunk vagy a 
preferenciáink alapján, hogy hova szeretnénk 
menni. Kihasználhatjuk a 12 hónapot egyszer-
re is, egyéves mobilitással, vagy el is oszthatjuk 
félévekre. Ebben az esetben tehát kiutazunk az 
adott egyetemre, ott beiratkozunk, és hallgató-
ként részt veszünk az általunk kiválasztott és fel-
vett kurzusokon, mintha a PTE-n lennénk, csak 
éppen ez az egyetem lehet, hogy Valenciában, 
Rómában, Avignonban vagy Berlinben van. 

A szakmai gyakorlati ösztöndíj ettől jelentősen el-
tér, itt általában 2-12 hónap az, amit eltölthetünk 
az adott országban, ez a fogadóintézménytől és a 
mi döntésünktől is függ. Ebben az esetben nem 
tanulni, hanem dolgozni utazhatunk ki egy másik 
európai országba, akkor is, ha a szakunkhoz nem 
kell kötelezően szakmai gyakorlatot teljesíteni. Itt a 
fogadóintézmények megtalálása talán kicsit nehe-
zebb, nekünk kell ugyanis utánajárni, hogy hol és 
mit tudnánk dolgozni, illetve érdeklődni az adott 
intézménynél, hogy fogadnának-e minket. De ami 
a nehézségét adja, az egyben a pozitívuma is en-
nek a formának: itt nincs megkötve a kezünk, nincs 
egy konkrét lista, amiből választanunk kell, szakmai 

gyakorlatra szinte bárhova utazhatunk. És persze 
ezzel sem kevesebb tapasztalatot és élményt lehet 
szerezni, mint a tanulmányi mobilitással – tapaszta-
latból mondom. Sőt, ha végeztünk az egyetemmel, 
de még nincs ötletünk, hogyan tovább, az Erasmus 
arra is lehetőséget kínál: a diplomaszerzést követő 
egy évben még bármikor elmehetünk 6 hónapra 
szakmai gyakorlatra, feltéve, hogy időben megpá-
lyáztuk. Ezekre a jelentkezés folyamatos, így hatá-
ridőkre sem kell figyelnünk: szakmai gyakorlatra 
szinte bármikor benyújthatjuk a pályázatunkat.

A tanulmányi mobilitás esetében pedig a jelent-
kezési folyamat minden évben február-március 
során kezdődik, és ahogy említettem, a bátrak 

már a második félévtől pályázhatnak, mindig a 
következő két félévre. Az egyes karok külügyi 
irodái minden februárban kiírják a pályázatot, 
a pályázati időszak során pedig minden karon 
tartanak Erasmus nyílt napokat is, ahol bátran 
lehet hozzájuk kérdésekkel, kételyekkel fordul-
ni – örömmel segítenek. Jelentkezéskor érde-
mes odafigyelni arra, hogy aki ősszel szeretne 
utazni, annak mindenképpen tavasszal kell be-
adnia a pályázatát, aki viszont bizonytalan, és 

inkább a tavaszi félévben utazna, annak ősszel 
a pótpályázaton még van lehetősége jelentkez-
ni. A pályázás menete egyébként viszonylag 
egyszerű, de ha bármiben elakadunk, a külügyi 
iroda munkatársai, vagy a hozzám hasonló 
exerasmusosok bármikor szívesen segítenek, 
és a külföldi egyetemek munkatársai is általá-
ban nagyon türelmesen válaszolnak a sokadik 
e-mailünkre is. 

Szóval pályázni érdemes, tartani nem kell tőle, 
és akinek bármi kérdése van – mert persze még 
ezer dologról lehetne beszélni ezzel kapcsolat-
ban –, az járjon utána. Ezen ne múljon életetek 
egyik legnagyobb kalandja!

 cikk: Varga Tímea
 grafika: Zalai Dalma
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Függönyt fel!
– Pécsi színházi kó/örkép

Kétezer-huszonegy áprilisában egy utcai interjú keretében megkér-
dezték tőlem, mit tartok számon a legjobb kulturális élményemként. 
Színházba járóként és alkalmi színházcsinálóként egyaránt kínos volt 
számomra a kérdést követő csend. Gondolkoznom kellett, hiszen kö-
zel egy éve nem voltam hús-vér előadáson. Ugyanakkor talán nem is 
csak ez a kollektív kényszerszünet okozta a fejtörést. Elvégre Pécs igen 
színes színházi palettát, azon belül műfaji diverzitást kínál, így még 
„békeidőben” sem egyszerű egy-egy konkrét élményre szorítkozni. 
Lássuk tehát, mely lehetőségek közül válogathatunk – remélhetőleg  
a vírus előtt természetesnek hitt szabadsággal.

A Nemzeti Színházat talán az újonnan Pécsre 
kerülteknek sem kell bemutatnom. A Színház 
tér ikonikus épülete olyan klasszikus tragédi-
ák, komédiák, musicalek vagy balettelőadások 
otthona, mint amilyen a Bánk bán, a Fizikusok,  
A Padlás vagy a Diótörő. A nyitást követő időszak-
ban először várhatóan a kisebb létszámú, zene-
kar nélküli darabok kerülnek majd műsorra.

Szintén meghatározó kulturális szerepet tölt be  
a város életében az alulról szerveződött Pécsi Har-
madik Színház. A teátrum repertoárjának közép-
pontjában magyar drámabemutatók állnak. Kezdő 
drámaírók és klasszikus szerzők darabjai egyaránt 
megtalálhatók a műsoron, emellett a színházban 
hazai és külföldi, hivatásos és független színházak 
pécsi vendégjátékai is megtekinthetők.

2011-ben a belvárosból a Zsolnay Negyedbe költö-
zött Pécs legrégebbi bábszínháza is, a Bóbita Báb-
színház. A hagyományos, meseirodalomra épülő 
gyermekelőadásokon kívül szabadtéri és felnőtt 
darabok is szerepelnek a Bóbita repertoárjában, 
így minden korosztály megtalálhatja a neki tetsző 
programot. A bábszínház épületében állandó és 
időszakos kiállításokkal bábmúzeum, továbbá báb-
készítő kézműves terem is működik. 

A bábműfaj kedvelőinek f igyelmébe ajánlom  
a belvárosi MárkusZínházat is. A független, csa-
ládi műhelyszínház széles korosztály számára 
kínál tartalmas szórakozási lehetőséget. A Már-
kus Szín többnyire magyar klasszikus írók által 
alkotott művekből és a magyar népmesekincs-
ből választ témát előadásaihoz, de célja együtt 
alkotni kortárs zeneszerzőkkel, képzőművészek-

kel is. A MárkusZínház előadásai leginkább a régi 
mesemondók idejét, a politizáló-szókimondó 
bábjátékos stílusjegyeit idézik.

A Zsolnay Negyed ad otthont a Janus Egyetemi 
Színháznak is, mely a Pécsi Tudományegyetem 
stúdiószínházaként működik. A JESZ az egyetemi 
színjátszást hivatásos színészek bevonásával ötvözi, 
ezáltal fejlődési lehetőséget biztosítva az egyete-
mista színészeknek, és minőségi kulturális élményt 
nyújtva a publikumnak. A színház mára 40-50 fős 
nyitott társulattal rendelkezik, mely számtalan kül-
földi színházi fesztiválon fellépett már.

Aki a hagyományos színházi formáktól eltérő szín-
padi műfajokra vágyik, nézzen rá a Művészetek és 
Irodalom Háza programkínálatára, ahonnan egy 
pécsi improvizációs társulat előadásaiból is válogat-
hat. A Pécsi Playback Színház, ahogyan a neve is 
sejteti, a visszajátszásra épül: a társulat abból formál 
jeleneteket, amit a nézők a helyszínen megosztanak 
velük. Az elmesélt élmények így újra megelevened-
nek, lehetőséget teremtve a mesélőnek arra, hogy 
kívülről, egy másik nézőpontból figyelhesse meg 
saját történetét, azon belül is önmagát. Egy másik 
improvizációs társulat előadásait az érdeklődők a 
Szabadkikötőben tekinthetik meg. Az Improvokál 
társulat egykori és jelenlegi egyetemistákból ver-
buválódott csapatánál nincsenek előre begyakorolt 
jelenetek, a színpadon minden a nézők hirtelen jövő 
ötletei és a játszók együttműködése, kreativitása 
szerint formálódik. A rögtönzésen alapuló jelenetek 

így olykor könnyed és játékos, máskor érzelmes és 
komoly fordulatokat vesznek.

Ne feledkezzünk meg azokról a független szín-
házi társulatokról sem, amelyek olyan társadal-
milag érzékeny témákat emelnek működésük 
középpontjába, mint az iskolai feszültségek,  
a családi mintákból való kitörés, a szellemi aka-
dályozottság vagy az alkoholizmus. Pécs legré-
gebben működő színházi nevelési szövetkezete 
az Escargo Hajója. Az utazótársulat repertoárja 
nagyrészt tantermi körülmények között, minimá-
lis díszlettel és kellékekkel játszható. Az előadások 
zöme a fiatal felnőtteket szólítja meg, az ő min-
dennapi problémáikat, szorongásaikat, vágyaikat 
helyezi fókuszba, ezek feldolgozásában szeretne 
segítséget nyújtani. A Keret Alkotó Csoport szin-
tén egy színházi nevelési társulat, melynek célja  
a perifériára szorult társadalmi csoportokat érintő 
problémák feldolgozása, valamint ezen csoportok 
bevonása a folyamatba nézőként vagy alkotótárs-
ként. Az egyesület rendszeresen dolgozik együtt 
roma, illetve értelmükben vagy fizikailag akadá-
lyozott amatőrökkel, előadásait Pécsen kívül hát-
rányos helyzetű térségekbe is eljuttatja. A Tand-
em Színház a különféle civil szervezetek témáinak 
kihangosítására, ezáltal pedig az előítéletek csök-
kentésére és az érzékenyítésre törekszik. 

cikk: Sándor Luca
fotók: Improvokál társulat Facebook oldala, 
Arató Ágota



Ha te sem szeretnél lemaradni az aktuális 
információkról, egyetemünket érintő 

érdekes témákról, akkor kövess minket 
Instagramon és Facebookon!

A PTE EHÖK 1367 MAGAZIN
MEGÚJULT ARCULATTAL 

VÁRJA OLVASÓIT!

1367.HU



Ha igen, akkor nincs más dolgod, mint:
- bekövetni az @1367_magazin Instagram oldalát,
- megválaszolni az alábbi kérdéseket, 
- majd a helyes megoldásaidat bemutatni standunknál!

Szeretnél PTE-s ajándéktárgyakat nyerni?

Mikor alapította Nagy Lajos király 
Pécsett Magyarország első egyetemét?

Minek a rövidítése a PEN?

Melyik ikonikus tér található 
Pécs szívében?

1.

2.

3.


